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F e lh ív á s  e lő f iz e té s r e .

Az Uránia az 1917. évve! immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gynlay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lász Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József," dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Míkola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi Ödön, Takáts. Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia lejnél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let* tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 200  koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5#/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S ZTI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  . 

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

F ő t i t k á r :  lemondott.
T i t k á r o k :

Déri Gyula Dr. Kendi Finály Gábor.

P é n z t á r o s :  Preszler Antal.

A 1 e 1 n ö k ö k :

Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.

J e g y z ő k :
Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Dr. Lőrenthey Imre.
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A szerkesztő-bizottság elnöke;

Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R
az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők:

SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR
egy évre 10 korona.

A mai Németország.

A XIX. század elején egy lelkes franczia 
asszony: Mme de Stael bejárta Németországot; 
beutazta keresztül-kasul és ámulva tért vissza 
útjáról. A mit látott, a mit hallott, mind egybe
foglalta egy könyvbe és ez a könyv — a „De 
l’Allemagne“ czímü — kis kátéja lett a francziák 
német ismereteinek. A franczia közvélemény 
ebből a könyvből alkotta meg véleményét a 
németségről. Ezen a könyvön keresztül alakult 
ki Francziaországban egy romantikus, csöndes 
Németország kedves képe. Németország aphilo- 
sophusok, a költők hazája lett a francziák sze
mében. Köd, borongás, mélabú a lelkekben, az 
ajkakon metaphysikai viták s az agyakban álmo
dozás képei. Úgy vélték, a németség actiókép- 
telen, lassú, merengő; kedélyvilágát nem zak
latja sem a politikai, sem a gazdasági hatalom 
vágya. J. Paul Richter szavait idézi Mme de 
stael: „A tengert elhódították az angolok, a föld 
a francziáké, a németeknek nem marad más, 
mint a levegő“. És valóban a XVIII. és XIX. 
század mesgyéjén álló, ezer sebből vérző, poli
tikailag ezer darabra tépett egykor hatalmas 
német népnek nem maradt más menedéke, 
mint a lelkes gondolatok világa, a költészet, a 
philosophia és a zene. A XVIII. században az or
szág szét volt darabolva; az apró államocskák 
urai mint megannyi zsarnokok szipolyozták ki 
népüket és az államok maguk se alkottak min
dig egységes földrajzi egészet. A Berlinben 
uralkodó porosz király hatalmi körébe tarkán- 
vegyesen tartoztak brandenburgiak, kassubok, 
lengyelek, litvánok, németül beszélő keleti poro
szok, keleti és nyugati westfáliaiak, később 
sziléziaiak is. Déli Szászországban az angol 
volt az úr. A haza fogalma a mai érte
lemben ismeretlen volt a németek előtt; haza 
szóval illették azt alföldet, a hol születtek, a 
hol gyermekéveik teltek el, de boldogulását 
mindenki ott kereste, a hol legjobban vélte fel
lelhetni. Igen gyakori volt az az eset, hogy 
kiváló német katonák vagy politikusok franczia 
vagy orosz szolgálatba állottak. Napoleon végig
gázolt egész Németországon és megrendítette a 
legizmosabb német állam, Poroszország erejét is.

A politikai gyengeséggel együtt járt a gazda
sági erőtlenség is. Szűkös, silány az ország gazda
sági élete, lakossága gyér, szegény. Tőke nincs, az

ipar majdnem semmi. Az utak rosszak, gon
dozatlanok.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a 
németség nem tudott faji öntudatra ébredni, 
ha nem támadtak benne energiaélesztő, tettre éb
resztő nagy lelkek. Az álmodozók, a költők, a 
philosophusok ködös, borongós országa maradt 
sokáig.

I.

Evvel a politikailag jelentéktelen, gazdaságilag 
gyenge Németországgal szemben ma a világ 
ámulattal és csodálattal lát egy politikailag és 
gazdaságilag egyaránt hatalmas, duzzadó erejű 
országot. A Napóleoni háborúk után hazafias ön
tudatra ébredt a nép; az egyetemeken forrongva 
indul meg a tisztító erjedés, szabadságról és 
egységről álmodoznak a német ifjak és hosszas 
vajúdások, diadalmas háborúk után létre is jön 
az annyiszor megénekelt, annyiszor megsiratott 
német egység. 1871 január 18-án ujjongó sere
gétől körülrajongva a versailles-i Galerie des 
Glaces-ban 1. Vilmos, a németek új császára, 
helyreállítja az időlegesen megszakadt német 
egységet. A XIX. század folyamán már tekin
télyesre nőtt német gazdasági élet a háború után 
szédületes arányokban bontakozik ki. A „Grün
derjahre“, a 70-esévek nagy vállalkozó szelleme, 
addig nem is álmodott magaslatra ragadja a 
német ipart. Hogy teljességében bontakozzék ki 
előttünk az iparos Németország képe, újra a 
XIX. század elejére kell visszatérnünk. 1816 
körül Németországnak körülbelül 25 millió lakosa 
van; ennek a 25 milliónak 3/4 része él falun 
és V3 része foglalkozik földműveléssel. Az ipar 
és a kereskedelem csekély és fejlődése a régi 
czéhrendszerrel meg van bénítva. A közlekedés 
erei: az utak rosszak; számuk csekély. 1816-ban 
Poroszországnak 523 mérföldnyi úthálózata van, 
38 vámvonal kötözi, nyűgözi, zsibbasztja a 
Németbirodalom vérkeringését. A . földművelés 
fellendülésével lassan-lassan megváltoznak a 
viszonyok és bár az agricultura 20 és 30 között 
nagy válságokkal küzköd, mégis olyan jólétet ké
pes teremteni, hogy az ország lélekszáma 1816 és 
1845 között 25 millióról 35 millióra szökik fel. 
A 30-as években létrejő az annyira áhított 
Zollverein; több utat építenek, Nagler megjavítja

l
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a postát. 1835-ben nagy culturtörténeti esemény 
izgatja a lelkeket: Nürnberg és Fürth között 
megindul az első gőzkocsi. De még mindig 
lassú a haladás, a földművelés válságokkal 
küzd, az ipart megbénítja az angol árúk 
olcsósága. 1850 és 1870 között épül ki az 
óriási vasúti hálózat: erre az időpontra esik a 
csodálatos fellendülés első stádiuma. A második 
hatalmas fokozat a német gazdasági élet fejlő
désében a háborút követő évek. A „Gründer
jahre0 egészségtelen ütemét rendesebb váltja 
fel; komor, szolid vállalkozások félelmetes ará
nyokban bontakoztatják ki a német gazdasági 
erőt. A XIX. század elején még nagyobbára 
földművelő ország most iparállammá alakul át, 
egy hatalmas nagy ipartelep az ország, a mely
ben nap-nap mellett kora reggeltől késő estig 
dolgozik millió meg millió aczélos kéz és agy. 
Egy véget nem érő zúgás, zakatolás járja át az 
egész országot; a munka szeretete, a gazdagság, 
a hatalom vágya űzi-hajtja új erőfeszítésre az 
ország vezető elméit és a közkatonák millióit.

Az álmodozók, a merengők népéből egy év
század leforgása alatt vállalkozó kedvű, mindig 
tettre kész akaratú nép lett. A német ipar 
homlokterében a vas és szén megművelése áll, 
és míg 70-ben a nyerstermelés csupán 23%-át 
tette az angol vastermelésnek, ma ugyanannyit 
produkál, mint az angol ipar, sőt talán túl is 
szárnyalja. 1800 körül Németország egész bánya - 
és ércztermelését körülbelül 25 millió márkára 
becsülték, 1900-ban ugyanez a termelés 4 mil
liárd márka értékűt mutat föl.

A vasmágnások között első helyen áll a 
Krupp-világczég, hatalmas szerepét az egész 
művelt világon ismerik. A Thvssen és társa czég 
Mühlheimben vasat és szenet produkál. A vas 
és szén termelése terén csodákat művelt Henckel 
von Donnersmarck Guido herczeg. Felsősziléziai 
birtokán egykor terméketlen nagy-nagy puszta
ságok terpeszkedtek, ma a törpefenyők kietlen 
tájain kunyhók ezrei állanak; a különféle mű
vekben 750,000 ember dolgozik.

A villamosipar fellendülése Emil Rattenau 
nevéhez fűződik. Rattenau egyszerű gépész- 
mérnök volt; 1876-ban künn járt a philadel
phiai kiállításon és ott az a gondolata támadt, hogy 
a telefont bevezeti Németországba. Siemens-szei 
társulva meg is valósította tervét. Később vállal
kozása hatalmas lendületnek indult és ma 40,000 
embert foglalkoztat vállalataiban.

A német chemiai ipar világraszóló; hatalmas 
gyárai páratlanul állanak az egész földgömbön. 
A badeni anilin-gyár, a ludwigshafeni szóda
gyár, az elberfeldi festékgyár, a treplowi anilin
gyár világhírű termékeikkel elárasztják az öt 
kontinens minden piaczát.

ANémetország kereskedelmiforgalmát megvilá
gító néhány adat elég ahhoz, hogy teljes képet 
nyerjünk a mai Németország gazdasági erejéről. 
Az idegen földrészekkel lebonyoluló forgalom 
gyorsítására nagy hajóstársaságok alakultak; 
ezek közül első helyen áll a Hapag (Hamburg— 
Amerikanische Paketfahrt-Aktién-Gesellschaft) és 
a Norddeutscher Lloyd. Mikor a Hapag megindult, 
részvénytőkéje 15 millió márka volt és 16 
oczeánjárója vitte a tengerentúlra, ma 100

millió márka tőkével rendelkezik és 127 gőzöse 
bonyolítja le az óriási árúforgalmat.

Hogy Németország milyen jelentős állást 
foglal el a tengeri hatalmak sorában, az hamar 
kitűnik, ha összehasonlítjuk az egyes államok 
hajóvállalataiban foglalkoztatott emberek számát: 
e szerint Anglia 1908-bán 106,072 embert fog
lalkoztatott hajóin, Francziaország 56,800-at, 
Oroszország 56,398-at és Németország 45,639-et.

1900 végén a német nemzeti vagyont 210— 
220 millió márkára becsülték; ennek körülbelül 
egyharmada börzeértékekben van elhelyezve.

Ez a hatalmas gazdasági fellendülés nagy
mértékben emelte a német nép jólétét; mind 
nagyobb és nagyobb tömegek jutottak az any- 
nyira áhított gazdagság birtokába. Egy szünet
len erőfeszítés a német élet a XIX. század 
folyamán a gazdagság és a hatalom felé. Az 
anyagi erő, a függetlenség, a gazdagság, az 
uralom feszítik munkára a német izmokat. A 
politika terén is visszaverődik ennek a hata- 
lomratörekvésnek a képe.

A szabad verseny vállalkozásai minél több és 
jobb piaczot követelnek; a darabokra tördelt 
Németbirodalom a maga közbeeső vámsorom
póival nem kedvezett az ipar fejlődésének. Nagy 
területek, széles, szabad mozgás kell a szabad 
versenyben minden erejét kifejtő gazdasági élet
nek ; és mikor befelé megvan már a vámterület 
egysége és a gazdasági erők játéka német földön 
biztosított, akkor az egyre izmosabban növekvő 
termelés kifelé követel magának piaczot. A sza
bad verseny gondolata magában foglalja a XIX. 
század német politikájának gondolatát: nem lehet 
más, mint szabadelvű egységre törekvő és im- 
periálista.

A német egység hosszas vajúdások eredmé
nye. Egy évszázad nemes gondolkodóinak, fen- 
költ idealistáinak forró vágya .teljesült vele 1871- 
ben. Napokon leverése után a legjobbak ajkán 
hangzott a panasz a németség szétzüllöttsége 
miatt és a legjobbak küzdöttek életenergiájuk 
teljes latbavetésével, hogy Ferencz császár és 
Metternich ellenállását, Ausztria féltékenységét 
egyrészt s a még mindig erős német particula- 
rismust megfojtsák. Az apró duodec fejedel- 
mecskék hatalmasdi játékait megtörni s Aüsztria 
befolyását a német ügyekre örökre lehetetlenné 
tenni: ez volta német hazafiak fő czélja. 1830- 
ban létrejő a Zollverein; Hannover és néhány 
északnémet fejedelemség kivételével valamennyi 
német állam belép a vámszövetségbe. Porosz- 
ország volt valamennyi között a legnagyobb és 
az elszórtan élő apró államocskáknak csak javára 
vált, ha korlátolt, szűk vámterületüket kiszélesít
hették, összeforraszthatták a hatalmas iparú Po
roszországéval. Később Hannover is csatlakozott 
a Zollvereinhoz. 1850-ben, bármennyire berzen
kedik is ellene Ausztria, megújítják. Ettől fogva 
fel nem tartóztatható erővel tör a megvalósulás felé 
a költők nagy álma, a politikusok élete czélja: 
a német egység.

Roon újra szervezi a hadsereget; Poroszország 
és szövetségesei Königgrátznél megverik és meg
törik Ausztriát. A porosz katona fényes bizonysá
got tesz félelmetes harczi tulajdonságairól. Auszt
ria behatása a német ügyekre most már örökre
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lehetetlenné van téve, megszűnt a versengés a 
két vetélkedő állam között: Poroszország kivívta 
magának a hegemóniát a német államok fölött. 
Egy gondviselésszem férfiú áll a német ^politikai 
élet homlokterében, egy férfiú, a ki a század 
második felében biztos kézzel ragadja meg a 
német törekvések gyeplőjét, kivezeti a népet az 
ideologikus politikából és gyakorlati alapot teremt 
az egység gondolatának. Ez a providentialis 
férfiú Bismarck. Bismarck nevéhez fűződik a 
mai német nagyság megteremtése. Benne cso
dálatos összhangba olvadnak antik német eré
nyek s modern nagy tulajdonságok „Feudális 
eszmék öröklője, gőgös és harczos jellem; meg
van benne a brandenburgi nemes arrogáns gőgje, 
de él benne a pomeráni nagyúr vállalkozó szel
leme és praktikus üzleti lelke. Lelke mélyén ott 
lobognak osztályának megrögzött, megmásítha
tatlan gondolatai. Tüzes híve az Istenadta jogon 
felépült monarchiának. Hevesen gyűlöli és meg
veti a tömegek mézén lappangó forradalmi erő
ket, de gyöngéden, melegen szereti az igazi 
népet, az ő népét, azt, a mely a hagyományok
ból merít czélt, utat és irányt a továbbhaladásra“.

Lichtenberger, párisi egyetemi tanár, jellemzi 
így Bismarckot és bár hozzáteszi, hogy csodá
latos mértékben vannak meg benne az akarat
erő, az okosság és a rendkívül intensiv ideg
élet tulajdonságai, mégis a kép nem egészen 
teljes. Bismarck meg tudta érteni a munkásság 
bajait; bár a socialista törekvéseket keményen 
elnyomta, a munkásbiztosítás korszakos nagy 
intézményeit ő alkotta meg.

Örök dicsőséget von homlokára a német egy
ség megteremtése. 1866-ban Poroszország Hanno
verrel, Nassauval, Hessen-Cassellel, Frankfurttal 
és az elbai herczegséggel gyarapodott; és így 
végső érvényességgel köti magához a Majnától 
északra fekvő államokat az északnémet szövet
ségben.

A franczia háború egyszerre megteremti a 
német törzsek egységét. Az ingadozó déli államok 
is csatlakoznak Poroszországhoz és diadalmas 
harczok során Páris erődkörletére jutnak. A porig 
alázott franczia nép elmúlt dicsőségének kasté
lyában, a versailles-i palotában, 1871 márczius 
18-án a poroszok ősz királya a Galerie des 
Glaces-ban újra birtokába lép a több mint hatvan 
éve betöltetlen császári méltóságnak. Evvel az 
actussal s később a frankfurti béke megköté
sével meg van alapítva a modern Németország 
jövője.

A belső fejlődés, a nagy gazdasági élet cso
dálatos kora kezdődik most. De a német nép 
érzi, hogy résen kell állnia. Kívül és belül ellen
ségek ólálkodnak; és úgy gondolták a német 
politika intézői, hogy a mit az erő megszerzett 
s megteremtett, azt az erő meg is fogja tartani. 
Megszervezik a hadsereget; fejlesztik a tengeri 
haderőt. A német külügyi politika érzi, hogy 
Francziaországgal a békülés lehetetlen és eleinte 
különös gonddal óvakodik mindentől, a mi a 
legyőzött ellenséget ingerelhetné és bár lassan- 
lassan megindul a két állam között a művészi 
élet kölcsönösen ható folyamata, bár az irodalmi 
és művészeti törekvések közössége közelebb is 
hozza egymáshoz a két nép kiválóit, politikai

tekintetben úgy látszik, áthidalhatatlan a közöttük 
tátongó űr. Anglia nagy aggodalommal látja a 
német ipar versenyképességét, valaha az angolok 
bénították meg a német termelést, árúik olcsó
ságával és jóságával, ma a németek vezetnek 
sok téren és készítményeik még az angol gyar
matokban is, pl. Kanadában, kezdik kiszorítni 
az angol kereskedelem czikkeit. A Németbiro
dalom résen á ll: minden ereje felhasználásával 
fejleszti tengeri hatalmát.

Az ipar nagy termelő bősége arra bírja a 
német mértékadó politikai köröket, hogy új piaczo- 
kat teremtsenek kereskedelmük számára. A hiva 
talos világ eleinte húzódozik a gyarmatalapítás 
gondolatától, de azután társadalmi téren is nagy 
segítséget nyerve, egyre csodálatosabb lendületnek 
indul meg a gyarmatpolitika; 1900 körül a gyar
mati ügyek vezetője, Dernburg, már azt jelen
tette, hogy 22 év alatt évi átlagos húsz millió 
márka befektetéssel a német állam 30 milliárddal 
növelte gyarmatbirodalmának értékét.

A németség expansiv ereje, túláradó éietener- 
giája, szorgalma, becsületessége mindenüvé elhat, 
munkát és munkateret keres mindenütt.

A pángermánok álma egy ideális nagy Német
országról talán sohasem valósulhat meg, de a 
mérsékelt, józan német ember is erős szolida
ritás érzésével gondol a világon szétszórtan élő 
véreire.

A pángermánok agyában egy ideális Német
ország ábrándképe él, mely messze túlszárnyalna 
a mai Németország határain, magában foglalja 
elsősorban egész £urópa németségét s aztán 
az egész világét. Lichtenberger adatai szerint 
1900-ban az Európaszerte élő németséget 761/,, 
millióra becsülték; ehhez járul az Egyesült-Álla
mok 10milliónyi németsége. Ezenkívül Észak- 
Amerikában 400,000 német él, Közép-Amerikában
18.000, Dél-Amerikában 500,000, Ausztráliában
623.000, Oczeániában 110,000, Ázsiában 88,000. 
Valamennyit összeköti a faji együvétartozás soha 
ki nem alvó gondolata. A nagy német álmok ábránd
képe ábrándkép marad csupán; a német politi
kának nincsenek jogtalan hódító szándékai. A mi 
erő, képesség, ügyesség, tudás és szorgalom a 
német népben van, az ellenállhatatlan erővel 
repül világgá minden erőszakosság nélkül. A né
met munka mindenütt szívesen látott és jól fize
tett. A német pénz bejárja hódító útján az egész 
világot. Európa középső részében különösen 
Olaszország ipara fejlődött erősen a német tőke 
segítségével. Keleten Törökország gazdasági kin
cseit aknázzák ki a németek; vasutakat építenek 
és minden módon erősítik a csak újabban talpra 
álló törökséget.

A belső politikában az erős központosító szel
lem érvényesül. A XIX. század elején három 
osztályra tagozódott a nagy német nemzet: nemes
ségre, polgárságra és a népre. A nemesség volt 
a hatalom birtokosa, a polgári osztály elemeit 
a műveltek, a vagyonosak, a gyárosok alkották 
s magát a népet a földművelők nagy sokasága 
s az iparosok még igen gyér száma. A XIX. 
század folyamán a politikai jogok fokozatos ki
terjedésével megindul a politikai erők szabad 
játéka. A pártok ennek a három osztálynak körül-
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belül megfelelően alakulnak ki. A nemesség 
érdekeit a conservative^, a polgárságot a libe
rálisok és a népét a liberálisok szélső szárnya 
képviselte. De talán helytelen itt érdekképvise
letről beszélni, mert hiszen a század első felé
ben a pártokat éppen az jellemzi, hogy mind 
valamely gondolatért, elvért, ideálért küzd.

A conservativok az Isten kegyelméből való 
királyság mindenhatóságáért, a liberálisok a köz
szabadságokért, a szabad érvényesülésért, a né
met egység gondolatáért hevülnek s a lassan 
kialakuló socialista párt communista és collec- 
tivista eszmékért küzd. A század második felé
ben, de különösen 1870 után már nem eszmék
ért és ideálokért folyik a harcz, inkább bizonyos 
csoportok érdekeiért. Nem elvont fogalmakért, 
hanem egészen reális érdekekért tart a nagy 
küzdelem. A conservativ párt a földbirtokos osz
tály ügyeit védi, a liberálisok a tőkés polgárság 
érdekeit képviseli és gazdaságilag inkább jobbra, 
bár politikailag balra hajlanak, végül a socialisták 
is felhagytak ideologiás harezukkai és most a 
munkásság helyzetének javítása, jólétének eme
lése a főczél. Egyedül a centrum küzd még ma 
is eszmékért és nem képvisel semmiféle gazda
sági érdekcsoportot.

Németország mai összetettségében hatalmas 
monarchikus állam; bár sok apró politikai egy
ségre oszlik, mégis erős középponti hatalom irá
nyítása alatt áll. A középponti hatalmat a csá
szár, a kanczellár, a kanczellár államtitkárai és 
a Reichstag képviseli. A középponti hatalom 
tartja kezében a hadsereget és a külügyet; ezek
nek intézésébe, különösen a külügyek vezeté
sébe, a többi állam nem szólhat bele. Megvan
nak a maga külön pénzügyei és bizonyos köz
vetlen adók, a vámjövedelmek, egyes monopó
liumok biztosítják rendíthetetlen szilárdságukat. 
A középponti hatalomé a posta. A pénzrend
szer is egységes.

A német egység, a középponti erő legpreg
nánsabb kifejezője a császár. II. Vilmos csodá
latos egyénisége nemcsak népét, hanem az egész 
világot foglalkoztatta. Különösen érdekes ebben 
a tekintetben a francziák véleménye a háború 
előtti császárról.

Georges Lecomte franczia író 1908 október 
14-től november 13 ig Berlinben tartózkodott 
mint az akkor ülésező szerzői jogot megállapító 
nemzeti congressusonafrancziaküldöttség elnöke. 
Sok benyomása között legjobban a császár sze
mélye lepte meg.

Ujságczikkekből és képes lapokban látott ábrá
zolásokból azt a véleményt formálta róla, hogy 
ízig-vérig katona, kaczkiásan kifent bajuszával 
a régi korok matamorjának zord typusa, kiszá
mított mozdulatokkal, harczias kijelentésekkel. 
E helyett a furcsa, képzeletalkotta kép helyett 
a valóságban tetőtől talpig igaz, nemes, egy
szerű embert látott, embert a javából, a ki ked
ves volt, élénk, mozgékony, szívesen mosolygó, 
a ki ha komolylyá vált is, inkább fenséges volt, 
mint fenhéjázó. Georges Lecomte elmondja, hogy 
a congressus tagjainak tiszteletére rendezett dísz
előadáson tisztelgésre járultak eléje a conferentia 
résztvevői. Állva fogadta a tisztelgőket s a be
mutatás után mindjükkel kezet szorított barát

ságos, közvetlen kifejezéssel arczán. Mikor a 
franczia küldöttség tagjai kerültek sorra, a csá
szár meg is szólalt.

Ernest Lavisse-nak a kiváló történetírónak, 
megköszönte, hogy családjáról oly alapos mun
kákat írt, Paul Hervieu előtt meg sajnálkozott, 
hogy abban az évadban nem hozathatta színre 
a Course du Flambeau-t.

A császár francziául folyékonyan, könnyedén 
beszél és azt a hatást kelti, mintha beszédje 
közben francziául gondolkoznék.

Eddig szól Georges Lecomte jellemzése. Külö
nösen érdekes az, hogy a császár itt kitüntette 
a francziákat és látható szívességgel beszélt velők.
II. Vilmos sokszor bizonyságát adta annak, hogy 
nagyra tartja a fianczia műveltségét és óhajtja 
a békülést, megértést a két nagy nemzet között. 
Szívesen beszél francziául, minden alkalmat meg
ragad, hogy országában időző kiváló franczia 
írókat, művészeket és politikusokat kitüntessen. 
A svájezi legutóbbi hadgyakorlatok egyikén külö
nösen sokáig beszélgetett és igen élénken, köz
vetlenül, Pau generálissal. Fiait a berlini fran
czia gimnázium egy tanárával taníttatta és a 
herczegek a franczia gimnáziumban tettek vizs
gálatot. A császár őszintén törekedett arra, hogy 
a francziákkal megtalálja a békés megértés útját.

A világpolitika viharzó eseményei máskép ala
kították a törekvések rendjét s ma a régi ellen
felek újra mint fegyveres ellenségek állanak egy
mással szemben.

Lamprecht Károly, a nemrég elhúnyt német 
történettudós, munkát írt a császárról; össze
állítja egyéniségének súlyos alakját elhangzott 
beszédeiből, tetteiből, kezdeményezéseiből. A csá
szár emlékező tehetségét csodásnak mondja; 
rendkívül könnyen fogad be minden eszmét; 
agyának óriási megértő képessége van. Bizalmas 
körben szíves, nyájas, közvetlen. Általánosan 
ismert sokoldalúsága, nagy műveltsége, mély 
vallásossága és érzelmi élete. A barátság benső 
cultussá finomul lelkében.

A német császár a németség ellenségei előtt 
leghatározottabb kifejező faja harczias hajlandó
ságainak. Anatole France egyszer azt írta Vilmos 
császárról, hogy a németek nagy uralkodója 
eddig már minden képességével tündökölt: raj
zolt, festett, zenét szerzett, könyvet írt és még 
csak az van hátra, hogy hadakozzék.

A német császár személye s az annyiszor kár
hoztatott porosz militarismus egy nagy egységbe 
forrva, jelképesen képviseli a németséget az 
angolok, a francziák s a talán a világ fele előtt. 
A kik a németséget szitkaikkal halmozzák el, 
azt vetik legjobban szemére, hogy az egész ország 
állig fegyverben á ll; ott tudomány és tudás, 
technika és művészet, iskola és vallás mind a 
katonai nevelés nagy czéljában fut össze. A had
sereg tiszteletét már a népiskolában beoltják a 
lelkekbe, a középiskolákban nagy cultus tárgya 
s a hadseregben magában óriási erővel markol 
bele a drill a nép széles rétegeinek gondolko
zásába. A német katonatisztet babonásan tisz
telik mindenfelé.

Naumann mondja „Közép-Európa“ ez. mun
kájában, hogy ez a kép túlzott és hazug. A való-
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ságban a német militarismus másképpen fest. 
A mit külföldön militarismusnak látnak, az a 
valóságban a németség nagy polgári erényeinek 
kifejezője. A hol egy maroknyi német ember 
valamely közös czél szempontjából egyformán 
gondolkozik, a hol csak öten hevülnek egy esz
ményért, ott azonnal szervezetbe tömörül az a 
maroknyi ember és közös fegyelmezettségből 
sarjadó közös erővel tör czélja felé. Ha ezt nevezik 
Németország ellenségei militarismusnak, mert 
hiszen hadseregük ezen az erőn alapszik, ha 
szervezettségüket nevezik militarismusnak, akkor 
valóban militarista állam Németország. Csak
hogy akkor jelszavunk értelmében magát a német 
népet kell elpusztítaniok.

A szervezés művészetében régen elől járt Né
metország az európai államok sorában, s a mit 
ma oly szívesen hangoztatnak az újságok, azt 
komoly munkák és folyóiratok már évtizedek 
óta magasztalva vagy irigykedve emlegették. A föl- 
tétlen engedelmesség a hatóságokkal szemben, 
az összetartozás érzete, a becsületesség bizto
sítják annak a bámulatos gépezetnek a mű
ködését, melyet német közigazgatásnak ne
veznek.

A közigazgatás közegei a kormány rendele
téinek feltétlenül érvényt tudnak szerezni. Részre
hajlás nélkül kíméletlenül hajtják végre vala
mennyit. Nagy ellenállásra nem is találnak, mert 
hiszen a német nép rendkívül engedelmes, ható
ság- és tekintélytisztelö, fegyelmezett és becsü
letes. A tisztviselői kar végtelenül lelkiismeretes, 
pontos, hűséges. Testének, lelkének minden ener
giájával hivatalának él s bármily csekély fon
tosságú az a hely, a hová állítják, egész élete 
becsvágyát helyezi abba, hogy feladatát meg
oldja.

Georges Lecomte írja, hogy a német tiszt
viselői kar tekintélytiszteletben nőtt fel, öntuda
tos, kötelességtudó, fegyelmezett. Kötelességét 
önmagáért teljesíti, pusztán azért az örömért, 
melyet lelkében a jól végzett munka tudata kelt. 
Nincsen kezdeményező ereje, de szorgalmas, 
lelkiismeretes és mindig rendszert követő. G. Le
comte megjegyzi, hogy az előkelőbb állású tiszt
viselők majd mind kifogástalanul beszélnek 
francziául. Érdekesen ír Bethmann-Hollwegről, 
az akkor (1909-ben) új kanczellárról. Olyan állam- 
férfiúnak mondja, a ki higgadt, megfontolt, nagy
munkájú, s a ki őrizkedni fog kalandos politi
kától.

C’est un hőmmé d’État — írja — qui se 
souviendra d’avoir été l’un de ces excellents 
hauts fonctionníires qui administrent si bien 
i’Allemagne moderne. Rend, fegyelem, pontos
ság jellemzi a német hivatali világot, rend, 
fegyelem, pontosság jellemzi Németországszerte 
a külső életet, a városok lélekzését, az utczák, 
terek mozgalmasságát. Georges Lecomte legelső 
benyomása Berlinben az utczákon uralkodó rend. 
Sehol fennakadás, szitok, lárma. Ütemes egy
formasággal lüktet az utcza élete. A berlini 
rendőr csúcsos süvegje alul éberen figyeli az 
utczát; komolyan, nyugodtan áll helyén, mint 
a ki érzi, hogy a felséges rend büszke katonája. 
Értelmes, udvarias, idegenekkel és hölgyekkel 
szemben előzékeny.

A németség hatalmas erőt fejtett ki a XIX. sz. 
folyamán az anyagi jólét, a gazdagság felé irá
nyult törekvésében. A vagyonnak felnövekedé
sével mind szélesebb rétegek kerültek kedvező 
anyagi viszonyok közé és a megjavult életszín
vonal, a jó mód, kényelem, gazdagság kifejlesz
tette a lakosság egyre szélesebben gyűrűző elemei 
között a tanulás vágyát, a művelődés szükséges 
voltának érzetét.

Az újonnan jöttek mindenben hasonlítani akar
tak a régen megállapodott gazdag, művelt és 
finomult osztályokhoz. Óriási vágy, olthatatlan 
szomjúság űzte ezeket az embereket a tudás 
hajlékaiba, a művészi örömök templomaiba; és 
Németországban a nagy anyagi erőfeszítés mellett 
állandó, lelkes, tiszta, nemes törekvés nyilvánul 
meg az eszményi javak birtoklása felé. Isko
lák, tanfolyamok, előadások, színházak, tárlatok, 
hangversenytermek óriási táborát vonzzák csar
nokaikba az őszintén tudni és élvezni vágyók 
mellett a divatos versengésnek hódolók nagy 
seregét is.

Németországban már korán felismerték a nem
zeti életnek azt a nagy erőforrását, mely 
az iskolákból árad szerte és Poroszországban 
már a múlt század elején nagy volt az iskolások 
száma. Néhány adat meggyőző fényt vet ennek 
az országnak iskolaculturájára ; 1822-ben 20,440 
elemi iskolája van 1.427,045 tanulóval; 1901- 
ben már ez a helyzet: a városokban 4,413 isko
lája van 35,733 osztálylyal, a falvakban 32,332 
iskolája 68,349 osztálylyal és ebbe a sok isko
lába 5.680,000 tanuló óriási hadserege jár. Ez 
a nagy fellendülés az alsófokú oktatás terén 
érezhetővé vált a középső s azután a felső fokon 
is. Poroszországnak 1835-diki 136 gimnáziumá
val és progimnáziumával szemben 1905 ben 
363 áll, s ehhez a nagy számhoz még hozzá kell 
vennünk 335 reálgimnáziumot vagy reáliskolát. 
A modern élet nagy tagoltsága megteremtette és 
Németországban óriási diadalra juttatta a közép
iskolának ezt a modernebb fajtáját. Az egyenlő 
képesítés joga feléje terelte a diákság ezreit és 
falai között az ifjúság épp oly alapos nemzeti, 
faji és emberi nevelést nyer, mint a classikus 
gimnáziumban.

A középiskolák végzett növendékeinek nagy 
hányada az egyetemekre özönlik, a német nem
zeti élet e classikus védőváraiba. A nagy egység 
gondolata az egyetemek falai között fűtötte leg
jobban a könnyen hevülő szíveket, az egyete
mek tanszékeiről hangzott el legmesszebbreha- 
tóan a nemzeti lélek minden vágyódása Az egye
temeken folyt a tudományos kutatások szorgos 
hangyamunkája és az egyetemekről hirdették új 
tanaikat a németség legnagyobb elméi. A beren
dezés, az élet, a követett módszer mintaszerű 
volt. Az egyetemi hallgatók száma 1830-ban 
15,870 volt, 1905-ben már 37,677-re rúgott a 
számuk. Életükről sok regényes szép történet mesél. 
A heidelbergi diákélet romantikus szerelmi tör
ténetei, tréfái, baklövései, nagy mulatozásai, ifjúi 
párbajai széles e világon ismertek. Az Ekkehard 
s a csodás lágy Trompeter von Sdckingen Írója: 
Scheffel számtalanszor megénekelte a vidám

II.
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örömök és komoly tanulmányok regényes szép 
hazáját, Heidelberget:

Alt-Heidelberg, du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine,
Kein’ andre kommt dir gleich.

Jung Werner dalaiban pendül fel az ősi egye
temi város dicsérete.

Ma már sokat veszített a diákélet szépséges 
romantikájából, de ha a nagy városok minden 
ódon szépséget elöntő dagadó életárja utolsó 
csirájában is megölte a lelkes szép ifjú életet, 
a kisebb egyetemi városokban még ma is él a 
német ifjúság régi lelke, még ma is tartalmat, 
színt és szívet ad az életnek. Erlangen, Jena, 
Giessen, Bonn, Heidelberg és Göttingen még 
ma is jellegzetes régi egyetemi helyek, hol a 
hagyományaikhoz híven ragaszkodó feudális 
Korps-ok tanyáznak. De nemcsak víg pohara
zás, könnyű szerelmeskedés, hanem komoly, 
okos munka is járja. A német egyetemi professor 
hatalmas tudása vezeti be az ifjakat az ismeretek 
rengetegébe. Tanár és tanítvány között szíves, 
benső a viszony, a megszólítás még ma is a 
régi hagyomány: „Comilitonen“. A német tanár
ról a regék, tréfák egész szárnyas serege járta 
be a világot. Az élczlapok legkedvesebb tárgya 
a szórakozott, rendetlenül öltözködő professor 
úr volt. Ez a fajta ma már mindjobban a mesék 
világába szorul. A német tanár is modernizáló
dott s az ütött-kopotí fejfedő és rongyosszélű 
nadrág ma már a feledés múzeumába került.

Sok hibája: pedánssága,önmagáról vallott csal- 
hatatlansága mellett is kétségtelen, hogy a tanár 
Németország honoratior-osztályának legértéke
sebb tagja. A német szorgalom, kötelességtudás, 
tudományos készültség és lelkiismeretesség min
denben elöljáró apostola és mintaképe. Érdekes 
megjegyeznünk, hogy Bodley a maga Francziaor- 
szágról szóló művében is a tanárságot emlíii a 
papság s a katonatisztikar mellett mint a fran- 
czia nemzeti élet legalaposabb, legképzettebb és 
legderekabb tagját. Vájjon az európai culturált 
államokban nem általános ez a jelenség? Vájjon 
nem a tanítóosztály-e az mindenütt, a mely
ben a nemzet lelke, a faj minden erénye a 
legnemesebben él és hat és fejlődik tovább?

A német iskolaügy óriási fejlődése s aztán 
bizonyos lehangoló körülmények azt a hitet éb
resztették a legkiválóbb elmékben, hogy a szel
lemi erőfeszítés nem hozta meg azt az ered
ményt, a melyet a demokratikus ideológia várt 
tőle. A lelkek talán nem finomultak, a kedélyek 
nem nyugodtak, a szív szenvedései és indulatai 
talán nem csillapultak, egy szóval kevés bol
dogság fakadt a nagy tanításenergia kifejtése 
nyomán. Újra kételkedni kezdenek azon, vájjon 
az oktatásnak megvan-e a várt megnyugtató, 
művelő, felemelő hatása. A neveléssel és okta
tással foglalkozók lelkén bizonyos csüggedés, 
fáradság vált észlelhetővé, talán az a fáradság, 
a.-mely Brunetiére ajkára a r tudományok csőd
jének vészkiáltását csalta. Úgy érezték, hogy a 
tudomány csak részleges és ideiglenes megol
dásokat nyújt, végleges igazságok, akaratokat 
irányító világfelfogás előteremtésére képtelen. 
A nagy mű meg volt alkotva, pompásan vágtak

össze kerekei s a mű mesterei a megalkotás 
után úgy vették észre, hogy valami keserűség 
tolakszik fel bennük, valami kellemetlen, erős 
íz ül ki az ajkuk szélére. Surgit amari aliquid! 
Minden nagy mű után, akár irodalmi, akár mű
vészi, akar műszaki alkotás, az öröm érzetébe 
keserűség vegyül és talán ez a múló hangulat 
fogta csupán el a modern cultura mestereit. A 
nevelés, az oktatás, a műveltség nagy, nemesítő 
hatásába vetett hit újra élni fog bennük, a 
minthogy az emberek nagy sokaságában ma 
is él.

Az átlagos nagy közvélemény ma is meg van 
győződve Paulsen szerint arról, hogy a népek 
versenyében csak az állhatja meg helyét, a mely 
a legjobb, a legtartalmasabb oktatást tudja 
nyújtani ifjúságának, jól felszerelt és lelkesen 
irányított iskolákban.

A tudományos kutatás classikus hazája Né
metország. Az adatokat gyűjtő, apró jelensé
geket, osztályozó szövegeket agyonmagyarázó 
légiószám élő német tudóstól a csodás, nagy 
alkotásokkal, fölfedezésekkel, meglepő lángel
mékig-— minden tudománynyal foglalkozó férfi 
soha el nem lanyhuló, szorgos szobamunkájá
val, laboratóriumi tevékenységével teremt, alkot, 
újít a nagy Németbirodalom minden vidékén.
A bölcselők és költők népe, az elvont ideák 
kutatói megmutatták, hogy az exact tudomá
nyok terén is tud érvényesülni fajuk sok erénye.

A bölcsészet, mint különleges német tudó 
mány, az egész XIX. század folyamán virágzott. 
Schopenhauer, Nietzsche munkái az egész vi
lágot bűvös körükbe vonták és sokszor er- 
nyesztő, de művészileg előadott tanaikkal egész 
nemzedékek lelkére ültek rá fájóan.

Az annyira elzárkózó franczia szellemi élet 
csodálva nyitotta meg egyidőre Schopenhauer 
és Nietzsche előtt kapuit. Berolzheimer szerint 
ma Németországnak sok nagy tudósa van a 
bölcsészet terén, de philosophusa talán egy 
sincs.

A neovitalismus megalapítója Bungl physio- 
iogus érdemel különös megemlítést. Nagyjelen- 
tőségűek Wundt kutatásai a néplélektan terén, 
kitűnő ethikát írt Paulsen, és az újabb böl
csészet történetét egy nagy munkában ' Kuno 
Fischer rajzolta meg. Hosszadalmas volna a 
német tudományos munkásság minden ágának 
kiváló kép viselőit felemlíteni és csak röviden . 
érintjük Adolf Harnack-ot, a jeles egyháztörténet
írót, a kinek mellesleg szólva négy doktorátusa 
van s a berlini egyetemi könyvtár igazgatója; 
Pfleiderer-t, a ki az összehasonlító nyelvtudo
mány nagy alakja. A jogbölcselet terén Adolf 
Lásson érdemel említést.

A történeti kutatás és módszer terén a né
metek jártak elől mindig. Michelet Németor
szágban tanult tudományos történetírást és 
Renan, Taine mindvégig őszintén és csodálattal 
vallották meg, hogy mit köszönhetnek a német 
tudományosságnak. Egy Treitschke a maga ra
gyogó stilusával és conservativ gondolkozásával, 
egy Ranke, egy Mommsen, egy Lamprecht 
nyomul parancsolólag elénk, ha a német tör
ténetirodalom lapjain csak futólag siklunk is 
végig.
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Az orvosi tudományok terén Behring, Koch, 
Ehrlich, Czerny és még számos más nevével 
találkozunk; mind az emberi test egy nagy 
nyomorúságát enyhítették és most is azért küz
denek, hogy az emberiség két legnagyobb csa
pását : a tüdővészt és a rákbetegséget leküzdjék. 
A modern idők hatalmas sárkányölői, diadalmas, 
nem csüggedő leventék, a kiknek munkáját és 
munkájuk eredményeit millió szenvedő kíséri 
visszafojtott lélekzettel.

De a legcsodásabb alkotásokkal a természet- 
tudományok terén léptek fel a német tudósok. 
Tanításaik sokszor egész tömegeket nyertek meg 
számukra. A nagy természettudományos rajongás 
azonban lassan-lassan alábbhagyott; az emberek 
érezték, hogy a természettudományok nem ad
ják meg az élet ezernyi rejtélyére a választ, 
nem bogozzák ki az emberi lét nagy rejtélyét. 
Belebukott a részvétlenségbe a Büchnerek, 
Moleschottok materializmusa és talán ilyen ki
ábrándulást fog maga után vonni az Ostwaldok 
monizmusa is. A modern lélek mystikus haj
landóságait nem elégítik ki a tudomány csoda
szép elméletei, még mindig nagy erővel hat 
rá a vallás végtelen vigaszt nyújtó balzsama. 
Az emberek hűek maradtak vallásukhoz, bár 
Berolzheimer szerint a templomlátogatás nem 
nagyon sűrű. Déli Németországban a lakosság 
3O0/o-a jár templomba, míg északon csupán 
3°/0-a.

A természettudósok sokáig azt hitték, hogy a 
szervest le lehet vezetni a szervezetlenből. Helm
holtz ellene szegült ennek a felfogásnak. Helm
holtz azt a hypotesist állítja fel, hogy a szerves 
egy másik csillagról szállt a földre; de talán 
sikerül majd kimutatni, hogy a szervetlen a 
szervesnek visszafejlődése, a szerves anyagnak 
activításban korlátolt alfaja. Evvel az elmélettel 
akarták a monizmust megmenteni. Häckel a 
Weltrdtset-ben bőven kifejti tanításait a moniz- 
musról.

A fejlődésről szóló tanításnak művészi nép
szerűsítője Bölsche, kinek Liebesieben in der 
Natur-ja ezrek kezén forog.

A ma is élő és tüzesen hadakozva prédikáló 
Ostwald az energetika megalapítója. Az ősz 
tudós hazája harczi napjaiban a tollal küzdők 
közé állott s a Monistische Sonntagpredigten- 
ben keményen „odamondogat“ különösen Angliá
nak; a francziákkal szemben kíméletesebb és 
ma is csak ellenfelet és nem ellenséget lát 
bennük. Energiáról szóló tanításának az a lényege, 
hogy erővel megtöltött anyagot tételez fel és 
szerinte a substantia nem más, mint megszám
lálhatatlan mennyiségű részecskének összessége. 
Ezeknek a Partikel-eknek az a lényeges tulaj
donságuk, hogy energiahordozók. 1895-ben Rönt
gen felfedezi az x-sugarakat, Hermann v. Helm
holtz a szemtükröt találja fel és Korn tanár rá
jön a távolba fényképezés nyitjára.

A technika terén hogy mily óriásit fejlődött 
Németország, azt a most folyó nagy világháború 
mutatja, minden beszédnél érthetőbben. A re
pülőgépek, a Zeppelinek, a hadi tengeralattjárók 
és a nagyobb kereskedelmi tengeralattjárók, az 
automobilok ezrei mind egy lázasan folyó munka 
hatalmas alkotásai. A különféle gépek és hadi

eszközök körül csodás újítások történtek. A 
Berlin-Zosseni katonai pályán elektromos vona
tokkal kísérleteztek; 240km-es sebességet is 
elértek a gőzgépek legnagyobb, 120km-es se
bességével szemben.

III.

A tudományos és műszaki téren végzett 
munka mellett az irodalomban s a művészetben 
tovább élt, küzködött, szenvedett, örült a német 
nép lelke. A XIX. század folyamán a német iro
dalmi termelés gyönyörű kert, melyben ezer
színű virágok tarkáznak s illatoznak. Goethe és 
Schiller szelleme honol benne. Új emberek tá
madnak, új irányok keletkeznek, de akár ro
mantikusok, akár „ifjú német“-ek, akár „sváb 
költők“, akár „müncheninek munkálják a „köl
tészet kertjét“, mind a nagy mesterek nyomdokain 
járnak, mind Weimar-ra emlékeznek alkotá
saikban.

A 70-es évek elején már szinte nyomasztólag 
ült a lelkeken az epigonság fájó tudata. A régi 
formákat újakkal kívánták felcserélni, a régi 
művészet helyébe új tanítást szomjúhoztak a 
fiatalok és hol Francziaország, hol az északi 
tájak felé: Oroszország és skandináv államok 
felé tekintettek; és északról közvetve meg is 
jött a várva várt új tanítás. Mint a XVIII. szá
zadban a franczia irodalom röpítette világgá 
nagy erővel az angol bölcselők felvilágosító ta
nait, úgy most is Francziaország tette ismertté 
a modern irodalom nagy jelszavát: a natura- 
lismus-t.

Zola írta meg egy család természetrajzát a 
második császárság alatt és előadásmódja új
szerűségével, meglepő nyerseségeivel óriási for
rongást idézett elő az irodalom világában.

Zola a természettudományok módszerét akarta 
alkalmazni az irodalomban. Mint a tudós la
boratóriumában adott jelenségeket vizsgál, úgy 
nézte ő a változva forrongó szabad nagy életet. 
Ankétet tartott, vizsgált, szemlélt, megfigyelt, 
bonczolt, sárba, vérbe, szenybe gázolt és nem 
vette észre, hogy az életet nem lehet kísérleti 
czélokra elkészíteni és beállítani, hogy az élet 
változva, forrongva zajlik tovább az örökös 
ITavra peí törvényénél fogva. Zola az öröklésről 
szóló újabb felfogással is visszaélt és a mit a 
tudományban sem állapított meg teljes pontos
sággal, azt minden aggodalom nélkül vitte át 
a lelki élet jelenségeire. Legkiválóbb két alko
tása a Germinal s az Assommoir. A bányász
élet nyomorúságait rajzolja az egyikben s a 
városi munkásnép pusztulását az alkohol irtóz- 
tató hatása alatt a másikban.

Északról Dostojewsky, Tolstoi, Turgeniev, 
Gorkij, Ibsen küldte Németország felé az új ta
nítás erőit és gyengéit, sok fényét, színét és 
lehangoló árnyát.

Mikor az új irányzat a képtelenségig fokozta 
önmagát, akkor a fiatalabb nemzedék, mene
külve a nyerseségek béklyóiból, újra az elhall
gatások, a homály, a képek világába vágyott. 
Már Zola regényeiben is egy-egy nagy jelkép 
kísért: A Germinal-ban a bánya halálos világa 
fölött, változatlanul újra meg újra meginduló
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nagy rügyfakadás, az Assommoir-ban a rémes 
szeszfőző, a Débacle-ban az egy tömegként 
mozgó, élő, szenvedő, síró, nevető nagy had
sereg. Ibsen darabjaiban: Hedda Gabler-ben, a 
Vadkacsában sokszor homályosan dereng lel
künk előtt valami rejtett jelkép. Irodalmi taní
tássá válik a Symbolismus és Maeterlinck-ben 
legköltőibb kifejezőjét ünnepelte a német fia
talság.

A modern német irodalom két legkimagaslóbb 
alakja Hermann Sudermann és Gerhart Haupt
mann. Mind a ketten a színpadon aratták leg
nagyobb sikereiket. Sudermann 1889 béna Be
csület-^ tűnt fel. Zajongva ünnepelték. A darab 
tárgya, az élet hü, sokszor nyers, a Vorderhaus 
és Hinterhaus örökös harczának kíméletlen, 
gyakran demagóg kiélezése hatalmas hatást tett 
a színpadról. Többi darabjában is a natura- 
lismus híve. Legfontosabbak Sodoms Ende, 
Johannisfeuer, Morituri. De sokkal maradandóbb 
nevet vívott ki magának mesteri regényeivel. 
Mindmegannyi remeke a német regényiroda
lomnak: Frau Sorge, Katzensteg, Es war, Das 
hohe Lied.

Gerhart Hauptmann színműveiben, a leg
utolsó évek német társadalmának élete lüktet. 
Nyers, érdes, kíméletlen művészetével az élet 
rútságait, sebeit tárja elénk. Sonnenaufgang- 
jával a Freie Bühne-n aratott óriási sikert. Több 
darabját a censura is betiltotta. A Takácsok-ban 
a sziléziai szövőmunkások sorsát rajzolja, hol 
elernyesztő, hol fellázító képekben ; az „Elsülyedt 
harang“-ban költői szépségű rejtélyek, nagy jel
képek honába vezet.

A modern drámairodalom e két legkiválóbb 
alakja mellett töméntelen azoknak a száma, a 
kik a színpad nagy nyilvánosságával akartak a 
lelkekre hatni. Erre nézve jellemző, hogy Né
metországban évente 600 drámai mű kerül 
piaczra. Max Dreyer, Halbe, Hartleben, Beyer
lein, Wedekind neve merül fel tartósabban az 
örökre hullámzó árból.

A regényirodaimat a naturalista kosmopolita 
felfogás és a Heimatkunst-nak nevezett nemzeti 
irányzat jellemzi. A Heimatkunst legnemesebb 
képviselője Sudermann mellett Gustav Frenssen, 
kinek Görn Uhl-ja óriási irodalmi és piaczi 
sikert ért el. A holsteini parasztvilág ősi, ere
deti, egészséges typusait szólaltatja meg és Görn 
Uhl-ban egy hányódó, ingadozó, küzködő pa
raszti sorban nevelkedett ifjú nagy félreértéseit 
írja meg.

A naturalista irányzat két legnagyobb képvi
selője Max Kretzer és Michael Georg Conrad. 
Kretzer Zola nyomdokain haladva a berlini 
romlott életet festi nyers'színekkel, Conrad Ma
jestät czímű regényével a legjobb német király
regényt alkotta meg. Az újabbak közül különösen 
Klara Viebig, Ganghofer, Zobeltitz, Tovote, a 
német Maupassant, a két Mann testvér, a mün
cheni Ruederer és még sokan tűnnek ki.

A lyrai költészet terén is meglehetősen buja 
virágzás indult meg a 70-es évek után. A na
turalista irányzat a maga társadalmi kérdéseivel 
behatolt a vers művészetébe, és újra felkeltette 
a nagy tömegek érdeklődését a csengő-bongó 
rímek iránt. Kimagasló alakok : a pajzán, élni

és élvezni vágyó volt katonatiszt, Detlew von 
Liliencron, a komolyabb önmagába elmerülő 
Dehmel, az érzéki örömöket dicsőítő Baum- 
garten. Az újabb dalos költészet művelői közül 
kitűnnek Falke, Hartleben, Fulda csengő rímű, 
Cyrano-fordításával, Georg Hoffmannsthal, Vol- 
möller sokszor homályos jelképességükkel.

Németországban a bölcselet, a költészet, a 
zene az anyagi életáramlatok nagy ellensúlyo
zója. A zenében a dal szépsége uralkodik; a 
romantikus Eichendorff Taugenicht's-\a az örökké 
daloló, hegedűje húrjain csüngő német lélek 
legpéldásabb kifejezője.

Gluck felléptétől Beethoven-ig a klasszikus 
korszak nagy mesterei működnek; a romantikus 
korszak legnagyobbjai Weber s a fiatal Wagner; 
de a fejlődő Wagnerrel új korszak nyílik meg 
a zene történetében; Wagner új hatásokat ér 
el a középhangok felhasználásával és nagy mű
vészetével forradalmi lázba ejti az egész világot; 
valóságos csaták folynak neve és tanításai körül. 
A finom elme-életet élő ÍI. Lajos bajor király
ban megleli a megértő maecenást és megtalálja 
nála sok küzdelme után lelke nyugalmát. Leg
kiválóbb követője Richard Strauss; Salome-ja 
és Elektrába nagy esemény erejével hatott a 
modern művészet zajos világában. Érdekes 
egyéniség Hugo Wolf, a ki Goethe- ésMörike- 
dalaival a dalköltészet remekeit adta. A zenei 
élet hatalmas méreteket öltött Németország- 
szerte. Se szeri, se száma a sok dalos és zenés 
egyesületnek, nagy és kis hangversenyek min
denfelé s a hivatásos zenészek légiója áll a mű
vészetek e legüdítőbbjének szolgálatában.

A színházi élet is hallatlan méreteket öltött. 
A művelődés létráján magasabbra szállott nagy 
tömegek napi üzleteik után mohón vetik ma
gukat a művészetnyujtotta könnyebb élveze
tekre. Az írók nagy serege készségesen hódol 
a mohón élvezni akarók vágyainak, töméntelen 
mennyiségben termelik súlytalan, egynapos vagy 
egyévados műveiket.

A német színpad, a német színházi technika, 
a rendezés művészete, csodálatosan fejlődött a 
XIX. század folyamán. Laube nagyon egyszerű, 
nagyon mellékes rendező- és díszletező mun
káját a meiningeni udvari színház művészei 
reformálták meg. A darabok hatását kellő be
állítással, díszletezéssel, pompával iparkodtak 
emelni; a technika ügyességeivel is arra töre
kedtek, hogy a nézőt közelebb vigyék a művek 
leikéhez. A színpadon szerepeltetett tömegek 
cselekvésébe mozgást, elevenséget, lüktető hul
lámzást varázsoltak. Berlini vendégjátékaik a 
sensatio erejével hatottak és a meiningeniek 
művészete iskolát alapított a német színművé
szeiben. A classikus darabok értelmezésével 
különösen nagy szolgálatot tettek a tömegek 
nevelése körül. Előadásmódjuk azonban kissé 
túlságosan idealizált, fellengző volt. Classikus 
darabokban magas cothurnuson járva iparkodtak 
visszaadni a mű lelkét. Szavaló, kissé emphá- 
tikus recitálásuk a naturalismus beköszöntével 
nagy ellenhatást váltott ki. Az 1889-ben meg
alakult „Freie Bühne“ részben azt a czélt tűzte 
ki maga elé, hogy a naturalista drámákat ter
mészetes, közvetlen, élethű értelmezésben adja
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elő. Újabban Reinhardt genialitása uralkodik a 
színpadon. A görög classzikusok eredeti színre- 
hozása, Sophokles korának külsőségekben is hű 
kifejezése a vakon hívők nagy seregéit von
zották a színházba. A francziák, bár kissé 
irigykedve, nem tudják elrejteni csodálatu
kat Reinhardt művészetével szemben. Geor
ges Lecomte a Deutsches Theaterban végig
nézi a Haramiákat. Csodákat ír Reinhardt 
rendezéséről. Sohasem élvezte olyan bensőén, 
olyan mélyen Schiller fiatalos művét, mint 
azon az estén. A művészek a darab szelleméhez 
híven sokszor nagyotszólóan szavalva vagy 
lágyan elérzékenyülve ábrázolták a darab túl
áradó lelkét, de bámulatos ügyességgel há
mozták ki a költő szertelen képzeletében támadt 
alakokból mindazt, a mi bennük mélyen em
beri. A legcsodálatosabb színjátszóművészet! 
A darabok előadásában, a szavalás hanghor
dozásában éreztetni a darab lelkét, a kor és 
körülmények ízlését s mégis természetesnek 
maradni, mégis mindenütt megtalálni az emberi 
hangot!

A festőművészet a XIX. század elején a 
romantika ködében vész el. Cornelius, Piloty 
és Kaulbach történeteket fest. A romantikus 
ábrázolás, az eseményeket elmondó irányzat 
ellenhatásra talál a Tart pour l’art gondolatá
ban, mely nem tűri többé, hogy az elbeszélő 
elem nyomja el a művészi lehetőségeket, hogy 
a festészet szolga legyen. A képnek festői tulaj
donságával kell hatnia és nem tárgyaival. E 
részben nagy hatással voltak a német művé
szetre a franczia impressionisták. Manet, az 
impressionismus megteremtője, nem testeket, 
hanem színhatásokat akar ábrázolni. Jogaiba 
iktatja a fényt, mint meglepő hatások sokszínű 
elővarázslóját. A modern német festészet leg- 
kiválóbbjai: Böcklin, Stuck, Segantini a közép
kori rejtelmességek világát szeretik. Hans Thoma 
Courbet tanítványa; az ő lelke szívta fel ma
gába legszebben a német lélek sóvárgásait. A 
szobrászat terén Adolf Hildebrand alakja emel
kedik ki és az építőművészek legkitűnőbbje, 
a müncheni Szent Anna-templom megépítője : 
Seidl.

A német művészeti, de különösen az irodalmi 
élet hatalmas fellendülésére jellemző az az álta
lánosan ismert adat, hogy a német kiadóválla
latok évente 36,000 kötetet szórnak bele a napi 
élet forgatagába. Ha a sok értéktelen munkát 
és a fordítások óriási halmazát leszámítjuk is, 
még mindig tekintélyes szám hirdeti a germán 
genius erejét. Sokan az iparszerűség veszedel
métől féltik a német irodalmat és művészetet; 
a veszedelem valóban fenáll; a jóléthez jutott 
nagy tömegek gyorsan és olcsón akarnak cul- 
turához jutni. Megjelennek az olcsó kiadványok, 
a színpadon az olcsó hatásra vadászó drámák, 
de még inkább a ledér, a könnyű vígjátékok 
serege. A képzőművészet terén az industrialis- 
mus gyárilag gyártott borzalmas szobrokkal, 
képekkel, csecsebecsékkel árasztja el a kispol
gárság otthonait. Hogy ezt a veszedelmet a 
németek érzik és küzdenek ellene, az már biz
tos záloga annak, hogy a nagy áradatnak gátat 
tudnak vetni.

A tömeg culturaéhségét elégítik ki a tömén
telen számban megjelenő napilapok. Már Goethe 
panaszkodott az újságtermelés veszedelmeiről; 
napjainkban a gyorsan, lázasan készült iroda
lomnak ez a fajtája valóságos tengerként 
árasztja el a német földet.

Az újságírás, a hírszolgáltatás óriási fontos
sága, haszna és sokszor nevelő ereje kétség
telenül kitetszik a német nagy lapok szemlé
letéből. A német gazdasági, nemzeti, irodalmi 
és tudományos haladásnak hatalmas tényezői. 
A Berlinben megjelenők közül legjelentősebb a 
Berliner Lokal-Anzeiger, a mely 1908-ban ünne
pelte fenállásának 25 éves fordulóját. Arról 
nevezetes, hogy hírszolgálata a legbiztosabb; a 
tények valódiságáról ez a lap nyújt legtöbb 
kezességet. 200,000 példányban jelenik meg és 
minden körben kedveltté tudta magát tenni. 
A 150,000 példányban nyomott Berliner-Tage
blatt a szabadelvűek irányzatát képviseli. A 
Kreuz-Zeitung a nagybirtokosok lapja, a Vor
wärts a socialistáké, de valamennyi között 
mégis a Berliner Morgenpost a legelterjedtebb. 
A professorok lapja a Vossische Zeitung. 
A Kölnische Zeitung, a Frankfurter Zeitung, a 
Münchener Neueste Nachrichten a legelterjed
tebbek a Berlinen kívül megjelenő lapok közül.

Henri Lichtenberger végigjárva kitűnő mun
kájában a német tudás és német munka min
den területét, franczia embertől nem minden
napi bámulattal foglalja össze a németség 
culturájáról alkotott képeit. Ámulat és csodálat 
fogja el lelkét, ha azt a gigászi lendületet nézi, 
a melylyel a német erő a XIX. század folya
mán előretört. Az álmodozók csendes népében 
kifejlődik a vállalkozás kedve és kiderül, hogy 
ez a kissé lassú, kissé nehézkes, de jól meg
termett és egészséges nép a tőkegazdasági fej
lődés számára kiválóan alkalmas területet nyújt. 
A faj jellegében van a dolgok nyitja. A német 
ember nem él olyan idegéletet, mint a román 
fajtához tartozó; nem művészi gyönyörökben 
elmerülő, nem nagy szenvedelmek rabja. Nem 
szereti a far niente elernyesztő örömeit, nem 
kíván szabad időt s életet, mely csak szépsé
gekben él, csak aesthetikai gyönyörök szemlé
letében merül ki. Nem barátja a vidám, társas 
szellemi életnek, hol játszva szökdelnek gon- 
dolat-rhytmusok s finom gondolatokban pom
pázik az emberi elme. A németség az ernye- 
detlen, soha meg nem szűnő, szorgos, komoly 
munka népe. Osztályharczai nem forradalmi 
jellegűek és socialismusa mindjobban a „Be- 
wegung“-ot nézi s nem az „Endziel“-t, mind 
erősebben tér le a felborítás teréről a reformista 
mozgalom szelídebb eszközeihez. Anarchikus 
individualismus náluk nem létezik. A német 
ember nem vágyik arra, hogy egyéniségét min
den irányban kialakítsa, nem ambitionálja a 
renaissance minden tekintetben kifejlesztett 
óriás-emberét, szívesen beéri azzal, hogy meg
levő tehetségének egyik legkedvesebb oldalát 
kifejleszsze. Örömest feláldozza akár egyéniségé- 
nek'^egy részét és nyugodtan viseli a „Theil- 
mensch“ néha kínos terhét.

A német ember szívesen társul; tud enge
delmeskedni és parancsolni és nagy érzéke
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van a fegyelem iránt. Szívesen belenyugszik 
abba, hogy akár kis téren legyen is speczialista 
és kedvvel, lankadatlanul műveli a maga szak
máját azzal az alapossággal, mely világszerte 
szinte közmodásossá vált. A „Fachmann“ ösz- 
tönszerüleg fázik az universalis géniektől és 
lenézi a rögtönzőket. Az egyéni gondolat határ
talan merészségű Németországban; nem riad 
vissza semmiféle problémától és teljes függet
lenséggel keresi a megoldások módját. De azért 
a radikális állásfoglalásoktól is irtózik. Vallás 
dolgában becsületes, hivő lélekkel igyekszik a 
tudomány és vallás állítólagos ellentéteit ki
egyenlíteni; a politikában pedig a tekintély 
elvét akarja összeegyeztetni a demokratiával.

Franczia írók sűrűn jártak 1870 óta Német
országba és mind csodálattal beszéltek otthon 
egy rivalis nép óriási erőfeszítéseiről. Ámulat 
és félelem fogta el őket, látva azt a gigászi 
előnyomulást, melyet a németség rövid idő 
alatt végrehajtott. ítéletük és megállapításaik 
annál értékesebbek, mert 1870 iki tapasz
talataik, évszázados neveléssel beléjük oltott 
húzódozásuk a német geniustól inkább tompít
hatta volna előkívánkozó csodálatukat. Ha el
mondták dicséretüket s csodálva rajzolták a 
német munka értékét, szívesen időztek a né
metség egyes nagy hibáinál; felhánytorgatták 
a néha megnyilvánuló német nyerseséget, dara
bosságot, materialista hajlandóságot, anyagias 
törekvéseket. Meglátták a nagy ipari czentru- 
mokban mutatkozó rothadásokat, az erkölcsök 
lazulását, az élvezetek hajszoló keresését. Ámde 
ezek a kisebb-nagyobb foltok nem tudták el
homályosítani a csodálat kiszínezte ama képet, 
mely a nép gazdasági és culturális életéről a 
művelt világ emlékeibe belevéste magát. A há
ború sok gyalázkodása után a mának ellenséges 
államai a boldog béke holnapján minden ellen
kező szószátyárkodás ellenére is újra össze
fűzik a szolidaritás megszakadt lánczszemeit és 
újra tárgyilagos megítélői lesznek a ma igaz
ta lan t lenézett németségnek.1

Dr. Petrich Béla.

A magyar-lengyel kereskedés 
fénykora.

Lengyelország és hazánk megalakulása és 
állammá szervezkedése kevés különbséggel 
ugyanazon időben, a IX. század folyamán tör
tént. Népeik egy része ugyanazon hegyvidék, a 
Kárpátok ellentétes lejtőin lakván, az elég szá
mos és eléggé járható hágókon át kezdettől 
fogva érintkeztek egymással. És a minta har- 
czias és pásztorkodó zsákmányolásból a rend
szeresebb gazdasági életre tértek át, mind élén- 
kebb lett kölcsönös közlekedésük. Hiányzó, de 
egymásnál feltalálható szükségletük egy részét 
egymásnál keresték és találták meg. És e cse-

1 Felhasznált munkák:
Lichtenberger: L’Allemagne moderne.
Berolzheimer: Deutschland von Heute.
Georges Lecomte: Les allemands chez eux.
Muret . L’orgueil allemand.
Vogt u. Koch: D. Literaturgeschichte.

reforgalommal párhuzamosan — részint követve, 
részint megelőzve — gyakori politikai érintke
zés is keletkezett, a mi uralkodói családjuk több
szöri házasságára vezetett, sőt királyokat is 
adtak egymásnak. A régi Magyar- és a régi 
Lengyelországnak ez volt a fénykora, Nagy 
Lajos és Nagy Kázmér ideje a középkor máso
dik felében. De fénykora volt ez Kassának és 
Eperjesnek és általában az északkeleti, különö
sen a szepesi városoknak, melyek éppen ezen 
élénk lengyel-magyar kereskedésnek köszön
hették középkori felvirágzásukat. Korai városi 
fejlettségüket, az ódonság nemes patinájával 
bevont érdekes házsoraikat jórészben e keres
kedelemnek köszönhetik.

Felvidéki városaink közül a legrégibb tele
pítések egyike Kassa, mely a hegyvidék bánya
termékeit és az Alföld élelmiszereit közvetítő 
útvonal azon fontos pontjain keletkezett, hova a 
síkság szekerei még könnyen eljuthattak és ki
cserélhették terményeiket a gömör szepesi ércz- 
hegység ipari készítményeivel.

Áz egész északkeleti és északnyugati felföl
dön hiányzik oly nagyobb medencze, a hol a 
népesség összetömörülhetne. Egyedül Kassa al
kalmas erre, mert a Hernád völgyének kitágu
lásánál épült, hol a Hernád és összes mellék
völgyeinek útjai egyesülnek északról és észak
nyugatról s kényelmes utak vezetnek délre és 
délkeletre a Nagyalföldre, sőt a Bodva, Sajó, 
Rima és Ipoly völgyeinek irányában délnyugatra 
és a Kis Alföld felé.1

A mint e természetes útvonalak népösszete
relő természeténél fogva a belső forgalom ki
bővült, sőt az országból kifelé a lengyel-magyar 
kereskedelemmé bővült ismét e természetes 
útvonalaknál fogva, egész nagy országrészünk 
Kassán keresztül közlekedett Lengyelországgal 
és viszont a lengyel kereskedők nagy része is 
különösen a krakóiak és újszandecziek Kassán 
át jöttek hozzánk. A minthogy ma is északkal 
közlekedő vasútvonalaink közül kettő is (a 
Kassa-oderbergi és Eperjes-tarnowi) Kassán 
megy át az egykor híres lengyel kereskedelmi 
középpontok: Boroszló (Szandecen át), Krakkó 
és Lemberg felé. Erre folyt a kereskedés a 
lengyel, a baltitengeri, a porosz, sziléziai, orosz 
és Hanza városokkal.2 És a mint ma a vas
utak állandóan futnak erre, úgy nem szünetelt 
itt ez időben a Lengyelország felé haladó és 
onnan jövő társzekerek zörgése. A kassai ke
reskedelmi forgalom és szepességi ipar érde
keire gondolt elsősorban Nagy Lajos, midőn 
északkeleti Magyarországon, különösen Boroszló 
és Csehország felé új utat töretett (1364).3

A vegyesházi királyok (Róbert Károly, Nagy 
Lajos, Zsigmond) méltányolták, hogy a már 
ekkor megerősített Kassa a pártviszályok idején 
mindig hű volt hozzájuk. Áztán meg lengyel 
politikájukban Kassára, mint útbaeső, szállási
adé városra nem egyszer rászorultak, sőt len
gyel-magyar tanácskozásokat is hívtak ide össze. 
Innen magyarázható meg, hogy e városnak

1 Kereskedelmi földrajz 188 1.
2 Wenzel: Anjoukori dipl. emlékek II. k., 525. 1.
3 Kassa titkos levéltára, Telonium 6.
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annyira kedveztek és különösen a város leg
főbb érdekét, kereskedelmét annyi kiváltsággal 
támogatták. E kiváltságok a belső forgalom biz
tosítása mellett különösen az északi szorfiszédok : 
Lengyel- és Oroszország, Szilézia, Galiczia és 
a rutén föld felé nyitnak szabad utat a kassaiak 
kereskedelmének.

Betetőzése volt e kedvezményeknek, midőn 
Nagy Lajos elrendelte, hogy az árúkkal rakott 
szekerek akár lefelé, akár fölfelé induljanak, 
Kassán megállapodni s a hozott czikkeket árúba 
bocsájtani tartoznak (1347) L E rendelet a felső
magyarországi forgalom központjává tette Kassát. 
Pár év múlva (1361) a külső behozatalnak is 
központjává lett a város, midőn ugyanezen király 
elrendelte, hogy az orosz földről és lengyel ki
rályságból s ennek összes melléktartományaiból 
Magyarországba jövő kereskedők szekereikkel 
Kassán túl nem mehetnek, hanem árúikat itt le 
kell rakniok és eladniok. Később (1368) eny
hítette ugyan e rendeletet, midőn a krakóiaknak 
megengedte, hogy csak bizonyos számú napig 
kellett Kassán vásárt tartaniok, azután az ország 
bármely vidékére elmehettek.1 2 Zsigmondtó! pe
dig a belföldi városok szabad jövés-menést 
kaptak Kassa mellőzésével is (1402). De azért 
a Kassának forgalmi kiváltságot biztosító árú
megállító jog lényegében-fenmaradt s a lengyel
magyar forgalomnak hosszú időkön át majdnem 
egyedárús helye lett Kassa.

Míg a hazai privilégiumok Kassa kiváltságos 
helyzetét szentesítették, odaát a magyar-lengyel 
kereskedés főhelyévé Krakó lett. E városon 
keresztül vitt az út a Visztula mentén Thornig 
és Danzigig, vagyis a Keleti-tengerig, az Odera 
mentén pedig Boroszlón át Németországba. E 
kettős kiágazás vezetett Nyugat-Európába, Flan
driába és Angliába. Krakó városa 1306-ban 
Lokietek Ulászlótól kapott kiváltságlevelet, mely 
megengedi, hogy akár belföldi, akár külföldi 
magyar kereskedők fölkeressék, de árúikat, pl. 
a magyar rezet csakis krakói polgároknak ad
hatják el. Magyar rezet és egyéb magyar árút 
akár Magyarországból, akár más országból 
Thornba akár vizen, akár szárazon csakis 
Krakón át szabad kivinni.3

A nagy világútvonalnak ezen két, a Kárpá
tokon innen és túli városa, Kassa és Krakó 
egymással szerződésre is léptek, hogy egymás 
kereskedői kölcsönösen szabadon járhassanak 
egymás területére. Az egyezség felbontása esetén 
négy hónapot engednek egymásnak, hogy árúi
kat hazavihessék és követeléseiket behajthassák. 
Az adósságok beszedésében egymást támogatni 
tartoznak (1324).4 Kassa és Krakó sürü érint
kezésének számtalan emlékét őrzi Kassa város 
Stadtbuch-ja, mely inkább Judiciale, mert a hitel
ügyekben hozott ítéleteket és tilalmakat tartal
mazza.5 A könyvben szereplő tömérdek krakói 
kereskedő közül sok ügye van a Bank-családnak,

1 Kassa titkos levéltára, Privilégia 3.
3 Hajnik: Adalékok a magy. keresk. tört.-hez Száza

dok, 1868. III. f.
3 Fr. J. Jekel Handelsgeschichte Polens I. 164. 1.
4 Divéky: Felsőmagy. keresk. összekött. Lengyel- 

országgal 7.1.
5 Kassa nyilvános levéltára, Stadtbuch 1489—1526.

mely, a mint neve is mutatja, valóságos bankári 
szerepet játszhatott. Sok ügye van még Karrel- 
nek, Krupecknek, Grafframnak, Mornsteinnak, 
Schillingernek, Zithnek stb.

Követeléseik fejében tilalmakat tesznek a 
kassai kereskedők házára, földjére, árúira. Több
nyire vásárkor jelennek meg és teszik a tilalmat. 
Sokszor bejött szolgájokkal, fiókkal vagy pol
gártársaikkal tétetik a tilalmazást. Gyakran egy
másra ruházzák át követeléseiket, de megesik 
az is, hogy egymás követeléseit tiltják le. Szá
mosán közülök otthon tekintélyes polgárok, 
szenátorok s néha Krakó pecséteslevelét hoz
zák ügyeik támogatására. Kereskedelmi össze
köttetéseik és az itt lefoglalt ingatlanok révén 
egy-egy lengyel családtag megtelepszik nálunk, 
de viszont a mi kereskedőink is náluk. Érdekes 
e tekintetben a később nádorságra jutott Thurzó- 
család, melynek lengyel és magyar ága is volt.

A krakói kereskedők közül kettőt mutatunk 
be részletesebben ügyeikkel. Az egyik Bethmann 
Seyfrét krakói tanácsos, kinek 1000 mázsa 
ólomjára, mely a város fogháza előtti téren 
fekszik, 1490-ben tilalmat tesz Opitzer János és 
Seidel István Stadtschreiber. 1501-ben Bonerrel 
együtt 1110 frtot követel a városon azon ólom
ért, melyet Kassa a háború idején lefoglalt. 
János Albert lengyel király testvérének, Ulászló 
magyar királynak és Kassa városának is ír, 
hogy fizessék meg. A város 1504-ig meg is fi
zeti. E Bethmann egyike volt Krakó leggazda
gabb kereskedő-polgárainak. Weyssenburgból 
költözött be, 1464-ben egy schock garasért ka
pott polgárjogot s ez időtől, különösen Lem- 
berggel folytatott kereskedelmével nagy vagyont 
szerzett. Első feleségének, Orsolyának 800, majd 
2000 frt jegyadományt (Morgengab) biztosított, 
a másodiknak, Dorottyának, Kleiner János leá
nyának 5000 frtot, vagyis oly összeget, a minőt 
csak a legelsőrangú mágnásleányok kaptak, s 
melyen azon időben néhány falut lehetett venni. 
Ez asszony hozománya egy ház, egy kert, egy 
mészárszék volt. A mint 1515-ben Bethmann 
meghalt, néhány házat hagyott hátra, az egyiket 
„két koronádnak, a másikat „zsidón alul“ hívták, 
egy fürdőházat, egy sörfőzőházat a homokfürdő
szoba mellett, egy olvasztóhutát Olkuszban 
(innen nyerte azt a sok ólmot, melylyel oly nagy
ban kereskedett). Hagyott még földeket, birto
kokat, tanyaházakat, nagy summa pénzt, végül 
jelentékeny követelést, legalább is 3500 frtot, 
melyek különféle krakói házakra voltak bizto
sítva.

A másik, Boner János még híresebb polgár 
és kereskedő volt Krakóban. Bethmann, mint 
rokona hívta őt be 1483-ban Landauból s vele 
rendkívüli kereskedelmi tevékenységet fejtett ki. 
A királyi pénzverőház számára az ezüstnek és 
réznek ő volt a szállítója. Az udvart ő látta el 
mindenféle árúval, különösen ezüst- és arany- 
neműekkel Nürnbergből és drága üvegárúkkal 
Velenczéből. Nagy tömeg posztót is szállított a 
király számára. Mindenekfölött nagy befolyása 
volt az állami pénzügyre. Neki tulajdonítható, 
hogy az állami és a királyi személyi pénzügyet 
szétválasztották (1512). Hogy mily nagyban dol
gozott, mutatja, hogy az állam neki és társa-

3
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ságának 150,000 írttal tartozott, a mi abban az idő
ben töméntelen pénz volt. A lengyel nemesek 
is nagy összegeket kölcsönöztek tőle, s ez
úton birtokokat szerzett. Mikor ez a királynak 
drága, az államnak megbecsülhetetlen ember 
meghalt, Krakóban, Lembergben, Posenben, 
Lublinban, Olkuszban, Magyarországon, Német
országban (Breslau, Nürnberg) hagyott tulajdo- 
donokat. Bonernek Lengyelországban való hely
zete kortársainak, a Fuggereknek német- és 
magyarországi szerepével hasonlítható össze. 
Főörököse unokaöcscse Boner Severin volt, 
a ki még a Boner Zsófia kezével is je
lentékeny vagyont kapott. Nem csuda tehát, 
hogy testvéréért a legnagyobb lengyel mágnás, 
Radzivil Szaniszló törekedett. A kassai Stadt- 
buchban Bonernek és társaságának, krakóiak- 
nak, csak egy ügye van bejegyezve, hogy Kitlich 
János 100 írttal tartozik nekik magyar aranyban. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem áll
hatott élénk összeköttetésben velünk. Hiszen a 
réznek főpiacza voltunk, a miből ő a pénzverő 
számára annyit szállított. De a simán lefolyó 
ügyeket nem jegyezték be.

Az e korbeli, Lengyelországgal is forgalom
ban álló kassai kereskedők közül a nevezete
sebbek voltak1 Gönter (Günther) Mihály, ki 
egyike volt a középkori Kassa leggazdagabb 
kereskedőinek. Sziléziából, Schweidnitzból köl
tözött be, fivére ott is maradt. Végrendeletében 
ingatlanain kívül 20,899 frt.-ról intézkedik. A 
kassai dómban Mária látogatása oltárát képpel, 
szobrokkal ő készíttette. A dómban temették 
el, hol sírköve fenn is maradt, most az Orbán- 
torony oldalfalába van beillesztve. Kassabélá- 
nak harangot öntetett, a dóm nagy tornyába 
órát helyeztetett el. A város tanácsosa is volt. 
Az Alfölddel, Debreczennel, Nagyváraddal ke
reskedett és Lengyelországgal, Új-Szandeczczel, 
Krakóval.

RichterZsigmond, a kassai kereskedő-czéh tagja, 
éveken át czéhelőljáró, fűrmender. Különö
sen a krakóiakkal áll összeköttetésben, kik 
folyton követelnek rajta nagy összegeket. így 
Boner János krakói tanácsosnak és társaságá
nak 2000 magyar írttal tartozik aranyban, miről 
írást is adott, melyben leköti minden itt és a 
vidéken levő javait, a melyekből először is 
ezeket elégítsék ki, ha meghalna vagy nem 
fizetne. Boner helyett Prendler Antal krakói 
tanácsos volt jelen az egyezségnél (1508). A 
következő évben (1509) újra egyezkedik velük 
a tanács előtt a 2000 magyar frt miatt s a 
mint már előbb is bejegyezték e könyvbe, most 
is beírják, hogy megfizeti és zálogba veti a 
Ringen levő házát, továbbá minden ingó javait, 
tályai szőlőjét, a Hasznost és Palotát és Szik
szón a Némethegyen levő szőlőjét.

A Szatmári- (Czotmár ) család Kassa neve
zetes, eredetileg német eredetű famíliája volt. 
Mátyás király nemesi rangra emelte. Először 
egy 1446 november 25-én kelt záloglevél em
líti őket, midőn Szatmári László Greniczer 
Margittól, egy lőcsei polgár özvegyétől 200

1 Kerekes Gy.: Kassa polgársága, ipara és keres
kedése a középkor végén. Lampe! R. 1913.

arany frtot vesz kölcsön s ígéri, hogy míg meg
adja, évenként 20 frt kamatot fizet. Biztosítékul 
a Kassa Fő-utczáján levő házát leköti. Már ő 
is tekintélyes polgár volt, fiai János, Ferencz 
és István még inkább emelkedtek. A városi 
kormányzótestületekben foglaltak helyet, Ferencz 
pedig két évig (1477—78) bíró volt. István fia 
György pedig a krakói egyetem elvégzése után 
fokozatos emelkedéssel, Ulászló kanczelláriai 
titkára, majd prépost, veszprémi püspök, kan- 
czellár, váradi püspök, 1522—24-ig esztergomi 
prímás lett.1 A kassai mai városháza az övé 
volt, ő ajándékozta a városnak/ A Szatmári
család czímere az épület lépcsőházában a falba- 
illesztve látható ma is.

Ferencz nevelte István gyermekeit s így a 
későbbi prímást is. Tanácstag és Kassa egyik 
leggazdagabb polgára és kereskedője, első adó
fizetője volt. Voltak kiterjedt szőlőbirtokai. 
Szántón és Tályán érczekben gazdag bányái. 
Beszterczebánya kihasználására a Thurzókkal 
egyesült. Leánya Göbel Tamáshoz megy férj
hez, a ki Nagybányán bányaműveléssel és 
bányatermékek eladásával foglalkozik.

A lengyel-magyar kereskedelemről szólva egé
szen külön fejezet illeti meg a bethlenfalvi 
Thurzó-családot, melynek tagjai több hazai vá
rosból és Krakóból szerepelnek Kassán. Egyik 
másik nevéhez következetesen oda van téve a 
helynév, így Thurzó Márton „bethlenfalvi“, 
Thurzó Theofil „Lőcséről“, Thurzó György 
„krakói“, Thurzó János „buzitai“, Thurzó Elek 
nemes „körmöczi“ kamaragróf. Némelyek sze
rint e család Alsó-Ausztriából származott, mások 
szerint a szepesmegyei Bethlenfalu úgynevezett 
lándzsás nemesi főhelyéből. Először a XIV. 
században, Zsigmond alatt szerepelnek, 1430-ban 
Márton újvári várnagyról és rokonáról, György
ről van szó, kik a királytól kitűnő érdemeik 
elismeréseid adományt kaptak. A Thurzó-család 
ezután különösen nagy sikerrel űzött bányá
szatával emelkedett. Györgynek három fia volt: 
II. Márton, II. János és Theofil.

Kassa Stadtbuchjában mindezek szerepelnek. 
Bizonyosan bányatermékeket vásároltak tőlük a 
kassai polgárok.

Márton, Mátyás korában jeles katona, csa
patvezér és várparancsnok volt, Giskra hadai 
ellen a szepesi várból a felvidéki városok segít
ségével többször sikeresen harczolt s a várat' 
1465-ben, miután fentartásáról testvéreivel, 
Jánossal és Theofillal együtt gondoskodott, 
1465-ben a király kezébe adta, a sárosmegyei 
Vörösvágást kapta három fiával, Györgygyel, 
Jánossal és Zsigmonddal együtt.

Fiai közül Zsigmond az olasz főiskolákon 
tanult, esztergomi kanonok, szerémi, majd nagy
váradi püspök lett.

Márton testvére, Theofil is szerepel egyszer 
kétszer a Stadtbuchban: 1468-ban „Lőcséről“ 
adósságokat kér Zotmár István örökségéből. 
1498-ban megvette nagyságos Magyar Balázs 
házát, a Szt. Erzsébet-egyház közelében. Theofil 
unokája, Thurzó Ferencz, nyitrai püspök lett.

1 Dr. Tóth-Szabó P á l: Szatmári György prímás 
1457-1524. Tört. életrajzok.
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Fia, nemes Thurzó János inkább barátságból, 
mint pénzért ad Richter Zsigmondnak egy hof- 
stadtot (major) a lelkész majorja mellett (1508).

Mártonnak harmadik testvére, János, kör- 
möczi kamaragróf, volt a legkiválóbb bányász. 
A hagyomány szerint Velenczében, mint mun
kás leste el a rézolvasztás finomabb módját, 
melyet a köztársaság halálbüntetés terhe mellett 
őrzött. Itthon főtelepe Beszterczebánya volt 
s működése több országra terjedt ki. Ö lépett 
összeköttetésbe a világhírre jutott Fuggerekkel 
s fia György, 1497-ben Fugger Annát, majd 
Fugger Rajmond pedig az ő (Thurzó János) 
leányát, Katalint vette el (1513). A besztercze- 
bányai rezet Lengyelországba, Sziléziába, Thü- 
ringiába, Friaulba vitték ki s Krakóban, Borosz
lóban, Erfurtban s az Etsch mellett voltak 
kohóik.1 A mint Mátyás halála után itthon a 
közviszonyok megromlottak, bizonyosan éppen 
a rézkereskedés érdekében Krakóba költözött, 
a hol konzulnak (polgármesternek) választották 
meg.- Sziléziában és Morvában is voltak birto
kai. Itthon Korvin János bányáit vette meg s 
II. Ulászlót gyakran kisegítette pénzzavaraiból 
s a kölcsönök fejében 1505-ben a bányaváro
sokat és Zólyom várát kapta zálogul. 1508-ban 
halt meg.

A kassai Stadtbuchban sűrűn szerepel, pl. 
tilalmat tesz Ruszdorfer János minden termő 
borára. De a legtöbb tilalmat szolgája, Gáspár 
által téteti.

Thurzó János 1508-ban meghalt. Két fia lett 
püspök, az egyik János, Olaszországban tanult 
s atyjának iskolatársa és barátja, Roth János 
boroszlői püspök szentelte pappá s mellette 
lett boroszlói kanonok, majd halála után püspök. 
A másik, Szaniszló, a krakói egyetemen tanult, 
Olmiitzben lett pap, kanonok, majd püspök.2 
Két másik fia, György és Elek, világi pályán 
maradtak, de a bányavállalattól kezdtek vissza
vonulni, a beszterczei bányákat és rézkereske
dést a Fuggerek vették át, s kezdetben mint 
a Thurzók társai, 1525 óta pedig önállóan mű
velték.

Thurzó György az apjáéhoz hasonló tekin
télynek örvendett, Krakóban tanácsos volt s 
több ügye van Kassán.

A Thurzó János másik fia Elek, 1521 ben 
körmöczi kamaragróf, I. Ferdinánd korában 
országbíró és királyi helytartó volt. Szintén több 
ügye van Kassán.

A tömérdek magyar és lengyel kereskedő 
közül csak e néhányat is kiragadva, magunk 
előtt látjuk a forgalom főbb czikkeit is. Köze
lebbről tekintve a Lengyelországból behozott 
árúk közül a legrégebbiek közé tartozik a só. 
A roppant gazdag wielickai és bochniai só
bányák oly közel feküsznek országunk határá
hoz, hogy szinte természetesnek tekinthetjük, 
a behozatalt. Nagy Lajos királyunk, tekintettel 
a máramarosi sóbányák távolságára, Liptó, 
Sáros és Szepes megyékbe szabad utat enge
dett a lengyel sónak. Zsigmond óta Árvába is

1 Wenzel: Négy egykorú Thurzó püspök 1497 -1540. 
Bpest. M. Tud. Akad.

2 Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai tör
ténete. 268. I.

behozták s a XV—XVII. században is számos 
idevonatkozó rendeletet találunk.

Fontos behozatali czikkünk volt az ércz- 
olvasztáshoz és a hadviseléshez szükséges ólom 
és ón. Érdekes, hogy egy ízben (1490) Kassa 
város fogháza előtt Bethmann krakói kereskedő
nek 1000 mázsa ólma volt felhalmozva s ezt, 
háborús idő lévén, a város saját és zsoldosai 
javára lefoglalta. Pár év múlva Bethmann és 
Boner ezért 1100 forintot követel a városon.1 
A Fugger és Thurzó-czég engedélyt kapott, 
hogy beszterczebányai kohói számára szabadon 
hozhasson be lengyel ólmot. Egy mázsa ólom 
Krakóból Beszterczebányára szállítva 1583-ban 
3 frt.-ba, 1610-ben 6 frt 25 dénárba került.2 
Az ólomnak ez a megdrágulása oly kedvezőtlenül 
hatott bányászatunkra, hogy több telepet majd
nem be kellett zárni.

Századokon át nevezetes lengyel behozatali 
czikk volt a posztó és lengyel gyolcs. Meg kel! 
azonban jegyezni, hogy különösen a finomab
bak ezek közül nem lengyel, hanem flandriai, 
angol, német és cseh készítmények voltak. A 
posztókereskedést a krakóiak oly nagymérték
ben űzték, hogy góthikus, árkádos nagyszerű 
posztó-czéh árúházuk ma is hirdeti gazdag
ságukat és szervezettségüket. Kassa városa a 
középkor szokása szerint, mint község is keres
kedett. 1405-ben több krakói polgártól és társa
ságuktól különféle posztót vásároltak s ezért 
2410 magyar arany frt.-tal tartoztak.3 1419-ben 
ugyancsak ők Gleszer Miklós krakói polgártól 
300 lengyel posztót és 4 fátyolkendőt vettek 
824 márkagaras értékben.

Kassán 1502-ben és 1503-ban egy közkere
seti társaság alakult, melynek tagjai Thurzó 
György és Haller János krakóiaktól különféle 
posztókat, haris gurtelt, Hanuszkó szandeczitől 
heringet vásároltak. A szekerezés és a velejáró 
kiadás elég nagyra rúgott, az egyik tétel pl. 
így hangzik: Krakóból fuvar és egyéb kiadás 
73 frt 29 d.

Szerepel még a behozott lengyel árúk között 
lembergi hal agnavita (pálinka), gyöngy, patyo
lat, gerezna, bőröcske, süveg, kés, fonal, fegy
ver, bársony, rókabőr. farkasbőr, kénkő stb.1 
Különösen nagy kelendőségnek örvendettek 
nálunk a lengyel prémárúk, melyek Moszkván 
át kerültek a nagy orosz síkságokról és erdők
ből Krakóba. Volt idő, midőn ez árúk egyik 
főpiacza éppen hazánk volt. A magyar és len
gyel szűcsök egykor híresek voltak. A kassai 
harminczad- és vámügyekben lengyel gereznák 
gyakran szerepelnek. így 1652 okt. 4-én Nyereg- 
gyártó András és Kállay Mihály városi har- 
minczadosok panaszolják, hogy Tóth Szőcs 
György és Szikszay István Lengyelországból 
néhány kanna vajat és egy eimer nyusztot 
hoztak, de sehol sem harminczadoltak érte és

1 Kerekes: Magyar-lengyel kereskedés a XIV. és 
XV. században. Keresk. Szakok! 1912 febr.

3 Történelmi Tár 1878, 675. !
3 Kerekes i. czikke.
4 Kerekes: Kalmár Gergely deák regestruma keres

kedéséről 1574—82. M. Gazdtört. Szemle 1903. 90. ! 
Hoz Krakóból: heringet tonnaszámra, kaszát hordó
számra, bécsi kést, posztószélt, posztót stb. Egy jövése- 
menése 20—21 napig tartott.

3*
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a város harminczadját is elkerülték. 1686-ban 
pedig a tanács általában a kereskedő rendeket 
vádolja, hogy a Bécsből és Lengyelországból 
hozott marhák után nem akarnak harmincza- 
dolni.

Tőlünk Lengyelországba és föl egész a 
Keleti-tengerre századokon át rezet vittek ki. 
Különösen tevékenykedett e téren a Thurzó- 
Fugger-czég, melynek vállalkozása a XV. szá
zadban egész Európára kiterjedt. Központjuk 
Beszterczebánya volt. Fő kiviteli helyek Krakó 
és Danzig, forgalmuk északon Antwerpenig, 
délen Velenczéig terjedt ki. Az egykorú leírás 
szerint Krakóban a Thurzók nagy rézkohói úgy 
zúgtak, akárcsak az Etna.1 A kohók mellett lévő 
nagy raktárakért évenként 400 frt bért fizettek 
a városnak. Kisebb mennyiségben a szepesi réz
bányákból is szállítottak Lengyelországba rezet.

Bányatermékeink közül szerepelt még a kivi
telben arany és ezüst is, csakhogy a merkantil
elvek miatt ezek kivitelét gátolták. Vasat és 
aczélt is vittünk ki s ezekre Szandecz városá
nak árúmegállító joga volt.

Századokon át mindenesetre legfőbb kiviteli 
czikkünk a bor volt. A többi felvidéki város 
is, de különösen Kassa foglalkozott a borkivi
tellel, úgyannyira, hogy jobbmódú kassai pol
gároknak — kevés kivétellel — mindnyájuknak 
voltak szőlőik Hegyalján. Mert természetesen a 
hegyaljai és tokaji borok voltak már ekkor is 
a leghíresebbek, — bár a kassai kereskedők a 
közeli és távolabbi környéken is vásároltak bort 
a kivitelre, — így a már említett Kalmár Gergely, 
a ki egy-egy krakói útján 22—28 hordó bort 
szállított ki s persze lengyel árúkkal meg
rakodva jött vissza. A Kassa városi levéltár 
jegyzőkönyveiben és okleveleiben rengeteg föl
jegyzés van a borkereskedésről. Polgárok és 
nemes urak egyenként és társaságban, sőt maga 
a város is űzik a lengyelországi borkereske
dést. 1698-ban nemzetes Snayder György kassai 
kereskedő a városnak 139 hordó borát viszi ki 
Lengyelországba s 12^2 ezer írtért adta el, 
költsége 293 frt volt. Kassán át öt év alatt 
(1637—41) 12,318 hordó bort vittek ki Lengyel- 
országba. Ugyanez idő alatt Homonnán át majd 
15,000-et.2

Már a középkorban is szokásba vették a 
kereskedők, hogy a hova sokat jártak, ott keres
kedelmi telepeket létesítettek. A XVII. század 
folyamán a kassai kereskedők a lengyel bor
kereskedelem számára az ország galicziai hatá
rához közel két helyen, Duklán és Jászlon ala
pítottak ilyet s itt hazai törvények szerint éltek 
s ügyes-bajos dolgaikban az anyavároshoz, 
Kassához fordultak védelemért. Duklán „a duk- 
lai betevő helyen levő magyarságnak“ és „Len
gyelországban Duklán levő magyarok közönsé
gének“, „az egész itt benn való nemes magyar 
gyülekezetnek“ nevezték magukat.3

’ Jan Ptasnik: Obrazki z przeszlosci Krakova 73. 1. 
Krakow 1902.

2 Tagányi Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 
1637-41. M. Gazdatört. Sz. 1898. 113 1.

3 Kerekes G y.: Két magyar borkereskedő-telep 
Lengyelországban a XVII. században. M. Gazdatört. Sz. 
1901. 181. 1.

A magyar-lengyel kereskedelemnek ezek a fel
tárt részletei mutatják, hogy a XIV—XVII. szá
zadban mily energikus, vállalkozó szellemű 
polgárság kezdett nálunk és a lengyeleknél ki
bontakozni. Az okos uralkodók az állam kitűnő 
és hasznos elemeit ismervén fel bennük, sok
féle kedvezménynyel, kiváltsággal igyekeztek e 
fejlődést előmozdítani. De az oligarchia észre- 
vevén, hogy az új alakulatban eddigi kizáró
lagos hatalmára mily veszély rejlik, minden 
alkalmat felhasznált, hogy a városi és polgári 
osztályt visszaszorítsa.1 Sőt tudvalevőleg a jobb 
sorsra törő és éppen ezért gyakran lázongó 
parasztságot is a legnagyobbfokú szolgaságra 
szorította (Dózsa György).

A három oszlop, a parasztság, polgárság és 
nemesség helyett mindkét ország csak egy osz
lopra, a nagy hűbérurakra támaszkodhatott. 
Nem csoda tehát, ha összeomlottak s a szom
szédos hatalmak martalékai lettek. Mindkét 
ország három-három részre szakadt. Az egykor 
viruló magyar-lengyel kereskedelem a belső 
gyengeség és idegen hatalmi körök más-más 
irányú vonzóerejénél fogva mindinkább alá- 
hanyatlott s majdnem teljesen megszűnt. A len
gyel kereskedelemben gazdagodó északkeleti 
városaink gyorsütemű fejlődése is megrekedt. 
A lengyel /age//d-kapcsolat helyét az osztrák 
Habsburg-összeköttetés foglalta el, nem Krakó, 
Boroszló, Danzig, Thorn és Lemberg felé járt 
a magyar, hanem Bécs felé s Kassa, Lőcse, 
Eperjes stb. nem estek a forgalom irányába. „

S azóta e városok, mint az álomkórságba 
merült csipkerózsa, többé-kevésbbé csendesen 
alusznak, várván a megszabadító királyfit, ki 
új életre támaszsza őket és a lassú vérkerin
gésbe új, eleven pezsgést hozzon. S hátha ez 
az új élet az új lengyel királysággal már csak
ugyan közeledőben van s északkeleti városaink
nak az egykorú virágzás emlékeit magánviselő 
elhalkult boltozatos házaiba és utczáiba az egy
kori eleven kereskedelmi forgalom zaja újra 
visszaköltözik! S hátha e történelmi vissza
pillantás is, miként a hajnali harangszó hívó 
szózata, hozzájárul ahhoz, hogy e városok 
álomkórságba esett polgársága apáik eleven
ségére ébredjenek! Kerekes György.

Az atomok szerkezetéről.
Még alig húsz év előtt az atomok tudományos 

definitiója körülbelül a következő volt: az atomok 
az anyag legkisebb részecskéi, összenyomhatla- 
nok, oszthatlanok és változatlanok. Egyébként 
pedig a tudományos művek az atomokkal nem 
sokat foglalkoztak.

Azóta nagy változás történt. Tudományos folyó
irataink tele vannak az atomokra vonatkozó érte
kezésekkel és külön könyvek jelennek meg róluk. 
Ennek megfelelőleg a húsz év előtti egyszerű 
egység, complikált mikrokosmos-szá alakult át. 
Minden atom valóságos naprendszernek képzel- 
tetik, melynek középpontjában a positiv töltésű

1 Uránia 1912 decz. Kerekes: A lengyel polgárság 
és Lengyelország pusztulása.



15

mag székel és körülötte bolygók módjára kerin
genek az elektronok.

Hogyan jött e változás létre? Mi kényszerí
tette a tudományt, hogy az egyszerűség helyébe 
a complikáltságot állítsa? A feleletet csak hosz- 
szas úton lehetne megadni; a főbb állomásokat 
mégis igyekszem röviden kijelölni.

A lefolyt húsz esztendő fontosabb tudományos 
felfedezései a physika terén az anyag és elek
tromosság kapcsolatára vonatkoztak. Mindenek
előtt a kathodsugarak, melyek erősen ritkított 
térben magas elektromos feszültségek hatása 
alatt keletkeznek, szinte kényszerítő erővel rá
vezettek az elektron képzetére. Az elektron 
minden anyagban előforduló igen kis tömegű 
részecske, a melylyel negativ elektromosság 
elemi oszthatatlan quantuma van elválaszthat- 
lan kapcsolatban. J. J. Thomson, azóta szinte 
klasszikussá vált kísérleti módszerekkel meg-

1. J. J. Thomson-féle atomminták.

határozta a káthodsugarakban szereplő elektro
nok tömegét, elektromos töltését és sebes
ségét. A tömeg a hidrogénatom tömegének mint- 
egy része (8.10~:28 gramm), elektromos
töltése 4‘7XlO~10 elektrostatikai egység, sebes
sége pedig a fény sebességének mintegy 
része. Azóta ugyanezt az elektront kisebb vagy 
nagyobb sebességgel sikerült még nagyon sok 
más jelenségnél is kimutatni. Ezt bocsátják ki 
izzó testek magas hőmérsékleten, ezt lökik ki 
felületükből a fémek ibolyántúli- és Röntgen- 
sugarak hatása alatt; ilyenek keletkeznek vegyi 
folyamatok hatása alatt, sőt spontán, minden 
külső ható közbelépése nélkül a radioactiv anya
goknál.

A második — elméleti szempontból igen fon
tos — felfedezés Zeemann holland tudós nevé
hez fűződik, a ki hosszas kísérletezés alapján 
kimutatta, hogy az izzógőzök színképi vonalai 
erős mágneses térben két vagy több vonalra 
szakadnak szét. Ezeknek a jelenségeknek elmé
leti megvizsgálása arra a — szinte kikerülhetet- 
lennek mondható — hypothesisre vezetett, hogy 
a fénysugárzást ugyanolyan apró és negativ 
elektromossággal töltött részecskék okozzák, mint 
a milyeneket Thomson a kathodsugarakban fel
fedezett.

A harmadik ugyancsak nagy horderejű fel
fedezés a radioactiv anyagok sugárzása. Az elek
tron itt is elsőrendű szerepet játszik.

E felfedezések hatása alatt szilárddá vált az 
a meggyőződés, hogy az anyag és az elektro
mosság csak egymással kapcsolatban magyaráz
hatók meg. Az anyag szerkezetének problémája 
oda módosult, hogyan lehet negativ változatlan 
töltésű elektronokból és positiv töltésű anyagból 
olyan mintát készíteni, hogy vele az anyag tulaj
donságai megmagyarázhatók legyenek. A minta

csak azon okból complikált, mert csak a negativ 
elektromosság legkisebb oszthatlan részecskéjét— 
az elektront — sikerült mint külön individuumot 
megtalálni, ellenben a positivét nem. A cső
sugarak és radioactiv anyagok a részecskéinek 
visszaverődése fémfelületeken egészen kétség
telenül igazolják, hogy az atomban positiv töl
tésnek is kell lenni, de hogy milyen legyen e 
positiv töltés és hol legyen székhelye, arra vonat
kozólag a kísérletek nem nyújtanak semminemű 
felvilágosítást.

A dissociatio és ionisatio tüneményei viszont 
arra kényszerítenek, hogy minden atomot leg
alább három alakban.kell képzelnünk: először 
neutrális állapotban, a mikor nincs körülötte 
elektromos mező, másodszor positiv töltéssel 
ellátva es harmadszor negativ töltéssel ellátva. 
Sőt ez utóbbi két esetben ismét lehetnek különb
ségek a töltések száma szerint.

Az atommintának a felsorolt követelményeket 
teljesítenie kell. J. J. Thomson tervezett ilyen 
mintát 1904-ben. Atomnagyságú gömböt kép
zelt, a melynek egész belsejében a positiv elek
tromosság egyenletesen van elosztva. Ha tehát 
negativ elektront teszünk bele, akkor a közép
pont felé tartó vonzó erő fog rá hatni. Viszont 
ha több elektron van ott, akkor ezek bizonyos 
egyensúlyi helyzetekben helyezkednek el, a mely
ben minden egyes elektronra ható vonzó erő 
egyenlő és ellentett irányú a töbhi elektronból 
származó taszító erővel. Ennek megfelelőleg álta
lában concentrikus körökön helyezkednek el. 
(1. ábra.) Az elektronok külső erők hatása alatt 
keringenek és Thomson felfogása szerint e köz
ben fényt vagyis elektromágneses hullámokat 
bocsátanak ki. Ezekkel a szerkezetekkel elég 
kielégítő módon lehetett magyarázni az elemek 
periodikus rendszerét, az elektropositiv és elek- 
tronegativ jelleget, a többértékűséget stb.

A modellt H.A. Wilson 1911-ben módosította, 
a mennyiben minden elektront külön positiv 
töltésű gömbbe helyezte el és az így keletkezett 
gömbökből építette fel atomját. Azonban ez a 
szerkezet nem tett semmivel jobb szolgálatot, 
mint a Thomson-féle. Mindegyiknek alaphibája 
volt, hogy a színképi vonalak keletkezését még 
qualitative sem tudta megmagyarázni, azonkívül 
teljes ellentétben volt az a sugarak visszaverő
désére vonatkozó kísérleti tényekkel.

Az a részecskék kettős positiv töltéssel ellá
tott hélium-atomok (H^+), a melyeket a radio
activ anyagok igen nagy sebességgel löknek ki 
magukból. Nagy kinetikus energiájuk képessé 
teszi őket arra, hogy vékony fémlemezeken és 
elegendő vastag gázrétegeken is áthatoljanak. 
Ilyen hosszú úton természetesen az atomok 
miriádjain kell átgázolniok. Ezt pedig csak úgy 
tudjuk megmagyarázni, ha felteszszük, hogy 
maguk az a részecskék is, meg azok az atom
magok (nucleusok) is, nagyon kicsinyek; sok
szorta kisebbek az atom átmérőjénél.

Ugyan erre az eredményre jutunk egy másik 
kísérleti eredménynek magyarázatánál. Geiger és 
Marsden megvizsgálták az a részecskék szét
szóródásának jelenségét a mikor ezek szilárd 
testbe ütköztek. Azt tapasztalták, hogy a leg
nagyobb részük absorbeáltatott a szilárd testben,
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voltak azonban olyanok is. a melyek vissza
verettek. A visszalökést csak a positiv töltésű 
atommag végezhette. Ha már most meggondol
juk, hogy az a részecske igen nagy sebességgel 
mozog, akkor rájutunk arra is, hogy a positiv

mag visszalökő erejének igen nagynak kell lennie. 
Azonban a neutrális atomok létezésének meg
magyarázása végett az atommag töltése nem 
lehet több mint az elektron töltésének néhány 
többszöröse, úgy hogy a visszalökő erő nagy
ságát nem magyarázhatjuk úgy, hogy az atom
magot sok elemi töltéssel látjuk el. A szükséges 
nagy visszalökő erőt tehát csak úgy magyaráz
hatjuk, hogy a részecskét igen kicsinynek vesz- 
szük, a mikor is a térintensitás néhány töltés 
esetében is igen nagy.

A 2. ábra mutatja, hogyan kell az a részecskék 
visszaverődését képzelnünk. Az ábra közepén 
lévő fekete folt jelentse a positiv töltésű atom
magot. Az a részecskék repüljenek balról jobbra, 
Ha távolságuk az atommagtól nagy, a pálya 
nem változik, ha azonban közelebb jutnak az 
atommaghoz, a pálya hyperbolaszerűleg elhajlik.

Ezeket a viszonyokat Rutherford tanulmá
nyozta először 1911-ben és ennek alapján con- 
struálta meg az ő atommintáját. Hypothesise 
az, hogy az atom úgy van felépítve, mint a 
naprendszer. A positiv elektromosság a rend
kívül kicsiny atommagban (nucleusban) van 
egyesítve, a mely a Nap helyét foglalja el, a 
negativ elektronok pedig körülötte keringenek, 
miként a bolygók. (3. ábra.) Az atommag 
átmérője alig lehet nagyobb, mint az atom át
mérőjének 5ö'öö része. Rutherford abból, hogy 
adott számú a részecske közül hány absorbeál- 
tatik és hány verődik vissza bizonyos megadott 
szög alatt, azt is kiszámította, hogy az atommag 
töltése megközelítőleg fele az atomsúlyt jelentő 
számnak. Tehát pl. aranyatom esetében körül
belül 100.

A Rutherford-féle atommintához fűzte azután 
1913 és 1914-ben Nils Bohr fiatal dán physikus 
az ő elméletét, a mely azóta nagy sikereket ért el.1

1 Bohr értekezései a Philosophical Magazine 1913 
és 1914. évi kötetében jelentek meg.

Bohr elmélete szerint az atom rendelkezésére 
álló térfogatnak közepén székel a nagyon kis 
kiterjedésű és positiv töltésű atommag, körülötte 
keringenek az elektronok. Azatommagugyanannyi 
positivtöltést hord, minta mekkoraaz a szám, mely 
mutatja az elem helyét a periodikus rendszerben; 1 
hidrogénatomban pl. 1, heliumatomban 2 ,lithium- 
atomban 3, beryliumatomban 4 a középponti 
elemi töltések (4-7XlO~10 elektrostatikai egysé
gek) száma. Az elektronok száma neutrális 
atom esetében egyezik a középponti positiv töl
tések számával. Mikor az elektronok egyenlete
sen keringenek a mag körül, akkor nem sugá
roznak ki energiát. Azonban minden atomnak 
van egy sereg lehetséges stabilis állapota.

Bármelyikben legyenek is az elektronok, egyen
letes keringésük olyan, hogy szögmomentumuk 
(tömegXszögsebesség) egy állandó számnak
ll2 _ -nek egészszámú többszöröse, a hol h a

Planck féle universális állandó (6'5X10~27). Az 
atomban keringő elektronok külső erők hatása 
alatt egyik stabilis elrendezésből átugorhatnak 
egy másik stabilis elrendezésbe, azonban e köz
ben energiát sugároznak ki. Ez az energiakisu
gárzás quantumszerüleg történik, vagyis mindig 
az universális állandónak többszörösei szerint. 
Egyszersmind a kisugárzott energia arányos a 
rezgésszámmal. Ha tehát a kisugárzott energiát 
VE-vel jelöljük, akkor W =  t. h. v, a hol t egész
szám, h az universális állandó és v a keletkezett 
sugárzás rezgésszáma. Erről a rezgésszámról 
felteszi Bohr, hogy az elektronok keringési szá
mának a fele.
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3. A Rutherford1 és Bohr-féle atomminta.

E hypothesisek megtevése után Bohr munkás
sága abból állt, hogy az elemek színképi vona
laira és az a sugarak visszaverődésére vonatkozó 
kísérleti adatokból próbálta megállapítani, hány 
töltést adjon a középponti magnak és hány külön 
keringési pályát jelöljön ki az elektronok szá
mára. E két adatból ugyanis ki lehet számítani 
az atom kiterjedését, a keringések számát, a

' Ez a szám körülbelül a fele az atomsúlyt jelentő 
számnak.
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kibocsátott sugarak rezgésszámát, az elem che- 
miai viselkedését.1

Ilyen úton a fontosabb elemek" atomjainak szer
kezetét sikerült Bohrnak felépítenie. És éppen eb
ben van Bohr feltűnő merész fellépésének sikere. 
Mindazok, a kik ezideig az atomszerkezetekkel 
foglalkoztak, megelégedtek bizonyos általános 
jellegű képzetekkel, a melyek alapján a külön
böző elemek atomjait föl lehetne építeni. Bohr 
nem elégedett meg ilyen általános jellegű kép
zetekkel, hanem egyes elemek számára tény
leg elő is állította az atom szerkezetét. Leg
egyszerűbb a hydrogénatom. Az atommag 1 
positiv töltéssel van ellátva és körülötte 1 elek
tronkering Az atommag tömege L6.10~24gramm, 
sugara 1.10~16 centimeter. Ha az atom elveszíti 
elektronját, positiv töltésű hydrogénion válik 
belőle (H+). A heliumatom két positiv töltést 
hord és két elektron kering körülötte a közép
ponttól ugyanakkora távolságra. Elveszítheti egy 
és a mindkét elektronját, a mikor is egy és két- 
töltésü positiv heliumion lesz belőle (He+ és 
He++).

Ezekben a szerkezetekben valamennyi elem 
kapcsolatba jut a hidrogén és a helium atomjával, 
úgy hogy az a további hypothesis nyer jogosult
ságot, hogy minden atom magja lényegében 
hydrogénből és héliumból áll. Az atommagok 
nem is különböznek másban mint, a positiv 
elektromos töltések számában. Bohr szerint tehát 
nem is annyira az atom tömege, mint inkább 
a positiv töltések száma határozza meg az illető 
elem1physikai, elsősorban elektromos, optikai és 
thermikus tulajdonságait. Csak a gravitátios jelen
ségek maradnak tisztán az atom tömegétől füg
gésben.

Bohr elmélete, a mikor így a különböző ele
meket elektronokból és a különböző töltésű atom
magból felépíti, az elemek periodikustáblázatának 
teljes okát adja.

Nagy sikereket ért el ez az elmélet a külön
böző elemek színképi vonalainak a megmagya
rázásában, Ezek közül is feltűnő igazolást nyertek 
a charakteristikus Röntgenszínképek.

1 Ezek a számítások lényegében nagyon egyszerűek, 
mert csak a mechanika elemi tételeinek ismeretét téte
lezik fel. Itt megmutatjuk a hidrogénatomra vonatkozó 
számításokat. Ebben az atomban 1 positiv töltést kell 
az atommagnak tulajdonítani és így természetesen egy 
elektron kering körülötte. Legyen az elektron töltése e, 
tömege m, sebessége v, körpályájának sugara r, a másod- 
perczenkénti keringések száma ti, akkor abból a tétel
ből, hogy a centrifugális erő egyenlő az elektron és a 
positiv mag között működő elektromos vonzással, nyerjük

m v2 e e
=  9r r

továbbá 2 it r n .=  v
és a hypothesis szerint a legegyszerűbb esetben

hm v r = 2 TE
Ezen egyenletek megoldása adja

h2 4 Ti2 e2 m
r =  — ^—Tr— =  055.10' 8cm; n = ------ ö-----=  6'2.1015

4 -2 e2 m h3 4 * *
A hidrogénatom elektronjának a többi lehetséges kerin
gési számát és így a kibocsátott sugárzás rezgésszámait
nyerjük, ha a 9 _-nek egész számú többszöröseit tesz-
szük egyenlővé a szögmomentummal.

Moseley olyan Röntgencsöveket használt, a 
melyeknek antikathodjáraalegkülönbözőbb féme
ket rakta. Az így előállított Röntgensugárnyalá
bot kristályon reflektáltatta és a visszavert sugarat 
fotografálta. így keletkezik az anthikathod anya
gának Röntgenszínképe, a mely lényegében két 
vonalból áll: a „K“ sorozatból és az „L“ sorozat
ból. E vonalakat létesítő sugarakat nevezik az illető 
fém charakteristikus sugarainak. Moseley azt 
tapasztalta, hogy a különböző elemek charakteris
tikus sugarainak rezgésszáma kissebedett, a mint 
a nagyobb atomsúlyú elemekből a kisebb atom- 
súlyűak felé haladt. Az eredmény Bohr elméle
tével számbelileg is feltűnően egyezett. Az egye
zést qualitative constatálhatjuk, ha meggondoljuk 
azt, hogy a nagyobb atomsúlyú elemek magjának 
positiv töltése Bohr elmélete szerint nagyobb, 
tehát ez a nagyobb töltés erősebben is görbíti 
az elektronok pályáját az atommag körül és így 
a keringések • számának s a kibocsátott fény 
rezgésszámának is nagyobbnak kell lenni, mint 
a könnyebb elemeknél.

Bohr elmélete szerint minden physikai és 
chemiai változás az atom külső részében, vagyis 
az itt levő elektronokon történő változással magya
rázandó. Ezzel szemben az atommagban történő 
változás, a mi természetesen csak a positiv töl
tések számának változásából állhat, végzetes az 
atomra, mert jellege megváltozik, új atom vagyis 
az anyagból új elem keletkezik. Ez a radio- 
activitas.

Szóljunk néhány szót az elmélet értékeléséhez. 
Valamely tudományos elmélet jelentőségét min
dig abból a szempontból kell néznünk, mennyire 
alkalmas a jelenségek összefoglalására. Ebből 
a szempontból minden elméletnek elsősorban 
következetesnek kell lennie. A tudomány rálépett 
arra a felfogásra, hogy az anyag is, az elektro
mosság is, sőt az energia is elkülönített kis válto
zatlan részecskékből rakandó össze ; Bohr elmé
lete ennek a felfogásnak direct következménye, 
Tehát teljesen következetes kiépítése a tudo
mányos felfogásnak. Kétségtelen azonban, hogy 
ez elmélet megalkotásánál elsősorban a sugár
zási jelenségek, továbbá az elemek periodikus 
rendszerei lebegtek Bohr szemei előtt. Más — 
a tudományos érdeklődés gyújtópontjától jelen
leg távol álló — jelenségekre kevésbbé volt 
tekintettel. Ha tekintetbe veszszük pl. az anyag 
rugalmas, thermikus, mágneses, sőt elektromos 
viselkedését, nagy kérdés, beválik-e Bohr elmé
lete épp oly pompásan és nem keletkeznek-e 
akkor nagy ellenmondások.

Csak néhány — inkább philosophikus jellegű — 
meggondolást említek még meg. Nem különös-e 
az, hogy a nagy világűr és a roppant kicsiny 
atom teljesen azonos szerkezetű? Hogyan egyez
tessük össze a tömött fémdarabra vonatkozó 
képzeteinket azzal, hogy ez oly kis parányi ré
szekből áll, melyek egymástól 1.000,000,000-szor 
nagyobb távolságra állanak mint a mekkora 
az átmérőjük? Ha a hidrogénatom magjá
nak tömege L 6X 10-24 gramm és sugara 
10~16 cm, akkor sűrűsége 3‘8X10?3, vagyis
380.000 trilliószor nagyobb mint a víz sűrű
sége, hogyan lehetséges az, hogy a hidro
gén — ez a könnyű gáz — oly részecskékből
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áll, a melyek sok trilliószor nehezebbek, mint a 
legsúlyosabb földi tárgyak egyenlő térfogatok 
mellett? Mind ezekre a kérdésekre nem kap
hatunk más feleletet mint azt: a tudománynak
következetesnek kel! lennie. .... . 0 , ,Mikola Sándor.

Hazánk keleti sarka.
Egy pillantást vetve Magyarország térképére, 

rögtön szembetűnik a Keleti Kárpátok kigörbü
lésének exponált helyzete.

E sarok az évezredek történelme alatt a 
hullámtörő gát, vagy szárazföldi hasonlattal 
élve, az utcasarki kerékvetőkő szerepét játszotta. 1

inkább még ä kivándorló székelyek sorsa kel
tett nagyobb érdeklődést, de ezt is — mint a 
többit —. csak úgy magyarosan, rövid sajnál
kozással intéztük el.

Ha az egész székelységről oly keveset tud
tunk és tudunk, természetes, hogy annak egy 
kis részletéről még kevesebb ismeretünk van. 
A mai eseményeknek kellett eljönniök, hogy a 
figyelmet e sarok felé irányítsák. Ennek okát 
a félreeső voltában kell keresnünk. Az ország 
szívétől a legtávolabbi helyen van s csak nagy 
kerülő úton közelíthető meg. Egy pillantás a 
térképre (1. kép) mindent megmagyaráz.

Szembetűnő az a nagy igazságtalanság, 
melylyel e szerencsétlen vidéket kezelték. Ne is 
nézzük az egész Székelyföld vasúthálózatát

A keletről folyton hullámzó népek árjai, melyek 
mindig egy-egy, hazánkat fenyegető háborúban 
nyilatkoztak meg, azok mind itt torpantak meg 
és északi, vagy déli irányban sodródtak el.

Természetes helyzeténél fogva is a legfonto
sabb szerep a Kárpátok e legkeletibb kigörbü
lésének jutott, mint azt a mai eseményekből is 
láthatjuk. Igazán csodálatraméltó nagynak kell 
legyen a székelység önfentartó ereje, hogy a 
bizonyos időközökben megismétlődő csapásokat 
nemcsak ki tudta heverni, hanem tiszteletre
méltó munkásságával büszkesége is lett a ma
gyar nemzetnek.

Ma a közfigyelem — mint a múltban is 
számtalanszor —, érdeklődve fordul a három
széki sarok felé, már csak azért is — a faji 
rokonszenvet nem tekintve —, mert a földrajzi 
helyzetnek a hadműveletek irányításában való 
fontos szerepét itt igazán classikus példában 
láthatjuk.

Látszólag olyan ismert előttünk e terület, 
pedig valójában talán épp erről tudunk a leg
kevesebbet. Érthető is! A sajtóban időnként 
feldobott székelykérdés, a napihírek sablonjára 
csak futólag érintette a nagyközönséget. Leg

mert akkor egyenesen megdöbbentő adatokra 
jövünk. A Kolozsvár—Marosvásárhely—Székely
udvarhely—Kézdivásárhely életerős székely vá
rosokat összekötő legtermészetesebb egyenes 
útiránytól eltérően, a nemzetiségeknek kedvezve, 
girbe-görbe úton vitték el Erdély egyetlen vasúti 
fővonalát.

A mai viszonyok beigazolták, hogy a Brassón 
keresztül vezetett fővonal káros az országra 
honvédelmi, gazdasági és nemzeti szempontból 
is. De ha már így is vezették, igazán érthetet
len, hogy mi akadálya lehetett az Ágostonfalvá- 
tól kiágazó és egy másik keleti részen átvitt 
fővonal kiépítésének, mely pótolná a második 
sínpárt s a túlterhelt predeáli vonal forgalmi 
fölöslegét levezetné.

Feltűnő módon dominál — ha csak tisztán 
közlekedési szempontból is nézzük — az előbb 
említett útirány, mely Bárót—Baczon—Buk
szád—Torja—Kézdivásárhely- Gelenczén, e vi
rágzó és fejlődésképes helyeken át a Putna 
völgyén vezetne az oláhországi Foksánig. Ott 
elérné azt a vasútvonalat, mely legközelebb 
kötne össze minket a legfontosabb kikötőkkel, 
Galaczczal és Brailával, j t

1. Hazánk keleti sarka.
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A konstanzai kikötő más politikai viszonyok 
mellett és a csernavodai Duna-híd nélkül megint 
csak visszazökken tiszavirág élete után a pár 
év előtti állapotába. De ha meg is maradna 
főkikötőnek, akkor is a foksáni vasútvonal épp 
oly fontos marad ránknézve.

Ilymódon a barótkörnyéki vas- és szénbá
nyák, a világszerte híres torjai „Büdös“-barlang 
és gyógyvizei, a csodás szép Szent Anna-tó 
Mohos-tó, Kézdivásárhely a legfejlődésképesebb 
városa a Székelyföldnek, a határszéli őserdők 
fatelepei, a Putna völgyének peiróleumtelepei 
stb., egy európai jelentőségű fővonalba kerül
nének be. Brassó a kegyelt város és a mai 
fővonalhoz fűződő területek azért nem veszí
tenének semmit, csak a természetszerűen foko-

lettek s így az úgynevezett Szentföld falvai igen 
szép jövedelmi forráshoz juthattak, (Szentföld
nek a Kézdivásárhelytől keletre eső területet 
nevezik, róm. kath. lakossága miatt.)

E vidéknek úgy gazdasági, mint ipari és 
kereskedelmi szempontból is igazi középpontja 
a „város“, mint a hogyan e vidékbeliek Kézdi- 
vásárhelyet röviden nevezik. Lakóinak szor
galma, iparkodása még az amúgy is életrevaló 
székelység közt is feltűnő. Talán az a folytonos 
mellőzés és semmibevevés — a miben elég 
részük van —, fejlesztette ki bennük azt a 
bámulatos önfentartási ösztönt, mely oly nagy 
mértékben uralja itt a lelkeket.

A legtöbbnyire iparos és kereskedő lakói az 
üresen maradt perczeiknek a kihasználására

2. A gelenczei templom. (József Dezső rajza.)

zódó forgalom terelődnék egy jobb sorsra érde
mes vidék felé.

A mai állapotok közt e háromszéki vidék 
legközelebb Brassón keresztül közelíthető meg, 
az úgynevezett háromszéki helyiérdekű vasúton. 
Az idevaló utazás meglehetős sok költséget és 
még nagyobb merészséget követel meg. Az 
árúszállítási díjszabás is nemhogy kedvezne 
e vidéknek, hanem olyan mesterien van meg
csinálva, hogy közmondásos az egész ország
ban A kereskedelmi utazóink a megmondhatói, 
mit jelent Kézdivásárhelyre árút szállítani!

Kézdivásárhely egy pár év előttig legkeletibb 
vasúti állomása volt az országnak. Csak az 
utóbbi időben, a keleti határszél erdeinek ki
használása miatt építették ki Bereczkig a folyta
tását.

E vasút tette lehetővé, hogy a Nemere 
(1655 m) és a Nagy Sándor (1639 m) tetők 
környékének hatalmas őserdői kihasználhatók

legtöbbnyire egyúttal gazdálkodással is foglal
koznak, bár politikai határuk kicsinysége miatt 
kénytelenek adófilléreikkel a szomszédos köz
ségeket támogatni.

A város maga is meglehetős nagy közva
gyonnal rendelkezik, a mi a jövőben valószínű
leg ügyesen kihasználva, jelentősen fog könnyí
teni a polgárok közterhein

A város fénykorát a mai Románia politikai 
kialakulása előtt élte. Ipara és kereskedelme 
aránylag legnagyobb volt Budapest után az 
országban. A kiütött vámháború lezárta az 
ipari czikkeinek legnagyobb vidékét s ekkor 
iparosainak egy része „odabenn“, Oláhország
ban nézett boldogulás után. Akkori iparára 
jellemző, hogy csak a csizmadiák czéhe közel 
400 tagból állott a kis, 6000 lakosságú vá
rosban.

A lezárt vámsorompók mindamellett nem 
tették tönkre. Fekvése és vidéke ma is meg-

4 *
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adja, ha nem is oly nagy keretekben, a fon
tosságát. Az ország sarkának középpontjában s 
a sugárirányban szétvivő jó közlekedő utak 
nagy vidéket kapcsolnak ide.

A terraszra épült város barompiaczára nyíló 
domboldalai praehistorikus maradványokat is 
tártak fel s így aztán e hely történelmét egész 
az ősemberig lehet visszavezetni.

A terrasz anyagát képező „fehér fövényt“ 
— székelyesen mondva —, nagy szeretettel 
kaparászszák ki a domboldalból s így a dom
bok nagyon hátrálnak a város czentruma felé. 
A fehér homok nem más, mint a Hargita vul
kánsorának legdélibb tagját képező „Büdös“ 
és „Bálványos“ hegyek egykori eruptikus mun
kájának emlékei. Az andesit-vulkánok közvetlen 
környékéről lehurczolt vulkáni hamu és homok 
játsszák a háromszékí tómedencze kitöltésében 
a legnagyobb szerepet. Praktikus jelentősége is 
van e homoknak, a mennyiben mint kitűnő 
építkezési trassz-anyagnak, majd a háború után 
lesz igazán jövője. Van is belőle elég, mert a 
pár évvel ezelőtt a város piaczán lehajtott 
artézi-kút, tetemes mélységben még mindig csak 
ezt tárta fel. Kár, hogy akkoriban a fúrás nem 
hozta meg a kézdivásárhelyiek által annyira 
várt tiszta ivóvizet, a mostani salétromos és 
meszes vizek helyett, de mindazonáltal legalább 
megközelítő adatokat szolgáltatott a háromszéki 
medencze ismeretéhez s így geologiailag volt 
mégis valamelyes eredménye.

Kézdivásárhelyről való mondanivalók nem is 
volnának talán annyira jellemzők, ha megfeled
keznénk a speczialitásáról — a mézespogácsáról. 
E hanyatlásnak indult iparág a városnak ré- 
gente fő-fő büszkesége volt. Ugyan az utóbbi 
időkben sincs olyan jelentős vásár 100—150 
km körzetben, hogy arról a vásárhelyi pogácsa 
hiányozna. A városnak jellemző képéhez tar
tozik a 9 szesz- és 2 sörgyár, melyekben a 
vidéki gazdák értékesíthetik fölös burgonya-, 
kukoricza- és árpatermésüket.

A piacz régi képe még egy évtizeddel ezelőtt 
is ritka látványosság volt, különösen a tavaszi 
hetivásárok idején. A nyitott, meglehetős nagy
számú mészárszékek (az ipar- és laposmészár
szék) s a furcsa alakú bárányhúsáruló sátrak, 
az úgynevezett „kalócsák“ a járda széléről már 
eltűntek. Akkoriban még a bárányhúst a sző- 
csök“ árulták, kik ilymódon biztosították a 
báránybőr-szükségleteiket. A modern hygienia 
mindezeket azonban eltüntette.1 A piacz köze
pén végighúzódó — ugyan az utóbbi időben 
erősen megfogyatkozott — „csizmadia-színek“, 
a csizmaáruló-sátrak még ma is dominálnak s 
a piacz két oldalán meghagyott kocsiutak 
jobbról-balra pedig tömve van a „falusiak“ 
gabonával megrakott szekereivel.

Sok mindent lehetne Gábor Áron ágyúöntő 
városáról beszélni, hisz történelme ragyogó 
lapjai hazánk történelmének.

1 A különös alakú kenyeres-sátrakban azonban még 
mindig árulják a fehér és „kösz“ (barna, rozs) kenye
ret, a melyek a nyitott sátrak miatt nagyon ki vannak 
teve a „Nemere“ vagy „Ojtoz“ szele által felkavart 
szemet inficiáló hatásának.

A várostól északkeleti irányban az Ojtozi- 
szoros felé haladva, gazdag földmívelő közsé
geken át érjük el a határhegység alján fekvő 
Bereczk községet, Gábor Áron 48-as ágyú
öntőnk születési helyét. A vámháború nemcsak 
Kézdivásárhelyet sújtotta, hanem Bereczket, az 
addigi kis mezővárost is, mely nagyközséggé 
fejlődött vissza. Lakói felerészben oláhok s ők 
a vidék juhtenyésztésének a mesterei. Az egyes 
falvak juhnyájait, melyek a határszéli hegyek
ben nyaralnak, jórészt bereczki „bácsok“ és 
„pakulárok“ kezelik. Ők a legjobb túró, „orda“ 
és „sóstej“ készítők. A gyapjú is Bereczkbe 
kerül az „oláhnék“ kezei alá s alakul át „cser- 
gévé“ vagyis takaróvá, vagy pedig fehér és 
szürke posztóvá. Ezekből készítik a jellemző 
magyar nadrág szabású fehér „harisnyát“ és a 
menteforma zsinóros kabátot.

Bereczkből a Mogyorós-tetőn szerpentinákkal 
keresztülhaladva, az Ojtoz-patak mély völgyébe 
ereszkedünk le. A Rákóczi-vár romjai s az el
hagyatott vámházak csak a múlt emlékeit kép
viselik, melynek kontrasztjaiként a gőzfűrészek 
hirdetik a modernismust.

Szűk, szurdukszerű völgyben vezet a kanyar
gós út a patak mellett kifelé, a tágasabb sós
mezei völgybe. A község már közvetlen a 
határ szélén fekszik s lakói túlnyomóan oláhok. 
Egy kis telep volt, de a vámnak a határra való 
kihelyezésével hatalmas, nagy községgé fejlő
dőit. A határhídon túl már látszanak az oláh
országi Hárja (Herzsának mondják a székelyek) 
csinos vámépíiletei. A falun túl, az országút 
mellett, petróleumos sós források bugyognak 
fel, melyek valamikor bőven ontották a nyers 
petróleumot, ma már azokat is felhagyták 
Ezzel kapcsolatban azután a „degettes“ ipar is 
megszűnt. A- határszéli községek ismert typikus 
alakja, a „degettes“ fuvaros eltűnt. A hordók
ban hozott sűrű nyers petróleumot „degettet 
vegyenek !“ kiáltozással árulta kocsikenőcs gya
nánt, no meg az olcsóbb, fehér szíjból készült 
hámot is ezzel feketítették be a székely gaz
dák és tették a jó zsíros földolajjal tartósabbá.

A határszéli kirándulóknak kedvencz kirán
dulóhelye a túlsó völgyben fekvő Slanic-fürdő. 
Akárhogy is nevezték el az oláhok, dé az ottani 
vidék csángó magyarjai s a székelyek is, csak 
a régi jó nevén, Szalláncz néven emlegetik. 
Oláhország kevésszámú gyógyfürdőihez tartozik 
s nagyon hasonlít fekvésével és modern villái
val a mi Herkules-fürdőnkhöz A fürdő körüli 
falvak már tele vannak a mi véreinkkel, a 
moldvai csángókkal. Bizonyos megilletődés fogja 
el az embert, mikor őket a régies kifejezésük
kel beszélni halljuk. Mintha egy 100—200 éves 
könyvet olvasnánk! Ez érthető is, mert az 
anyanyelvűket csak benn a családban használ
hatják s még a nyelvet finomító, fejlesztő ma
gyar irodalmi termékektől is el vannak zárva 
s így csak az őseiktől örökölt szókincscsel 
rendelkezhetnek. No, de hagyjuk e szomorú 
tém át!

Sósmező községtől kezdve a mindinkább el
törpülő hegyek a kárpáti homokkő fiatalabb 
zónájához tartoznak, melyeket külsőleg az ú. n. 
menüit bitumenes palák árulnak el. Ezek a
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rétegek tartalmazzák a közgazdaságilag annyira 
fontos petróleum-telepeket.

Már Sósmező közvetlen határában, tehát a 
magyarországi részen, lépten nyomon találunk 
petróleum előfordulásra mutató jeleket. Az egyik 
fontos ismertetőjel, a sósvíz, a falu közt jön 
elő, bő forrás alakjában, hisz épp erről is 
nyerte, a régen egy pár házból álló telep is a 
nevét. A sósvíz hatalmasan bugyborékoló vizét 
egy egész kicsiny, kezdetleges fürdőmedenczé- 
ben fogták fel s a fürdőzőknek kedvencz mu
latsága a feljövő buborékoknak a meggyújtása. 
Míg a sármási gázkutak annyira közismertté 
nem tették a földgáz fogalmát, nem is sejtették 
ott Sósmezőn, hogy micsoda nagy gazdasági 
forrás van a kezük közt, a játszásra használt 
methan-gázakban.

Ezelőtt 40—50 évvel a petróleum-nyomok 
láttára próbálkoztak kis pénzzel — mint nálunk 
általában szokás — a nagy tőkét igénylő kút
fúrásokkal, melyeket rendszerint épp akkor 
kellett felhagyniok, mikor már reménység lehe
tett volna a petróleum feltárására. A bitumenes 
anyagokról szóló új törvénynyel most már az 
államra vár e terület kihasználása.

A petróleum-nyomok a határszél mentén több 
helyen kísértenek, de legfeltűnőbb módon a 
Putna-völgyben jönnek elő. Tekintve a dús 
oláhországi petróleumvidék közelségét, könnyű 
elképzelni, hogy a jeleknek valóban jó remény
séget kell bennünk felébreszteniük. Már csak a 
petróleumforrások e fontossága is figyelmeztető 
irány kell legyen egyújabbkeletivasút kiépítésénél.

A Putna völgyét tehát számításon kívül 
hagyni nem lehet se közgazdasági, de meg az 
építés technikai kivitele szempontjából sem, 
mert a vasút építése a határszéli hegyeken 
keresztül, itt kerül talán a legkevesebbe.

Ezidő szerint a Putna-völgyet Gelencze köz
ségen át lehet legjobban megközelíteni. A Mikes 
gróf-féle keskenyvágányú- vasút a háromszéki 
vasút Zabola-fűrésztelep állomásáról indul ki s 
Gelencze község házai között vezet fel a hegyek 
közt levő Zernye fűrésztelepig. A kis vasút 
mellett a falu felső végén látszik az igénytelen 
külsejű régi templom (2. kép), melynek Szent 
László harczait ábrázoló falfreskói annyira 
ismertek a magyar müvészettörténelemben.

A falun felül eső nagy fűrésztelep a határ
szél eddig kihasználatlan őserdőit teszi közgaz
dasági kincsesé. A szomszédos falvaknak nem 
gondolt hasznot hajtanak ezek, nemcsak a 
politikai községeknek, hanem maguknak az 
egyéneknek is. A lakósok ugyanis a gazdasági 
munka elvégzésével az eddig kihasználatlan 
erdőkben mint fatermelő munkások, igen ma
gas keresetben értékesíthetik a fennmaradó sza
badidejüket. A nagy faipari telepek folytonos 
munkaalkalom nyújtásának köszönhető, hogy a 
szinte szállóigévé vált „székelykivándorlás“ ma 
már szünőfélben van s az is meglehet, hogy a 
mostani háborúval a „székelykérdés“ is végle
gesen megoldódik

Még nem is olyan régen, nyaranta a Székely
föld tele volt az oláhországi munkásverbuválók 
csapatával, kik magas munkadíjjal csalogatták 
ki a munkaerőt, mert az oláhországi gazdag

„bóér“-ok (bojár) szívesebben alkalmazták a mi 
munkabíró embereinket, mint az Ő rabszolga
ként élő s úgylátszik akként is dolgozó lusta 
népségüket.

Nézzük azonban tovább a fontosabb községeket.
Gelenczével szemben, a síkság túlsó oldalán, 

az erdők alatt fekszik Torja, a legrégibb székely 
községek egyike s az Apor bárók ősi fészke. 
A hosszú, hatalmas község tulajdonképp Alsó- 
Felsőtorja, Karatna és Volál részekből áll. A 
falusi méretekhez szokott szemnek feltűnik az

• 3. Bálványosvár romjai. (Bányai J. felvétele.)

alsótorjai, dombon álló szép nagy róni. kath. 
templom, míg viszont Felsőtorján a kis dombon 
álló várfalas régi templom köti le az érdeklő
désünket.1

Egész a csíki szélekig felmenő nagy határá
ban vannak a híres „Büdös“, „Gyilkos“, „Tim- 
sós“ szénsavas barlangok, melyeknek a kör
nyéke tele van a gyógyvizeknek sokféle fajtájá
val. A Büdös-hegy szomszédságában, kúpalakú 
vulkanikus eredetű hegyen, még mai nap is 
ott díszelegnek a Bálványosvár romjai (3. kép), 
az őstörténelmünkben oly nagy szerepet játszó 
Apor vajdák sziklafészke, melyben a hagyo
mány szerint legtovább tartotta magát az ősi 
pogány vallás s később még a magyar koronát 
is őrizte falai között.

1 Ez ma javítás alatt áll s kár volna, ha esetleg 
kivetkőztetnék valami úgynevezett modern paraszti 
ízléssel eredetiségéből. A község kívülről is a jólétet 
hordozza magán. Lépten-nyomon a székely köznemesek 
jómódra mutató udvarai tűnnek elénk. Hiába, a jó 
földjük s hatalmas erdőik megadják az alapot a gaz
dagságukhoz.

4*
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E vidéknek még természetes ritkaságai a 
Szent Anna-tó és a Kukojzás, vagyis a Mohos-tó, 
már Csík megyében feküsznek.

Szintén a síkság szélét körítő hegyek alatt 
fekszik Kézdiszentlélek és Kézdiszentkereszt, a 
Perkő-hegy lábánál. A hegy összevissza szagga
tott oldala mutatja a vidék építőkövének leg
fontosabb beszerzési helyét. A homokkőrétegek 
közt előforduló vasas márgák, az úgynevezett 
spherosiderites előfordulások sok vérmes re
ményt tápláltak. A régi világban még kis kohó-

4. A háromszéki medencze szerkezete.

val is kísérleteztek a hegy túlsó oldalán, de 
természetesen a túlzott vágyak csődbe mentek.

Kézdiszentkereszt homokkövéből remek kris
tálytiszta s a borszékiével vetekedő szénsav
tartalmú borvíz tör elő, mely különböző nevek 
alatt (Margit, Venus, Székely stb. forrás) még 
a nagyvárosok piaczát is bejárta. A legközelebbi 
piaczon, Kézdivásárhelyen, a vásárokról el nem 
maradtak volna a borvizes asszonyok, kik az 
átalvető módjára elől-hátul felfűzött cserép
korsóikból poharanként négy fillérért árulták az 
eczettel pezsgésnek indított „polyáni vizet“ 
(Kézdiszentkereszt régi nevéről elnevezve).

E pár kikapott vonás e vidéknek csak váz
latos képét adhatja.

A vidéknek a földrajzi helyzete mindig be
folyással van a lakosság foglalkozására s szel
lemi tevékenységére is. E nagyszerű kapcsolat 
igen jellemző módon talán legjobban épp e 
vidéken mutatható ki.

A sajátos, ezermesterszerű foglalkozása a 
székely embernek, lakóhelyének változatos ki
képződésével magyarázható. E vidéknek a fő 
forgalmi útvonalakból való kiesése rákényszerí- 
tette lakosait „segíts magadon, s az Isten is 
megsegít!“ jellemző közmondás alkalmazására. 
Erre a kis sarokra illő mondást nyugodtan 
általánosíthatjuk az egész Székelyföldre és a 
székelységre s így az itt levonható eseteket 
szabályként állíthatjuk fel.

Nézzük csak a felszíni formák s a lakosság 
közti összefüggést, csak ezen a picziny területen.

A medencze közepe (4. kép, 3) a Feketeügy 
árterülete s így legtöbbnyire kaszáló lévén,

biztosítja a kisgazdák takarmányszükségletét s 
ebből magyarázhatjuk, hogy kevés azoknak a 
székely gazdáknak a száma, kiknek legalább 
egy pár igavonó állata ne lenne.1 A terraszok 
(2. sz.) remek földje a híres gabonatermelését 
fejlesztette ki s az egymásnak való kölcsönös 
segítséggel „kalákázás“-sal pénzbeli kiadása 
sem igen van a kisbirtokosoknak. A síkságot 
övező előhegyek (1. sz.) bükkerdei a tűzifa- 
kereskedést, a határszéli magasabb hegyek ős 
fenyőerdői meg a nagy faipari telepek révén bár
milyen időben fontos keresetforrást nyújtottak. 
A hegyi legelők meg a juh és szarvasmarha 
ráhajtásával a jól jövedelmező állattenyésztést 
fejlesztették ki.

A nyáron át szinte ingyen felnevelkedő 
tenyészállatok ára nem kis mértékben járult 
hozzá a bevételek gyarapításához. Országos 
jelentőséget meg ennek épp az oláh rabló
betöréskor láthattuk, mikor nem remélt mennyi
ségben áramlott le a szarvasmarha-tömeg a 
határszéli hegyekből.

A földjéről kiűzött székelység megy vissza 
lassanként, azt hiszem, az okát meg is ért
hetjük! Bányai János.

Míkroorganísmusok munkája 
a termő talajban.

(Harmadik közlemény).

A nitrogént tartalmazó szerves vegyületek bom
lása, az egyszerűbb vegyületek átalakulása s a 

nitrogénkötés.
Mig a csak szénből, hydrogénből és oxygén- 

ből álló vegyületek jelentősége főként a szénsav- 
és humustermelésben rejlik, addig a nitrogén- 
tartalmú szerves vegyületek bomlása révén növé
nyi tápanyagok: ammonium- és salétromsavsók 
keletkeznek, melyeknek igazában ezek az egye
düli természetes forrásai. A nitrogén drága nö
vényi tápanyag, mely körülmény különös mér
tékben emeli a fenti folyamat fontosságát. A talaj
beli nitrogénforgalom fogalomkörét azonban ez 
egymagában nem tölti ki, mert idetartozik még 
az egyszerűbb nitrogénvegyületek különböző irá
nyú átalakulása, valamint az elemi nitrogén meg
kötése is. Egészben véve tehát a mikróbás nitro
génforgalom bonyolult folyamat, több útfa, irá
nya van mint a magasabbrendű szervezeteknél. 
Feltüntetésére igen alkalmas a Löhnistől eredő 
alábbi ábrázolás:

< --------------------
a m m o n ia

--------------------
nitrit

1 A nagyobb mocsarak és turfa-íelepek (4. sz.) meg 
majd ki fogják fejleszteni a íurfa kihasználásával az 
újabb keresetforrást.

!
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Ez más szóval azt jelenti, hogy a fehérje min
denekelőtt amidovegyületekké dissimiláltatik, épp 
úgy, a hogy az az emésztő csatornában történik. 
Az aminosavak egy kis része áthasonul mikroba
fehérjévé, nagyobb része ellenben ammonifikáló- 
dik; ez a folyamat sem ismeretlen ugyan az 
állati szervezetekben, csakhogy itt a szóban levő 
anyagok nagyobb része testanyaggá alakul s 
csak az életfolyamatokkal kapcsolatos fehérje
veszteség pótlása után fennmaradó rész „desa- 
minálódik“, azaz bomlik szét ammóniára és nitro
génmentes maradékra. A szervezetben a mérgező 
hatású ammonia gyorsan közömbös hugyanyaggá 
tevődik össze s mint ilyen kiküszöböltetik a 
vizelettel. A mikrobák körében az ammonia is assi- 
milálódhatik csakúgy mint egyes növényeknél, 
másrészről azonban a még fontosabb növényi 
nitrogénforrássá, salétromsavvá oxydáltatik, a 
mi az apró lények világának sajátos jelensége; 
hasonlókép csak itt fordul elő, hogy a nitrát 
nitritté, majd ammóniává redukálódik, illetőleg 
nitriten át elemi nitrogénné denitrifikáltatik. 
A nitrát folytatólagos assimilatiója ellenben közös 
a magasabbrendű növényekkel. Újabb sajátos
ság végül, hogy vannak mikrobák, melyek a 
levegő szabad nitrogénjét meg tudják kötni s 
testük fehérjeanyagává áthasonítani; a növények 
és állatok erre képtelenek. A mint látszik, az 
egyes átalakulások meglehetős teljes körfolya
mattá tevődnek össze különösen, ha számba- 
vesszük a növényekben végbemenő folyamato
kat is. Legismeretlenebb még ezek közül a nitro- 
génassimilatió útja, melynél egyelőre csak a 
kiinduló és a végpontról van tudomásunk.

Az alomszalmában, tőzegalomban, tarlóban, 
a növények gyökereiben, az állatok bélsarában, 
az elpusztuló állati szervezetek testében, a trá
gyázásra használt állati hulladékanyagokban 
mindig van több-kevesebb fehérjenitrogén, mely
nek feltárásában részt vesznek ugyan a talaj 
faunájának tagjai, a különböző rovarok és férgek 
is, a munka oroszlánrésze mégis a mikroorga- 
nismusokra s ezek között is elsősorban a bak
tériumokra marad. Az aérob- és anaérobcsirák 
együttesen látnak munkához és pedig az utóbbiak 
az előzők védelme alatt; két irányból folyik 
a bontás, melynek hamarosan meg is van az 
eredménye. Úgy látszik, kezdetben az anaero
boké a főszerep, míg később az aérobok veszik 
azt át és tovább bontják a korlátoltabb munka
képességű társaik termelte anyagokat egészen a 
végtermékig, az ammóniáig. Természetesen a 
nitrogénvegyületek bomlása sem maradéknélküli, 
itt is fennmaradnak ismeretlen összetételű anya
gok, melyek aztán a televény nitrogéntartalmú 
részét alkotják. Az említett mikrobáknak mun
kájukhoz szükségük van a bélcsatornabeli fer- 
mentumokkal rokon ektoenzymekre, minthogy a 
bontandó anyagok vízben oldhatatlanok, vagy 
ha oldhatók is, mint afféle kolloidok nem ké
pesek áthatolni a sejtfalon. Az elsődleges fehérje- 
bontás a mondottak szerint levegő nélkül is 
végbemehet, a befejező ammonficatió ellenben 
kifejezetten levegő jelenlétében végbemenő aérob- 
folyamat. Az anaerob fehérjebontók száma kor
látoltabb. Működési energiájuk természetesen 
nemcsak fajok, fajták, hanem törzsek szerint is

ingadozik. A különböző talajok mikroflórája ma
gyarázza meg részben azt, hogy miért hatnak 
az egyes szerves nitrogéntrágyák egyik talajban 
így a másikban amúgy. Igen sok függ a trágya 
természetétől is, nevezetesen attól, hogy a benne- 
foglalt szerves vegyületek jó bakteriumtápanya- 
gok-e vagy sem, ú. i. a nagy tápértékű anya
gokat a mikrobák inkább assimilatióra, szapo
rodásra használják fel, a helyett, hogy elbontanák 
azokat. Ez okból a szilárd ürülék, a zöld trágya 
nitrogénjének aránylag kis százaléka (20—40°/o) 
ammonifikálódik az első évben, viszont a kis 
tápértékű húgyanyag maradék nélkül széthasad 
ammóniára legtöbbször már az istállóban vagy 
a trágyatelepen, úgy hogy a kihordáskor és szét
osztáskor lehetőleg gondoskodni kell az ammo-

1. Planosarcina ureae, húgyanyagbontó csíra. Beijednek után.' j 
(2580-szoros nagyítás.)

nia elillanásának meggátlásáról s ugyanezen czél- 
ból 20—25 cm mély szántást tanácsos alkalmazni 
nyomban a szétöntözés után.

A fehérjék mellett a vizelet fő alkatrészei, a 
húgysav, hyppúrsav s különösen a húgyanyag 
(karbamid) a legfontosabb nitrogénforrások, me
lyek feltárásában részben a közönséges fehérje- 
bontó rothadási csirák, részben specifikus mikro
bák vesznek részt s a bontást egy illetőleg két 
szakaszban hajtják végre.

Nagyon érdekes folyamat továbbá a mész- 
nitrogénnek nevezett értékes műtrágyának, a cal- 
ciumcyanamidnak ammonificatiója. Ez vízzel, 
nedves földdel érintkezve calciumhydroxydra és 
cyanamidra bomlik; utóbbiból a talajkolloidok 
és egyes penészek lehasítják a húgyanyagot, 
melyet azután nem a már ismert ammonifikálók, 
hanem más sárga pálezikák bontanak meg, me
lyek, úgy látszik, kevésbbé érzékenyek a cyana- 
middal és az esetleg eőlálló dicyanamiddal szem
ben, mint az előbbiek. A mondottakból folyik, 
hogy ez a trágyaanyag kolloidszegény homokon 
s bakteriumszegény tőzegen csak sok kolloidot 
és baktériumot tartalmazó komposttal keverten 
hasznothajtó.

Az ammonia a talajban sókká kötődik le; 
ezekről kimutatták, hogy igen jól értékesíthetők
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a növények által, mégsem tekinthetjük felesle
gesnek az ammonia további átalakulását salétrom
savvá, illetőleg nitrátokká, még ha ezek köny- 
nyebben kimosódnak is, mint amazok. Az ammo 
niumsók u. i. nem mindig közömbösek; mész
tartalmú talajokban maró ammoniumcarbonat, 
mészszegényekben pedig savanyú kémhatású 
ammoniumsulfát képződik. Ezenkívül azt tapasz
talni. hogy e sókkal különösen olyan talajokban 
sikerült jó eredményeket elérni, melyekben meg
van a nitrificatio lehetősége, a mi szintén e folya
mat szükségessége mellett szól.

A nitrificatio mint afféle oxydatiós folyamat 
természetesen levegő jelenlétében megy végbe 
és pedig két szakban, amennyiben először salét- 
romossav. majd újabb oxygénfelvételre salétrom
sav képződik.

Az átalakulási folyamat ezen két szakasza 
rendes körülmények között olyan szorosan kap
csolódik egymáshoz, hogy nitritet csak nyomok
ban lehet a talajban kimutatni. Csak a túlságos 
sok ammoniumsó s a nagy savtartalom, helye
sebben a keletkező savak közömbösítéséhez 
szükséges calcium, magnesiuincarbonát hiánya 
akasztja meg a nitrátképződést s eredményez 
nitritfelhal moződást.

Közép-Európában a többi mikróbás eredetű 
átalakuláshoz hasonlóan a nitrificatio is tavasz- 
szal meg ősszel a legerélyesebb és sajátságos 
módon ez a tavaszi emelkedés még akkor is 
bekövetkezik, ha a hőmérséklet egészen alacsony 
marad.

A folyamat egyéb feltételei közül ki kell emelni 
a talaj nedvességtartalmának szabályozó ha
tását. Kitetszik ez az ifjabb Schlösing kö
vetkező megállapításából: 9'5"/„ vizet tartal
mazó talajkeverékek közül abban talált leg
erélyesebb nitrificatiót, a mely 20"/0 agyag 
mellett 80% homokot tartalmazott, a 30% agyag
ból s 70% homokból álló keverékben ellenben 
csak2-7% ammonianitrogén nitrificálódott ugyan
ezen körülmények között; ha azonban az utóbbi 
közeg víztartalmát 11'5%-ra emelte, már teljes 
100%-os nitrificatiót ért el. Az előidéző mikro
bákról megállapították, hogy nagyobb mennyi
ségű oldható szénvegyülettől idegenkednek (a 
trágyalében ez okból nincs nitrificatio), a miből 
azonban a tapasztalat szerint nem következik 
az, hogy a talaj szerves anyagai is károsan hat
nak, mert éppen ellenkezőleg a talaj nitrifikáló 
ereje a szelíd humustartalommal párhuzamban 
emelkedik vagy csökken. A szabad ammonia is 
ártalmas már igen kis mennyiségben is, ámde 
a talajban ez úgyis kevés, az ammoniumsók 
pedig nem bénítják meg a mikrobák tevékeny
ségét,

A szóban levő parányi szervezetek kitenyész
tése, elkülönítése igen nagy nehézséget okozott 
éppen az imént említett érzékenységük miatt. 
Hiábavaló volt minden próbálkozás, hogy a szo
kásos táptalajokon : zselatinán, agar-agaron fej
lődésre bírják őket. Végre Wynogradszky-nak 
sikerült teljesen anorganikus táptalajon kovasav- 
kocsonyán kitenyészteni a tojásdad-gömbölyded 
s egyik végén csillangóval ellátott Nitrosomo- 
nast azaz nitritbakteriumot és a rövid pálczika- 
alakú, nem mozgó Nitrobaktert azaz nitrátbak-

teriumot. A már mondottakon kívül különösen 
jellemző ezen ínikroorganismusokra, hogy egy
általán nincs szükségük szerves szénforrásra, 
mert a levegő szénsavát is assimilálni tudják 
azon energia révén, melyhez az ammonia oxy- 
dálá$a közben jutnak.

A vázolt úton-módon képződött salétrom, a 
mennyiben nem vétetik fel a növények által s 
ki se mosódik a talajból, különféle természetű 
értékveszteséget szenvedhet. Az értékcsökkenés 
egyik neme az ammóniává való visszareduká- 
lódás, mely létrejöhet ugyan tisztán chemiai úton 
is pl. könnyen oxydálódó humus alkatrészekkel 
való érintkezés folytán, de nagyon sok bakté
rium és gomba is közvetítheti e folyamatot.

Sokkal károsabb az értékcsökkenés másik 
módja, mely a nitrát s vele egyidejűleg az ammo
nia assimilatlójában áll. A mikrobák protoplaz
májává átalakult nitrogén ezzel egyidőre teljesen 
elvonatik a növényzet elől és ez az idő nem 
éppen rövid, mert a mikrobák szétesése lassú 
és e mellett sohasem maradék nélküli. Legin
kább akkor következik be, midőn friss, éretlen 
trágyát viszünk a talajba közvetlen a vetés előtt, 
mert ezzel sok szerves szénvegyületet juttatunk 
a mikroorganismusoknak, melyeket ezáltal képe
sekké teszünk fokozott szaporodására és rájuk 
nézve kevésbbé jó nitrogénforrás (salétrom, 
ammonia) értékesítésére. Az ammóniát könnyeb
ben assimilálják mint a salétromot; ez is egyik 
oka annak, hogy az ammoniumsulfát hatása nem 
éri utói a chilei salétromét. Mérsékeltén hum- 
musos talajokban számos kísérlet alapján a bak
tériumok és gombák által évente assimilált nitrát
nitrogén mennyiségét 3—5%-ra, az ammóniáét 
10 — 15’Vu-ra becsülik A folyamatot aérob szer
vezetek hozzák létre, penészek és baktériumok 
egyaránt, hogy melyik inkább, az a rendelke
zésre álló szénforrástól és chemiai reactiótól 
függ.

Teljesen átázott talajban mulólag denitrificatio 
is mehet végbe azaz a salétrom elemi nitrogénig 
redukálódhatik. E folyamatnak régebben felette 
nagy jelentőséget tulajdonítottak. Ma már tudjuk, 
hogy a szántóföldön ezen az úton nem sok 
nitrogén megy veszendőbe, még ha van is a 
sálét’om mellett elegendő szerves szénvegyület, 
mert anaerob létfeltételek csak mulólag lehetnek 
jelen. A denitrifikáló baktériumok oxygénsziikség- 
letüket 'a nitrátból, nitritből fedezik, ezért nincs 
szükségük a levegő szabad oxygénjére. Ugyan
azon viszonyok között, melyek levegő hiányában 
95—98%-°s denitrificatióra adnak okot, levegő 
jelenlétében tisztán nitrogénassimilatio folyik s 
semmi nitrogénveszteség sincs.

Redukáló hatású bakteriumtermékek is lehet
nek okai nitrogénveszteségnek; ilyen esetben 
azonban jelentékeny mennyiségű nitrogénoxyd 
és-oxydul is keletkezik az elemi nitrogén mellett.

Egyelőre még nem ismerünk olyan mikrobá
kat, melyek a szerves kötésű nitrogént s az 
ammónia-nitrogént közvetlenül is fel tudnák sza
badítani. Létezésük azonban nagyon valószínű: 
alig tudjuk u. i más magyarázatát adni annak 
a rengeteg nitiogénveszteségnek, mely a lazán 
összerakott trágyában általános.
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A fenti, nitrogénveszteséggel járó folyamatok 
ellentétese az cithmosphaericiis nitrogén megkö
tése. Ennek köszönhető, hogy a talajok lassan 
bár, de állandóan gyarapszanak kötött nitrogén
ben, még ha nem is viszszük azt trágya alakjá
ban beléjük. A kutatások a nitrogénkötésnek két 
módját fedezték fel. Egyik abban áll, hogy külön
féle növények gyökerein, de különösen a pillangós 
viráguakén olyan baktériumok telepednek meg, 
melyek a szabad nitrogént assimilální képesek; 
a másik mód pedig számos szabadon élő mikroba 
nitrogénkötő képességén alapszik.

A hüvelyes növényekről már ősidők óta isme
retes volt, hogy talajjavítók; később rájöttek, 
hogy e hatás a nitrogéntartalom szaporításában 
á ll; végül hosszas tapogatódzás után kiderült, 
hogy az utóbbi meg a gyökéren élő nitrogén- 
assimiláló baktériumoknak köszönhető. Beijerinck- 
nek sikerült a gyökerek gumószerű képződmé
nyéiből egy bakteriumfajt kitenyészteni, mely 
viszont steril homokon fejlődő pillangósok gyö
kerein gumóképződést s nitrogénkötést létesített. 
Ez a mikroba a Bacterium radicicola. Tapasz
talás szerint többféle válfaja van : egyik szín
telen, másik sárga, harmadik barnás stb., azután 
egyik az egyik, másik inkább a másik pillangós 
növényhez alkalmazkodott s azon hozza létre a 
növényfajtára jellemző alakú és elrendezésű göbö- 
ket. Csak a fiatal gyökérbe tudnak behatolni. 
A hatásukra kifejlődő gyökérdudorban az edény
nyalábok oldalágai segélyével jól el vannak látva 
szénhydrátokkal s bőséges szaporodásnak indul
nak. E helyen külön, szakaszosan festődő s vil
lásan elágazó munkaalakok lépnek fel. Assimi- 
latiós termékeik, melyeket a nyert szénhydrátokért 
a növény rendelkezésére bocsátanak, közelebb
ről nem ismeretesek, valószínűleg fehérjeszerű 
vegyületek. A virágzás után visszavándorolnak 
■a talajba. Kivételesen az is előfordul, hogy a 
gyökérgumókban nem dolgozó válfajok vagy a 
Bact. radicicola-^al rokonságban nem álló mikrobák 
telepszenek meg. Mindazonáltal a gumók szá
mából mégis elég biztosan következtethetünk a 
nitrogénkötés erélyére.

A kutatások során megtudtuk, hogy nemcsak 
a pillangósoknál, hanem más növényeknél pl. az 
égerfa, olajfa, erdei fenyő stb. gyökerein szintén 
fejlődnek nitrogéngyűjtő göbök, melyeket ugyan
csak a Bacterium radicicola rokonai népesítenek 
be. Másfelől sok gyökérlakó, mikorrhizát alkotó 
penészről is bebizonyult a nitrogénassimiláló- 
képesség.

Egy ha-nyi területen a pillangósok 100-200 
kg. nitrogént szolgáltatnak; ennek egy része 
.ugyan a talajból származik, a zöme azonban 
mégis a levegőből ered. Látnivaló ebből termesz
tésük nagy hordereje: A révükön nyert nitrogén 
legtökéletesebben és legegyszerűbben úgy vihető 
a talajba, ha a növényzetet fejlődésének teljében 
vagy esetleg egy áttelelés után leszántjuk, mind
azonáltal ez az eljárás mégsem ajánlható és 
pedig a zöld növényekben foglalt oldható szer
ves vegyületek nagy mennyisége miatt, miután 
ezek a már ismertetett -káros assimilatiós folya
matokat váltják ki. Czélszerűbb a növényzetet 
takarmányul használni, a mely esetben a vissza
maradó gyökerekkel és az állatok ürülékeivel a

nitrogénnek még mindig tekintélyes százaléka 
térül vissza a talajba.

A hallei mezőgazdasági főiskola kísérleti 
telepén, továbbá Ellenbachban s másutt évtize
deken át termeltek ugyanazon parcellán nitro
gént természetszerűleg fogyasztó, annak meg
kötésével azonban fel nem ruházott gazdasági 
növényt mindvégig kielégítő eredménynyel, anél
kül, hogy arra ezen idő alatt nitrogéntartalmú 
trágyát vittek volna. Az erdő fái évszázadokon 
keresztül rengeteg nitrogéntartalmú szerves anya
got termelnek anélkül, hogy a lehulló lombon 
kívül más trágyához jutnának. Az elmálló kőzet
ből lassan-k ssan termőtalaj lesz külön trágyázás

2. Nitrogéngyűjfő göbök a Vicia faba gyökerein. Strassburger után.

nélkül is. Honnan ered már most a vegetatióhoz 
szükséges nitrogén? Az eső mindenesetre mos 
le valamelyest a légkörből, az így előállott nyere
ségnél nagyobb azonban az a veszteség, mely 
a kimosódás útján jön létre. Aligha tévedünk 
azért, ha az említett esetekben létrejött nitrogén
szaporítást a szabadon élő nitrogént assimiláló 
mikrobáknak tulajdonítjuk. Ma már tudjuk, hogy 
ezek sokan vannak. Legelőször a Clostridium 
Pastorianumra vonatkozólag mutatta ki e képes
séget Winogralszky, majd kiderült, hogy a többi 
vajsavbakteriumféleségek is rendelkeznek azzal. 
Betjerinck pedig megismertetett bennünket a 
mikrobák egy másik feltűnő nagy testalkatú cso
portjával, az Azotobacter-ekkel, melyeknek ez 
szintén sajátságuk és a melyeké minden való
színűség szerint a főszerep ebben biológiai 
folyamatban. Spóranélküli pálcikák, actinomy- 
cesek, penészek s a kékeszöld algák egészítik 
ki a mikrobák eme sorát. Sok mikroorganismus 
van tehát felruházva a szóban levő képességgel, 
egyikük vagy másikuk mindig résen van a talaj
ban, úgy hogy tulajdonképen a talaj physikai és 
chemiai tulajdonságán múlik az eredmény.



26

A legmegfelelőbb physikai állapot az, amely 
a „beéredettség‘-gel jár együtt s a növények jó 
tenyészésének is előfeltétele. Chemiai tekintetben 
pedig sok szerves vegyületre, különböző szén- 
hydrátokra és e végből sok és jóminőségű hu- 
musra van szükség, mert ezek az anyagok szol
gáltatják a nitrogénkötéshez szükséges energiát. 
Közülök első helyen a czukrok érdemelnek em
lítést, melyek a talajban cellulose, pektinanya- 
gok, keményítő, glykosidák bomlása útján kelet
keznek; kivételesen algákkal való együttélés útján 
jutnak az azotobacterek ezen vegyületekhez. Egy 
gr nitrogéngyarapodás kb 10C gr czukorfo- 
gyasztással jár. Ezen az alapon az évente el
boruló televényből számítva mintegy 20—40 
kg-ra tehető az egy ha területen ilyen módon 
megkötődő nitrogén mennyisége. A fent említett 
anyagok szaporításával, illetőleg erősebb trágyá
zással ez a mennyiség kétségkívül növelhető, 
mert ebben az esetben több jut a nitrogénkötő 
csirákra, melyek természetesen mindenkor kény
telenek megosztozni a készleten a többi talaj
beli mikrobával.

Ezzel végig kísértük a nitrogént is kacskarin- 
gós kőrútján, melyet a mikroorganismusok köz
vetítésével tesz meg a talajban. Láttuk, hogy a 
változások egyes szakai hasznosak, mások viszont 
károsak a gazdára nézve. De látnivaló az is, 
hogy minél jobban megismerjük az itt és ott 
tevékenykedő szervezetek létfeltételeit, annál in
kább módunkban lesz kedvezni az előnyös hatá- 
suaknak és elnyomni a kártevőket. Bizonyos, 
hogy eljön az idő, midőn ezen mikrobák is 
nagyobb figyelemben fognak részesülni a gya
korlati emberek részéről is, mert a rájuk vonat
kozó ismeretek pénzre lesznek válthatók.

A mikrobás eredetű phospor-, kén-, alkalifém- 
s vasforgalom.

Beavatkoznak még a mikrobák a talajbeli kén-, 
phosphor-, alkálifém- s a vasforgalomba is. E sze
repük azonban összehasonlíthatatlanul kisebb 
jelentőségű, mint volt a fenti. Hatásuk az ese
tek nagyobb részében közvetett azaz nem maguk, 
illetőleg enzymjeik, hanem az általuk előidézett 
bomlás-, anyagcseretermékek hatnak oldólag, fel- 
tárólag, redukálólag, a mi jórészt arra vezetendő 
vissza, hogy ezek az elemek csak elenyésző kis 
részben származnak szerves anyagokból, már 
pedig a mikrobák elsősorban ezek dissimilálá- 
sára hivatottak. Mindazonáltal mégsem szabad 
lekicsinyelnünk azt a szolgálatot, melyet a szer
ves savak s szénsav termelése révén a phos- 
phátok, carbonátok és siíikátok oldása körül 
tesznek. Kerekdedség kedvéért röviden ezzel is 
foglalkozunk.

A phosphort a növényi hulladékanyagok fő
képpen phytin alakjában tartalmazzák; az állati 
eredetűek pedig lecithinek s nukleoproteidek alak
jában mint szerves kötésűt s mészphosphátok 
alakjában a csontokban. A szerves anyagok le
bomlása közben a phosphor is kiszabadul, bár 
a szénforrások bősége esetén a nitráthoz és am
móniához hasonlóan újból assimilálódik és a 
mikrobák sejtanyagába megy át. Beigazolódott, 
hogy beavatkozásukra phosphorhydrogén is kelet

kezhetik, a mely a rothadási gázok egyikét alkot
hatja. A szervetlen phosphátok feltárásában min
denesetre részesek a mikrobás eredetű szerves 
savak, valamint az ugyancsak baktériumok anyag- 
cseretermékei gyanánt felfogható salétrom-és kén
sav is, mindamellett még többre kell becsülnünk 
mennyiségénél fogva e tekintetben a szénsav 
hatását.

A szerves hulladékokba zárt alkali és alkaliföld- 
fémek mikrobiológiai szempontból ugyanolyan 
beszámítás alá esnek, mint a phosphor, sorsuk 
azéhoz hasonló. Kovasavas, szénsavas sóik oldá
sában természetesen csak a fent említett bom
lástermékek vesznek részt, de ezek sem valami 
nagy eredménynyel, a mint azt az oldható káli
trágyák kelendősége is elárulja.

3. Bacillus radicicola, a pillangós virágú növények gyökérgumóiban 
élő nitrogénkötő mikroba különböző fejlődési alakjai. Beijerinck után.

A kén sokoldalú átalakuláson megy keresztül 
a talajban. Mindezekben közreműködhetnek a 
baktériumok, ha mindjárt nincs is rájuk minden 
esetben szükség, miután a folyamatok tisztán 
chemiai úton is végbemehetnek. Szerves vegyü- 
letekből természetesen csak a már isméit fehérje- 
bontó és ammonifikáló mikrobák tudják kisza
badítani a ként bonyolult, közelebbről még nem 
ismert reactiók során, melyek végül hyrogén- 
sulfid keletkezésére vezetnek. Ezt az ú n. „kén- 
bakteriumok“, melyek között színtelenekés vörö
ses színűek vannak s a legkülönbözőbb alakúak 
lehetnek, elemi kénné oxydálják, mely átmene
tileg szemcsék alakjában összegyűlik a testük
ben, majd folytatólag kénsavvá oxydáltatik. Egye
sek ezenközben assymilálják a levegő szénsavát. 
Kevés van azonban közülük tisztán ezen szén
forrásra utalva. Vannak azután olyanok is, melyek 
a fenti oxydatiót nitrátoktól elvont oxygénnel 
hajtják végre, tehát egyidejűleg denitrifikálók is. 
A sulfátok kénje továbbiakban szerves vegyüle- 
tekbe léphet be vagy pedig — rosszul szellőződő 
talajokban — kénhydrogénné redukálódhatik. 
Utóbbi körülmény nem közömbös a növényter
mesztés szempontjából, mert a hydrogénsulfid 
árt a gyökereknek. Eddigelé kevés ilyen csirát 
ismerünk. A fenti vegyületnél is megvan az assi- 
milatio lehetősége. Végül a thiosuífátokról meg
állapították, hogy vagy assimiláltnak vagy hydro- 
génsulfiddá, kénné redukáltatnak vagy pedig 
kénsavvá oxydálódnak; az utóbbi átalakulási 
folyamatot közvetítő mikrobák szintén assimilálni 
tudják a szénsavat.

A vasbakteriumokra legjellemzőbb a vashyd- 
roxyd-leválasztás és az, hogy ez az anyag vaskos
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hüvelyt alkot körülöttük. Hatásuknak több módja 
van ; egyik esetben a hydroxydot oldatban tartó 
szerves colloidok megbontása eredményezi aman
nak kiválását, más esetben a szerves vassók 
szerves alkatrészének szétesése jár ugyanazon 
következménynyel; egyes baktériumoknak és 
algáknak végre a vashydrocarbonát szénsavára 
van szükségük s ezen ve.gyület megbontása révén 
lesznek előidézői a fenti jelenségnek. A talaj- 
baktériumok termékeiképpen fellépő minden
féle savak több-kevesebb vasat visznek viszont 
oldatba, a mint azt az alagcsővizek elemzési 
adatai mutatják.

*

Végiggondolva a mondattokon láthatjuk, hogy 
a talaj mikroorganismusai együttesen rendkívüli 
sokoldalú tevékenységre vannak képesítve, be- 
igazoltnak tekinthetjük mindazt, a mit a ter
mészet háztartásában való nélkülözhetetlensé
gükről mondottunk; elhihetjük, hogy nélkülük 
csakugyan fenakadna egyes, az életre fontos ele
mek körforgása a természetben. Ha pedig az

4. Beggiatoa alba, kénbakterium sejtjeiben kénszemcsékkel, az élet- 
folyamataihoz szüséges hydrogénszilfid hijján széteső félben.

Winogradsky után. (900-szoros nagyítás.)

emberiség szükségleteinek fedezése, nevezetesen 
a növénytermelés, illetőleg a mezőgazdaság szem
pontjából mérlegeljük munkájukat megállapít
hatjuk, hogy az nem minden esetben hasznos 
és még gyakrabban nem kielégítő s tökéletes. 
Káros akkor, midőn a szükséges tápanyagban 
veszteséget vagy értékcsökkenést idéznek elő, 
így az ammóniának, elemi nitrogénnek elillaná- 
sára adnak okot, a növénytáplálkozás szempont
jából értékesebb salétromot ammóniává redukálják 
vagy mindkettőt assimilálják s ezáltal a növények 
részére egyidőre hozzáférhetetlenné teszik. Hiá
nyosnak meg akkor kell e munkát tartanunk, 
ha az átalakulások megakadnak, mielőtt létre
jönnének a végtermékek; hiányos pl. a szén- 
hydrátok bomlása, ha csak szerves savak képző
déséig jut s ezáltal savanyú televényt eredmé
nyez. Baj pl. ha a nitrifikáló baktériumok hiányos 
működése miatt az ammonia és nitrát felhalmo
zódik s közben esetleg ammoniumnitrit kelet
kezik, mely könnyen elemi nitrogénre és vízre 
esik szét, stb. Az eredmény mindig azon múlik, 
hogy a mikrobák megtalálják-e egyáltalán a 
talajban létfeltételeiket illetőleg, hogy a hasznos 
vagy káros munkájúak találják e meg inkább. 
E szerint tehát a talajbakteriologia terén a leg
fontosabb teendők egyike a talajban tevékeny
kedőmikrobacsoportok létfeltételeinek minél tüze
tesebb felkutatása. Meg keli ismernünk jobban, 
mint a hogy eddig ismerjük a tápanyag, ned
vesség, oxygén, hő, kémhatás stb. iránti igé
nyeiket, hogy a hasznosaknak kedvezhessünk, a 
károsakat pedig elnyomhassuk. Többé-kevésbbé 
már ezidőszerint is módunkban van e tekintet
ben irányító befolyást gyakorolni. A talaj meg-

megmívelésével, a morzsalékos struktúrára való 
törekvéssel u. i. nemcsak a növények gyökerei 
számára vetünk jó ágyat, hanem egyidejűleg a 
mikrobák oxygén-, nedvesség, hőszükségletéről 
is igyekszünk gondoskodni; a míveléssel járó 
szétoszlatással új tápanyaghoz juttatjuk őket; 
az öntözéssel rajluk is segítünk ; a szerves trágya
anyagok tulajdonképpen a mikrobáknak vannak 
czímezve, mert a növények ezen eredeti állapot
ban mitsem tudnának azokkal kezdeni, miután 
csak a baktériumok anyagcseretermékeit tudják 
értékesíteni. De az istállótrágyával nemcsak táp
anyagokat, hanem kimondhatatlan számú mikroba
tömeget is viszünk a talajba, tetemesen növelvén 
ebben a parányi munkások seregét. Hovatovább 
baktériumok színtenyészetét is felhasználhatjuk 
e czélra; biztatók ez irányban a Bacterium radi- 
cicola tenyészeteivel végzett sikeres talajojtások. 
Az ojtást megelőzőleg gőzöléssel, bakteriummér- 
gekkel elölhetjük a talajban elszaporodott káros 
hatású szervezeteket s ily módon megszüntet
hetjük pl. a répauntságot, mely régi répafölde
ken szokott fellépni vagy a kertészetekben a 
hajtatóházak talajainak terméketlenségét s fölös
legessé tehetjük a talaj költséges kicserélését. 
A savanyú talajok megfelelő meszezésével s sza
bad savak közömbösítése révén élénkíthetjük a 
bomlási folyamatokat és így tovább. Semmi két
ség benne, hogy a mikroorganismusok biológiá
jára vonatkozó ismereteink tökéletesbedésével 
azok befolyásolásának újabb és újabb módjai 
adódnak, a mi tagadhatatlanul a talaj termé
kenységének fokozását teszi lehetővé.

Vas Károly.
Irodalom.

Aujeszky A .: A baktériumok természetrajza. — 
Benecke: Bau und Leben der Bakterien. — Kayser E .: 
Microbiologie agricole. — Kruse: Allgemeine Mikrobio
logie. — Löhnis: Vorlesungen über landwirtschaftliche 
Bakteriologie.

KRÓNIKA.
Józsika Abafijának hatása Tesla Miklósra.

Tesla Miklós, a horvát származású Amerikában élő 
mérnök, a forgó mágneses tér, az inductiós motor és a 
magas feszültségű áramok feltalálója a Scientific Ame
rican 1915 dik évi június 8-diki számában önéletrajzi 
feljegyzéseit közli; ezekből különösen érdekesek azok 
a részek, a melyekben elmondja, hogyan vált fölfede
zővé. Szülei ugyanis papnak szánták és csak hosszas 
küzdelem után sikerült apját rávenni, hogy őt a tech
nikai pályára engedje. „Ekkor föltettem magamban írja, 
hogy minden áron sikerekre fogok törekedni mert úgy 
éreztem, tartozom ezzel a kárpótlással szüleimnek azért 
a csalódásért, melyet életpályám megválasztásával okoz
tam. Ez nem volt a könnyüvérü fiatalság futólagos fel
tevése, hanem vas* szilárdságú elhatározás. Hogy a 
fiatal olvasók hasznot húzhassanak példámból, elmon
dom, hogyan történt. Mikor hét vagy nyolcz éves voltam 
elolvastam szerb fordításban a hírneves magyar írónak 
Józsikának „Abafi" czímű regényét. A mit e regény 
tanít, lényegében egyezik „Ben-Hur“ tanításával, úgy 
hogy Józsikát joggal tekinthetjük ebből a szempontból 
Wallace elődjének. Az akaraterő és az önellenőrzés
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kifejlesztésének lehetősége hatalmas erővel hatott kép
zelő tehetségemre és a nagy regény hatása alatt elkezd
tem magamat fegyelmezni. Ha volt édes süteményem 
vagy jóízű almám, melyekért rajongtam, odaadtam vala
melyik társamnak; tantalusi kínokat szenvedve meg
voltam elégedve önmagámmal. Ha nehéz feladatot kép- 
tam, a mely erőmet felülmúlta, újból és újból, hozzá- 
kezdtem, míg meg nem oldottam. így gyakoroltam ma
gamat napról napra és reggeltől estig. Eleinte erős küz
delmekbe került a kívánságok és hajlamok legyőzése, 
de később a conflictus mindinkább enyhült és végül 
akaratom és kívánságom identikussá vált. Ebben rejlik 
titka ama sikereknek, melyeket elértem“.

Tudományos és technikai újdonságok.
A z  e m b e r  m u n k a k é p e ssé g e  ló e rő b en . Egy

amerikai sanatorium vezetője oly gépezetet állított össze, 
melynek segítségével meghatározza patienseinek munka- 
képességét. A gép hasonlít a kerékpárhoz, melynek 
kerekei el vannak távolítva. A láncz egy fékezőkészü
léken van átvetve, melynek pofáit különböző erővel lehet 
egymáshoz szorítani. A kísérleti személy ráül a nyeregre, 
vállait szíjak segítségével a padlóhoz csatolja, hogy a 
pedálokra nagyobb erőt tudjon kifejteni, azután elkezdi 
forgatni a gépezetet. Forgás közben a fék pofáit mindig 
nagyobb és nagyobb erővel szorítják egymáshoz. Végre 
is oly hatráerőhöz lehet jutni, melynél a kísérleti személy 
már nem tudja a gépezetet tovább forgatni. E határ
erőből a kísérleti személy hatásképességét könnyű meg
állapítani lóerőben. Számos „felvételből“ kitűnt, hogy 
az átlagférfi £ lóerőt tud kifejteni. Ez a szám az átlag
nőnél a felére, vagyis ^  lóerőre száll alá.

F é n y é rzé k e n y g a lv a n ik u s  elem . Campbell Swin- 
ton az angol physikai társulat előtt egy új, igen érdekes 
gaivanikus elemet mutatott be. Az elem egyik elektródja 
czink, a másik pedig czinezett réz, a melyre szelénlap 
van erősítve. Ennek az elemnek az a nevezetes sajátsága 
van, hogy sötétben a czink a positiv sark, ellenben a 
mikor fény éri a szelénelektrodot, akkor a sarkok fel
cserélődnek és a czink negatívvá válik. Ha czink helyett 
szén- vagy rézelektrodot használnak, akkor sötétben 
ezek negatívok, és mikor fény esik a szelénre, akkor 
positivvá válnak.

A co llo /d á l/s  á lla p o t. A múlt évfolyam utolsó 
füzetének egyik közleményével kapcsolatban az a kérdés 
intéztetett hozzánk, mi tartja fenn a^finoman elosztott 
részecskék colloidális állapotát. Erre a kérdésre a tudo
mány különböző elméletek alapján igyekezett feleletet 
adni. Ezek közül legjobban megfelel a tényeknek az 
a magyarázat, mely a Brown-féle mozgás elméletére 
támaszkodik.

A vízbe dobott kő igen gyorsan* sülyed a fenékre; 
ha azonban a kődarabot apró részecskékre morzsoljuk 
szét, akkor az esési sebesség már jóval kisebb, de 
egész kétségtelen, hogy ebben az állapotban is minden 
részecske idővel a fenékre ér. E jelenségek alapján 
még nincs jogunk arra következtetni, hogy elegendő 
kis részecskék esetében azok a vízben lebegő állapotban 
maradnak meg, legfölebb azt mondhatjuk, hogy az esési 
sebesség Stokes törvénye alapján mindig kisebb és 
kisebb lesz. Új jelenség akkor lép fel, ha a részecskék 
méretei annyira kisebbednek, hogy a moleculák nagy
ságának rendjéhez közel jutnak. Ilyenkor ugyanis a 
moleculák hőrezgéseitől származó lökések tartják meg 
lebegő állapotban a részecskéket. A részecskék tehát 
valójában nem nyugvó állapotban lebegnek, hanem a

lökések folytán ide-oda mozognak. Ez a Brown-féle 
mozgás, melyről bővebb adatokat lehet találni Mende 
Jenőnek a múlt évfolyam májusi és szeptemberi számai
ban megjelent dolgozatában.

S ü r í te t t  bor. A Scientific American 1915. évi augusz
tusi száma nagyon nevezetes felfedezésről hoz hírt, a 
mely ha beválik, a pinczegazdaságok terén fordulatot 
jelent. E szerint Washingtonban aránylag igen egyszerű 
eljárást sikerült feltalálni, melylyel a bornak, illetőleg 
mustnak minden lényeges alkatrésze sűrített állapotban 
előállítható és korlátlan időkig eltartható. E czélból a 
szőllőmustot megfagyasztják, a kapott jeget összetörik 
és czentrifugális gépbe teszik. A czentrifugális hatása 
alatt'a must czukor- és egyéb nemes tartalma tökéletesen 
elválasztható a jégtől, a mely majdnem tiszta víz. 
Az eredmény sűrű szirupszerű folyadék, a mely kor
látlan időkig eltartható; köbtartalma a must köbtartal
mának körülbelül negyedrésze. Azt is tapasztalták, 
hogy a mustban lévő savak, különösen a borkő.sav is 
kikristályosodik a jéggel együtt, úgy hogy az elválasztott 
sűrített mustban kevesebb a savtartalom. E módszer kifej
lesztésével tehát a bort még meg is lehet nemesíteni. 
Az eljárást alma és egyéb gyümölcsök nedvére is lehet 
alkalmazni. A sűrített nedv vízzel keverve önmagában 
kellemes ital, de ki is forr, éppúgy mint a rendesen 
kezelt must.

G ly c e r in p ó tló k .  A glycerin a szappangyártás 
mellékterméke és így a nagyon is ismeretes körül
mények folytán nagyon ritka anyaggá vált. Azonban a 
technikai alkalmazásokon kívül a gyógyászatban is nagy 
szerepet játszik. E czélokra tehát pótlóanyagokról 
kellett gondoskodni. A glycerinpótlótól megkívánjuk, 
hogy csúszós (de nem ragadós) legyen, vízben oldódjék, 
ne tartalmazzon ártalmas alkatrészeket és el lehessen 
tartani. Sok glycerinpótló került már forgalomba, a 
melyek nagyobbrészt sóoldatok, czukoroldatok, enyv- 
oldatok és olajtartalmú folyadékok. Az úgynevezett 
„novoglycerin“ lényegében enyvoldat, a „proglycerin“ 
ianonlineumemulsio. Újabban Neuberg tanárnak, a 
berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm-Institut tagjának sikerült 
oly glycerinpótlót előállítani, a mely a bőrgyógyászat 
czéljaira kitünően alkalmas. A készítő gyár „perglycerin“ 
és „perkaglycerin* néven hozza forgalomba, össze- 
tétetét azonban nem hozta nyilvánosságra.

A sza p p a n  p ó tlá sa . A szappangyártáshoz — a 
mint azt régebb időkben a magyar gazdasszonyok 
nagyon jól tudták, zsír- vagy olaj-félék szükségesek, 
lévén a szappan semmi egyéb, mint a zsírsavaknak 
alkalikus sója. Most, hogy a zsír- és olajféléknek na
gyon szűkében vagyunk, szappangyártásra nem jut belő
lük, úgy hogy a raktáron lévő jó szappanoknak az ára 
hihetetlen magasra szökött. Ezen felül, nem consolidált 
viszonyaink folytán, a kereskedelembe olyan szappanok 
is kerülnek, melyekért kár egy fillért is kiadni.

Ez okokból el fogjuk mondani, hogyan lehet a leg
több esetben a szappant pótolni. A konyhában és a ház 
körül felmerülő mosásoknál a szappan egészen jól nél
külözhető. Ha 1 liter meleg vízben nagy evőkanálnyi szó
dát oldunk fel, akkor ezzel az oldattal zsírfoltokat és 
az edények zsírosságát teljesen eltüntethetjük, legalább 
is olyan jól, mint szappannal. A konyhabútorok, padló
zat, lépcsőfokok tisztítása is ilyen módon végezhető. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy mázolt, lakkozott vagy 
polírozott bútorokat nem szabad szódával kezelni; azon
ban hasonló czélokra a szappan is ártalmas, a mint azt 
minden gazdasszony tudja.
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A fehérnemű mosásánál a szappan többféle módon 
pótolható. Mindenekelőtt ismét szódaoldattal, azután 
szakmákkal és végül chlormésszel. Ez utóbbitó.1 nem 
kell megijedni. Ruharontó rossz hírét csak a lelkiisme
retlen kezelésnek köszönheti. Ha ugyanis a chlormész- 
oldatba mártott ruhát sokszorosan ki nem öblögetik, 
akkor a bennmaradt chlormész a rostok szétroncsolása 
folytán apró lyukakat okoz. Tehát sokszorosan kiöblö
getni és kifacsarni! Ez esetben a chlormész a legkitű
nőbb tisztítószer.

De ha a fehérneműmosásnál fnégis szappant hasz
nálunk, van mód arra is, hogy vele spóroljunk. Igen 
sok vidéken a kútviz, sőt sok helyen a patakvíz is, 
kemény, azaz sok mészsót tartalmaz magában feloldva. 
Ha ilyen vízzel mosunk, akkor a mosóvíz felületén 
piszkosszínű, pehelyszerű képződmények úszkálnak. 
Ezek a szappannak és a mésznek egyesüléséből szár
mazó zsírsavas calciumnak darabjai, a mely a vízben 
oldhatatlan és így a mosási processushoz semmivel sem 
járul hozzá. A szappan jelentékeny része tehát teljesen 
haszontalanul elfecsérlődik. Ilyen vizet tehát ne hasz
náljunk a beszappanozáshoz, hanem e czélra gyűjtsünk 
össze esővizet.

A mi már most a test tisztántartását illeti, e czélra 
sem szükséges mindig a szappan. Elég a tiszta víz. 
Zsíros vagy olajos kezek tisztítására se fürészpor kitü
nően alkalmas.

A kereskedelembe, miként említettük sok, teljesen 
értéktelen szappan kerül. Ezeken felül szappanpótló- 
szereket is árulnak, melyeknek több mint fele szintén 
teljesen értéktelen. Vannak azonban olyanok is, melyek 
elég jól helyettesíthetik a szappant. Ilyen például a 
„burnus“ nevű készítmény, a mely kevés szódát és 
bizonyos enzymeket tartalmaz. Ezek az enzymek, melye
ket állatok beleiből nyernek, ugyanis a zsírt és a tojás- 
fehérjét felbontják és vízben oldhatóvá teszik épp úgy, 
mint a szappant.

Egy másik fajtája a zsírnélküli szappanoknak kao
lint vagy bizonyos agyagféléket tartalmaz, a mihez még 
saponin, szóda és kötőszerek vannak keverve. Ez sem 
teljesen értéktelen a kezek és a test tisztántartásánál. 
A piszok ugyanis legtöbbször nem egyéb, mint fagygyú, 
melyet a mirigyek választanak ki. Az oldatban a szap
pan egy része mindig szétválik szabad alkalikus sóra 
és szabad zsírsavra. Ha tehát a szappanoldat testünkkel 
érintkezésbe jut, akkor a szabad alkalikus só a testen 
lévő fagygyúval egyesül szappanná, úgy hogy valójában 
ilyen zsírfoltok mosásánál újabb szappan keletkezik 
(persze nagyon kis mennyiségben). A szokásos mosdási 
dörzsölés pedig alkalmas arra, hogy a szabad zsírsav az 
oldatban emulsiot alkosson, a mely azután leöblítéssel 
könnyen eltávolítható. A kaolinos szappanban lévő kevés 
szóda tehát alkalmas a testen lévő fagygyú elszappa- 
nosítására, a kaolin maga pedig alkalmas arra, hogy a 
piszkot magába szívja. így magyarázható meg ennek a 
szappanpótléknak a működése.

A cserző a n ya g o k  p ó tlá sa . Ismeretes, hogy a 
nyers bőrök csak a cserzőanyagokkal való kezelés után 
alakulnak úgy át, hogy használatra alkalmassá válnak. 
A cserzés chemiai folyamata és a cserzőanyagok chemiai 
összetétele még ma is teljesen ismeretlen előttünk. 
Azonban már a háború előtt is ismeretesek voltak oly 
anyagok, a melyek ha nem is teljesen, de nagyjából 
olyan átalakulást hoznak létre a nyers bőrön, mint a 
parexcellence cserzőanyagok. Most, hogy ez utóbbiak 
nagyon keresett czikké váltak, azok mint pótlóanyagok 
szerepelnek a bőrgyártásban. Ilyenül szerepel mindenek

előtt a lignin, melyet a cellulose gyártásában mint 
kártékony tulajdonságú anyagot a faanyagból calcium- 
sulfittal szokás kivonni. A lignin képes az állati bőrt 
megcserezni, azonban a nyert bőr nem eléggé puha. 
Épp azért úgy járnak el, hogy a növényi eredetű igazi 
cserzőanyagokat a ligninnel — illetőleg a sulfitcellulose- 
lúggal — keverik, s ilyen úton a drága cserzőanyagok
kal spórolhatnak.

Egy másik pótlószer az úgynevezett „neradol D“, a 
mely lényegében a kresolnak és a formaldehydnek 
condensatiós produktuma. Tésztaszerű alakban kerül 
a forgalomba. Ez sem képes arra, hogy a bőrt készre 
kicserezze, azonban mégis hasznos anyag, mert vele is 
jelentékeny mennyiségű1 „igazi“ cserzőanyagot lehet 
megspórolni. A neradollal kezelt bőrt ugyanis már csak 
kevés ideig kell igazi cserzőanyagba tenni, hogy teljesen 
használható bőrt kapjunk.

Magával a formaldehyddel is lehet a bőrt részlegesen 
kicserezni, utána még bizonyos módon be kell a bőrt 
zsírozni, hogy használhatóvá váljék. E zsírozás helyett 
a naphtolen nevű anyag colloidális állapotú vizes oldata 
is jó sikerrel alkalmazható.

Végül még meg kell említeni, hogy bizonyos fémsók 
is alkalmasak cserzésre. Ilyenek mindenekelőtt a timsók, 
a chromsók és bizonyos vassók.

A fö ld r e n g é s je lz ő -k é s z ü lé k  a h á b o rú b a n . 
A „Kriegstechnische Zeitschrift“-ból (1915, 5—6. füzet) 
megtudjuk hogy Belar, laibachi tanár a görzi csatát 
az ő finom földrengésjelző-készülékével följegyezte. 
Ugyané forrás szerint Belar már 1907-ben a gurkfeldi 
lövőtéren végzett készülékével méréseket. Készülékei 
azokat a földrengéseket, melyeket az ágyú elsütése okoz, 
pompásan feljegyezték. Az ágyú csövének visszalökésétől 
származó talajrengés rövid, a gránátok robbanása pedig 
hosszabb hullámokat váltott ki. Meg lehetett állapítani 
azt az irányt, a melyből a rengési hullámok jöttek, továbbá 
az ágyú kaliberét is. Ez a készülék tehát alkalmasnak 
látszik arra, hogy segítségével az ellenséges ütegek 
helyét, számát és kaliberét meg lehessen állapítani. 
Úgy tudjuk, hogy ilyesfajta kísérletek az Örkényi (Pest m.) 
lövőtéren is folytak, tudományegyetemünk egyik kiváló 
szaktudósának vezetése alatt.

E le k tro m o s  a u to m a tá k . Néhány év óta többen 
foglalkoztak oly automaták szerkesztésével, a melyek 
bizonyos bedobott pénzdarabért megfelelő mennyiségű 
elektromos energiát bocsátanak rendelkezésre. Leg
újabban Landis és Gyr svájci cégnek sikerült igen 
elmésen szerkesztett ilyen automatát forgalomba hozni, 
a mely a kívánalmaknak teljesen megfelel. Ez a gép 
lényegében közönséges árammérőből áll, a milyent 
most az egyen- és váltakozóáram mérésére használnak. 
További főalkotórésze egy kapcsolószerkezet, a mely 
akkor működik, midőn valamely pénzdarabot a nyíláson 
át bedobunk és e nyílást magába foglaló különálló 
szerkezetet fogantyú segítségével megnyomjuk A be
dobott pénzdarab súlyánál fogva egy záróreteszt old 
fel, miáltal a fogantyú jobbra forgatható. Ezzel azt 
érjük el, hogy a pénzdarab külön tartóba hull és egy
idejűleg egy rugó feszül meg, melynek hatására a gép
részek elektromos áramkörbe kapcsolódnak, az elek
tromos energia pedig az automatához erősített és az 
áramkörbe iktatott külső vezetéken ágazik el. Az áram 
immár a vevő rendelkezésére áll. Abban a pillanatban, 
melyben az áram megindul, az árammérő működésbe 
jön, a mely a bedobott pénz értékének megfelelő 
árammennyiséget pontosan jelzi. Az árammennyiség 
felhasználása után az árammérő befolyása alatt mű-
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ködő apró ütközőtárcsa a kapcsolószerkezetet meg- 
rögzítö záróreteszt eredeti állásába visszalöki ez
által a kapcsolószerkezet az áramkörből kikapcso
lódik és az automata ismét működhetik. Kiváló elő
nye abban nyilvánul, hogy egyszerre több pénzdara
bot — legfeljebb azonban 15 darabot — is dobhatunk 
az automatába, miáltal az áram felhasználása gazdasá
gosabb és értékesebb. W. B.

KÖNYVSZEM LE.
Két veterán író könyve.

Az „Élet" könyvei czímü vállalat 1914. évi sorozatá
ban jelent meg többek közt Rákosi Jenő-nek A magyar
ságéit és Endrődi Sándor-nak A pálya végén ez. 
kötete.

Rákosi és Endrődi — egykor a legtemperamentumo- 
sabb fiatal nemzedék szóvivői — immár a veteránok 
sorába kerültek, de vezetőszerepüket megtartották s 
csak temperamentumuk csöndesedett, komolyodott 
tekintélylyé.

Rákosi írói pályája két úton haladt: a drámaíróin és 
a publicistikain. Mint drámaíró, az új romantikusok 
vezére volt, de mese-vígjátékai mellett — melyek közül 
az Aesopus-sdA aratta legnagyobb színpadi diadalát — 
a magyar történet sok alakja, helyzete is megihlette 
tollát. Publicistái munkássága — itt-ott túlzásoktól sem 
menten — egészen a magyarság jegyében folyt, mint 
a hogy azt egészen különféle tárgyú czikkekből össze
rótt, most szóbanforgó kötete is igazolja. E czikkek 
részben nyelvészetiek, részben irodalomtörténeti és 
aesthetikai jellegűek, többjük a színpad egy-egy mes
terével foglalkozik s vannak képzőművészeti és egyéb 
tárgyúak is köztük.

Rákosi egyike legtanultabb és legszellemesebb íróink 
nak. De nemcsak a tollat — és pedig úgy a tisztán 
íróit, mint a szűkebb értelemben vett újságíróit — for
gatja remekül, — mestere az élőszónak, a szabad elő
adásnak is. így hatása a magyar szellemi életre ritka 
nagy volt — és pályájához sok nagy siker emléke 
fűződik. Egészében tekintve pedig e pályát — tiszte
letre késztet annak páratlan következetességgel tündöklő 
vezetőgondolata, mely Rákosinak a „magyarságért“ való 
lankadatlan küzdelmét irányította s izzásig hevítette. 
Ez A magyarságért ez. kötet pompás szellemi tükör
képe Rákosinak — ki az utóbbi félszázad közéletének 
egyik legismertebb, leglelkesebb és legérdemesebb 
vezérszelleme volt — s így e könyv felettébb érdekes, 
tanulságos és gyönyörködtető olvasmány. A czikkek 
közül külön kiemeljük A nemzeti nyelv, A nyelv cultusa, 
Nemzetiségi kérdésünk, Hazafiság és művészet, Gyer
mekirodalom, Modern versek, Magyar zene, A dráma 
szabályairól, Bánk-bán, Arany János, Greguss Ágost, 
Versek és versírók, Az Isten-ember (Munkácsy Krisztusa), 
Szigeti József (meghatóan költői formájú, művészien 
szép búcsúztató), Tamássi József, Ifjúkori emlékeimből, 
Lenau, Oberammergau, Banquo szelleme, Shy lock Páris- 
ban, Coquelin (a kötet legmélyebben járó tanulmányai
nak egyike), Homér, A kéoszi csalogány czímüeket 
Nem érthetünk azonban egyet Rákosinak ama törek
vésével, hogy a közönséget erővel rá akarja kapatni 
az idegen szavak magyaros írására — a miből képtelen 
dolgok sülnek ki. Kár, hogy e nagyhatású vezérembe
rünk nem azt a helyes álláspontot képviselte s támo
gatta, hogy lehetőleg küszöböljük ki nyelvünkből az

idegen szavakat — mikkel hírlapjaink s politikusaink 
fölös mérvben élnek — s ha a színezés érdekében, 
vagy különösen teljesen megfelelő magyar szó hiányá
ban nem kerülhetjük el egy-egy idegen szó használatát, 
— akkor írjuk azt az idegen szót lehetőleg az illető 
nyelv helyesírása szerint.

*

Endrődi Sándor-nak — a kedves Tücsök-dalok, az 
erőteljes Kurucz dalok és pompás Anakreoni-dalok nép
szerű költőjének A irálya végén czímü kötete nem 
szerzőjének utolsó időbeli verseit foglalja magában, 
hanem érdemes költői pályája termésének legjavát — 
a mit e pályára visszatekintve, szerető kézzel válogatott 
össze az író és sok kedves órát tölthet e könyv társa
ságában az olvasó.

Endrődi a kiegyezés utáni költői nemzedék egyik 
legtehetségesebb és legszorgalmasabb lyrikusa. Lelké
ben megvan az az őszinteség, melegség és közvetlen
ség, a mely tulajdonságok nélkül lyrai költő nem hathat, 
Endrődi oly könnyen hangolódik dalra, hogy néha 
sekélyeset termel, s legfeljebb kiváló forma-érzéke 
menti meg annyira-mennyire ezeket a darabokat, — de 
itt ott némi ízléstelenségbe is téved, még e kötet egy 
két versében is. Hanem aztán van igen sok szép, több 
nagyon szép, s néhány gyönyörű — a lélek legmélyéről 
jövő s szívig ható — költemény ez összeválogatott 
gyűjteményben. A legmegkapóbbak közül említsük fel 
a Révpart (35. 1.), Tudom, hogy nem haltál meg (53. ', 
Nagyvárad (55.), Itthon vagyunk újra (57), Kézimunka 
(71 ), A költészethez (125.), A bujdosó Rákócziról (176 ), 
Poharak közt (183.), Tavasz (186.), Ötven év után 
(318 ), Öregség (321.), Tavasz felé (323.) czímüeket s 
az Esti dalok közül az V.-et (342.). Mindenesetre bizo
nyítja ez a gyűjtemény is — mint Endrődi egész költői 
munkássága — hogy igaz az, a mit A költészethez ez. 
verse visszatérő soraiban mond:

„Nekem nem voltál soha játék,
Mindig szentnek tartottalak!“

Reméljük, Endrődi költői pályája még nem végző
dött be teljesen. Az öregség megható borúja különösen 
szépen zendül lantján — hadd lássuk még soká e 
pálya vonzó alkonyi fényének ragyogását. —ly.

Csathó Kálmán újabb regénye.
Csathó Kálmán — kinek első nagyobbszabású írói 

munkáját, a Varjú a toronyórán ez. regényt folyóira
tunk múlt évi 6 -8 . számában ismertettük és méltattuk 
— újabb regényt bocsátott közre. Azaz, hogy voltakép
pen nem is nevezhető regénynek a Te csak pipálj 
Ladányi czímet viselő könyv, mert inkább csak nagyobb 
elbeszélés az — a mi azonban érdeméből és értékéből 
mit sem von le. Az életből igen jól ellesett s rendkívül 
jóízűen megírt történet ez, melyben azt mondja el a 
szerző, hogy Ladányi Miska bácsiék hogyan hágnak 
nyakára a sok eszem-iszommai az ádámházi szép bir
toknak, s hogy a Lina néni kitűnő konyhája aztán — 
egy Pesten alapított úri penzióban — hogyan vonja 
vissza hozzájuk az elherdált pénznek legalább egy 
részét. A hogyan a szerző a Miska bácsi és Linka 
néni, meg a Klementin néni alakját megrajzolja — az 
olyan írói virtuositás, a miért a legteljesebb elismerés 
jár ki. Miska bácsiban a magyar tekintetes úrnak immár 
kiveszőben lévő fajtája különösen pompás színek
kel van egyénitve. Hogy a magyar úri középosz
tály — az úgynevezett gentry miért és hogyan pusztul,
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s hogy az úri adósságok emelkedő tengeréből hogyan 
vergödhetik a polgári megélhetés tisztes szárazára — 
mindezt kitünően érteti meg ez a szerencsés rövidség
gel megírt história. Még külön ki kell emelnünk-az első 
fejezetet, a mely mint életkép — középpontjában a csak 
az asztali gyönyörűségekre gondoló Miska bácsival — 
remekbe készült. Ma ilyen jól csak Herczeg és Ambrus 
tudnak írni. Nagy érdeklődéssel várjuk Csathó követ
kező munkáját.

A Te csak pipálj Ladányi — a Singer és Woljner 
könyvkiadó czégnél jelent meg. Ára 3 K. —ly.

A szerkesztőségnek beküldettek még a következő 
könyvek:

Az „Élet“ könyvei czímű 1914. évi sorozatból: Trikál 
József : Egység felé. Márki Sándor: Magyar középkor.
— Kárpáti Aurél: Budai képeskönyv. Tárcsái György: 
Magyar legendák. — Cholnoky fenő: Földrajzi képek.
— Domonkos István : Atyámfiái. — Lamperth Géza: Az 
én rózsáim. — Sebők Zsigmondi Színfoltok. — Az „Élet“ 
irodalmi és Nyomda-R.-Társ. kiadásai.

Prohászka Ottokár \ Világosság a sötétségben. — Az 
„Élet“ R.-T, kiadása. Révai-b'xzomkny. Ára 5 K.

Márkus László: Magyar gondok. — Az „Élet“ R.-T. 
kiadása. Révai-bizomány. Ára 5 K.

Landauer Béla : Gloria. — Az „Élet“ R.-T. kiadása. 
Révai-bizomány. Ára 5 K.

Izsóf Alajos: Túl a nagy vizeken.-^ Az „Élet“ R.-T. 
kiadása. Révai-bizomány.

Kosztolányi Dezső: Modern költők. Külföldi antho- 
logia. Az „Élet“ R.-T. kiadása. Révai-bizomány. Ára 
7 K.

Laczkó Géza: Noémi fia. Regény. Franklin-Társulat 
kiadása. Ára 5 K.

Mikszáth-Almanach az 1917-dik évre. Szerkeszti: 
Herczeg Ferencz. (Egyetemes Regénytár). Singer és 
Wolfner kiadása.

Janson Gusztáv: Costa Negro. Kalandos regény. 
Athenaeum-könyvtár. Ára kötve 1 K 90 f.

Balla Ignácz: Víz fölött és víz alatt. Regény a ma
gyar ifjúság számára. Singer és Wolfner kiadása. Ára 
3 K 50 f.

Ifj. .Gaal Mózes: A N)ár szigetén. Ifjúsági regény. 
Singer és Wolfner kiadása. Ára 8 K.

Édi Palma : Új anyaság. Athenaeum kiadása. Ára 3 K.
Tormay Cécile: Emberek a kövek közt. Regény. Má

sodik kiadás. Franklin-Társulat kiadása Ára 4 K.
Pollard: Anglia története. Ford. Bálint Ernő. „Cul

tura és Tudomány“. Franklin-Társulat kiadása. Ára kötve 
2 K 40 f.

Jerusalem Vilmos: Bevezetés a philosophiába. Ford.: 
Schöpflin Aladár. „Cultura és Tudomány“. Franklin- 
Társulat kiadása. Ára kötve 2 K 40 f.

Wohlbrück Olga : Barbárok. Regény. Ford.: dr. Vajda 
Gyula. Athenaeum kiadása. Ára 4 K 40 f.

Meyrink: A Golem. Ford. : Dr. Kelen Ferencz. Athe
naeum kiadása. Ára 5 K 60 f.

Knight William : Az aesthetika története. Angolból 
o rd .: HusztinéRévhegyi Rózsi A magyar aesthetika tör
ténetével kiegészítette Jánosi Béla A Kisfaludy-Tár- 
saság kiadása.

Hegedűs Gyula: A beszéd művészete. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 3 K.

Rakovszky Menyhért: El nem küldött levelek. (Ver
sek.) Singer és Wolfner bizománya. Ára 2 K 50 f.

Gulyás Pál: Mátyás király könyvtára. „Olcsó Könyv
tár“. Franklin-Társulat kiadása. Ára 40 f. .

Marlowe Kristóf: A mátrai zsidó. Tragédia. Ford. 
Rózsa Dezső. „Olcsó Könyvtár“. Franklin-Társulat kiadása. 
Ára 1 K.

Bourget P á l: A hazugság. Ford.: Benedek Marczell. 
„Magyar Könyvtár“. Lampel-kiadás. Ára 60 f.

Lagerlöf Selma : Marianna. Ford.. Benedek Marczell 
„Magyar Könyvtár“. Lampel-kiadás. Ára 30 f.

Herczog Rudolf: Az óriás. Ford.: Benedek Marczell. 
„Magyar Könyvt.“ Lampel-kiadás. Ára 30 f.

Deák Ferencz húsvéti czikke és a kiegyezést védő 
beszéde. A bevezetést írta dr. Fayer Gyula. „Magyar 
Könyvt.“ Lampel-kiadás. Ára 30 f.

Heltai Jenő Végeladás. „Magyar Könyvt.“ Lampel- 
kiadás. Ára 60 f.

Karinthy Frigyes : Legenda az ezerarczú lélekről és 
egyéb elbeszélések. „Magyar Könyvt.“ Lampel-kiadás. 
Ára 60 f. c

KÜLÖNFÉLE.
A díszítmény előállítása és alkalmazása.

A térbeli művészetek közül az iparművészet mond
ható leginkább praktikusnak, mert aránylag a legkeve
sebb áldozatot követel és legjobban hozzáférhető.

Környezetünk kisebb-nagyobb használati és dísz
tárgyai valamennyien díszítési alanyul kínálkoznak. ízlé
sesen díszítve szemünknek jobban tetszenek. Ebben a 
tetszésben áll a díszítés praktikus volta.

Fejlécz-terv.

Minden használati tárgynál a czélszerűség és tisz- 
tántarthatóság a főkövetelmény. Ezek azonban nem 
zárják ki a díszítmény alkalmazásának lehetőségét. 
Azonban ha mindent, a mi környezetünkben díszíthető, 
díszítéssel látunk el, akkor aesthetikailag olyan hibát 
követtünk el, mintha semmit sem díszítettünk volna. 
Az első esetben szép iránti érzésünknek túlhajtása, 
túlerőltetése, hangsúlyozása és ismétlése aesthetikai csö
mört, unalmat kelt bennünk, míg a második esetben 
ennek ellenkezője teszi környezetünket jórészben egy
hangúvá. Csínján kell tehát vele bánnunk, hogy lelki 
harmóniánkat legalább közvetlen környezetünkben meg 
ne zavarjuk.

A műveltség legkezdetlegesebb fokán álló — ma is 
élő vadnépek — agyagedényeikre körmükkel, vagy 
hegyes fával karczoltak díszítéseket. Vadászfegyvereiket, 
csont- és faszerszámaikat vésett, illetve égetett díszí
tésekkel látták el. Színes földdel és színes növényi 
nedvekkel magukat is díszítették. A tetoválás is a dísze
sebb külső czéljait szolgálta. Évszázadokon át fejlődő 
öntudatos művelés mellett, vallás és nemzeti kiilönféle- 
ségek alapján alakultak ki a mai diszítményfajok százai 
melyeket stílusoknak nevezünk. A stilus elnevezésből 
származik a „stilizálás“ ismert szó is. Stilizál a rajzoló 
művészi értelemben akkor, mikor egy természetutáni 
részletrajzot olyan átalakításokkal — elhagyásokkal és 
hozzáadásokkal — rajzol meg, melyek azt nem forgat-
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iák ki teljesen eredeti rajzformájából. A stilizálás bármi
féle rajznak díszítés czéljaira való átalakítását, átfor
málását jelenti. A rajzos azt tartja szem előtt, hogy 
mindig csak annyit és olyant ad hozzá, vagy vesz el, 
hogy ezáltal tetszetősebb és gazdagabb legyen.

Az így kapott díszítési motívumot aztán egymás 
mellé, vagy után kell rakni, összefüggésbe, megfelelő 
formába és harmóniába kell hozni, hogy díszítményt 
kapjunk, mely annál gazdagabb, minél többféle formá
ban jelenik meg ugyanazon motívum.

Az így kapott díszítmény megcomponálását terve
zésnek nevezzük. A tervezésnél egyik legfőbb szempont,

hogy a díszítményt milyen anyagú, milyen rendeltetésű 
tárgyra alkalmazzuk és milyen díszítési anyaggal akar
juk azt elkészíteni ? Például: előttünk áll egy testetlen 
fadoboz, melynek gallértartó szerepet szántunk. Ha 
bársonynyal húzom be, akkor a bársonyégetésre alkal
mas díszítményt kell tervezni. Ezt követeli a bársony 
anyagszerűsége. A tervezésnél már vigyáznunk kell arra, 
hogy mekkora a legkisebb forma, melyet égetéssel ki 
lehet érthetően fejezni, szem előtt kell tartani az ége
tési eljárásnak nehézségeit, mikor is önkéntelenül össze
hasonlításokat teszünk az égetési és másfajta technika 
között; szóval arra vigyázunk, hogy a bársonyégetőnek 
más eszközök fölötti előnyét már a tervezésnél kihasz
náljuk. Ha a dobozt nem akarjuk bevonni, akkor csak 
két díszítési mód marad hátra. Egyikre maga a fa 
physikai tulajdonsága, természetes megmunkálására vezet. 
Ez a metszés, vagy vésés. Ebben az esetben megint 
mást és másképp kell terveznünk. Az utolsó megoldás 
a festés. Festeni sokféle anyagú festékkel lehet, melyek 
közül a legtartósabb és legalkalmasabb az email-zo- 
mánczfesték. Itt újra más a technika, s viszont a színek 
többfélesége több kifejezést, gazdagabb díszítést enged 
meg, tehát eszerint kell terveznünk.

Mindezek előrebocsátása után kezdetét veheti a 
díszelemkeresés. Ennél az a fontos, hogy a díszelem
nek legyen köze az illető tárgyhoz, továbbá, hogy alkal
mas legyen arra, hogy a díszítésre kiszemelt területre 
— ékítménynyé összeállítva — felvitessék. Mindezeket 
a követelményeket együtt stilszerűségnek nevezzük.

Az 1. ábrából látjuk, hogy miképpen történik egy 
ismert virágnak, pl. a fuksziának stilizálása és kisebb 
ékítménynyé való átalakítása, vagyis tervezése.

A 3. ábra a szívvirágot mutatja, melyből a czikk 
elején lévő fejlécz és a végén lévő zárődísz készült.

A 2. ábra azt mutatja, hogyan lehet betűkből tükör 
segítségével és a motívumok másolásával simmetrikus 
és asimmetrikus díszítményeket kapni. Egyszerű össze
állításban a monogrammot mint díszítményt is alkal
mazhatjuk.

Themaképen kínálkoznak a virágokon, mint egész 
és együvé tartozó tárgyakon kívül, a tárgyak érdekesebb 
és czélunkra alkalmas rajzú részletei is. Például a lepke

szárnyának, madarak tollának, tengeri csigák, kagylók 
egy egy részlet- vagy metszetrajza.

Minden tárgynak rendeltetése más és más lévén, 
tehát más és más díszítményekkel kell ellátnunk; pl. 
az éjjeli szekrény, mint faalapanyag díszíthető faintar
ziával (színes falemezberakás), mely stilizált napnyugtát, 
vagy stilizált holdas, csillagos égboltrészt ábrázolhat. 
Térítője közepén a díszítmény stilizált gyertyatartóból, 
helyesebben esti mécsvirágból is állhat. Szegélydísze 
lehet stilizált zsebóra, gyűrű, vagy pénztárcza harmo
nikus összehozása, egyöntetűség kedvéért esti mécsvirág.

Szekrénycsík, varrógéptakaró, kézitáska, ékszer-, 
kesztyű-, gallérdoboz-, kefe-, fénykép- és újságtartó, 
kendőtartó betét, diványpárna és legyező, valamint a 
konyhafalvédő, mind-mind olyan motívumokból terve
zett ékítményekkel legyen díszítve, mely motívumoknak 
tárgyáról az illető tárgy rendeltetése leolvasható.

Akkor nem fog előfordulni az a minduntalan, lépten- 
nyomon látható és tapasztalható ízléstelen és stilszerüt- 
len tákolmány, mint pl. a konyha falvédőjén gyakran 
látható egymás után rakosgatott kés, kanál, villa, tál, 
tányér, bögre, s tudja Isten mi minden szegélydísz, 
melynek óriási hibája abban áll, hogy a tárgyak rajzai 
nincsenek stilizálva, annál kevésbbé összefüggő diszít- 
ménylánczolattá összeállítva. És mi köze van a falvédő 
rendeltetéséhez annak a kínosan összeállított kétsoros 
felírásnak, meg a kéményseprőnek és a felszolgáló 
szobalánynak, s egyáltalán ilyesféle természeti képek
nek? Semmi! Ez és hasonló dolgok igazán az ízlés
telenség látható hiányának élő dokumentumai.

A kinek nincs fogékonysága ilyesmik iránt, az 
legalább utánozza elismert ízlésű embertársait. Azonban 
az utánzáson is meglátszik az utánzás, mihelyt kritikát 
kell mondani, vagy éppen tettre kerül a dolog.

Innen van tehát, a mai társadalmi rendszerben, az 
annyira ismeretes és természetesnek talált „ízléses és 
fényes külsőség“-gel sokszor ellentétben álló „közön
séges és sötét, vagy egyáltalán nem létező belső tar
talom“ cultusza. József Dezső.

C SILLA G Á SZA TI KRÓ N IK A .
Az 1917. évi nap- és holdfogyatkozások.

1917-ben négy nap- és három holdfogyatkozás lesz. 
A napfogyatkozások közül három részleges, egy gyűrűs, 
ellenben mindhárom holdfogyatkozás teljes.

A részleges napfogyatkozások közül az első január 
23-án, a második június 19-én, a harmadik július 19-én 
áll be, a gyűrűs pedig deczember 14-én fog bekövet
kezni. A napfogyatkozások közül nálunk csak az első 
lesz látható, de ennek is csak a végét fogjuk meg
figyelhetni, mivel nálunk a Nap már fogyatkozva kel.

A holdfogyatkozások közül az első január 8-án, a 
második július 4-én, a harmadik deczember 28-án áll 
b e ; a két legutolsó nálunk is megfigyelhető lesz.
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Az 1917-ben visszatérő üstökösök.
Azon zárt pályán mozgó üstökösök közül, melyek

nek visszatértét több ízben figyelték meg, kettő, és 
pedig a Faye-féle és a D’Arrest-féle esedékes 1917-ben. 
Előbbit 1843-ban, utóbbit 1851-ben fedezték fel. A 
Faye-féle pericheltávola 165, a D’Arrest-féléé pedig 
U27 csillagászati egység; előbbinek keringési ideje 
729, utóbbié pedig 6 54 év. Nem lehetetlen, hogy az 
1889-ben felfedezett Brooks-féle üstökös is már meg
figyelhető lesz az év végén, mert perichelátmenetének 
ideje 1918 tavaszára várható.

Újdonságok.
Adams és Shapley vizsgálatai szerint a 8 Cephei 

fényváltozó csillag spectroscopikus megfigyelése arra a 
sajátságos eredményre vezetett, hogy a csillag spectru- 
mában a fénymaximum idejében igen erősek a magas 
hőmérsékletre jellemző vonalak, ellenben feltűnően 
gyengék azok a vonalak, melyek alacsony hőmérséklet 
mellett lépnek fel; mikor a csillag minimális fényének 
periódusába jut, a jelenség megfordul. Ebből a tüne
ményből következtethető, hogy a csillagot körülvevő 
gázburok hőmérséklete a fénymaximum idejében maga
sabb, mint a minimum idejekor.

Shapley még R R Lyraenél azt a felfedezést is tette, 
hogy a csillag három tekintetben változó, a mennyiben 
fényét, radialis sebességét és spectraltypusát is vál
toztatja.

Az N. S. C. 2261 jelzésű köd E. P Hubble kutatásai 
szerint tengely körüli forgást s azonkívül a magjára 
vonatkoztatott csavarmozgást látszik végezni.

Innes és Worsell, a johannesburgi csillagvizsgálón 
1915 szeptember 21-én Mercurt akkor figyelték meg, 
mikor Spica előtt vonult el. Mindkét észlelő megállapí
totta ez alkalommal, hogy a bolygó poláris süveggel 
és ehhez parallel körülbelül 45 foknyi szélességben, 
életlen szalaggal bír.

A csillagos ég 1917 január havában.

I. Állócsillagok.
Január közepe táján este 9 óra körül azon csillagok 

jutnak felső delelésbe, a melyeknek egyenes emelke
dése 5 óra, alsóba pedig azok, melyeké 17 óra. Ez 
okból ezidőtájt a meridián mentén a Galamb, a Nyúl, 
Eridanus, a Kaszás, a Bika, Szekeres és Perseus, a 
kis Gönczöl és a Sárkány helyezkednek el. A Tejút 
közel 45°-nyi szög alatt metszi a meridiánt.

II. Nap és Hold.

A Nap januári útját 2 b) ábránk jelzi; coordinátáit, 
kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyenlet 
és a napátmérő értékét a hó néhány napjára adja a 
következő táblázat:

1-,0̂3 A Nap A Nap

A 
na

pp
al

 
ho

ss
za Idő- Nap-

C emel
kedése elhajlása kelte ny.

egyenlet átmérő

1
ó. p.
18457 -23° 1-9'

ó. p.
7 49

ó p.
4 19

ó. p.
8 30

p. mp.
+ 3 345 32' 357"

11 19 296 —21° 517' 7 46 4 30 8 44 +  7 57 3 32' 34-7"
21 20 12 5 -19° 579' 7 39 4 46 9 7 +11 23 5 32' 33-2"
31 20 547 -17° 27-5' 7 29 4 59 9 30 +13 34 7 32'30 9"

Január hó folyamán ezen adatok szerint 1 órával nő 
a nappal hossza. Január 3-án délben napközeiben lesz 
a Föld. 23-án nálunk is látható részleges napfogyatko
zás lesz.

A Hold januári útját 2 a) és 2 b) ábráink jelzik. 
Fényváltozásának főphasisai a következő napokra 
esnek:
1917 január 8-án d. e. 8 ó. 58 2 p.-kor holdtölte,

16-án d. u. 0 ó. 58-3 „ utolsónegyed,
23-án d. e. 8 ó. 56 2 „ újhold,
30-án regg. 2 ó. 177 „ első negyed.

Január 10-én délelőtt 9 7 ó.-kor földtávolban, 23-án 
reggel 1'9 ó.-kor földközelben lesz a Hold. Január 
8-án Közép-Európában is látható, teljes holdfogyat
kozás lesz.

III. Bolygók.
Mercur ($) január 8-áig előretartó, innen 30-áig 

hátráló, e napon újból megállapodik és előretartó moz
gású lesz. A hó első felében alkonycsillag; 19-én 
reggel 7 órakor alsó együttállásba jut a Nappal s 
elvész a Nap sugaraiban; 31-én közvetlenül napkelte 
előtt látható. Vénus ($) előretartó hajnalcsillag. Mars 
(cf) előretartó, átlag este 63A órakor nyugszik. Jupiter 
(24) előretartó, a hó első felében átlag reggel 2V2 óra
kor, második felében átlag reggel U/2 órakor nyugszik. 
Saturnus (t>) hátráló, egész éjjel látható. Uranus (&) 
előretartó, átlagban este 8 óra után nyugszik. Neptun (40 
hátráló, egész éjjel a horizont fölött marad.

A nagybolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve 1917 január 
hó néhány napjára adja a következő táblázat :

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 január hóban
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1917 Január $ 9 c? 2+ t> á .  ¥ Holddal. 12-én délelőtt 9 ó.-kor Mercur periheliumában.
1 102 1 43 2-34 462 8 12 20-74 29 13 17-én este 7 ó.-kor Saturnus oppositióban a Nappal.

11 0-77 1-47 2-35 478 8 08 20-83 29 06 19-én délelőtt 9 ó.-kor Mercur alsó együttállásban a
21 0-66 1-52 235 494 8 07 20-90 29-04 Nappal. 21-én délután 5 ó.-kor Venus, 22-én este 7 ó.-kor

1. A csillagos ég Budapesten 1917 január 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

IV. Tünemények.
a) Constellatiók: Január 1-én este II órakor Jupiter 

együttállásban a Holddal. 3-án reggel 4 ó.-kor Mercur 
legnagyobb keleti kitérésében, szögtávola a Naptól 
19°22'. 9-én reggel 6 ó.-kor Saturnus együttállásban a

Mercur, 23-án éjfélkor Mars együttállásban a Holddal. 
24-én reggel 2 ó.-kor Neptun szembenállásban a Nappal. 
29 én délelőtt 9 ó.-kor Jupiter együttállásban a Holddal. 
30-án este 10 ó.-kor Mercur együttállásban Vénussal: 
előbbi 2°53'-czel északra marad.

2ii. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 január hóban.
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b) Csillagfödések: Január hó folyamán csak telesco- 
pikus csillagok födése lesz megfigyelhető s ez okból a 
födések idejének felsorolása mellőzhető.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Jupiter négy régi 
holdjának fogyatkozásai közül következők esnek éjjeli 
órákra : 1917 január 1-én este 9 óra 50 p. 11 mp. Jupiter 
II. holdjának fogyatkozása belépéssel, 2-án reggel 0 ó. 
23 p.-kor ugyanezen hold fogyatkozása kilépéssel; 6-án 
reggel 2 ó. 7 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyatkozása 
kilépéssel; ugyanaznap reggel 5 ó. 49 p. 40 mp.-kor 
Jupiter III. holdjának fogyatkozása belépéssol; 7-én este 
8 ó. 36 p. 32 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyatkozása 
kilépéssel; 9-én reggel 0 ó. 27 p. 23 mp.-kor II. hold
jának fogyatkozása belépéssel és ugyanaznap reggel 
3 ó. 0 p. 7 mp.-kor ugyanezen hold fogyatkozása kilé- 
péssal; 13-án reggel 4 ó. 3 p. 19 mp.-kor, 14-én este 
10 ó. 32 p. 17 mp.-kor, 22-én reggel 0 ó. 28 p. 0 mp.-kor, 
23-án este 6 ó. 56 p. 53 mp.-kor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása kilépéssel; 27-én este 7 ó. 38 p. 26 mp.- 
kor Jupiter III, 29-én reggel 2 ó. 23 p. 40 mp.-kor és 
30-án este 8 ó. 52 p. 33 mp.-kor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása kilépéssel.

d) Részleges napfogyatkozás. 1917 január 23-án rész
leges napfogyatkozás áll be. A Nap és a Hold együtt 
állása rectaascensióban 23-án reggel 9 ó. 24 p. 14 mp. 
budapesti középidőkor következik be. Az együttállás 
pillanatában
a Hold egyenes emelke-

d é s e ........................ 20 c). 20 p. 15-52 mp
a Nap egyenes emelke-

d é s e ........................ 20 „ 20 „ 15.52 „
a Hold elhajlása . . . — 18° 18' 23".6
a Nap „ . . . —19° 32' 52. ”6
a Hold félátmérője . . 16' 43."7
a Nap „ . . 16 14.8
a fogyatkozás kezdete ál-

t á l á b a n ................... 6 „ 59.6 n
a fogyatkozás közepe 8 „ 44.5 „
>, „ vége 10 „ 29.2
budapesti középidőkor. A Hold árnyéka azon helyen 
lép a Földre, melynek Qreenwichtől számított keleti 
hossza 18° 2'.1 és földrajzi szélessége -j- 28° 1 .'6; és 
azon helyen lép le a Földről, melynek G -tői számított 
keleti hossza 95° 56.'2 és földrajzi szélessége 4  60° 28.'0,

Nagybritannián, Portugálián és Spanyolország nyugati 
részén kívül egész Európában, Észak-Afrikában, Elc- 
Ázsiában, Arábiában, Elő-India északi részében, Turkesz- 
tánban és Szibiria nyugati részében lesz látható a fogyat
kozás.

A legnagyobb sötétülés a Nap átmérőjének részeiben 
kifejezve 0.725 ; a legnagyobb phasis értéke Budapesten 
064. Közép-Európában a fogyatkozás kezdete r.em lát
ható, mivel itt a Nap már fogyatkozva kel.

e) Teljes holdfogyatkozás. Január 8-án délelőtt 8 ó. 
54 p. 6 mp. budapesti középidőkor a Nap és a Hold 
oppositiója következett be. E pillanatban
a Hold rectaascensiója . . 7 ó. 15 p. 47.52
a Nap „ . . • 19. „ 15 „ 47.52
a Hold elhajlása . . . . . 4 2 2 ° 31' 53.'8
a Nap * . . . . . —22° 18' 21."1
a Hold félátméröje . . . 14' 44."8
a Nap „ . . . 16' 15."9
s a Hold teljesen belejut a Föld árnyékába.
A fogyatkozás kezdete általában január

8-án d é le lő t t ...................................... 7 ó. 66 p.
a teljes fogyatkozás kezdete................... 8 „ 16.6 „
a fogyatkozás k ö z e p e .............................9 „ 0.8

a teljes fogyatkozás v é g e ........................9 ó. 45.0 p.
a fogyatkozás vége általában . . . . 10 „ 54 8 „

A Hold ez időben az alább felsorolt helyek zenitjé
ben állott:
86° 52' Ureenwichtől nyu

gatra ................... 22° 45' északi szélességben
103 45 Greenwíchtől nyu

gatra . . . • . 22 36 „ ‘ „
114 26 Greenwíchtől nyu

gatra . . . . .  22 31 
125 7 Greenwíchtől nyu

gatra ...................  22 26 „
142 0 Greenwíchtől nyu

gatra ................... 22 18
A belépés a holdtányér legészakibb pontjától 117°-ra 

keletre, a kilépés ugyanonnan 91°-nyira nyugatra tör
ténik. A fogyatkozás nagysága a holdátmérő részeiben 
kifejezve : 1:369.

A fogyatkozás kezdete Közép- és Nyugat-Európában, 
Északnyugat-Afrikában, Amerikában és a Csendes-tenger 
középső és déli részében ; vége pedig Észak-Ameriká- 
ban, Dél-Amerika északnyugati részében, Ázsia északi 
és északkeleti részében és Ausztrália keleti részében 
lesz látható.

f) Hullócsillagok. Január első napjaiban a Bootes 
csillagképből kiinduló hullócsiílagrajzás lesz látható 
A Bootidák átlagosan 100 km-nyi magasságban tűnnek- 
fel és 80 km-nyi magasságban tűnnek el. A levegőben 
megtett útjuk átlagosan 105 km., sebességük pedig 37 
km/sec. Radiánspontjuk coordinátái:

</= 15 ó. 25 p . ,  3 =  4  52°.
Tass Antal.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4: Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredmények — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. --  75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80.- Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczeg.ovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz-“Ü1
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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a
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00)a
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3
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E

idő
» v«>aat neme h o v á

0 .1 5 SZ. v. Rákospalota-Ujpest
5 .2 5 Érsekújvár, Ipolyság
5 .8 0 9 Czegléd
6 .0 0 Esztergom
6 .3 0 n Lajosmizse, Kecskemét
6 .3 5 Rákospalota- Uj pest
7 .0 5 iry. v. Zsolna, Berlin
7 .3 5 sz. v. Rákospalota-Ujpest
7 .5 5 gV. V. Nagyszombat, Wien
«».25 Temesvár-J.,Csernahévíz
8 .3 0 SZ. V. Versecz, Karánsebes
9 .0 5 Esztergom
9 .1 5 Wien
9 .4 5 Rákospalota- Újpest

II .00 n Rákospalota-Ujpest
11.10 Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
1 2 .0 5 S Z . v . Rákospalota-Ujpest
12 .15 „ Szeged
1 2 .25 „ Nagymaros
1 2 .30 „ Esztergom

1 OO Rákospalota-Ujpesi
1 .5 0 n Esztergom
2 .0 0 gy.- v. Wien, Zürich, Basel
2 .15 S Z . V. Galánta, Ipolyság
2 .2 0 ,, Rákospalota-Ujpest
2 .3 0 ,, Esztergom
2 .4 0 gy. v Temesvár-J.,Csernahévíz
2 .4 5 S Z . V. Czegléd, Szolnok
2 .5 0 Lajosmizse, Kecskemét
4 .10 n Rákospalota Újpest
5 .15 gy- v. Wien
5 .2 0 S Z . V. Nagymaros
5 .5 0 „ Rákospalota-Ujpest
6 .0 0 n Nagymaros
6 10 Üllő
6 .2 0 Monor
6 .4 0 Esztergom
6 .5 0 gy- v . Pozsony, Zsolna, Berlin
6 .5 5 S Z . v . Párkány-Nána, Ipolyság
7 .1 5 w Rákospalota-Ujpest
7 .3 5 „ Czegléd
7 .4 0 Lajosmizse
8 .0 5 Temesvár-J.,Csernahévíz
8 .1 0 Vácz
8 .4 0 n Zsolna, Oderberg
9 .3 0 n Wien, Zürich, Basel
9 .3 5 gy- v . Kolozsvár. Bukarest

10 .55 SZ- V Czegléd, Szeged
1 1 .10 Esztergom
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a
*
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D é l e l ő t t

i d ő
I a  v o n a t  
1 n a m e h o n n a n

5 .0 5 S Z . V Dunakeszi-Alag 
Szolnok, Czegléd5 .4 0 n

5 .4 5 Esztergom
5 .5 0 „ Üllő, Ocsa
5 .5 5 n Nagymaros
6 .0 0 9 Monor
6.15 * Rákospalota-Ujpest
6 .2 0 n Lajosmizse
6 .4 0 „ Oderberg, Zsolna
7 .1 0 Basel, Zürich, Wien
7.15 n Czegléd
7 .2 0 Rákospalota-Ujpest
7 .2 5 Esztergom
7.30 Csernahévíz,Temesvár J
7 .3 5 gy- v. / Bukarest 

1 Kolozsvár
7 .4 5 S Z . V . Párkány-Nána
7 .5 0 n Kecskemét, Lajosmizse
8 .1 5 Rákospalota-Ujpest
8 .2 5 Esztergom
8 .4 5 Vácz
9 .4 0 gy- v. Berlin, Zsolna, Pozsonj
9 .5 5 S Z . V. Esztergom

10.30 fi Rákospalota-Ujpest
1 0 .45 Szeged
11.25 n Galánta
1 2 .00 " Rákospalota-Ujpest

D é l u t á n

1 2 .5 0 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
1 .2 5 gy v Csernahévíz,Temesvár J
1 .4 5 S Z .  V. Rákospalota-Ujpes'
2 .0 0 g v  >' Basel, Zürich, Wien
2 .0 8 SZ. v Esztergom
3 .4 0 Kecskemét, Lajosmizse
3 .5 0 n Rákospalota-Ujpest
4 .0 5 Szolnok, Czegled
4 .1 0 Nagymaros
5 .15 „ Rákospalota-Ujpest
5 .4 0 „ Esztergom
6 .1 0 Wien
6 .3 0 gy- v. Csernahévíz,TemesvárJ
6 .3 5 sz. v Rákospalota-Ujpest
6 .4 0 gy- v - Wien
7 .5 0 S Z . V Versecz, Temesvár J.
8 .0 0 Rákospalota-Ujpest
8 .5 5 Nagymaros
9 .0 5 gy- v W ien
9 .3 0 S Z .  v Kecskemét, Lajosmizse
9 .4 5 gy- v Berlin, Zsolna

1 0 .00
1 0 .3 0

S Z . V Esztergom
Ocsa

11.10 Versecz, Temesvár J
1 1 .2 5 Érsekújvár
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D é l e l ő t t D é l e l ő t t
idő a  v o n a t  

n e m e h o v á idő a  v o n a t  
n e m e h o n n a n

1 2 .0 5 S Z  v . Zimonyi szállások 4*45 V. v Bártfa, Kassa
6 1« Bicske 5 .0 0 9 Ruttka
6 .2 5 gy v. Ruttka, Berlin 5 .2 0 t .  v. sz. Szolnok
6 .3 0 sz v„ Balatonfüred, Tapolcza 5 .8 0 S Z .  V . Hatvan
6 .4 5 gy. v. Kassa, Csorba 5 .3 0 n Osijek
6 .5 0 Újvidék, Bród 5 .4 5 * Brassó, Arad
6 .5 5 S Z .  V. Kassa, Csorba, Bártfa 5 .4 5 „ Zimonyi szállások
7 .0 0 gy* v. Wien 6 .0 5 •» Komárom
7 .1 0 Fiume, Pécs, Osijek 6 .1 0 Vv. Bátyú
7 .3 0 S Z .  V Gödöllő 6 .2 5 S Z .  V . Wien
7 .4 5 Zimonyi szállások 6 .4 5 8 Fiume, Zágreb
7 .5 0 Arad, Brassó, Bukarest 7 .0 5 Gödöllő
8 .1 0 Sátoraljaújhely,Munkács 7 .2 0 Brassó, Kolozsvár
____ ( Debreczen, Kőrösmező, 7 .3 0 Gödöllő8 ,2 0 1 Kolozsvár, Brassó 7 .4 0 Hatvan
8 .3 5 Ruttka 7 .4 5 Paks, Bicske

1 0 .4 0 Nagykáta 8 .0 0 „ Grácz, F'ehring
1 1 .55 Bicske 8 .1 5 „ Csorba, Bártfa, Kassa

8 .2 0 n Bród, Szabadka
8 .3 5 Szolnok
9 .0 0 gy- Tapolcza, Balatonfüred
9 .1 5 S Z .  V . Győr

a 9 .2 5 r Szabadka
f s. 9 .3 5 n Oderberg, Ruttka

E.
(9 1 0 .2 0 n Miskolcz

Nagykátától Szolnokig »
csak szombaton és ün- ■o
nép előtti köznapokon 3
közlekedik. (9

D e 1 n t á  n >9
*(9

D é 1 u  t á  n
1 2 .2 0 S Z .  V . Újvidék, Sarajevo a 1 .2 0 S Z  V . Bicske
1 2 .30 ,, Szombathely, Wien 1 .2 5 gy- v. Bukarest, Arad
1 2 .45 „ Fiume, Osijek í Sarajevo, Indjija,
1 .2 5 Gödöllő o> » t Szabadka
1 .4 0 n j V- Fehring, Grácz, Sopron 1 .4 0 9 Basel, Zürich, Wien
2 .0 5 W ien, Zürich, Basel 2 2 .1 0 S Z .  V Hatvan
2 .1 0 n Arad, Bukarest 2 .2 0 gy- v- Poprád-Felka, Kassa
2 .2 5 S Z .  V . Hatvan 4* 3 .4 0 S Z .  V Nagykáta
2 .8 0 n Bicske 5 .2 5 Gödöllő
2 .4 0 Szolnok 6 .0 0 Bukarest, Debreczen

1 Szabadka, Indjija A 6 .2 0 Bruck-Királyhida
gy- v- 1 Sarajevo •a 7 .0 0 Debreczen

2 .5 5 Tapolcza 3 7 .2 0 Zimonyi szállások
3 .3 0 sz. V Paks 39 7 .2 5 Bukarest, Arad
4 .3 0 - 1 Komárom 7 .4 0 Tapolcza, Balatonfüred
5 .1 0 Miskolcz 0 7 .4 5 Ruttka
5 .2 0 Gödöllő U 7 .5 0 Bicske
5 .4 0 Nagykáta, Szolnok N 8 .2 0 Fiume, Bród
5 .5 5 Ruttka, Oderberg 9) ■ ( Munkács,Sátoraljaújhely
6 .15 Kolozsvár, Brassó Já $ •3 0 ■ 1 Kőrösmező
6 .3 0 Bicske, Trieszt IU 8 .4 5 W ien, Szombathely
6 .4 0 Hatvan 8 .5 0 Kassa
7 .0 5 Kunszentmlklós, Tass 9 .0 5 gy. v. Fiume, Pécs
7 .10 Nagykáta, Szolnok 9 .3 0 sz. V. Bicske
7 .2 0 Gvőr 9 .3 5 Berlin, .Ruttka
7 .3 0 Gödöllő 1 0 .0 0 Bród, Újvidék
8 .0 0 ' Kassa, Csorba, 1 0 .10 n Grácz, Triest
8 .0 5 Szabadka, Bród 1 0 .8 5 sz. v. Szolnok
8 .4 0 n Pécs, Dalj 11 .45 gy. v. W ien, Sopron
9 .1 5 n Gyór, Grácz
9 .3 0 Arad, Brassó

V v /  Kassa, Lawoczne
í  Homonna, Kőrösmező

1 0 .2 5 S Z .  V . Fiume, Tapolcza, Bród
10.55 Szombathely, Wien
11.05 Vv. Ruttka, Poprád-Felka
t i d e s sz. v. Debreczen
11.55 n Bicske ÉR
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URÁNIA
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:

M O L N Á R  VI KTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
1917. FEBRUÁRIUS
<2><g> <£[)<£)<£> <£)<£><£)<£)&<£)<£><£) <£><£)<S)<g) 

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

S Z E R KE S Z T O S E G:  
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 g ), 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG -UTCZA 4) KÜLDENDŐK

T A R T A L O M :

„Toldi“ keletkezése és fogadtatása. Dr. Nagy Sándor. 37. 1. — A német gyarmatok. 
Dr. Hézser Aurél. 47. 1. — Egy magyar „aufklärista“ paedagogus. Dr. Szelényi 
Ödön . 50. 1. — Hogyan terjednek a drótnélküli telegraphia hullámai? (Ábrákkal.) 
Mende Jenő. 53. 1. — A szappanokról. Dr. W indisch Richárd. 57. 1. — Hogyan 
tanulmányozzák a repülőszerkezetek működését? (Képekkel.) Kerkai András. 60. 1. — 
A gázrobbanásokról. M. S. 62. 1. — A láng mint physikai eszköz. (Ábrákkal.) Mende 
Jenő. 64. 1. — K rónika. Tudományos és technikai újdonságok: Mesterséges gyanták. 
Hauser Ignácz. 66. 1. — A vasúti kocsik legújabb villamvilágítási berendezése. (Ábrák
kal.) W elwart Benő. 67. 1. — K ön yvszem le. „Baksay Sándor“. — ly. 69. 1. — 
A szerkesztőségnek beküldött könyvek. 69. 1. — A hadifogoly felesége. Szász Béla. 
69. 1. — C sillagásza ti krónika. A Földhöz igen közel jutott üstökös. 70. 1. — 
A ködök forgásáról. 72. 1. — Bismarck-csillagzat. 72. 1. — A csillagos ég 1917 február

havában (Képekkel). Tass Antal. 72. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA
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idő 8 vonat 
neme h o v á

5 .1 5 S7. *». Rákospalota-U j pest
5 .2 5 Érsekújvár, Ipolyság
5 .3 0 n Czegléd
6 .0 0 Esztergom
6 .3 0 n Lajosmizse, Kecskemét
6 .3 5 Rákospalota-Ujpest
7 .0 5 v. Zsolna, Berlin
7 .3 5 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
7 .5 5 "V. V. Nagyszombat, Wien
6 .2 5 Temesvár-J.,Csernahévíz
8 .3 0 sz. v. Versecz, Karánsebes
9 .0 5 Esztergom
9 .1 5 Wien
9 .4 5 Rákospalota-Ujpest

II .00 n Rákospalota-Ujpest
11.10 Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
1 2 .0 5  
12 .15  
1 2 .25  
1 2 .30  
1 00
1 .5 0
2.00
2 .15  
2.20 
2 .3 0
2 .4 0  
2 .4 5
2 .5 0
4 .10
5 .15
5 .2 0
5 .5 0
6.00
6.10
6.20
6 .4 0
6 .5 0  
6 .5 5
7 .1 5
7 .3 5
7 .4 0  
8 .0 5  
8 .1 0  
8 .4 «  
0 .3 0
9 .3 5  

1 0 .55  
1 1 .1 0

gy-

g y  V

gy-
sz.

gy-

gy-

Rákospalota-Ujpest 
Szeged 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Esztergom 
Wien, Zürich, Basel 
Galánta, Ipolyság 
Rákospalota-Ujpest 
Esztergom 
Temesvár-J.,Csernahévíz 
Czegléd, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota Újpest 
Wien
Nagymaros
Rákospalota-Ujpest
Nagymaros
Üllő
Monor
Esztergom
Pozsony, Zsolna, Berlin
Párkány-Nána, Ipolyság
Rákospalota-Ujpest
Czegléd
Lajosmizse
Temesvár-J.,Csernahévíz 
Vácz
Zsolna, Oderberg 
W ien, Zürich, Basel 
Kolozsvár. Bukarest 
Czegléd, Szeged 
Esztergom

D é l e l ő t t

i dő
a v o n a t  

n e m e h o n n a n
5 .0 5 S Z . V Dunakeszi-Alag
5 .4 0 n Szolnok, Czegléd
5 .4 5 Esztergom
5 .5 0 „ Üllő, Ocsa
5 .5 5 »» Nagymaros
6 .0 0 Monor
6.15 Rákospalota-Ujpest
6 .2 0 Lajosmizse
6 .4 0 n Oderberg, Zsolna
7 .1 0 Basel, Zürich, Wien
7.15 Czegléd
7 .2 0 Rákospalota-Ujpest
7 .2 5 „ Esztergom
7.30 Csernahévíz.Temesvár J
7 .3 5 gy- v. 1 Bukarest 

l Kolozsvár
7 .4 5 S Z . V . Párkány-Nána
7 .5 0 Kecskemét, Lajosmizse
8 .1 5 Rákospalota-Ujpest
8 .2 5 Esztergom
8 .4 5 Vácz
9 .4 0 gy- v. Berlin, Zsolna, Pozsony 

Esztergom9 .5 5 S Z . V.
10 .30 „ Rákospalota-Uj pest
1 0 .4 5 Szeged
11.25 Galánta
1 2 .00

*
Rákospalota-Ujpest

1 2 .5 0
1 .2 5
1 .4 5  
2.00 
2 .0 8
3 .4 0
3 .5 0
4 .0 5
4 .1 0  
5 .15
5 .4 0
6.10
6 .3 0  
6 .3 5
6 .4 0
7 .5 0  
8.00 
8 .5 5
9 .0 5
9 .3 0
9 .4 5  

10.00 
1 0 .3 0
11.10

1 1 .25

D é l u t á n
sz.
gv
sz.
gv

gy- v.
SZ. V
gy- v
SZ. V

gy-
sz.
gy-

Rákospalota-Ujpest 
Csernahévíz,Temesvár J 
Rákospalota-Ujpest 
Basel, Zürich, Wien 
Esztergom
Kecskemét, Lajosmizse
Rákospalota-Ujpest
Szolnok, Czegied
Nagymaros
Rákospalota-Ujpest
Esztergom
Wien
C sernahóvíz,Temesvár J 
R ákospalota-Uj pest 
Wien
Versecz, Temesvár J.
Rákospalota-Ujpest
Nagymaros
Wien
Kecskemét, Lajosmizse 
Berlin, Zsolna

Jcsa
Versecz, Temesvár J 
Érsekújvár
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D é l e l ő t t D é l e l ő t t

i dő
a v o n a t  

n e m e h o v á i dő
a  v o n a t  

nem e h o n n a n
1 2 .0 5 SZ V. Zimonyi szállások 4*45 V. v Bártfa, Kassa

6  1U Bicske 5 .0 0 Ruttka
6 2 5 - gy v. Ruttka, Berlin 5 .2 0 t. V . sz. Szolnok
6 .3 0 ' SZ. V. Balatonfüred, Tapolcza 5 .8 0 SZ. V. Hatvan
6 ,4 5 gy. v. Kassa, Csorba &.SO n Osijek
6 .5 0 Újvidék, Bród 5 .4 5 Brassó, Arad
6 .5 5 sz. v. Kassa, Csorba, Bártfa 5 .4 5 Zimonyi szállások
7 .0 0 gy- v. Wien 6 .0 5 *» Komárom
7 .1 0 Fiume, Pécs, Osijek 

Gödöllő
6 .1 0 Vv. Bátyú

7 .3 0 SZ.  V 6 .2 5 SZ. V. Wien
9 .4 5 Zimonyi szállások 6 .4 5 •» Fiume, Zágreb
7 .5 0 Arad, Brassó, Bukarest 7 .0 5 > Gödöllő
8 .1 0 Sátoraljaújhely,Munkács 

f Debreczen, Kőrösmező,
7 .2 0 Brassó, Kolozsvár

8 .2 0 7 .3 0 Gödöllő
' Kolozsvár, Brassó 7 .4 0 Hatvan

8 .8 5 Ruttka 7 .4 5 Paks, Bicske
1 0 .4 0 Nagykáta 8 .0 0 Grácz, f  ehring
11 .55 Bicske 8 .1 5 Csorba, Bártfa, Kassa

8 .2 0 Bród, Szabadka
8 .3 5 ,, Szolnok
9 .0 0 gy- v. Tapolcza, Balatonfüred
9 .1 5 SZ. V. Győr

t <0 9 .2 5 Szabadka
í. 9 .3 0 n Oderberg, Ruttka
L
9 1 0 .2 0 a Miskolcz

Nagykátától Szolnokig >
csak szombaton és ün- •o
nép előtti köznapokon 3
közlekedik. (9

D e 1 n t á  n
a

D é 1 n t  á n
1 2 .2 0 sz. V. Újvidék, Sarajevo 1 .2 0 SZ V. Bicske
1 2 .3 0 ,, Szombathely, Wien 1.26 gy- v. Bukarest, Arad
1 2 .45 „ Fiume, Osijek 1 .8 0 í Sarajevo, Indjlja,
1 .2 5 n Gödöllő 0) » 1 Szabadka
1 .4 0 %y v Fehring, Grácz, Sopron 1 .4 0 Basel, Zürich, Wien
2 .0 5 W ien, Zürich, Basel £ 2 .1 0 SZ. V Hatvan
2 .1 0 „ Arad, Bukarest 2 .2 0 gy- v. Poprád-Felka, Kassa
2 .2 5 SZ. V. Hatvan 4*

(fl
Q>a

3 .4 0 SZ. V Nagykáta
2 .3 0 Bicske 5 .2 5 Gödöllő
2 .4 0 n Szolnok 6 .0 0 Bukarest, Debreczen
2 .4 5 1 Szabadka, Indjlja n 6 .2 0 Bruck-Királyhidagy- v- 1 Sarajevo 7 .0 0 Debreczen
2 .5 5 n Tapolcza 3 7 .2 0 Zimonyi szállások
3 .3 0 sz. V Paks « 7 .2 5 Bukarest, Arad
4 .3 0 m Komárom 7 .4 0 Tapolcza, Balatoniüred
5 10 Miskolcz ifi 7 .4 5 Ruttka
5 .2 0 Gödöllő V 7 .5 0 Bicske
5 .4 0 Nagykáta, Szolnok H 8 .2 0 Fiume, Bród
5 .5 5
6 .15

Ruttka, Oderberg 
Kolozsvár, Brassó

ö
Já 8 .2 0 »

( Munkács,Sátoraljaújhely 
i Kőrösmező 

W ien, Szombathely6 .3 0 Bicske, Trieszt Hl 8 .4 5
6 .4 0 Hatvan 8 .5 0 Kassa
7 .0 5 Kunszentmlklós, Tass 9 .0 5 gy. v. Fiume, Pécs
7 .10 Nagykáta, Szolnok 

Győr
9 .3 0 sz. V. Bicske

7 .2 0 9 .3 5 gy- v. Berlin, Ruttka 
Bród, Újvidék 
Grácz, Triest

7 .8 0 Gödöllő 1 0 .0 0
8 .0 0 ’ Kassa, Csorba, 10 .10
8 .0 5 Szabadka, Bród 1 0 .8 5 S Z . V* Szolnok
8 .4 0 n Pécs, Dalj 11 .45 gy- v. W ien, Sopron
9 .1 5
9 .3 0

10.15

n
n

Vv.

Győr, Grácz 
Arad, Brassó  

/ Kassa, Lawoczne
' -

j Homonna, Kőrösmező
1 0 .25 sz. V. Fiume, Tapolcza, Bród
10.56 Szombathely, Wien
(1 .0 5 Vv. Ruttka, Poprád-Felka
11.25 sz. V . Debreczen
11.55 n Bicske É
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XVIII. évf. 1917. február 2. 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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

E folyóiratot az Egyesület tagjai
A szerkesztő-bizottság elnöke: 

M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési ára

az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők: egy évre 10 korona.
SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

„Toldi“ keletkezése és fogadtatása.
Az idén — márczius 2-án — a nagy magyar 

költő, Arany János születésének százéves for
dulóját ünnepeljük.

Nem érezzük magunkat hivatva arra, hogy 
a magyar irodalomnak, a magyar geniusnak 
ezt az ünnepét egész jelentőségében méltassuk; 
elvégzik ezt a feladatot a nálunk erősebbek. 
Mi csak egy részletet akarunk az ünnepelt 
szellem élettörténetéből kiragadni, egyetlen alko
tásának, legelső és talán legremekebb müvének, 
Toldinak keletkezésével s egykorú fogadtatásá
val foglalkozni, hogy mi is vigyünk egy építő
követ ahhoz az épülethez, melyet a hálás ma
gyar irodalom az ő egyik legnagyobb alakjának 
emlékére szóban és írásban emel.

Ez év folyamán különben, bár szerényebb 
mértékben, Toldi is ünnepel. A harminczéves, 
szárnyait egész erejében, szépségében kibontott 
költő első remeke az idén tölti be pályafutásá
nak hetvenedik évfordulóját.

Hetven év két emberöltőt koptatott már el, 
de vasfoga Toldinak semmit sem ártott. Színei 
ma is olyan élénkek, hatása olyan eleven, 
mintha ma került volna ki az alkotó költői 
képzelet kohójából.

A művészet igazi remekei nem avulnak el az 
idővel; halhatatlanok. Ez utóbbi egyszersmind 
remekségük próbaköve. Toldi kiállotta az idők 
próbáját.

Az Arany Jánosra való emlékezéstől meg- 
illetődötten helyezzük magunkat pár perezre 
abba a korba, melyben a nagy költő egyik 
legkiválóbb remeke fogantatott, a magyar iro
dalomnak eredetiségtől, őserőtől duzzadó kor
szakába. Állítsuk össze Toldi keletkezésének és 
fogadtatásának történetét.

I.-

Arany Toldija pályamű volt, a Kisfaludy- 
Társaság 1847-ik évi költői pályázatára készült.

A nevezett társaság 1846. évi február 4-iki 
ülésének határozatából folyólag február 8-án 
tartott ünnepi ülésében a következő „szépműi 
feladatot“ tűzte ki:

„Készíttessék költői beszély versben, melly- 
nek hőse valamelly, a ’ nép’ ajkain élő törté
neti személy, péld. Mátyás király, Toldi Miklós,

Kádár vitéz stb; Forma és szellem népies 
legyen.“

A pályázat határnapjául 1846. évi november 
20-át állapította meg, jutalmul 15 darab ara
nyat tűzött ki.

E pályatétel irodalmunkban határkő s egé
szében egy félszázadon át fejlődő egészséges 
költői irányzatnak irodalmi szentesítését jelen
tette.

Ez az irány a népies, nemzeti irány, mely 
hivatva volt jórészt utánzásból eredt, idegen 
szellem emlőin nőtt s csak lassan, fokozatosan 
magyarosodó költészetünknek a teljes eredeti
séget, a gyökeres magyar jelleget, színt, tarta
lomban és formában megadni.

Ez irányzatot tulajdonképpen a szükségérzet 
teremtette meg, a külföldi irodalmak példája 
erősítette, a magyar politikai élet természetes 
fejlődése a demokratia felé támogatta.

Költészetünk ugyanis a felújulás korában 
lényegében utánzáson kezdődött, költőink ide
gen irodalmak szellemét és formáit utánoz
ták. Ez időben a classicismus müiránya ural
kodott a velünk érintkező irodalmakban. Köl
tőink tehát a classikus irányt művelték, mely 
szűk tárgykörével, általánosabb emberire való 
törekvésével, magasabb hangjával, válogatott 
műformáival, szigorú formacultusával a mű
költészetnek első, mintegy aristokrata fokozatát 
képviselte, mely azután természeténél fogva 
általánosabb, nemzeti szempontból jellegtele
nebb, színtelenebb is volt.

A classicismus irányzatát a fejlődés termé
szetes rendje szerint a romanticismus követte, 
mely tágabb tárgykörével (a magyar középkor 
s a magyar nemesi élet képeivel), nagyobb 
választékú műformáival, szabadabb hangjával 
és alakjaival már tárgyban, szellemben és for
mában jelentékenyen közeledett a nemzetihez, 
de teljesen még nem valósította meg.

Költészetünk minden tekintetben magyarrá, 
eredetivé csak fejlődésének harmadik és leg
felső fokozatában: a népies-nemzeti irányzat 
térfoglalásával lett.

Ez képviseli mintegy költészetünknek demo
krata korszakát, melyben a magyar költői világ 
a lehető legnagyobb mértékben kiszélesült, de 
a költői tárgykörbe vont új anyag tárgyi és

6



— 38

formai elemeivel egyszersmind teljes mértékben 
eredetivé, magyarrá is vált.

A nép őrizte nyelvében, beszédében a költői 
stil eredeti színű, gyökeresen magyaros elemeit, 
formáit, melyek hivatva voltak irodalmi sü
lünket felfrissíteni, eredeti, magyaros színűvé 
tenni; a nép őrizte jellemében és életmódjában 
a magyar jellem és élet őseredeti vonásait, 
melyek jellemző részükben a költészet maga
sabb jellem- és életkörébe oltva, azt belsejében 
lényegében, szellemében eredetivé és magyarrá 
tették; a magyar nép őrizte költészetében a 
nyelvi művészetnek bár egyszerű, de természe
tes és eredeti elemeit, melyek műköltészetünkbe 
olvasztva, azt forma szerint is eredetivé, ma
gyarossá tették.

Ez az irány, melynek megindulása körülbelül 
irodalmi megújulásunkkal egykorú, melynek 
egy Csokonai, egy Czuczor voltak kiváló mű
velői, a melynek hatása alól azonban, hogy a 
kisebbeket ne említsük, egy Kisfaludy Károly, 
egy Vörösmarty Mihály sem tudták magukat 
kivonni: a negyvenes években érte el tető
pontját s olyan művelői támadtak, mint Petőfi 
és Arany, kik a népies szeretetét a költői te
hetség legnagyobb mértékével társították s az 
egészséges irányzatot a legteljesebb diadalra 
vitték.

Mielőtt ez irányzat egyik legköltőibb terméke, 
a Toldi megjelent volna, már diadalmaskodott 
a lyrában: Petőfi kifejlesztette népies alapon 
álló fényes költészetét, melyben népiesség és 
költőiség tartalomban, szellemben és formában 
a siker legmagasabb fokán egyesülnek. Sőt 
jelentős kísérletek történtek az epikában. Tompa 
Mihály népregéket, népmondákat írt, melyek
ben a nép ajkán élő költői anyagnak jelenté
keny részét értékesítette; Petőfi megírta János 
vitézét, melylyel a népmese, a népélet és nép
jellem sikerrel vonult be a műköltészet vilá
gába.

E ponton állt a népies irány, midőn a Kis
faludy-Társaság, mely eddig elméletileg is, 
népköltészeti gyűjtéssel is segítette az új irányt, 
1846-ban költői pályatételét a népies tárgyú és 
szellemű eposra kitűzte s így az új irányzatot 
mintegy irodalmilag szentesítette.

De ha a Kisfaludy-Társaság e pályázata fon
tos volt önmagában, még fontosabb lett ered
ményében, a mennyiben költői szárnyat adott 
az eredeti magyar szellem egyik legnagyobb 
tehetségű képviselőjének, Arany Jánosnak, a ki a 
népies irányt az epikában diadalra vitte, a magyar 
költészetet a tetőpontra emelte, — hogy első 
és legnagyobb irodalmi remekét, Toldit meg
alkossa.

Képzeljük magunkat ez időpontban egy kissé 
Arany János lelkiállapotába. Lelke tele költői 
tartalommal, de bátorsága nincs költői terem
tésre. Ifjúkori lépése, melylyel a színi pályára 
lépett, keserű kiábrándulása — megtörték erélyét. 
Visszariadt az élettől, melybe oly bátran, de 
oly gyámoltalanul, igazi hajlamait félreismerve 
lépett, a szokott utat választotta, melyet ezrek 
futnak meg észrevétlenül; hivatalt keresett és 
nyert; megnősült s közönséges ember akart 
lenni, semmi más.

De a gondviselés, mint Petőfi Aranyhoz írt 
egyik levelében oly szépen kifejezi, nem hiába 
szokta teremteni erőit. Ha elrejti is gyöngyeit, 
rendel számukra halászokat, kik felhozzák. 
Ilyen eszköz volt a gondviselés kezében Szi
lágyi István, Arany egykori debreczeni tanuló
társa, 1842—44-ben szalontai rektor, ki kedvét 
vesztett költő barátját fellelkesítette, becsvágyra 
serkentette, költői munkára sarkalta. Arany 
dolgozgatni kezd, de egyelőre csak íróasztalá
nak. Fordításokon kezdi, a legnehezebb mű- 
forma, a dráma fordításán, mintegy színi pá
lyája emlékeképpen. De forrongó költői tehet
sége is kifejezést kér. Azonban irányát nem 
tudja megtalálni. Az irodalmi példák a hexa
meteres epost állítják szeme elé, míg szárma
zása, nevelkedése, fiatalkori olvasmányai, majd 
Petőfi költészete a népies irány felé vonják.

Egyelőre nem veszi komolyan a költészetet 
s játékból, határozottabb költői terv nélkül, 
Vörösmarty iskolájának módjára hatméretű ver
sekben, de parodistikus czélzattal, komikai tár
gyat dolgoz fel: a megyei visszaélések komikai 
satiráját, az Elveszett alkotmányt.

A Kisfaludy-Társaság 1845-ben véletlenül 
éppen komikai eposra hirdet pályázatot. Aranyt 
meglepi a véletlen találkozás, sietve befejezi 
munkáját s magasabb költői becsvágy nélkül, 
tisztán kíváncsiságból beküldi.

De a játék és költészet összekeverése meg
bosszulja magát. A munkát a szó kettős értel
mében „meghuszonötölik“. Megnyeri ugyan a 
25 arany jutalmat s egyik bírálója, Erdélyi Já
nos szerint „ezen pályairatban vannak meg 
legtisztábban és előlegesen mindazon kellékek, 
mellyek eposban megkívántainak“, sőt a másik 
bíráló Stettner (Zádorj György szerint az 
„Elveszett alkotmány . . .  nemcsak viszonylagos, 
hanem általános becsérték szerint is . . . az 
irodalomnak valóságos nyereségére válik“, de 
e két bíráló elismerését sőt magasztalását le
rontotta Arany szemében a legilletékesebb 
bírálónak, az akkor legnagyobb magyar költő
nek, Vörösmartynak — különben általánosság
ban tartott — korholó ítélete, mely szerint 
,,a’ beküldött comicai költeményekben több a 
satyra és didaxis, mint a ’ comicum, ’s a’ nyelv 
és a’ verselés ollynémű, mintha irodalmunk' 
vaskorában élnénk“. .

Hiába nyomatta ki az Elveszett alkotmány-t 
(eredeti czímén Rák Bendé-t) a Kisfaludy-Tár
saság az Évlapokban s Ígérte külön nyomatását 
is (melyet különben a censura megtiltott), 
Arany mélyen érezte költői kudarczát. Nemcsak 
a verselés, hanem a költői compositio ellen 
elkövetett vétsége is vádolta.

De a megszégyenülés serkentőleg hat lelkére. 
Érzi költői becsét, a lelkében forrongó s csak 
alakításra váró költői tartalmat; úgy véli, hogy 
a dolgot nem hagyhatja annyiban, a mit első 
fellépésével elrontott, azt helyre kell hoznia, a 
mi a lelkében forr, azt a világ elé tárnia; a 
költői félsikert teljes sikerre váltania.

A szerencsés véletlen ismét kezére játszik. A 
Kisfaludy-Társaság éppen ezen évben, 1846 bari 
népies tárgyú és formájú eposra hirdet pályá
zatot s névszerint is megemlíti hősnek Arany
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ifjúkori álmai egyik eszményét, a nagysza
lontai mondák hősét, a nagyerejü Toldi Mik
lóst. Ebben az időben ismerkedik meg Arany Petőfi 
János vitézévé 1 is, mely először nyújt irodalmi 
példát a népies tárgyú és szellemű eposra, 
legalább az Elveszett alkotmányban egyetlen 
nyom sem mutat arra, hogy annak írásakor 
ismerte volna. Minden tényező: alkalom, példa, 
tárgy, kedv és tehetség összemüködik, hogy 
remekművet teremtsen s valóban azt is alkot. 
Toldijába saját lelkét leheli, e műve valóban 
„leikétől lelkezik“.

II.
Arany Toldit 1846 nyarán készítette.
Forrásául Uosvai Péter Toldi Miklósró\ írt 

históriájának egy 1844-ben megjelent ponyva
kiadása szolgált, mely utóbb Petőfi birtokába 
került s jelenleg a budapesti Petőfi-ház ereklyéi 
között van.

Különben Toldi készítésének körülményeiről 
keveset tudunk.

Ercsey Sándor Arany Jánosról írt müvében 
Arany költői dolgozásmódjáról s Toldi készü
léséről a következő figyelemreméltó sorokat írja:

„Úgy ekkor, mint későbben is, azon szokása 
volt, hogy irodalmi műveit azon idő alatt, míg 
azok készülőben voltak, nagy titkolózással rej
tegette és zárta el asztala fiókjába, nem mu
tatta meg azokat még legközelebbi környezeté
nek se, sőt ha a kíváncsi szemek látni kívánták, 
azért komolyan megneheztelt.“

„Ha agyában és szellemében átgondolt és 
megérlelt valamit, ezt elég könnyűséggel meg 
is írta és többnyire olyan tisztán, hogy abban 
alig volt valami javítgatás. De midőn aztán 
valamely dolgozata készen állott, akkor töp- 
renkedett és aggályoskodott annak irodalmi 
becse fölött, mert műveivel ő maga volt min
dig legkevésbbé megelégedve.

„A Toldi czímű költői beszély is, a már fen
tebb jelzett s naponkint még mindig súlyo
sabbá vált azon körülmények között, melyeknél 
fogva hivatalos teendői miatt annak megírá
sára csak az éjjeli és kora reggeli órákat úgy
szólván lopva fordíthatta: az 1846. év nyarán, 
aránylag igen rövid idő alatt készült. S e rövid 
időből is sokat elrabolt az, hogy a tőszom
szédban lakó csizmadiának legényfia ugyanazon 
nyári éjtszakákon, alig néhány lépésnyire Arany 
dolgozószobájához, késő éjjelekig fújta a klari
nétot — e különben is kellemetlen hangszert
— igen rosszul. A mi Arany türelmét gyakran 
nehéz próbára tette, sőt vérig bosszantotta.“ 
(Ercsey Sándor, Arany János életéből. 1883. 
Bpest, Ráth.)

Mikor Szilágyi István 1846 augusztus utó
felében pár hetet Aranyéknál töltött, Toldi eleje 
már készen volt, s Arany — szokásától eltérően
— Szilágyinak oda is adta olvasás végett.

Toldi eredeti kézirata megmaradt s Arany
Lászlóné ajándékából Toldi estéje, Toldi sze
relme és Buda halála kézirataival együtt három 
kötetbe kötve, a Magyar Nemzeti Múzeum 
kézirattárában őriztetik.

Toldi fogalmazására élénk világot vetnek s 
egyszersmind Arany lelki műhelyébe is bepil

lantást engednek az aránylag nem nagyszámú 
törlések, kihagyások, javítások.1

E változások a cselekvény és jellemrajz 
lényegét csak egyetlenegy kivételes esetben 
érintik (a IV. ének 15. szakának 6. sora ere
deti fogalmazással így hangzott: „Egykor Toldi 
Györgyöt a kezembe adja“), különben szinte 
stilaris természetűek: színtelenebb, köznapibb, 
prózaibb kifejezéseknek színesebbekkel, emel- 
kedettebbekkel, költőiebbekkel való felváltása.

Egész strófák vagy sorok vannak újakkal 
felcserélve: az I. énekben egy 16 soros szak; a 
II. énekben egy 8 soros, egyébként legtöbb 
változtatáson ment át a VI. ének; egyáltalán 
nincs változtatás a III. énekben.

Arany Toldit valószínűleg az egyes énekek 
sorrendjében dolgozta ki, legalább ezt lehet 
következtetni a XII. ének némely verselési pon
gyolaságából, a mit mutatnak a szokottnál gyen
gébb rímek, itt-ött a középmetszet gyöngesége, 
vagy néhol a verssor és mondat erőtlen szétesése. 
Talán ezek a költő sietségét árulják el, kinek 
már körmére égett a dolog.2

A kézirat tanúsága szerint Arany Toldit okt. 
23-án fejezte be.

Ekkor bizonyára másolni adta, mert mint 
gyakorolt pályázó már megjegyezhette, hogy „a 
pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapozva, 
kötve, pecsétes levélbe rejtett jeligével küldendő 
s ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, 
hogy a munka saját kezeírása a szerzőnek, ez 
a jutalomtól elesik“. Erről azonban közelebbit 
nem tudunk.

Annyi bizonyos, hogy a pályamű elég korán 
érkezett a Kisfaludy-Társaság titkárához, a 
mennyiben tizennégy társa között a IV. sor
számot nyerte.

A költői pályázatra beérkezett tizennégy 
pályaművet mindjárt a határnap után, novem- 
21-én mutatta be Erdélyi János titkár a Kis
faludy-Társaság ülésében. A társaság a müvek 
megbírálására s a jutalom odaítélésére az előző 
évi háromtagú bírálóbizottság helyett öt tagot 
választott. Ezek voltak Bártfay László, Gaal 
József, Garay János, Tóth Lőrincz és Vörös
marty Mihály.

A bírálók véleményét általánosságban ismer
jük, a mennyiben valamennyien Toldinak ítélték 
a jutalmat, de részletes bírálataikat nem, mert 
a Kisfaludy-Társaság Évlapjainak 1847. évfo
lyama, mely a pályázat történetét részletesen 
tartalmazta volna, nem jelent meg. (Az előző 
1845. és 46. évfolyam is 1849. kelettel nyo
matott.)

Erre vonatkozólag csak a Kisfaludy-Társaság- 
nak a Szépirodalmi Szemlében megjelent hiva
talos színezetű közleményére s az ünnepi ülésen 
felolvasott s ugyanabban a folyóiratban közölt 
titkári jelentésére vagyunk utalva.

1 Összegyűjtötte Esztegár László, kinek posthumus 
dolgozatát bevezetéssel és kiegészítéssel Bányai Elemér 
közölte a Magyar Könyvszemle új folyamának 1905—6. 
évi köteteiben. Czíme: ,.A Toldi trilógia eredeti kéz
iratai a Magyar Nemzeti Múzeumban“.

2 Kardos Albert: Toldi XII. éneke. Észrevételek K 
A. czikkére Toldi XII. énekéről. Irodtört. Közlemények 
I. 1891.
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Az említett közleménynek Toldira vonatkozó 
része így szól:

„Jan. 23-án a függőben levő pályamunkákról 
adattak elő a szokott tudósítások. A társaság 
rendes szépműi jutalmára érkezett tizennégy 
költői beszély közül az öt vizsgáló (Bártfay, 
Gaal, Garay, Tóth Lőríncz, Vörösmarty) egy
értelműig a IV. számú Toldi czímü költeményt 
ajánlotta megkülönböztetéssel jutalmaztatni, az 
V. számút pedig, Szuhay Mátyást, mint másod
rangút, dicséret mellett nyomatni Az ülés öröm
mel értesült e pályázás szép sikeréről és mél
tatása jeléül, vékony pénzbeli erejéhez képest 
a 15 arany jutalmat 20-ra emelte. Felbontatván 
az illető jeligés levélkék, kitűnt, hogy a koszo
rúzott mű szerzője Arany János nagyszalontai 
jegyző, ki „Az elveszett alkotmány“ czímű víg 
époszával a múlt évben is koszorút érdemlett 
a társaságtól . . . Mellesleg jelenthetjük, hogy 
Toldi. .. azonnal nyomatni határoztatok.“ (<Szép
irodalmi Szemle 1847. febr. 7.)

A pályázat eredményéről Erdélyi még aznap 
értesítette Arany Jánost. Levelének Toldi ju
talmazására vonatkozó része Arany kivonatában
ez: „ ------ Van szerencsém üdvözölni önt, mint
pályanyertest újra 7oMjával, melynek sorsa 
éppen a mai üléseken döntetett el, oly kedve
zőig, hogy a díjt méltányosnak leié az ülés a 
kihirdetettnél magasabbra tenni, megszaporí
tani!“ (Arany i v e i  Szilágyihoz. Szalonta, 1847 
jan. 31.)

A Kisfaludy-Társaság febr. 8-iki ünnepi ülé
sében felolvasott titkári jelentés Toldira vonat
kozó részében a következőképen hangzik :

„A társaság által kívánt népies elbeszélés 
feladatára a kitett határnapig érkezett tizennégy 
pályairat. Bírálókul Bártfay, Gaal, Garay, Tóth 
Lőrincz és Vörösmarty voltak elválasztva. Öten 
adtak véleményt külön olvasás után, megismerék 
egyik és másik pályairatnak előnyeit, vették 
észre nyelvi és szerkesztési ügyességet általában 
és kedvező sikerűnek mondák a pályafutást, 
ébresztőnek a társaság jutalmát, de mintha elő- 
legesen összebeszéltek volna, felolvasott véle
ményeik egymásután ugyanazon műnek ítelék 
a díjat, mely, mint egy bíráló magát kifejezé, 
nemcsak a jelen pályairatok közt hasonlíthatat- 
lanúl a legbecsesb, hanem a magyar irodalom 
egyik legszebb dísze; kérdésen kívül, mond a 
bíráló, ezé az elsőség, a pálma, borostyán és 
minden. A pályairat czíme: Toldi. Szerzője 
Arany János. Az illető ülés örömmel fogadá 
ezen egyhangú kedvező ítéletet s azzal igyekvék 
lelkesedését kitüntetni, hogy a jutalmat kitett 
összveget 15 aranyról 20 aranyra emelvé pénz
tára erejéhez képest. Felolvasása e helyen az 
egésznek terjedelme miatt mellőztetik, részek 
pedig az egésznek kára nélkül nem adhatók.“
(Magyar Szépirodalmi Szemle, 1847 febr. 14.)

Toldii tehát, mint a fentebbiekből kitűnik, 
már jutalmazása alkalmával nyomatni határozta 
a Kisfaludy-Társaság.

Arany azonban, ki, mint Ercsey Sándor is 
feljegyezte, elkészült müveivel szemben mindig 
aggályoskodott, Toldiban is talált javítani való
kat s e czélból Erdélyi titkártól a kéziratot vissza,- 
kérte. „ .. . Most is igazítanom kell Toldin s

megkértem Erdélyi urat, küldje le, mihelyt lehet“, 
írja Szilágyi Istvánnak 1847 jan. 31-én. Erre 
utal Petőfi is 1847 febr. 23-án Aranyhoz 
írt levelében: „Hallom, visszakérted Toldii ja
vítani vagy mi. Ugyan minek? Hanem ha már 
ott van, legalább iparkodjál felküldeni, hogy 
minél hamarább kinyomhassák s aztán bámul
hassa két ország.“

Azonban Erdélyi időközben már átadta tit
kári tisztét utódának, Toldy Ferenczn^k s Arany 
kérését hozzá juttatta. Toldy, úgy látszik, kissé 
késlekedett, mert Arany, első levelére elintézést 
nem nyervén, a szükséges javításokat otthon 
csinálta meg s külön lapon küldte Erdélyihez, 
kérvén, hogy a szükséges helyekre ő iktassa 
be. Legalább ez tűnik ki Erdélyi egyik leveléből, 
melyet Toldy Ferenczhez intézett. „T. Úr! 
Arany ismét írt. Ha Toldia el nem ment volna 
még, úgy kérem hozzám küldeni; Arany javítása 
nálam van, én majd belészúrom, a hová kell“. 
(Pest, 1847 febr. 23 Akad. Értesítő 1914. 578. 1.)

Hogy Erdélyi valóban megtette-e a szükséges 
javításokat, nem tudjuk.

A népies elbeszélés-pályázat két kitüntetett 
művét: a pályadíjnyertes Toldii s a megdicsért 
Szuhay Mátyást, továbbá a külön pályázaton 
díjnyertes Bosnyák Zsófiái (Garaytól) egy kö
tetben együtt nyomatta és adta ki a Kisfaludy- 
Társaság.

A kiadás czíme : Költői pályaművek, Mellyeket 
MDCCCXLVIl ben Koszorúzott és Kitüntetett 
A Kisfaludy-Társaság. Toldi, Koszorúzott Költői 
Beszély XII. Énekben, Arany Jánostól — Szuhay 
Mátyás, Dicsérettel Kitüntetett Költői Beszély, 
Tompa Mihálytól. — Bosnyák Zsófia, Koszo
rúzott Legenda, Garay Jánostól. Pesten, 1847. 
Beimel nyomása, Eggenberger és fia árúja. — 
Negyedrét, 120 lap, velin boríték; ára fűzve 1 frt.

A kiadás május végén jött ki a sajtó alól; a 
titkár május 29-én mutatta be elkészült példá
nyát a társaságnak.

A kiadás jövedelméből a szerzőknek kitünte
tésből külön tiszteletdíjat juttattak. A mint a 
Kisfaludy-Társaság hivatalos közleménye írja : 
„A koszorús szerzőknek a lapszámhoz mért 
tiszteletdíj határozása által kívánta a társaság 
az igen szerencsés pályázásoni örömét újabban 
is kifejezni.“ (Szépirodalmi Szemle.)

Valószínűleg ez az összeg az, melyet Toldy 
Ferencz titkár 1847 okf. 1 én Aranyhoz küldött 
levelében jelez : „Tisztelt jegyző ú r ! A Kisfaludy- 
Társaság egyedül az igazságnak tett eleget, mi
dőn a Toldi s egyéb idei költői pályaművek 
utáni nyereség-részét kegyednek megküldeni ha- 
tározá. A szalontai szerencsétlenség csak azt 
okozta, hogy ez osztályrészt előre kívánta ke
gyednek kezéhez juttatni. Méltóztassék azért 
ezen igen érdemlett kisded összeget minden 
tartózkodás nélkül . . . átvenni.“

111.
A koszorúzott Toldi kéziratban és nyomta

tásban írót és közönségét egyaránt elbájolt.
Toldi megjelenése a legőszintébb örömet sőt 

lelkesedést keltette egy nagy költői szellemben, 
Petőfi Sándorban, ki érthető érdeklődéssel kí
sérte a pályázat sorsát, hiszen egész költésze
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tével azt az irányzatot szolgálta, melyet a pá
lyázat mintegy irodalmilag szentesített s melyet 
ő költői meséjével, a János vitézzel különlegesen 
is előkészített.

A mint a pályázat eredményéről értesült, 
még a jutalom ünnepies kihirdetése előtt, kéz
iratban átolvasta Toldit s bámulatának, lelke
sedésének egy megkapóan közvetlen hangú le
vélben s egy lelkes költeményben adott kife
jezést, melyeket azonnal Aranynak küldött.

„Üdv-ezlem Önt. Ma olvastam Toldit, ma ír
tam e verset s még ma el is küldöm . . . minél 
hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon 
meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, 
melyet műve költött bennem. Hiába, a népköl
tészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy 
ezt tegyük uralkodóvá... Írjon Ön nekem, ha 
nem fogja restellni, Írjon magáról akármit, min
dent. hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e 
vagy barna, magas-e vagy alacsony . . . minden 
érdekelni fog. Isten önnel, Isten önnel. Ab in
visis őszinte barátja Petőfi Sándor“ (Pest, 1847 
febr. 4.).

Még lelkesebb hangú költeménye:

Toldi Írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre! . . .
Olvastam költőtárs, olvastam müvedet,
S nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége.

Ha hozzád ér lelkem s meg talál égetni:
Nem tehetek róla . . .  te gyújtottad úgy fel!
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel?

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.

Mit én nem egészen dicstelenül kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!

A mint Beöthy Zsolt mondja, e költemény
ben van egy vonás, mely mindennél jobban 
jellemző: „A mit Petőfi minden mástól és min
den mással szemben fölindulással sőt haraggal 
utasított vissza, új pályatársa irányában önmaga 
teszi meg : Arany nagyságát egyenesen a ma
gáéhoz méri s a saját dicsőségénél is maga
sabbra utalja. Ez a szó csak egyetlenegyszer leb- 
bent el Petőfi ajakéról.“ (Beöthy: Arany János. 
Képes irodalomtörténet II.)

Vájjon mi tetszett Petőfinek különösen Toldi
ban; mi ragadta őt el benne?

Tetszett neki mindenekfölött a népies irányzat 
tökéletes diadala epikai műformában; a mit ő 
a lyrában nem egészen dicstelenül kezdett, 
annak dicsőséges folytatása az epikában; mit 
a János vitézben nem költői siker nélkül pró
bált, annak teljes sikerű betetőzése Toldiban.

Petőfi, mint tudjuk, szeretetreméltó egyoldalú 
sággal a népies irányzat meghonosításában, ki
művelésében nemcsak művészi, hanem egy
szersmind politikai eszközt is látott, mely hi
vatva volt a közfigyelmet az elnyomott nép sor
sára irányítani. E felfogásának már Aranyhoz 
intézett első levelében határozott kifejezést adott. 
„Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel 
áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék s ez

a század föladata, ezt kivívni czélja minden 
nemes kebelnek, ki megsokallta már látni, mint 
martyrkodnak milliók, hogy egy pár ezren he
nyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, po
kolba az aristokratiát!“

Fentebb említett költeményében is hévteljes 
meggyőződéssel mondja:

Az az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja keblének mennyei mannáját,
A szegény nép! olyan felhős láthatára 
S felhők közt kék eget csak néhanapján lát.

Nagy fáradalmait ha nem enyhíti más,
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára,
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás,
Egy édes álom a kemény nyoszolyára!

Toldi népiessége annál inkább lelkesíthette, 
mert Toldi öntudatlan költőiséggel valóban po
litikai czélzatú is, legalább e czélzatosság belé- 
olvasható. Miklós lelki nemessége, elnyomott 
helyzete, önerejével és derékségével való ki
emelkedése mintegy a jobbágyság felszabadu
lásának költőileg előlegezett képe.

Ámde finom költői érzékével Toldi egyéb 
jelességeit is felismerte.

így egyszerűségét, mely tulajdonképpen a leg
szebb költői dísz, melyre csak a népköltészet 
s a legnagyobb költői szellemek tudnak fel
emelkedni.

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja, 
Melynek csengése a rónákon keresztül 
Vándorol s a világ zaja nem zavarja.

Tetszett a benne festett gyöngéd és mély fiúi 
és anyai szeretet, mely reá, a családi érzések 
s elsősorban az édes anya iránti szeretet nagy 
költőjére különösen mély hatást gyakorolt. „A ki 
ily dicsőén festette a gyermeki szeretetet, írja 
1847 febr. 23 án Aranynak, annak magának is 
jó fiúnak kell vagy kellett lennie, s a ki jó 
fiú, az nem lehet rossz ember, az szép, tiszta, 
nemes lélek.“

Tetszett Petőfinek még, mint egy nyilatkoza
tából kitetszik, a költemény valószerűsítő iránya, 
realismusa, mely teljesen rokon az ő lyrai köl
tészetének őszinteségével és természetességével. 
„A mi igaz, az természetes, a mi természetes, 
az jó és szerintem szép is. Ez az én aesthetikám. 
Mikor Toldi alszik s szájából a nyál foly, ezért 
sokan le fognak téged köpni, de én megcsó
kollak.“ (Levele Aranyhoz 1847 márcz. 31-én.)

Petőfinek Toldi iránti bámulata később sem 
csökkent, sőt ha lehetséges, még fokozódott.

1847 jún. 7-én Nagyszalontáról ezt írja úti 
levelében barátjának, Kerényinek:

„Tudod-e, miért siettem ide s mért vagyok 
itt már egy hét óta ? Azért mert Szalontán egy 
nagy ember lakik s e nagy ember jó barátom 
s e jó barátom Arany János, „Toldi“ szerzője. 
Ha e művet még nem olvastad, úgy hiába be
szélnék róla; ha pedig olvastad, úgy fölösleges 
a beszéd. S e költeményt egy egyszerű falusi 
jegyző írta e kis szobácskábán, melynek 
hossza öt, széle pedig két lépés; a mi tulajdon
képen rendén van. A múzsák nem conservativ 
kisasszonyok, ők haladnak a korral s minthogy
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a század jelszava: „éljen a nép!“ a múz'sák 
is leszálltak az aristocratikus Heliconról s a 
kunyhókban telepedtek meg. Boldog én, hogy 
szinte kunyhóban születtem!“

Később 1847 szept. 9-én írja Aranynak: „ Toldii 
most olvasom hatodszor. Csakugyan nyomorú 
férczmű. Még vagy hatszor elolvasom az idén, 
hogy silányságát minél jobban felfogjam“.

Petőfinek nagy érdeme volt Toldi folytatásá
nak, Toldi estéjének létrejöttében, mit Arany 
úgy akart meghálálni, hogy e művet Petőfinek 
akarta ajánlani, de ebben megelőzték. Petőfi Toldi 
középső részének megírására is ösztökélte Aranyt: 
„Ha már a fejét és a lábát megcsináltad, köteles
séged a derekát is megcsinálni, különben vétkezel 
isten és ember ellen . . . Olvaszd egy nagyszerű 
egészszé . . . Hurczold keresztül a magán és 
nyilvános élet minden viszonyain. Ha így be- 
végzed Toldii, Homér és Ossián szerencséjének 
fogja tartani, ha kezet fogsz velők.“ (Petőfi le
vele Aranyhoz, Pest, 1848 ápr. 18.)

Szilágyi István, az Izaparti hű barát, ki 1846. 
évi augusztusi látogatása alatt a készülőben 
levő Toldi elejét eredeti fogalmazásában olvasta, 
s a ki költőbarátja mutatványaiból (IX. és X. 
énekből 25 versszak) többi részéről is fogalmat 
szerzett, Toldi diadaláról értesülvén, lelkesülten 
írja: „Io paean! Rajtam a sor örülni! S teszem 
azt! Nem mintha váratlan volna, hogy Toldi 
győzött, mert én, amennyire ismerem a népies 
írói capacitásokat s azokkal Toldit összehason
lítottam : perczig sem kételkedtem, hogy nem 
lesz, ki vele mérkőzhessék . . . Tehát „ Toldinak 
nagy máj adatik!“ E gészségére!... (Sziget, 
1847 febr. 3.)

Tompa Mihály, ki Szuhay Mátyásával Toldi 
mellett dicséretet nyert s kinek költeményét a 
Kisfaludy-Társaság, elismerése jeléül, Toldival 
s Bosnyák Zsófiával együtt nyomatta ki, midőn 
Toldit elolvasta, ily magasztalólag nyilatkozott 
róla: „A ki Toldit írt, az hordja magasan, 
nemes-magasan fejét. . .  Én csak annyit mondok 
röviden Toldiról, hogy az örökéletű költemény“. 
(1847 júl. 5.)

Br. Eötvös József — Erdélyi János följegy
zése szerint — nagy lelkesedéssel mondta, hogy 
Toldiért mindent odaadna, mit eddig írt, és 
írni fog. (Pályák és Pálmák. Arany János.)

A divatlapok mind megemlékeztek Toldiról. 
Melegen említette az Életképek, a Honderű, de 
legelismerőbben s leghizelgőbben méltatta a 
Pesti Divatlap, Budapesti szemle czímű rovatában, 
startalmi meleghangú ismertetése mellett főképp 
eredetiségét emelte ki.

„Kezd általános meggyőződéssé válni— úgy
mond — olvasóközönségünkben az, mikép 
franczia és német írók szolgamajmolóji helyett 
tiszta, sajátságos nyelvű, magyar érzelmű, nem
zeti irányú költőkre van szüksége irodalmunk
nak, kik romlatlan jellemű népünk eredeti szo
kásait és nyelvét nemesítve ültessék ide át. 
Ezen valódi magyar költők sorában már is ki
tűnő csillagként ragyog Arany János neve, ki
nek a Kisfaludy-Társaság által koszorúzott 
Toldi czímű költői beszélvével az érdem és dicső
ség babérját fényesen kivívnia sikerült.

„Mindenki meglepetve fogja olvasni ezen jeles 
költeményt, mert szerzőnek igen kedves és meg
ható előadása által egész szívünk mélyének 
legbensőbb húrjait illeti meg s a beszély hőse 
és környezetének élethű jellemzése, a bússötét 
színű történeti alap fölött drágakövek és gyön
gyök gyanánt csillogó költői szépségek halmaza, 
a mű eredeti gondolatai, új eszméi s minden 
sorában sajátságosán nyilatkozó egészséges, né
pies magyar nyelve s a tárgy egyszerűsége 
mellett is a kidolgozásnak eleitől végig figyelem 
feszítő érdekessége valóban méltón ragad ben
nünket csodálatra “ (Pesti Divatlap, 1847 jún. 
27.)

Az irodalmi közvéleménynek adott meleg
hangú kifejezést Toldi költői értékére Toldy 
Ferencz, kinek méltatása (névtelenül, s e miatt 
némelyek, így br. Kemény Zsigmond is Erdélyi 
Jánosnak tulajdonították) a Kisfaludy-Társaság 
hivatalos közlönyében, a Szépirodalmi Szemlé
ben jelent meg.

Toldy Ferencz e czikkében a Költői pálya
művek három darabját együtt méltatja, de első
sorban és legterjedelmesebben természetesen 
Toldival foglalkozik.

„Az ítészét — kezdi czikkét — e müvek 
által azon ritka kedves helyzetben látja magát: 
örömpohárral kínálhatom meg az irodalom 
vendégét, mely majd minden gáncs utóízétől 
szabad.“

Toldi költői jelességeiből szerkezetét, jel
lemfestését és népiességét emeli ki s méltatja 
részletesen. Egyéb jelességét, mint erejét a 
a költői kifestésben, nyelvi hatalmát, technikai 
könnyűségét rövidebben jelzi.

Elsősorban tehát szerkezetének tökéletességét 
fejtegeti.

„Kútfeje, úgymond, Ilosvai, de ő az anyagot, 
melyet a régi krónikás minden belső össze
függés s viszonyos szükségesség nélkül anek- 
dotaszerüen regél el, művészileg használja fel 
egy léteges kerek egészül, melynek minden 
tagja szükséges ok vagy okozatként jelenik 
meg. így legelőször is a compositióban bizo- 
nyodik be szerzőnek hivatása az elbeszélő köl
tészetre.“

Toldi tartalmának ebből a szempontból való 
rövid ismertetése után a cselekvény ama ré
szeinek szerves összefüggéséről beszél, melyek 
szerinte magyarázatra szorulhatnak. Ilyen Mik
lós pesti viszontagsága

Toldy Ferencz kifejti, hogy ez „nem laza 
epizód“, mint némelyek hinnék, mert „e nélkül 
Toldi nem jutott volna külső állapotának ön
tudatára s ennélfogva parlagi alakjában meg
jelenne a bajtéren, a divatozó szabályok szerint 
viadala el nem fogadtatott volna . . .“

„Jöhetett volna ugyan Bencze a pesti viszon
tagság előtt, mi által ez szükségtelenné lesz, 
de akkor megjelenése s az anyai kifogyhatatlan 
szeretetnek a távolba is meleg áthatása elveszté 
vala azon költői jelentességet, melyet a szívte
len világ hidegségének e ténye után nyer. Tehát 
per aspera ad prospera.“

Sőt a farkaskaland epizódjának szükséges
ségét is megállapítja. „A farkasviadal nemcsak 
a bujdosó Toldi bajainak bokrosítására, nern-
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csak ereje és bátorsága bővebb kifestésére 
szolgál, hanem hogy ez által is gondolatjai az 
,ő farkasára' vezettessenek vissza, s így azt 
vadabbnak találja . .

„így tud szerző — foglalja össze méltatásá
nak e szakaszát Toldy Ferencz — csekélyek
nek látszó mellékműveket is jelentes lélektani 
és költői motívumokul használni."

Toldy Ferencz másodsorban Toldi jellemfestő 
erejét méltatja.

„Nem kisebb költőnk ereje a jellemző lélek- 
festésben . . . s nála a jellemek nem leíratnak, 
hanem cselekvésbe téve nyilatkoznak, drá
maibban sok drámaírónál, ki mozdulatlan sze
mélyeiről bőven elmondatja, milyenek, vagy 
őket bőven beszélteti, mert nem cselekszenek.“

Ezen alapul elsősorban Toldi cselekvényének 
drámai elevensége, melyet Toldy Ferencz szin
tén nem mulaszt el kiemelni.

„Ez a drámai módja a jellemzésnek kitün
teti e művet a legtöbb költői beszélyek között 
s kölcsönöz neki oly friss élénkséget s friss 
mozgékonyságot, milyen a költemények e nemé
ben ritkán tapasztalható."

Miklós jellemvonásai közül különösen anyja 
iránti szeretetét emeli ki.

Harmadsorban Toldi népiességét hangsúlyozza.
„E költemény legkitűnőbb sajátsága a népies

ség . . . mely nemcsak a kifejezésmódban, 
nemcsak a nyelvezet s a verssel bánásban, 
ezek külsőségek, hanem és leginkább a felfo
gás naivságában áll, e látszó öntudathiányban, 
mely azon kor népköltőinél találtatik csak, 
midőn a tudomány s a művészet a természet 
közvetlenségére olvasztólag még nem hatott, 
midőn a költő korának és népének szemléletét 
és érzését nem a művészetnek, melyet nem 
ismer, törvényeihez, nem ennek eszmélt czéljai- 
hoz szabja, hanem belső szükségességből úgy 
adja, mint az benne, népének hason művelt
ségű tagjában visszatükröződik, ki nem mívelt- 
ségre, hanem csak egyedi felsőbb adományokra 
nézve áll népe felett. Ez a népköltő lényege 
szorosabb értelemben s e tulajdonság tiszta, 
foltatlan birtoka teszi Arany János művét ritka 
tüneménynyé az egyetemes müköltészetben s 
egyetlenné a magyar irodalomban."

„Itt a népies jellem részben és egészben 
híven fentartatott s a költő virtuozitása éppen 
abban tűnik ki, hogy műve szálait a művészet 
kívánalmai szerint ily tökéletesen szőtte a nél
kül, hogy a magasabb míveltségű költőnek 
s a művésznek kezei érezhető küljeleket hagy
nának."

Kifogásolni valót csak igen keveset talál, 
így szerinte a nyál kicsordulása a IV. énekben 
„hívebb, mint lennie szabad". Kifogásolja a
IV. énekben az „óbégat" szót, mint nagyon 
közönségest; azután Miklós érzésének a tű
szúrással és tormareszeléssel való összehason
lítását, „mely furcsa beszélybe igen is illenék, 
de oly pathetikus jelenetbe, mint a hol az áll, 
éppen nem"; a XII. énekben a „világ ökre“ 
kifejezést, melyet igazol ugyan az előző kép s 
a költő népiessége, de mégis alantas, „mert a 
hely, ha valahol, itt komoly és méltó gondo
latokat kiván".

Méltatását ezzel a rendkívüli elismerő kije
lentéssel végzi: „A mű egyébiránt oly tökéletes 
a maga nemében, hogy költője nevét, ha az 
többet nem adna is ezentúl, megörökíteni 
képes". (Szépirodalmi Szemle II. 1847. júl. 11.)

E beható és figyelmes bírálat jó hatást tett 
Aranyra, ki aggályos természetével előre félt 
Toldi kritikájától s egy baráti levelében utal 
is reá.

„Toldi bírálatából jól esik olvasnom, hogy 
az illető ítész (vajon ki ?) sokat észrevett a 
rejtettebb dolgokból, miket én szépség gyanánt 
írtam oda. Megrovásai egész becsülettel men
nek ; a „világ ökrére" nézve is szeretem látni, 
hogy kiemelte a megelőző sort, hol marhák, 
föld és kincsek említtetnek, mert csakugyan az 
adta nekem az ökre szót, nem a rím, sőt em
lékszem, mikor az ökre már le volt írva, azon 
gondolkoztam, micsoda rímet vegyek rá a kápsa 
örökre helyett. Az „óbégat“*ot már kijavítottam, 
azt magam sem szerettem soha, valamint a 
„torma-reszelést" sem örömest hagytam meg, 
no de azok már megvannak. Ellenben a nyál 
— a „tiszta nyál kicsordulását“ aligha meg 
nem hagyom ; népies költeményben ne legyünk 
oly nagyon szaloniasak az inexpressible-ek 
dolgában Aztán meg a tiszta szó, melyet én 
gonddal tettem oda, mérsékel azon valamit. 
Ennyi tudományt merítettem én a kritikából". 
(Levél Szilágyi Istvánhoz, 1847 szept. 6.)

Habár a közönség és irodalom egyértelmű 
elragadtatással fogadta Toldit, Arany nem volt 
müve iránt elfogulva. Megelégedéssel látta 
Toldi sikerét, jókedvét Aranyaimhoz czímű köl
teményében fejezi ki, melyet Toldi pályadíjához 
írt. De a sok dicséret mintha élénkebben kel
tette volna fel aggályait, kritikai szemmel nézte 
művét s nem minden tekintetben volt vele 
megelégedve. Különösen az elejét kifogásolta. 
„Toldi nagyra nőtt — írja 1847 január 9-én 
Szilágyinak. — Azok, miket utóbb írtam, egé
szen más modorúak, népiesebbek, könnyebbek. 
Szeretném az elejét — a mit ön olvasott — 
megváltoztatni, de már késő." „Toldi sem min
denütt tetszik nekem, írja más levelében ugyan
csak Szilágyinak, 1847. év nagypéntekjén; az 
eleje igen nehézkes; sok helyütt igen elszéle
sedik, s néhol nagyon is alant jár. Egyes sorok 
sok helyett numerustalanok . . . Nem tudom ; 
mikor lenne azt szabad újra kiadnom? Mert 
hogy többel együtt és javítva kiadom, az bizo
nyos. így nagyon van okom félni még a jó
akaró kritikától is, hát még a netalán irigytől."

Egy költői népmeséjét a Rózsa é s ' Ibolyát, 
melyet pár hónappal Toldi után készített s a 
melyben Toldi szélességével ellentétben éppen 
a cselekvény gyorsaságára törekedett, az alko
tás könnyűségétől elragadtatva, többre becsülte 
magánál Toldink 1. „Akárki mit mond, én Rózsát 
ma is jobban szeretem", írja 1847. év nagy
péntekjén Szilágyinak Toldira vonatkozólag. E 
véleményét fejezte ki Tompának is egy elve
szett levelében, melyre Tompa így válaszol: 
„Hogy a Rózsa Toldink1 is jobb volna, a maga 
nemében természetesen, ezt mégsem hiszem, én 
inkább szeretném Toldi alá írni a nevemet". 
(Beje, 1848 márcz. 2.)
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Szó sincs róla, Toldiban vannak apróbb 
hibák, egyenetlenségek s e tekintetben vannak 
sikerültebb, egyöntetűbb művei is Aranynak, 
de ezek az egyenetlenségek egy utolérhetetlen köl
tői értékkel: az ifjúság költészetével vannak 
összefüggésben. Toldi egyedüli eposa Arany
nak, melyben igazán ifjú. Ifjúságának öntu
datlan költői varázsát egész művén elömleszti. 
Az ifjúság vaiázsa Toldi naivsága, a költő és 
hőse öntudatlan összeolvadása, a hangulatok 
erősebb hullámzása, végletekbe csapása, az 
érzések dúsabb és mélyebb ömledezése, a ter
vek és czélok könnyűsége, az Optimismus, a 
lelki verőfény, mely a komoly történet minden 
mozzanatát megvilágítja . . . egyszóval az az 
elemezhetetlen báj, melyet az ifjúság nevével 
foglalhatunk össze. E tekintetben Toldi Arany 
összes eposai között páratlanul áll, felülmúlja 
Goethe Hermann\ái s az ifjúság üde báját 
tekintve, kisebb méretben Homeros örökifjú 
eposai mellé állítható. Jól jellemzi maga a költő:

Egyszerű az ének, rajta semmi dísz tán,
De a szívből fakad melegen és tisztán . . .

Toldi Szerelme I. 2.

Később érezte ezt maga a költő is. Költői 
világa hiába gazdagodott, művészete hiába töké
letesedett, egy valami: az ifjúság varázsa — 
természetszerűleg mindjobban tűnt költészetéből.

„Oh, ha még egy olyat énekelni tudnék!“ 
sóhajtja epikai költői pályája végén. Hasztalan 
vágyakozás! Az érzés heve az idővel mindjob
ban hült, a költői hangulatok, világa egyszí- 
nűbb, közömbösebb lett, a képzelet ragyogó 
világát a valóság képzetei mindjobban átjárták, 
a naiv optimismust kétely és csalódás váltotta 
fel, dz alkotás öntudatlan művészetén a tanul
mány mind érezhetőbb lett. Az élet tavasza 
nem tér vissza soha!

IV.

Toldi második kiadása 1853 augusztus havá
ban jelent meg Heckenast Gusztávnál, kinek 
Arany a kiadás jogát három évre hatszáz forint
ért eladta.

De a költőnek egy kis kellemetlen meglepe
tésben volt része. Kiderült, hogy müve első 
kiadása nem kelt el egészen. Meg kellett vásá
rolnia a Költői pályaművek megmaradt példá
nyait, melyeket annak idején átalányösszegért 
Eggenberger vett át, de mindezideig nem áru
sított el.

„Közelebb kilátásom volt egy 600 frtos iro
dalmi jövedelemre, — írja sógorának, Ercsey 
Sándornak Nagykőrösről 1853 aug. 16-án — de 
ez is, vagy legalább egy része eloszlik, mint füst 
és pára. „Toldit“-i (a régit) eladtam 3 évre 
Heckenastnak, s már markomban véltem lenni 
a pénzt, mikor Eggenberger protestál, hogy ő 
megvette a Kisfaludy-Társaságtól az első kiadást 
s az még nem fogyott el. Schedeltől kérdem, 
úgy van-e? Úgy van. Nekem vagy 100 példányt 
meg kell vennem, ha a 600 pengőhöz akarok 
jutni. Nem malheur ez?“

Pedig ennek nem a közönség részvétlensége 
volt az oka, hanem csak az üzleti élhetetlenség

s nemtörődömség, a mint maga Arany is meg
jegyezte.

„Hanem az szép dolog, hogy a Kisfaludy- 
Társaság vagyis Eggenberger-féle kiadás mind
ezideig nem tudott elfogyni!? oka? talán a 
közönség ? Oh nem ! aranyért sem lehetett volna 
néhány év óta kapni sem a pesti sem a vidéki 
könyvárusoknál, kivéven az Eggenberger úr 
becses boltjának valamely sötét zugát. Mióta 
Kőrösön vagyok is, számtalan ember kérdezte 
nálam, állítván, hogy Pesten nem^ kapható, ők 
bejártak érte minden könyvárúst. így árulják a 
magyar könyvet!“ (Levele Tompához, Nkőrös, 
1853. szept. 1.).

Heckenast Toldiból 1854-ben kétféle kiadást 
rendezett. Egy 16-rét kiadást külön s egyet 
hasonló nagyságban Toldi estéjével együtt.

Toldi 2. kiadása az elsőtől csupán némely 
írási és központozási sajátságokban tér el.

Toldi második kiadása adott alkalmat a leg
fényesebb magyar elmék egyikének, br. Kemény 
Zsigmondnak, hogy költői értékéről nyilatkozzék. 
Br. Kemény Zsigmond nagyérdekű tanulmánya 
Császár Ferencz Divatcsarnoka ban jelent meg 
1854-ben.1

Kemény 7o/űfí'-tanulmánya két részre oszlik. 
Első részében a Toldi-kérdéssel foglalkozik s 
tulajdonképpen Toldy Ferencz ősmagyar Her- 
kules-féle Toldi-elméletet czáfolja s éles elmé
vel taglalja a monda mesei és valószerű ele
meit s a nélkül, hogy Toldi Miklós létezéséről 
okiratszerűleg meggyőződhetett volna, pusztán 
elmélkedéssel megállapítja a monda történeti 
alapját

Tanulmánya második részében bő tartalmi 
szemelvényekkel Arany Toldi\át ismerteti, s fő
képp a lélektani mozzanatokra terjeszkedik ki, 
„hogy láthassák olvasói. . ., mily szabatos Arany 
az indokolásban és a mese szövésében. Nála a 
legkisebb tény is kiszámított, összefüggő, hat 
a bonyolításra vagy kifejlesztésre“.

E közben természetesen számos finom észre
vételt tesz a „gyönyörű költői beszély“ egyes 
jelességeire.

Bőven fejtegeti Miklós gyilkosságának kér
dését s a cselekvény e részletének valódi költői 
tapintattal való kezelését.

Különösen kiemeli a költő kitűnő compo- 
sitióérzékét. „Költőnk, úgymond, ki a művészi 
composdió bűbájos titkát bírja, a szétszórt s 
idomnélküli részeket kerek egészszé tudta átva
rázsolni, melynek minden tagja szükséges ok 
vagy okozatként jelen meg. Beszélyéből a leg
csekélyebbnek látszó történetet sem lehet ki
hagyni, a nélkül, hogy a m ese' fejlődésében 
hézag ne támadjon és a motívumok szerkezete 
szét ne bomoljék“.

„A tizenkét ének, melyek Toldi első kalandjait 
festik, s hogy regényes kifejezéssel éljek, hősünk 
lovaggáüttetéséig terjed, külön egy-egy bezárt 
cselekvényt tüntet elénk, de lélektani fonalait 
átviszi a következőbe, annak többnyire főmoti- 
vumává válik, vagy legalább lényegesen hat a

1 Külön megjelent br. Kemény Zsigmond összes 
művei között. (Közrebocsátja Gyulai Pál). V. kötet: Tör 
ténelmi és irodalmi tanulmányok. Bpest, 1906. Franklin- 
Társulat.
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mese továbbfejlesztésére; s az egész compo
site  összhangzásába fölolvad, legkisebb arány
talanságot sem okozva.“

„Maguk a tájképek és természeti jelenetek is, 
melyeket szerzőnk annyi virtuozitással rajzol, 
nemcsak azon igézetért teremtvék, melylyel 
kedélyünkre és képzelődésünkre hatnak, de köz
vetlen czéljuk is van. mert vagy szükséges 
rámái a költő alakjainak, vagy a cselekvény 
kimaradhatalan színhelyei, vagy motívumok be
következő tényekre, vagy végre a cselekvénybe 
olvadnak fel s cselekvényekké válnak.

Kiemeli Arany jellemrajzoló művészetét s az 
egész jellemrajzra csak két sor ellen emel kifo
gást, Miklós szavai ellen Lajos király előtt. 
(„Én meg idejöttem feladni tettemet“), melyet 
szerintünk teljesen alaptalanul, „ildomos fillen- 
tésnek“ nevez.

Végül Toldy Ferencz méltatásából kölcsönzött 
idézettel Toldi népiességét emeli ki. „Túlbecslés 
nélkül állíthatni, hogy Kisfaludy Károlytól Petőfi 
Sándorig nem sikerült egy költőnknek isa népiest 
oly tisztán tüntetni elé, mint Aranynak Toldiban“.

Arany, bár csupán Kemény czikkének első 
részére reflektált egy magánlevelében, büszke 
volt a nagy író elismerésére. „Keménynek Divat
csarnoki czikkéből még ugyan csak az első 
közleményt olvastam, írja Gyulai Pálnak 1854 
jan. 21-én, s azt hiszem, teljes igaza van Toldy 
Ferencz ellenében, legalább én eleve úgy fogtam 
fel Miklós gazdát, mikép ő előállítja. Félek, 
hogy a hátralevő rész miatt pirulnom kell . . . 
Azonban oly író elismerése, oly ember vonzalma, 
mint Kemény, sokkal becsesb előttem, hogysem 
azt igazán megérdemleni legforróbban ne óhajt
sam.“

Részletesebben foglalkozott még Toldival Sa
lamon Ferencz „Arany János és a népiesség“ 
czímen a Budapesti Hírlap 1856. évfolyamában.

Érdekes, hogy míg Erdélyi János 1856 ban 
Arany Kisebb költeményeiről szobában bizonyos 
kesernyés hangon jegyzi meg Arany Jánosnak 
és Toldiiknak kedvező fogadtatását: „Toldii már 
nem bírálták, hanem csak dicsérték. Az ítész 
félt benne megrovandót találni, előitéletből vagy 
gyöngédségből: mindegy; de az én hitem sze
rint károsan . . addig Salamon Ferencz ellen
kezőleg arról panaszol, hogy Toldi kezdetben a 
kedvező fogadtatás mellett sem volt igazi érté
kében méltányolva.

Salamon szerint Toldi fogadtatása meleg, de 
felszínes volt.

„Azon perez óta, írja, hogy a Toldi czímű 
remekből néhány lapot olvastunk . . .  az embert, 
a költőt tökéletesen véltük ismerni s neve ked
ves hangzatúvá lett irodalmunkban Eredetisége, 
újdonsága mellett is e műnek minden sora, 
egyes szavai; az eszmemenet, a beszédfordula
tok oly ismertek, s oly kedvesek voltak, mintha 
a soha nem feledhető édes anyai hang csendült 
volna meg egész tisztaságában, egész varázs
hatalommal. Eszményileg, sejtelmünkben mintha 
már régen ismertük volna e költőt és költésze
tét. Ki ne érezte volna, hogy ott népünk ge- 
niusa szólal meg egész nyugodtsággal, sokat
mondó egyszerűséggel s még naivságában is 
erőteljes férfiassággal“.

„Benső szeretettel, becsüléssel fogadtuk azon 
költőt, kinek észjárásában, férfias s közvetlen 
érzelemnyilatkozatában a magyar lelkűiét és 
gondolkodás tükrözi magát.“

„De Toldi nem volt mindjárt méltányolva s 
számára kimutatva azon hely, melyre irodal
munkban érdemes s csalatkoztak azok, kik csak 
az általános benyomást véve azt hitték, hogy e 
művet és alkotóját ismerik és érdeme szerint 
tudják becsülni. Éppen az egyszerűség, tiszta
ság szokott legcsalékonyabb lenni.“

Erre vonatkozólag Salamon egy találó példát 
említ. „Toldi megjelenése után — írja —nemsokára 
egy igen derék földbirtokostól hallám, hogy az 
a Toldi mulatságos, érdekes olvasmány, de ha 
neki adná magát, ő is tudna olyat írni. Már 
gondoltam magamban, mily kevés lehet az, mit 
ez az úr Toldi kitűnő oldalaiból felfogott, mi
dőn azt hiszi, hogy olyan könnyen lehet utá
nozni, megcsalta e kristálytisztaságú mű, mely
nek fenekét oly közel képzelte állani a fölü- 
lethez.“

Toldi első jelessége, hogy költője közvetlen 
népünk geniusától veszi a lelkesedést. Mint más 
nagy költők, Arany is közvetlen környezetéből 
veszi alakjait, képeit, eszméit. Utánoz, de csak 
a természetet.

„Arany a leghívebb szobrászok közé tartozik, 
de a hűséggel meg is elégszik. Azon néhány 
vonással elénk rajzolt tájképek, alakjainak teljes 
plastikája, mind oly dolgok, melyek fölüleges 
olvasás mellett igen természeteseknek látszanak 
s kivitelük nem lep meg, ha erre különösen 
nem figyelünk. . .  A kevésbbé műértők Toldiban 
semmi rendkívülit nem láttak ... Épp az, a mi 
a mű remekségére mutatott, annak természetes
sége volt s éppen, a mi az írónál legnagyobb 
eredetiség volt, nem juttatá eszünkbe az ere
detiséget.

Azután kiemeli Salamon Toldi stílusának, 
nyelvének természetességét.

„Nyelve oly természetes, annyira összeolvadt 
az eszmével, hogy az olvasók nagy része köny- 
nyen feledte az eszközt s egyebet nem látott 
Toldiban, mint azt, hogy minden helyesen, talpra
esetten van mondva s ez nem tartatott a leg
elsőrendű költői tulajdonnak.“

„Nem készített új szókat. Sőt népi kifejezései 
sem leptek meg különösségük által, hanem csak 
azt éreztük, hogy a költő eszméinek, képeinek 
valamelyik jobb, erélyesebb és határozottabb 
kifejezését alig találhatta volna. Költő czélja: 
minél tökélyesebb művet alkosson az egész 
nyelvkincs felhasználásával . . . Az, ki csak a 
műben akar gyönyörködni, minden sorában 
csak az eszmét, a képet látja oly szabatosság
gal s egész teljességében kifejezve, mikép a 
nyelv érdemeit az oly csalódásig híven előállí
tott tárgy mellett feledi. A körrajz, az árny né
hány erőteljes vonásban mesterileg van kivive. 
Csoda-e, ha e részben is feledtük bámulni a 
mestert?“

Azután említi a compositio természetességét.
„Toldiban a külső és belső compositio oly 

egyszerűen tökélyes, maga az adott anyag annyi 
tárgyilagossággal s művészettel van kezelve, 
mikép senki sem kételkedhetik, hogy irodal-
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műnk ebben a legtökélyesebb művet bírja s 
mint valódi, csaknem egyetlen remekét mutat
hatja f e l . , .“

Csakhogy a tömegnél Salamon szerint az 
irányeszmék, az uralkodó szenvedélyek rajzai 
tesznek hatást, melyekből Toldiban semmi sincs, 
a compositiót nem méltányolja.

Végül Toldy Ferencz méltatásának Toldi né
piességéről szóló részletének alapján, Toldy 
Ferenczczel szémben a mű „ népiességé “-t 
czáfolja.

Szerinte, s helyesen, a széptan szempontjából 
a népies költészet elnevezésnek kevés értelme 
van E műszó mintegy válaszfalat alkot a nem
zeti költészet s a népköltészet alapján fejlődött 
újabb irányú költészet között

„Nem az anyag szerint méltatjuk a költőket, 
hanem alakító tehetség, teremtő erő szerint, 
mely az anyagot a maga illő formájába tudja 
önteni.“ „Se tárgy, se forma tekintetében nincs 
különbség a népies és nem népies között.“

„Arany János, igaz, ritka tünemény, de nem 
azért, mintha öntudatlan, hanem éppen azért, 
mivel öntudatos művész, nem azért, mintha nép
költő volna, hanem azért, mert költő és a köl
tők ritka tünemények.“

V.

Toldy Ferencz, br. Kemény Zsigmond és 
Salamon Ferencz tanulmányaival Toldi általá
nos méltatása egyelőre kimerült. Toldit nem 
bírálták, hanem élvezték. Mint látjuk, Toldi 
egy csapásra foglalta -el helyét az irodalomban 
s azt változatlanul, soha senki által kétségbe 
nem vonva megtartotta és fogja megtartani. 
Az irodalmi tanulmány nem készítette elő Toldi 
diadalát, hanem követte. Nem tett mást, mint 
azt a gyönyörűséget, művészi élvezetet, melyet 
az olvasóközönség öntudatlanul, ösztönszerű- 
leg érzett, elméletileg igazolta. Toldi méltány 
lásában nem csalódott a közönség, s az iro
dalmi élet ellenőrző szervének, a kritikának 
sem kellett semmit helyreigazítania, legfeljebb 
a mű rejtettebb szépségeire figyelmeztetnie. 
Élvezet és müérzék Toldi fogadtatásával egy 
úton járt.

Hogy az irodalmi tanulmány ezután nem 
igen vette tárgyul általános tulajdonságaival 
Toldit, annak magában Toldiban, továbbá Arany 
további működésében van oka.

Első oka az, hogy Toldi olyan remekmű, 
melynek minden egyes része önmagát magya
rázza. Egyszerű, világos, könnyen érthető, mint 
Homeros eposzai, mint a népköltészet. Toldi
ban nincsenek bonyolult jellemek, különös lélek
tani helyzetek, irodalmi problémák: keletkezése, 
megjelenése, tartalma, szelleme, formája úgy az 
irodalmi viszonyokból, mint szerzője egyénisé
géből folyólag a legtermészetesebb. Nem elszi
getelt jelenség, avagy irodalomtörténeti rejtély, 
melyet meg kell magyarázni: természetesen jött 
létre, az irodalom fejlődésébe szervesen illesz
kedik. A legjobb Toldi-magyarázat maga Toldi.

A másik ok : Arany költői tevékenysége. Már 
1854-ben megjelent Toldi estéje ez. eposza, 1856- 
ban jelentek meg Kisebb költeményei, ezek új

anyagot adtak az irodalmi tanulmánynak, mely 
ezután Toldit a költő munkásságával szerves 
összefüggésben veszi tárgyul.

Az irodalomtudósok utóbb Arany egész költői 
működését vették tárgyul. Toldit Arany egyéb 
epikai müvei Között, Aranynak Toldiban nyilat
kozó tulajdonságait általános költői jellemraj
zába olvasztották. így Gyulai Pál Arany János em
lékezetére tartott remek emlékbeszédében, Beöthy 
Zsolt Arany Jánosxót írt tanulmányában, Riedl 
Frigyes Arany János költői jellemrajzáról írt 
könyvében.

Toldirót csak részlettanulmányok jelentek meg, 
melyek között messze kimagaslik Lehr Albert 
kitűnő Toldi kommentára (Toldi, írta Arany 
János. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal 
ellátta Lehr Albert, Bpest, 1881. Franklin-Tár- 
sulat, 2. kiadás 1890.), melyet a magyar Tudo
mányos Akadémia a nagyjutalommal tüntetett ki.

Lehr Albert e nagy szorgalommal, temérdek 
utánjárással összeállított, szerető gondról és 
beleélésről tanúskodó magyarázatokban teljes 
világot vet Toldi stilbeli és nyelvi gazdagsá
gára, szépségéi e és tősgyökeres magyaros ere
detiségére. Nemcsak a nyelvet, hanem alkalmi
lag a tárgyat is megvilágítja avatott, nagy tanul
mányra valló megjegyzéseivel.

Röviden: Lehr e munkájában Toldi nyelvi 
oldalát tökéletesen megoldotta. Nem tudunk el
képzelni Toldi tanulmányt Lehr e kommentára 
használata nélkül.

Természetesen Toldi teljes és rendszeres szép- 
tani méltatása mégis irodalmunk tartozásai közé 
tartozik; mert az már az emberi szellem termé
szetéhez tartozik, hogy a művészi alkotásokról 
elméletileg is számot akar adni.

VI.

A mit Toldi az elméleti irodalomban a maga 
egészében még meg nem nyert, megnyerte azt 
olvasóközönsége kiszélesítésében. És pedig nem
csak a felnőtt magyar közönség változatlan sze- 
retetét élvezi, hanem megszerezte azt az olvasó- 
közönséget, mely a legnagyobb számú, leg
kifogyhatatlanabb, soha nem apadó érdeklő
désű, örökké megújuló, a legfogékonyabb keblű, 
leghálásabb : a tanulóifjúságot.

Egyes lelkesebb nevelők már előzőleg is 
bevitték az iskolába, mielőtt az 1879. évi állami 
középiskolai tanterv kötelező isk( lai olvasmány
nak jelölte volna ki

Toldi úgy általános emberi, mint különösen 
nemzeti szempontból kiválóan iskolai, nevelő 
erejű olvasmány.

Azzá teszik műfaji jelességei, jellemfestő ereje, 
szerkezetének tökéletessége, nyelvének népies
magyaros gazdagsága mellett fiatalos költői 
erőtől, egészségtől duzzadó világa, hangjának 
naivsága; benne ifjú szól az ifjúhoz'; erkölcsi 
világának tisztasága, „indítékainak az ifjúság
hoz való csodálatos illése; a szerelem motí
vumának elejtése mellett a vitézi életpálya utáni 
feltörekvés s az édes anyához való meleg ragasz
kodás . . .

De tisztán nemzeti szempontból is kivételes 
erejű költemény. Mint az 1899. évi újjáalkotott
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tanterv hivatalos utasításai fejtegetik: „Toldi, 
a magyar léleknek örökké tiszta és világos 
tü k re ...“ „Toldi alakja, a mint ez eposzban 
meg van teremtve, a magyar embernek egyik 
ideálja, a melynek vonásait századokon át 
hordta lelkében a nemzet, míg nagy költője 
egy élő képben egyesítette. Története nem pusztán 
magántörténet, sorsának egyes fordulatait nem
zeti érdekkel is k ísérjük ...“

„A nemzet érzelemvilágának ama körei. . . ,  
melyekkel a Toldi érintkezik: . . .  a testierő 
becsülete... a magyar nép szemében, a mit 
századok létharcza emelt jellemző és kedvelt 
vonássá, s a mely a vitézi indulat alapja; a 
lelki derékség..., mely Toldi hatalmas erejét 
megnemesíti s a mely éppúgy nyilatkozik az ész
nek természetes és józan erejében, mint az 
akarat határozottságában, az érzés tisztaságá
ban, nemességében, minden szép és tiszteletre
méltó eszme és személy, tárgy és hagyomány 
iránti kegyeletében és lelkesedésében, továbbá 
istenfélelmében, igazságszeretetében, nagylelkű
ségében s még pusztító haragja mellett is gyer- 
mekies ártatlanságában. Ilyennek tartja a derék 
embert, a derék vitézt a magyar n é p . . .“ „Mik
ló s ..., a ki még szerencsétlenségében is meg
őrzi nagyrahivatottságának tudatát és jogát egy 
szebb jövőhöz. ..  valóban . . .  a magyar nép 
rendületlen hitét is képviseli a maga derék- 
ségében.“

Az iskolai olvasmánynyá emelkedett Toldi elérte 
azt, a mit remekmű egyáltalán elérhet: a magyar 
ifjúság egyik nevelőeszköze, a magyar művelt
ség egyik elevenen ható erejű eleme lett.

(Szászváros.) sándor

A német gyarmatok.
Németország egészen a legújabb időkig csak 

mint szárazföldi hatalom jött számításba. A né
met népet hazájának földrajzi fekvése és ter
mészetes ösztöne inkább szárazföldi, mint ten
geri uralomra utalta. Mikor a spanyolok, portu
gálok, hollandusok hajóikkal a föld minden 
részét bekalandozták s gyarmatokat alapítottak, 
a németek gyarmatszerzésre még nem is gon
doltak. Nem mintha a helyhezkötöttség faji 
tulajdonsága lett volna a németnek, hiszen a 
germán faj expansiv törekvéseit a legrégibb 
idők óta számos példa igazolja (német telepek 
a római birodalomban, népvándorlás, Amerika 
első német telepei, Hanza kereskedelem stb.) 
de az örökös belső egyenetlenségek és a nép 
egységének hiánya nagyban hátráltatta fejlődé
sét, s a mig az anyaföld termőképessége a 
népesedéssel és iparral arányban állott, tengeri 
hatalom után nem igen törtek Hogy mennyire 
nem volt ínyére a német népnek a tenger és 
a tengerentúli birtokszerzés, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a nemtörődömség, melylyel 
az 1682 ben Frigyes Vitmos által Afrika nyugati 
partjain létesített kis telepüket kezelték, mely 
végre is 1717-ben hollandus kézre került.

A német nép világhatalmi fejlődésének alap
ját az 1870—71-iki porosz-franczia háború által

megérlelt nemzeti egység létrejötte adja meg. 
A különböző német törzsek, melyek más és 
más néven szerepeltek a történelemben s a 
melyeket egymástól kisebb-nagyobb különbsé
gek választottak el, a nemzeti egység meg
teremtésével egyszerre hatalmad nemzetbe ol
vadtak össze. Az egységessé vált német nemzet 
fejlődésihez hasonló méreteket a világtörténe
lemben ilyen rövid idő alatt egyetlen nemzet 
sem tudott felmutatni. Ez a fejlődés minden 
téren megnyilvánult: az ipar, kereskedelem, 
gazdasági élet és a tudomány terén egyaránt. 
Ehhez járult a német nép rendkívüli szapora- 
sága. A többi európai államot e tekintetben is 
megelőzte, mert évenkint 8—900,000 lélekkel 
szaporodott a népesség. A birodalom ipari és 
gazdasági termelőképességét ez a nagy szapo
rulat jelentékenyen meghaladta, ezért a külföldre 
való kivándorlás és a külföldi nyerstermékek 
behozatala egyre nagyobb méretűvé vált. így 
Németországot a természeti kényszerűség utalta 
arra, hogy határain túl is terjeszkedjék.

A német gyarmatpolitika 1884-ben született 
meg. Bismarck kezdeményezésére a birodalmi 
gyűlés elhatározta, hogy védelmébe veszi mind
azokat a területeket, melyeken német kereske
delmi telepek létesültek és a melyek nem voltak 
még egy nemzet fenhatósága alatt sem. Gyar
matait részint katonai megszállás, részint vétel 
által aránylag rövid idő alatt (1884—1899) 
szerezte. De még így sem lehetett e téren év
százados mulasztásokat pótolni. A gyarmatosí
tásra alkalmas területek színe-javát az angolok, 
francziák és hollandusok már elszedték előle s 
még így is nagyon sok akadálylyal kellett meg
küzdenie, hogy vetélytársai féltékenysége törek
véseit meg ne hiúsítsa. Megfelelő flottával, 
mely érdekeit támogathatta volna, nem rendel
kezett. Így aztán Németország a gyarmatosító 
hatalmak között utolsó helyre került. Gyarma 
tainak területe kisebb, mint a franczia gyarma
tok V3 és az angol gyárthatok Vio-része. 
Lakosságuk pedig az előbbieknek 21%-a> az 
utóbbiaknak pedig csak 3'2°/0-a.1

A gyarmatok földrajzi fekvése nem kedvező. 
Túlnyomó részük a forró íöldövi Afrikában van, 
hol a gyarmatosítás az éghajlati viszonyok, 
mocsarak, őserdők miatt csak lassan halad 
előre. Fehérek tartósan nem lakhatják a nagy 
meleg és az élősdiek által okozott betegségek 
(malária, álomkór) miatt. Lakosságuk alacsony 
műveltségű és a cultura iránt nem fogékony. 
Egymástól elválasztva, idegen gyarmatok közé 
ékelődnek, az anyaországtól távol esnek; egy 
részük apró, értéktelen szigetekre forgácsolódik 
szét s a mellett a német világforgalom főbb 
útvonalain kívül esnek.

Valamennyi között Kamerun és Togo a leg
régibb. Ezeket még 1884-ben szerezték meg. 
Mindkettő német kereskedelmi telepekből fej
lődött ki. Kamerun az 1911-iki franczia-német

Kiterjedés Lakosság Összforgalom 
m i l l i ó k b a n

Angol gyarmatok 29 km2 377 24,000 Mk
Franczia 10-9 „ 57 2.874 „
Holland 2 „ 38 1,086 „
Német „ 27 „ 12-4 305 „

7*
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egyezmény szerint mintegy 300,000 km2-el 
gyarapodott meg (eredetileg 493,000 km2 volt). 
Lakossága pontosan nem ismeretes, 5 —6.000,000 
körül lehet. Ez a legkevésbbé felkutatott gyar
mat. Őserdők, magas parti hegyek, hajózásra 
alkalmatlan folyók, ellenséges indulatú ben- 
szülöttek állották útját a belvidék feltárásának. 
Jóformán csak a partvidék és a Csád-tó kör
nyéke ismeretes belőle. Tengerpartja is kedve
zőtlen alakulatú. A Sanaga aestuariumszerü 
torkolatán kívül sekély, zátonyos, mangróvétől 
ellepett, hullámveréses és kikötők számára al
kalmatlan. Egyetlen fontos kikötője Duala. 
Földje gazdagon termő, de kedvezőtlen éghaj
lata miatt, mely az európai betelepedést kor
látozza, inkább csak a partvidéken van kihasz
nálva. A rendszeresen művelt ültetvények száma 
és kiterjedése nem nagy. Pálmafajokban bővel
kedik; a pálmaolaj, kaucsuk, gummi, elefánt- 
csont a kivitel legfőbb czikkei. 1884 óta a 
kakaótermelés is nagy lendületet vett. A Kame- 
run-hegy lejtőin a fűszernövényeket is sikerrel 
művelik. Kereskedelme fejlődését bizonyítja, 
hogy kivitele tíz év alatt (1900—1910) meg
háromszorozódott.

A belföldi kereskedelem megkönnyítésére ma 
már 241 km hosszú vasút, több fontos keres
kedelmi telep és az ezeket összekötő műutak 
szolgálnak. Letelepedésre a Kamerun magas 
vidéke a legalkalmasabb. A czélszerüen beren- 

• dezett egészségügyi intézményeknek tulajdonít
ható, hogy a német gyarmatosító lakosság 
száma rohamosan emelkedett, különösen az 
utóbbi tíz év alatt. Ma már 1537 fehér lakik 
itt, holott 1890-ben még csak 105, 1899 ben 
pedig 425 volt a letelepedett fehérek száma. 
A kedvezőtlen természeti viszonyok ellenére is 
Kamerunból idővel még értékes gyarmat vál
hat. A termelés kiterjesztésével, a kereskedelem 
fejlesztésével még sokat lehetne elérni. A belső 
területek tudományos felkutatása és betelepí
tése, a partvidék kereskedelmi összekapcsolása 
a Csád-tó környékével és a szomszédos gyar
matokkal, a benszülött lakosság intensiv fel- 
használása katonai és culturális czélokra — 
mind a jövő feladatai közé tartozik.

Togo a legkisebb, de a legsűrűbben lakott 
afrikai gyarmat, mely a francza Dahome és az 
angol aranypart között fekszik. Kis területének, 
elszigeteltségének és az angol és franczia 
szomszédságnak tulajdonítható, hogy mindjárt 
a háború elején angol kézre került. 52 km 
hosszú lapályos és a hullámverés miatt nehe
zen megközelíthető partja közlekedési szem
pontból nagyon hátrányos, sőt egyes hónapok
ban (márczius—június) teljesen hasznavehe
tetlen. A partvidék lagunás, egészségtelen, 
letelepedésre nem alkalmas. A maláriamentes 
magas föld a parttól csak mintegy 300 km 
távolságra kezdődik. Déli része a nagy forróság 
és az aránylag kevés és kedvezőtlen eloszlású 
csapadék (évi 6—700 mm) miatt művelésre 
nem igen alkalmas steppe vidék. Békés termé
szetű és földművelő munkákra alkalmas ben
szülött lakossága megkönnyíti a gyarmatosítás 
előhaladását. Kereskedelmi szempontból fonto
sabb, mint Kamerun. Jórésze még nincs gyar

matosítva. Rendezett utak és vasútak csak a 
tartomány déli részében vannak (323 km).

Délnyugat-Afrika területre nézve a németek 
második gyarmata. Két és félszer akkora, mint 
hazánk. Minthogy éghajlata miatt fehérek is 
lakhatják, itt találjuk az összes gyarmatok kö
zött a legtöbb európait (15,000). Értékes gyar
matnak azonban ez sem nevezhető. Meghódí
tása-nehezebben ment, mint a többi gyarmaté. 
Az itt lakó pásztornépek szívós ellenállása 
miatt, a számtalan menedéket nyújtó sziklás 
és bozótos térszínen — sok vér- és pénzáldo
zatot követelt. Egy része még ma is ismeret
len. Partja kopár, a szegélyező homokzátonyok 
miatt nehezen hozzáférhető. A parton húzódó 
düne-lánczok a belföldi közlekedést is meg
nehezítik. Szvakopmund az egyetlen jó kikötő 
a britt kézben levő Walfis-öböl bejáratánál. 
A többi parti állomás csak nagy költséggel 
menthető meg az elhomokosodástól. A száraz
föld belseje terraszszerűleg emelkedik; canon- 
formájú völgyekkel szaggatott sziklás vidék, 
hol a termőterület kiterjedése csekély. A Kunené-n 
és Oranjé-n kívül egyetlen használható folyója 
sincs. A nagyszámú szakadék és patakmeder 
többnyire csak esős időben szállít vizet. A csa
padék — ha tekintetbe vesszük a nappali 
száraz levegő által gyorsított párolgást — szer
fölött kevés (400—800 mm évenként), ezért az 
ország legnagyobb része száraz, steppe vidék 
Ehhez járul a nappal és éjjel nagy hőmérséklet 
különbsége s a gyakori köd. Éghajlati viszo
nyainál fogva inkább földművelésre, mint állat- 
tenyésztésre alkalmas, de legnagyobb jelentő
ségét bányáinak köszönheti. 1914-ben rezet 
6.500.0C0, gyémántot 30.000,000 márka érték
ben bányásztak. Az emberi telepek meglehető
sen szórványosak, nagyobbrészt a vasútvonalak 
mentén épültek. Az átlagos népsűrűség igen 
kicsi, 8 km2-re mindössze 1 -ember esik. A né
met gyarmatok között ennek van a legfejlettebb 
vasúthálózata (2104 km). Bár a német kormány 
mindent elkövet a gyarmatosítás érdekében, a 
kedvezőtlen természeti viszonyok (terméketlen
ség) miatt nem nagy jövőnek néz elébe.

A németek legnagyobb és legnépesebb gyar
mata Kelet-Afrikában van. Fekvése kedvezőbb, 
mint a többi gyarmaté, mert az Ázsia és az 
Afrika közötti kereskedelem vonzó területébe 
esik. Már az arab uralom idején is jelentőségre 
emelkedett. A németek jó ideig nem sokra ha
ladtak itt gyakorlatlan és elhibázott gyarmato- 
sítási politikájuk miatt. A tengerparti zónán 
kívül, melyet a zanzibári szultántól 4.000,000 
márka váltságdíjon szereztek meg, tényleges 
hatalmuk jó ideig alig terjedt tovább. Forró 
égövi növények termelésére alkalmas terület, 
bár sok benne a sós puszta és a steppe. Az 
esős évszakban nagy területek válnak mocsa
rassá ; ezek a száraz időszakban aztán teljesen 
kopárak. Az éghajlat egészségtelen. Az euró
paiak a tengerparton és a Kiima Nazsáró 
egészséges vidékén telepedtek le. A kiviteli 
kereskedelem még javarészben a természettől 
készen nyújtott nyerstermékekre szorítkozik. A 
német telepesek által berendezett ültetvények 
száma egyre gyarapodik (707 ültetvény 542,000
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ha területen) úgy, hogy az európai bevándor
lónak termelés dolgában már túltesznek a ben- 
szülötteken is. A főbb kereskedelmi utak a 
parti kikötőkből vezetnek a Tanganyika-tó’kör
nyékére. A vasútvonal kiépítése óta a belső terü
letek gazdasági kihasználása is gyors léptekkel 
halad előre, bár ily nagy területű és alacsony 
műveltségű népektől lakott terület tökéletes 
gyarmatosítása sok időt és gondot igényel.

A Csendes-óczeánban lévő német gyarmatok 
javarésze Uj-Guineára (Vilmos császár-föld) és 
a Bismarck szigetekre esik. Az elszórtan fekvő 
kisebb szigetek (Marianna, Karolina, Marsall, 
Szamoa-szigetek) együttvéve csak 5000 km2 
területet foglalnak el s Németországhoz hasonló 
területen szóródtak szét. Új-Guinea még ma is 
nagyrészben felkutatatlan, holott legnagyobb 
szélessége csak 700 km. A behatolás a nagy
kiterjedésű mocsarak, őserdők, magas hegyek, 
lakatlanság és élelemhiány miatt nehezen halad 
előre. A gyarmatosítás itt még kezdetleges 
színvonalon áll. A kisebb szigetek között 
Szamoa jelentősebb. Ennek magának félannyi 
ültetvénye van, mint Kamerunnak. Lakossága 
is a legműveltebb s így a gyarmatosítás szem
pontjából a leghasznavehetőbb. A kevés gya
pot-, kávé- és fűszerárú mellett a kobra a szi
getek főkiviteli czikke A Marsall-szigetek nagy- 
mennyiségű phosphatot szolgáltatnak. 1912- 
ben 4 l/2 millió márka volt a phosphat kivitel 
értéke.

Kiau-csau a khínai partokon a németek leg
nagyobb jövővel kecsegtető gyarmatának Ígér
kezett. Jelentőségét kiváló fekvésének köszön
heti. Richthofen földrajzi éleslátása kereste ki 
ezt a helyet hazája számára, Megszerzésére 
1897-ben két német missionarius meggyilkolása 
miatt vezetett büntető-expeditio szolgáltatott 
okot. Csingtau a gyarmat főhelye, a khínai 
partok kereskedelmi és hadászati szempontból 
egyik legfontosabb állomása. Az ásványi kin
csekben (kőszén, érczek) rendkívül gazdag 
Santung tartomány is a kis gyarmat gazdasági 
vonzóterületébe tartozik. Ennek kihasználásához 
máris nagy buzgalommal láttak hozzá a néme
tek. Csingtaut nagy befektetéssel európai jellegű 
várossá és kikötővé építették ki. Jelentőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy for
galma évről-évre óriási mértékben emelkedik. 
(1902-től 1905 ig pl. csaknem megháromszoro
zódott.) Forgalma máris volt félannyi, mint a 
többi gyarmaté együttvéve.

A gyarmatok felett a következő statisztika 
nyújt áttekintést:

Kiterjedés Lakosság
km2 színes fehér

milliókban
Kelet-Afrika . . . 995,000 75 millió 4,866
Délnyugat-Afrika . . 835,100 115,000 14,830
Kamerun . . . . 790,000 5—6 millió 1,500
T o g o ........................
Új-Guinea és a Bis-

87,200 1 millió 372

marck- szigetek. . 
A csendes-oczeáni

240,000 530,000 748

többi sziget. . . 5,048 34,000 925
Kiau-csau . . . . 552 161,000 4,000

Kivitel Bevitel Vasutak
1912-ben km-ben

millió márkában
Kelet-Afrika . . . . 22 38 1065
Délnyugat-Afrika . . 35 44 2104
K a m e ru n ................... 21 29 241
T o g o .............................
Új-Guinea és a Bis-

7-2 11*4 323

marck-szigetek . . 
Csendes-oczeáni többi

36 39 —

sziget........................ 14-4 5-8 —
Kiau-csau ................... 54 6'5 436

E statisztikából kitűnik, hogy a gyarmatok 
nagyságával népességük és értékük nincsen 
arányban. Például a kis Togo népessége és 
forgalma viszonylag sokkal nagyobb, mint a 
többi afrikai gyarmaté, nem is szólva Kiau- 
csauról. A bevitel a kivitelnél mindenütt na
gyobb, mint a hogy a gyarmatok számadásá
ban a kiadási tételek mindenütt meghaladják a 
bevételi tételeket. Elmondhatjuk, hogy legalább 
is ezidőszerint Németország meglehetősen rá
fizet gyarmataira s a fentebb vázolt okok miatt 
nem is remélhető, hogy ezek valaha (Kiau-csau 
kivételével), az angol gyarmatokhoz hasonló 
tőkét jelentsenek az anyaországra nézve.

Bár a németek későn fogtak gyarmatosítás
hoz s így nem is hivatkozhatnak hosszú évek 
tapasztalataira, mint a francziák és angolok — 
mégis nemcsak hogy megállják a helyüket e 
téren, hanem egyben-másban még felül is múl
ják vetélytársaikat. Hatalmukat nem kizárólag 
katonai erőszakra, hanem alattvalóik békés 
meghódítására alapítják s a művelődés terjesz
tésével igyekeznek hasznavehető polgárokat 
nevelni belőlük. A missionariusok mellett egyre 
nagyobb számmal létesített iskoláik ebben ki
tűnő segédkezet nyújtanak nekik. Gyarmataik 
ismeretlen területeinek tudományos felkutatásá
ban is előljárnak, pontos topographiai és geo
lógiai térképeket készítenek róluk s a ter
mészeti viszonyok beható tanulmányozására 
mindenütt tudományos intézeteket létesítenek, 
így a gyarmatoknak már tekintélyes tudomá
nyos irodalma támadt rövid idő alatt. Nagy 
gondot fordítanak továbbá arra is, hogy a 
forró égövi egészségtelen vidékeket a fehér beván
dorlók számára is minél hozzáférhetőbbé tegyék. 
A magasabb fekvésű, maláriamentes helyeket 
választják ki európai telepek számára. A mo
csaras partokat lecsapolják, azonkívül kórházak 
és egyéb népjóléti intézmények által gondos
kodnak az egészségügyi viszonyok megjavítá
sáról. Ennek legszebb eredménye a fehér 
lakosság folytonos gyarapodása.

Fontos azt is tudnunk, hogy a gyarmatok 
mennyiben elégítik ki Németország gazdasági 
szükségleteit és mennyiben felelnek meg az 
anyaország hatalmi érdekeinek. Már az eddi
giekből is megállapíthatjuk, hogy a gyarmatok 
távolról sem tudják ellátni az anyaországot 
azokkal a gazdasági eszközökkel, melyek egyre 
fokozottabb arányú ipari fejlődéséhez szüksé
gesek. Németországnak elsősorban élelmi-czik- 
kekre és szövőipari nyersanyagokra (gyapot, 
gyapjú) van szüksége. A gyarmatokból pedig
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mindezeket csak igen kis mértékben kapja meg, 
ezért idegen országokból (Oroszország, Egyesült 
Államok stb.) kénytelen beszerezni azokat. Ez 
pedig a gazdasági önállóság szempontjából 
rendkívül hátrányos, mert ki van szolgáltatva 
teljesen azok önkényének. Anglia és Franczia- 
ország már sokkal előnyösebb helyzetben van
nak Az ipari termeléshez szükséges nyersanya
gokat saját gyarmataikból kapják. Anglia mai 
ipara gyarmatai nélkül ki sem fejlődhetett volna. 
Németország iparában ellenben gyarmatainak 
vajmi kevés része volt. A német ipar nagyszerű 
teljesítményei ennek daczára is rövid idő alatt 
felköltötték ellenségeinek irigységét. Mondhat
juk, hogy a világháborúnak is ez az egyik fő 
indítóoka. Anglia és Francziaország jól tudták, 
hogy Németországnak gyarmatokra van szük
sége s azt hitték, hogy ezt a vágyat csak az 
ő rovásukra valósíthatja meg. A német hadi és 
kereskedelmi flotta nagyarányú fejlesztésében a 
hódító politika előkészítő lépését látták. Német
országnak a marokkói kérdésben tanúsított 
állásfoglalása azt a meggyőződést érlelte meg 
a francziákban, hogv Németország afrikai gyar
matait akarja lassanként elszedni tőlük. A né
met kereskedelem nagy térfoglalása a világ- 
piaczon hova-tovább növelte az angolok félté
kenységét, kik eddigi egyeduralmuknak vesze
delmes vetélytársát látták a németekben. A 
németek tudvalevőleg gyarmataik fogyatékossá
gát azzal igyekeztek kárpótolni, hogy azokkal 
az országokkal léptek politikai és kereskedelmi 
kapcsolatba, melyek gazdaságilag értékesek, de 
kellőleg kihasználva még nincsenek s a mellett 
iparczikkeik számára is jó piaczokul ígérkeztek, 
így ázsiai Törökországban, Klímában, Argen
tínában, Chilében stb. a német befolyás egyre 
jobban vált érezhetővé. Németország bekerí
tése és kiéheztetésének a terve a fejlődés teljes
ségében levő Németországot akarta össze- 
roppantani.

A háború eddigi eredményei azonban az 
angol-franczia tervek meghiúsulását fényesen 
beigazolták Igaz, hogy sikerült elszedni a né
met gyarmatokat s már fel is osztották azokat 
egymás között. Togo-t és a csendes-oczeáni 
szigeteket már az első napokban megszállották. 
Kiau-csau hónapokig tartó hősies védelem után 
japán kézre jutott. Kamerun és Délnyugat- 
Afrika ellenállása is megtört, mindössze Kelet- 
Afrika tudta magát tartani mindezideig, de a 
lőszerhiány miatt ez is előbb-utóbb angol kézre 
kerül. Azonban a gyarmatok sorsa is az európai 
harcztereken dől el. Valószínű, hogy a régi 
gyarmatok nem kerülnek mind vissza hozzájuk, 
különösen a japánok és a dél-afrikai unió által 
megszállott területek sorsa kétséges, a győzel
mes Németország azonban nagy és értékes 
zálogterületek birtokában bizonyára megfelelő 
módon tudja majd kárpótolni magát.

Dr. Hézser Aurél.

Egy magyar „aufklärista“ 
paedagogus.1

Bérezés Gömör vármegyének változatos, viha
ros múltjában mindenha jelentékeny szerepet 
vitt az alig másfélezer lakosú Csetnek városa 
(ma nagyközség). Vára, melyet hajdan a Cset- 
neky, Bebek és Bakos családok bírtak, rég 
romba dőlt, de régi, csúcsíves, ma az ev. egy
házközség tulajdonában levő szokatlanul tágas 
temploma, számos nemesi udvarháza, ma is 
fényes történeti múltjáról regél. Kicsisége daczára 
a múltban fontos iparűző-központ volt. Sokáig 
híres volt országszerte a jóillatú csetneki dohány 
és a finom ízléssel dolgozott csipke. Azonban 
volt olyan idő is ez érdekes városka életében, 
midőn méltán viselte a „magyar Schnepfenthal“ 
nevet. És valamint ez a messzeföldön híres 
németországi nevelőintézet egyetlen ember, a 
jeles Salzmann alkotóképességének és paeda- 
gogiai hivatottságának köszönte hírnevét, úgy a 
csetneki iskola és nevelőintézet fellendülése is 
egy felette érdekes személyiség, Tsisch (vagy 
Tsich) Tamás nevéhez fűződik. Szomorú dolog, 
hogy errférfiúról csak igen kevés adat maradt 
ránk. Ő maga ugyanis semmit sem írt és azért 
az úiabb lexikonokban és irodalomtörténeti 
művekben egyetlen szó sem esik róla. Csak 
alkotásából, kortársai ítéletéből és első életírói 
rövid, töredékes adataiból és czélzásaiból követ
keztethetünk egyet-mást az érdekes emberélet 
törekvéseire és e törekvések mögött álló bátor, 
szabad egyéniség jellemtulajdonságaira. A kik 
vele foglalkoztak, mind megemlítik, hogy Tsisch 
kint járt német földön, hosszabb ideig időzött 
Salzmann intézetében és ott nyert indítást egy 
hasonló intézet létesítésére Legújabban azonban 
ez a látogatása is vitássá vált és így újabb 
kérdés előtt állunk: honnan, kitől vett ösztön
zést élete munkájához? Talán Tessediktől, 
kinek szarvasi gazdasági intézetét 1791-ben 
meglátogatta?

De ismerkedjünk meg előbb életének főbb 
mozzanataival. 1756-ban született Dunakesziben. 
Atyja, János, kézműves, anyja .Lazányi Zsuzsánna 
volt. Ányanyelve vagy a német vagy a tót lehe
tett. Tudományos pályára szánván magát tanul
mányait Aszódon Kadas vezetése alatt kezdette, 
azután Selmeczen Severini alatt folytatta, majd 
pedig Modorban, Valter és Késmárkon Pod- 
koniczky alatt, Debreczenben pedig magyar 
nyelvet és irodalmat tanult. Azután több helyütt 
nevelősködőtt, többek között báró Tót-Prónay 
László királyi biztos házánál. 1786-ban a jénai 
egyetemen időzött, a hol, Griesbach, Oöderlein, 
Eichhorn és Succov Lőrincz tanárokat hallgatta, 
a kik többé-kevésbbé rationalista szellemben 
tanítottak A bibliának kritikai szemmel való 
vizsgálata, a positiv keresztyénség fölé emelkedni

1 Források a dolgozatban említetteken kívül: Bart- 
tholomaeides L .: Memorabilia Provinciae Csetnek. Neo- 
solii 1799. L. Haan: Jeux Hungarica. Gyuláé 1858. 
Bredeczky: Reisebemerkungen. Wien, 1889. Fraknói: 
Martinovics és társainak összeesküvése. Budapest, 1884. 
Concha : A kilenczvenes évek reformeszméi és előzmé 
nyeik. Budapest, 1885.
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törekvő theologiai irány akkoriban mind erősebb 
hullámokat vetett és fogékony talajra talált a 
tehetséges Tsisch lelkében. Az egyetemen .nyert 
indításokat pedig a kicsiny egyetemi város élénk 
szellemi éiete és a felvilágosodásnak kedvező 
légköre nagyban továbbfejlesztette. 1788-ban 
eszmékkel terhelten hazatérve Tsisch a csetneki 
latin iskola rectori ál ását fogadta el. A csetneki 
ev. iskola jegyzőkönyvében (1726—1864-ig) a 
tanulók névsorán kívül a következő sajátkezű 
beírást találjuk Tsischtől: „Ego Thomas Tsisch 
nullos praeter Basilii Fabry Lexicon et Biblia La
tina in Bibliotheca inveni, dum mihi auctoritate 
Inclyti Patronatus officium Rectoris Anno 1788. 
25 Juny resignatum fuisset.“ Az iskola, mely
nek élére Tsisch került, már akkor hosszú 
múltra pillantott vissza. B. J. (valószínűleg 
Bartholomaeides János) az iskola rövid ismer
tetésében (Néptanítók Könyve 1856. 165--168) 
3 korszakot vesz föl 1724-1788, 1788—1800 
és 1800—1856, mivel az iskolai jegyzőkönyv 
1724 ben kezdődik, pedig az iskola nem akkor 
született meg, hanem jóval előbb élt, valószínű
leg már a reformáczió előtti időben is. Legalább 
régi, a XIII. sz.-ból való temploma valószínűvé 
teszi, hogy ily tekintélyes helyen már akkor is 
megfelelő módon gondoskodtak az iskolázásról. 
1556-ban létesült Csetneken az ev. gyülekezet 
és vele együtt az iskola is protestáns jelleget 
vett fel. Azután változatos napokat látott az
1—2 tanítós iskola a reformáczió és ellenrefor- 
máczió meg a nemzeti szabadságharczok alatt, 
de gimnaziális jellegét mindig fentartotta, sőt 
a grammatikán kívül olykor-olykor rhetorikát 
is tanítottak benne. Sajátságos volt, hogy a 
magyar és német ajkú ifjak szívesen felkeresték 
a tót nyelv megtanulása végett. Az eredetileg 
német Csetnek, ugyanis a XVI—XVII. század 
folyamán eltótosodott volt. Versenytársa Dob- 
sina, az egyetlen gömöri helység, hol a német
ség korunkig megmaradt, viszont a német nyelv 
megtanulására adott alkalmat. Abban minden for
rásunk egyetért, hogy Tsisch megjelenése új 
korszakot kezd a csetneki iskola történetében. 
Mindenekelőtt a paedagogia új irányait hono
sította meg: a reális tantárgyakat és a nyelvek 
gyakorlati tanítását, azután pedig látva, hogy 
egy ember kevés az annyi osztályból álló isko
lának, segédtanítókat alkalmazott. Legnagyobb 
és legsikeresebb tette azonban az volt, hogy 
az iskolát nevelőintézettel hozta kapcsolatba. 
E kor különben is a magánnevelőintézetek fény
kora volt. Alapítóik hangzatos, reklámízű pro- 
grammokat és prospectusokat adtak ki, és így 
hívták fel a figyelmet az új életbelépő intézetre. 
Ezzel szemben kedvezően jellemző paedagogu- 
sunkra, hogy minden ilynemű ajánlgatástól tar
tózkodott, egyetlen egy lapban sem jelentette 
be intézete megnyitását és később sem számolt 
be működéséről. Annál nagyobb dicsősége, hogy 
kísérlete nagyszerűen bevált, híre neve reklám 
nélkül is elterjedt és növendékeinek száma évről 
évre emelkedett. (Haan „in magno confluxu 
juvenuirP-ról beszél!) Igazán hálával tartozunk 
Tsisch egy ismeretlen barátjának, hogy az in
tézet szervezetét, tanulmányi rendjét az „Anna
len der Literatur und Kunst in den österreichi

schen Staaten“ ez folyóirat 1803-ik évfolyamá
ban közzétette. Bő kivonatban ismertetem, hiszen 
ez a legfőbb forrásunk az intézet belső életére 
vonatkozólag. A közlemény szerint az intézet 
1792 október havában vette kezdetét. Létesíté
sénél a rectort az a gondolat vezette, hogy 
nem volna-e lehetséges a hazai élő nyelveket 
(a magyar, német, tót nyelvet) egymásután gya
korlatilag megtanulni a nélkül, hogy azért a 
latin nyelvet és reáliákat el kellene hanyagolni; 
eljárása pedig az volt, hogy egy-egy nyelv 
megtanulására egy-egy évet szánt. Ezért próba
képpen 12, 6—12 éves fiút magához vett, külön 
lakást adott nekik, külön tanítóval és felügyelővel 
látte el őket, kikötötte, hogy szüleikkel csak ritkán 
érintkezzenek és egymásközti társalkodásukban 
csak egy nyelvet használjanak. A kísérlet oly fé
nyesen sikerült, hogy a következő évben már 70 en 
jelentkeztek. Az intézet híre aztán folyton nőtt, 
a látogatottság pedig évről évre emelkedett. 
1795-ben Bredeczky Sámuel, a későbbi lembergi 
superintendens, látogatta meg az intézetet és 
személyesen meggyőződött róla, hogy a gyer
mekek mily könnyedséggel tanulták meg a né
met és magyar nyelvet. De egyebekben is meg
felelt Tsisch intézete a szülők igényeinek, 
annál szomorúbb, hogy aránylag oly rövid 
ideig állhatott csak fenn! Az okokat majd alább 
látjuk. Nézzük most az iskola tantervét, melyet 
a tudósító, a ki úgy beszél, mintha az intézet
hez tartoznék, paedagogiai megjegyzésekkel kí
sér. Az iskolába 6—14 éves gyermekek vehe
tők fel. Idősebbek, az ú. n. philosophusok, leg
feljebb szívességből, de akkor is zsenge ifjú
ságtól elkülönítve taníttatnak. Az intézet főtörek
vése, hogy edzett, a természet és emberi élet 
kellemetlenségeit elpuhuifság és gyávaság nél
kül eltűrő nemzedéket neveljen. A testi büntetés 
nem szokatlan, de általában igen ritka. Önálló
ságra úgy nevelődnek a tanulók, hogy sokat 
mások segítsége nélkül tartoznak elvégezni. Az 
egymásiránti előzékenység egyik főkötelessé
gük. El kell tűrniök az időjárás szeszélyeit és 
ezért fárasztó sétákat rendez a vezetőség. Buzgón 
arra törekszik minden tényező, hogy hozzászok
janak a rend és tisztasághoz is. A külső modor 
és szokásos etiquette elsajátítására úri házakban 
látogatásokat tesznek, még pedig úgy, hogy a 
kisebb növendékeket egy tanító vezeti, a nagyob
bak maguktól mennek és a tanítók csak meszi- 
sziről megfigyelik. Vasár- és ünnepnapon a napi
rend az, hogy délelőtt a növendékek a templomba 
mennek, vagy pedig a tanító otthon tart isten
tiszteletet, mely énekből, katechisatioból és a 
gyermekek felfogásmódjához alkalmazkodó inte
lemből áll. (Ez salzmanni vonás !). A délután 
az említett látogatásokkal, vagy pedig sétálással 
telik el. A növendékek több csoportra oszlanak, 
úgy hogy mindenik csoport a maga tanítójával 
egy szobában alszik. Minden tanító naplót vezet, 
melybe a gondjaira bízott növendékek minden 
foglalkozását és kihágását bejegyzi. Hasonlóképp 
minden tanulónak is megvan a maga naplója, 
melyet a tanítók sorban átnéznek. A házirend 
hétköznap e z : felkelés reggel hat órakor, azután 
öltözködés, ima, reggeli. 7—11-ig tanítás 11—12-ig 
zene vagy táncz. Azután a növendékek bemu
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tatkoznak a tanító előtt, hogy tisztán vannak-e 
mosakodva és fésülve. (A növendékek fejét heten
ként kétszer délután gondosan megtisztítják. A 
fürdés csak a tanítók felügyelete mellett van meg
engedve és alkalmuí szolgál az úszás megtanu
lására.) 12 órakor étkezés. Ebéd után 2 óráig 
játék a szabad levegőn a tanítók felügyelete 
mellett. 2—6-ig ismét tanulás. Tanítás közben 
1—2 óra lefolyása után szünet. 6—7-ig zene, 
táncz és testgyakorlás. 7 órakor vacsora, utána 
játék, séta. 9 órakor lefekvés. Az iskola 5 osztály
ból áll. Az /. osztály az oly gyermekeket fogadja 
be, a kik oktatásban még nem részesültek. Itt 
a német nyelvet tanítják, az érzékeltető tárgyak 
helyes megnevezését, a latin abéczét, olvasást 
és írást. Egyéb tárgyak: gyakorlás a magyar, 
német és latin nyelvben. Számtan. Vallástan. 
Állattan. A természet mindennapi jelenségeinek 
magyarázata. A II. osztályban (donatisták) is 
uralkodik a német nyelv, mint a tanítás nyelve, 
de figyelmeztetik a tanulókat a latin elnevezé
sekre is. Tárgyak : olvasási és szépírási gyakor
latok Egészségtani káté, Embertan. Isten főtulaj
donságai és ebből folyó kötelességek. Európa 
földrajza, természetrajz, geometria. Történeti 
természettan. Testtan. III. osztály (Grammatisták). 
Itt a német tanítási nyelv mellett már a latint 
is használják. A nyelvtan főszabályai példákkal 
megvilágítva. Egészségtan bővebben. Embertan 
gyermekek számára és lélektan Campe szerint. 
Egyetemes történelem. Természetrajz és ter
mészettan. Számtan kibővítve. A gazdaságtan 
és technológia főbb fejezetei. A tiszta keresz
tyén vallás kivonatosan. Hazai történet. Fogal
mazás német nyelven. IV. osztály (Syntaxis- 
ták). Itt már a latin a tanítási nyelv, de a német 
segítségül hívása mellett. Minden tanítás mód
szeresebben és rendszeresebben folyik. Tár
gyak : államtan alapvonalai és államtörténet. 
Gazdaságtan. Költészettan. Ovidius olvasása. 
Keresztyén vallástan, különös tekintettel a külön
böző felekezetekre. V. osztály (Rhetorok). Itt 
már csak latinul tanítanak. Tárgyak: Cornelius 
Nepos magyarázata. Rhetorika. Classikus iro
dalomtörténet. Régiségtan, mythologia, statisz
tika. Bevezetés a politikai tudományokba. A clas
sikus írók olvasása és magyarázata. A tanfolya
mot befejezi a tudományok encyclopaediája és 
philosophiai gyakorlatok. Említsük még meg, 
hogy ezidőben Tsisch tanártársai voltak: Magda 
Pál, Kanka Dániel, Pelsőcz József (a magyar 
nyelv előadója) és hogy a bentlakók 2 fizetési 
osztályba voltak sorozva: a naponként négy
szer étkezők 120, a háromszor étkezők 86 raj
nai forintot fizettek évenként.

Ha a tanrenden gondolatban végigfutunk, az 
első perczben semmi feltűnőt nem látunk rajta, 
mélyebb belátás azonban sejteti velünk, miképp 
lehetett Tsisch Tamást azzal a váddal illetni, 
„hogy a hitetlenségnek és vallástalanságnak 
azon elveit, melyeket a franczia forradalom ide
jén magába szívott volt, beleplántálta az isko
lába“. Feltűnik ugyanis a vallástan tanterve és 
az államtan és államtörténet tanítása. E kere
tekben sok mindent taníthatott, a mi a conser- 
vativ felfogástól elütött. A vallás tanításából 
nála teljesen kimaradt a káté, nem tanított fele

kezeti hittant, hanem amolyan általános keresz
tyén vallástant és bizonyára rajta volt, hogy a 
mikor szóba kerültek, a felekezeti különbsége
ket enyhítse, illetőleg elszíntelenítse. A legfel
sőbb osztályban pedig a vallástan már nem 
szerepel. Hasonlók, a positiv keresztyénségen 
felül állók és inkább erkölcstani elveket han
goztatok lehettek az intézetben elhangzott be
szédek (intelmek) is. De ezzel még alig ment 
volna azon túl, a mit a philantropinisták, tehát 
Salzmann is megtett. Azonban a nagyon meg
bízható Haan, aki az öreg paedagogust talán 
személyesen ismerte, de mindenesetre a hite
les hagyományból merített, nem mondaná ok 
nélkül, hogy Tsisch elhintette az iskolában a 
franczia forradalom eszméit.

Ezen nincs mit csodálkozni. Hiszen Tsisch épp 
II. József korában kezdte meg működését már 
pedig tudjuk, hdgy a felvilágosodás szelleme 
épp II. József reformjai útján jutott el hozzánk, 
miután a talaj már Mária Terézia alatt is meg 
volt porhanyítva, főleg a királyné két kedven- 
czének Sonnenfels és Martini államtani iratai 
által. II. Józseffel aztán beáll a „megvilágoso
dás“ időszaka hazánkra is. Tudvalevőleg az 
értelem mindenhatóságába vetett hit adja e 
korszak bélyegét A történetileg létesültnek a 
helyébe az észszerű lép. E kor emberei szerint 
a józan ész van hivatva az állami, társadalmi 
és felekezeti viszonyok rendezésére és megja
vítására. Az emberek pedig úgy természetükre, 
mind jogaikra nézve egyenlők, tehát egyenlő 
intézményeket kell számukra alkotni és a meny
nyiben a mostani legfőbb emberi intézmények: 
egyház, állam, alkotmány stb. nem felelnek meg, 
a tiszta ész egyszerűen megváltoztathatja őket. 
Leginkább Voltaire és Rousseau a kor vezető 
szellemei és mivel eszméik a franczia forrada
lomban diadalt látszottak ülni, a szabadság és 
egyenlőség jelszavai mindenütt visszhangot kel
tettek. így nálunk nehány év alatt (1790—91) 
mintegy 500 politikai irat jelent meg, melyek 
írói a positiv hitczikkeket kigúnyolják, a katho- 
likus egyházat és papságot támadják, a secu
larisation a nem nemes osztályok fölszabadí
tását, a nők és zsidók emancipatióját sürgetik. 
Ez eszmék légkörében élt Tsisch Tamás is, 
ezek nagy részét vallotta ő is, de azt már nem 
tudjuk, hogy mennyire ment az eszmék hirde
tésében az iskolájában? Föltehetjük, hogy pae- 
dagogiai tapintata mégis csak visszatartotta a 
végletektől és hogy legfeljebb vallási tekintetben 
volt radicalis. És aztán jött az a jelenet, midőn 
Martinovics és rajongó társai életét a bakó 
kioltotta a budai vérmezőn (1795), mely sokak
kal együtt Tsisch ajkait is lezárta, vagy leg
alább óvatosabbá tette. Lehet, hogy épp ez 
elrettentő példa miatt nem írt semmit. Elég 
sajnos különben, hogy e téren csupa feltevésre 
vagyunk utalva, legalább addig, míg a rende
zetlen csetneki levéltárból vagy egyebünnen 
újabb adatok elő nem kerülnek. De térjünk 
vissza Tsisch intézetéhez. Említettük, hogy a 
hozzáküldött gyermekek a nyelvekben, de 
egyebekben is csodálatos előhaladást tettek, 
úgyhogy számuk évről évre növekedett. Ezért 
mind több munkatársat vett maga mellé;
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a már említetteken kívül Keblovszky Jánost és 
Farkas Andrást, a kik később Rozsnyóra távoz
tak, Lautsek Dávidot, későbbi dobsinai rectort, 
Gál Józsefet, Zatroch Pált és Lobi müveit’ ifjat, 
az utóbbiakat nevelőkül alkalmazta. És az annyi 
reményre jogosító intézet mégis oly hamar fel
oszlott. Főoka a biztos anyagi alap hiánya 
volt. Az összes évről évre szaporodó költség 
ugyanis a tandíjakból és ellátási díjakból, mely 
utóbbiak a kor viszonyaihoz mérten egyáltalán 
nem voltak magasak — nyertek fedezetet. Ezen
kívül az erőtlen Tsisch maga is nagy anyagi áldo
zatot hozott, midőn tanári javadalmát (260 
rajnai forint) is erre fordította, sőt Bredeczky 
előtt kijelentette, hogy a meddig csak egy 
kabáttal rendelkezik, nem engedi a vállalatot 
elpusztulni. Azonban, miután a külső támoga
tás, az alapítványok és adományok, melyekre 
Tsisch teljes mértékben rászolgált, elmaradtak, 
mégis bekövetkezett az intézet alkonya. Hogy 
mely évben szűnt meg az intézet, ismét nem 
tudjuk határozottan megállapítani. B. J. szerint 
Tsisch 1797-ben már végleg visszavonult az 
intézettől. Ez azonban nem lehet pontos állítás, 
mert az „Annalen“ tudósítója 1803-ban bizo
nyára megemlítette volna az intézet megszűntét. 
Bartholomaeides László, Csetnek történetírója 
pedig 1799-ben megjelent munkájában szintén 
az intézetről, mint még létezőről beszél. De 
ugyancsak B. J. mondja, hogy Tsisch „az 
iskolát mintegy privát intézetté alakítá áttal, 
úgy hogy az nyilvános jellemét elvesztvén, mint 
olyan csaknem egészen megszűnt lenni s midőn 
T. alig tízévi működés után végképpen vissza
lépne és a növelési mezőről elvonulva, csak 
némi kevés romokban vala látható“. E nyilat
kozat talán megadja a fonalat a megszűnés 
körülményeinek felderítéséhez. Tsisch nevelő- 
intézete ugyanis virágzása alatt valósággal fel
emésztette a nyilvános városi iskolát. Az „Anna
len“ közleménye szerint míg eleinte a növendékek 
az iskola épületében laktak, csakhamar két kisebb, 
majd pedig egy nagyobb házat (300 írtért) 
kellett bérbe venni. Mindebben a város és az 
ev gyülekezet nem támogathatta, az igazgatót 
épp oly kevéssé, mint a segédtanárok díjazásá
ban. így csakugyan a városi iskola egy időre 
legalább névleg megszűnt és a csetneki illető
ségű tanulók Tsisch nevelőintézetének „bejárói“ 
voltak. Úgy látszik, csak ezeket a bejárókat 
jegyezte be Tsisch a jegyzőkönyvbe, így jön 
ki a 99 tanuló létszáma, melyről B. J. beszél, 
holott a nevelőintézetnek majdnem egy év alatt 
ennyi növendéke volt; a nyilvános iskolának 
pedig Tsisch előtt évenként megvolt a maga 
15—25 tanulója. A nevelőintézet hanyatlásával 
és megszűnésével persze ismét időszerűvé vált 
a latin iskola fölélesztése. Míg a jegyzőkönyv
ben 1802, 1803 és 1807-ben semmi bejegyzés 
nincs, addig 1805-ben ismét találkozunk egy 
tanító Laurenczy János nevével és így való
színűvé válik, hogy ez években vonult paeda- 
gogusunk végleg vissza. Azontúl keveset hal
lunk felőle. A nyilvános iskola a 20-as években 
újra fellendült, de Tsischnek már nem volt 
része benne, csak annyit hallunk felőle, hogy 
magas kort ért (f 1836 márcz. 2) és hogy vég

rendele tig  (1831) a legfelsőbb osztályra 200 
p. irtot hagyott, mely tőke kamatját évenként a 
legjobb tanulónak ösztöndíjul kiadatott.

Ilyen volt a magyar „Salzmann“ élete. Persze 
a metaphora csak nagyjából áll meg. Nemcsak 
hogy a két paedagogus két egymástól elütő 
egyéniség volt, de intézetüknek is más-más 
jelleget kellett öltenie az annyira eltérő nyelvi 
és nemzeti eltérések miatt. A reáliák és testi 
képzés hangsúlyozásában megegyeznek egymás
sal, de aztán elválnak útjaik. Tsisch különös 
gondot fordít az élő nyelvek megtanulására 
és a finom modor elsajátítására; a családi 
nevelést pedig inkább csak az első esztendő
ben utánozza, később a sok növendék lehetet
lenné teszi. Tüzetes összehasonlítás azonban 
forrásaink hiányos volta miatt úgysem lehetséges. 
De így is kitűnik Tsisch önállósága mellett nagy 
paedagogiai arravalósága és odaadó működése. 
Aufkláristá-nak pedig szintén joggal nevezhettük, 
ha nem állt is összefüggésben Martinovicséval 
és társaival és ha talán nem is volt munkása 
az ű. n. felvilágosodás irodalmának — bár 
egyik sem lehetetlen. így pl. Liechemann Márton 
lőcsei ev. tanár összeköttetésben állott a később 
kivégzett Őz Pál ügyvéddel és mégsem keve
redtek bele a perbe. Igaz ugyan, hogy teljesen 
távol állt az összeesküvők törekvéseitől és nem 
is erről levelezett Őzzel. Tsisch gondolkodás 
módját ismerve ellenben ismételjük, nem tart
juk lehetetlennek, hogy tudott és hallott Mar- 
tinovicsék czéljairól és az sincs kizárva, hogy 
valamely névtelen német röpirat mögött az ő 
neve lappang. Egy szerencsés lelet talán még 
igazolja egyszer ezt a feltevést. Annyi bizonyos, 
hogy a szabadelvű mozgalmak az egész orszá
got lázban tartották és ismeretes Gömör vár
megye erélyes felszólalása 1792-ben, midőn 
alispánját tiltott könyvek (Trenck munkái) meg
rendelése miatt a helytartótanács kérdőre vonta. 
Ez is valószínűvé teszi, hogy Tsisch, a ki a 
nyugat-európai eszmékért lelkesedett, ezek hazai 
terjesztése iránt is érdeklődéssel viseltetett.

Szelényi Ödön.

Hogyan terjednek a drótnélküli 
telegraphía hullámai ?

Húsz éve már annak, hogy a drótnélküli tele- 
graphia a gyakorlatba átment. Évek óta rend
szeres érintkezést tartanak fenn olyan nagy távol
ságra, mint Berlin New-Yorktól van. Méltán tűn
hetik fel annak, a ki a drótnélküli telegraphía 
fejlődését csak messzebbről figyelte, hogy a nagy 
gyakorlati sikerek ellenére még mindig nem tu
dunk biztos feleletet adni arra a kérdésre, hogyan 
jutnak el a jeladásra szánt elektromos hullámok 
a felvevő állomásra.

Ismeretes, hogy a térben elterjedő elektromos 
hullámokat először Hertz vizsgálta. Kifeszített 
drót közepén szikraközt kapcsolt be, ennek két 
gömbjét inductor pólusaival kötötte össze. Mar
coni azután a hullámkeltőnek csak egyik felét tar
totta meg. A szikraköz (1. rajz, Sz) egyik elektródjá
ból függőleges irányban kifeszített drót, az an
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tenna (AJ, indult ki, a másik elektród pedig a 
Földdel (F) érintkezett. A szikraközt inductor 
(/) táplálta.

Mikor a szikra átüt, az antennában álló hullám 
keletkezik. A feszültség és az áramerősség min
den pontban rezgésszerűen változik. Negyed

A

A

1. A Marconi-féle jeladó vázlata.

rezgésidő múlva legnagyobb értékét éri el, innen 
csökken, majd iránya megváltozik, ebben az irány
ban legnagyobb lesz, újra csökken s. í. t. A leg
nagyobb érték, a melyet az áramerősség és a 
feszültség elérhet, vagyis a rezgés amplitúdója, 
pontról pontra változik. 2. rajzunkban az an
tenna minden pontjában merőleges irányban a 
feszültség és az áramerősség amplitúdóját mér
tük fel. így a feszültség (V) és az áramerősség 
( / )  görbéjét kapjuk. Mint látjuk, a feszültségnek 
az antenna felső részében van a legnagyobbampli- 
tudoja. Lefelé eső pontokban a feszültség egyre 
kisebb értékek közt változik, alul pedig csomó
pontja van, itt a feszültség állandóan zérus. 
Ellenben az áramerősségnek felül van csomó
pontja, alul pedig legélénkebb rezgésű helye. 
A Földdel összekötött antennát a fedett ajaksíp-

2. Az antenna álló hullámai.

hoz hasonlíthatjuk. Ebben is a fedél mellett 
csomópont van, az ajaknál pedig legnagyobb a 
rezgő levegőrészek amplitúdója. A sípban úgy, 
mint az antennában, a hullámhossz negyedrésze 
jön létre.

Az áram váltakozásának az a természetes kö
vetkezménye, hogy a vezeték körül keletkező 
mágneses és elektromos erőtér szintén váltakozó. 
Állandó áramból csak akkor nyerhetünk ener
giát, ha az energiát fogyasztó eszköz az áram 
körében van. Ellenben váltakozó áram a köze
lében levő vezetékben áramot inducál, mert az 
erővonalak eloszlása és így a secundár-vezeté-

ket átszelő erővonalak száma is folyton változik. 
A mágneses erővonalak mindig az antennát körül
vevő körök, síkjuk merőleges az antenna veze
tékére. 3. rajzunkban a vezetéket A ponton 
át a lapra merőlegesen kell képzelnünk, a köröket 
pedig csak részben rajzoltuk meg. A hol most 
legkevesebb mágneses erővonal van, ott negyed 
rezgésidő elteltével az erővonalak legsűrűbbek 
lesznek.

4. rajzunk az elektromos erővonalakat mu
tatja abban a pillanatban, mikor az antennában 
V4 rezgés már lefolyt. AB  az antenna. Az oscil
lator alsó felét a Föld helyettesíti. Az oscillator 
mindegyik felében negyed hullámhossz keletke
zik. Az antenna erőterét rajzunk felső fele tün
teti föl Mint látjuk, az antennát erővonalak 
hagyják el és a fény sebességével terjednek a 
térben. Az elektromágneses hullámok az antenna 
körül keletkező váltakozó mágneses és elektro
mos teret jelentik. Viooo másodpercz elteltével 
300 km-nyi távolságra terjedtek el a hullámok. 
Vj010 másodperczczel a szikra átütése után 300 
km-nyire levő vezetékben az inducált áramot 
észre lehet venni.

Hertz kisérleteinek az a nevezetes eredménye, 
hogy a hullámkeltőből kiinduló elektromágne-

3. Az antenna körül keletkező mágneses tér erővonalai.

ses hullámok olyan természetűek, mint a fény. 
Ezért a drótnélküli telegraphia első éveiben, 
a mikor még csak kis távolságra, kb. 100 km-re, 
tudtak jeleket küldeni, szinte természetesnek talál
ták, hogy a hullámok a térben minden irányban 
elterjednek. Ezek a térbeli, vagy Hcrtz-féle hul
lámok a felvevőállomás antennájában (5. rajz, 
A) váltakozó áramot inducálnak. A jeladó szikra
közének helyére a cohärer .(.K) kerül. Az anten
nában keletkező rezgések hatása alatt a cohärer 
ellenállása csökken. A telep (B ) körében áram 
halad és megszólaltatja a telephont (T).

De a jeladóállomás hatástávolságát annyira 
sikerült növelni, hogy a hullámok a Föld kerü
letének negyedrészénél messzebb eljutnak. Ez 
csak úgy lehetséges, ha a hullámok a Föld 
görbültségét követik. Egyenes terjedés esetében 
a felvevő antenna fölött haladnának el. Hogyan 
lehet a hullámoknak ezt az útját megmagyarázni ?

Az elektromos hullámok Hertz kísérleteinél a 
térben haladtak. De kelthetünk olyan hullámo
kat is, a melyek vezető mentén haladnak. Erre 
a czélra leggyakrabban a Lecher féle rendszert 
használják. A hullámkeltő inductorral (6 rajz, 1) 
összekötött szikraköz (S), ennek elektródjai négy
zetalakú fémplapokkal (LL) érintkeznek. Ezek a 
Hertz-féle oscillator vezetékét pótolják. A lapok
kal szemben kisebb lapokat (//) állítunk, melyek
ből párhuzamos drótok (vv) indulnak ki. Az 
LSL  oscillator rezgései a vv drótok mentén
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haladó hullámokat keltenek. Ezek a vezeték sza
bad végein visszaverődnek. A két ellentétes irány
ban haladó hullám eredője állóhullám lesz. A hűl 
lámokat ritkított gázzal, legczélszerübben neon
nal telt csővel jelezhetjük. Ha ilyen csövet elektro
mos hullámok érnek, élénken világít. Fektessünk 
a párhuzamos drótokra keresztben fémpálczát, 
az úgynevezett hidat (h). Ha a híd két csomó
pontot köt össze, akkor a hullámokat nem zavar
tuk, a drótok fölé tartott Geissler-féle cső világít. 
A híd eltolásakor a cső elsötétedik és csak akkor 
keletkezik benne újra kisülés, ha a híd a máso
dik csomópont fölé kerül.

Elihu Thomson felületi hullámokkal akarja 
magyarázni, miért juthatnak el a drótnélküli 
telegraphia hullámai nagyobb távolságra. Az an
tennát körülvevő talajnak mindig van kisebb- 
nagyobb vezetőképessége. Tehát az antennából 
olyan hullámok indulnak ki, melyek a talaj men-

4. A Hertz-fele hullámkeltő elektromos tere negyed rezgésidő múlva.

tén gyűrűszerűén terjednek, akár csak a víz felü
letén a beledobott kődarab körül. Ezek a felü
leti hullámok a jeladó antennától (7. rajz A) 
eljuthatnak akármilyen messze levő felvevő an
tennához (B), hacsak elég erősek. A talajban 
fél hullámhossznyi távolságban positiv és negativ 
töltésű övék váltakoznak. Rajzunk az övék el
oszlását abban az időpontban mutatja, mikor a 
jeladó antenna felső vége negativ töltésű. Fél 
rezgésidővel később a töltés jele mindenütt meg
fordul. Az ellenkező töltésű öveket a szaggatot
tan feltüntetett erővonalak kötik össze. A fel
vevő antenna (B) váltakozó elektromágneses 
térbe kerül, tehát áram inducálódik benne.

Ha csak a messzireterjedést kellene megma
gyaráznunk, akkor ez a magyarázat nagyon csá
bító lenne. Sőt a talaj befolyását is könnyen 
megérthetjük. Régi tapasztalat, hogy tenger fölött 
a hullámok jobban terjednek, mint szárazföld 
felett. A jelek megegyező távolság és berendezés 
mellett erősebbek, ha a két állomás között tenger 
van. A felületi hullámok a talajban, a melyet 
vezetésükre felhasználnak, áramot keltenek. Ez 
Joule-féle hő fejlődésével jár és így a hullá
mokra nézve energia-veszteséget jelent. Mennél

jobb vezető mentén haladnak a hullámok, annál 
kisebb a veszteség. A tengervíz pedig sótartal
mánál fogva sokkal jobb vezető, mint akár az 
édesvíz, akár a szárazföld.

A talaj hatásának magyarázata akkor sem okoz 
nehézséget, ha térbeli hullámokat tételezünk fel,
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5. A Marconi-féle felvevő vázlata.

mert a hullámok a Föld külső rétegében örvény
áramokat keltenek, ez pedig szintén olyan vesz
teség, melynek nagysága a vezetőképességtől függ. 
Viszont egyéb tapasztalatainkat bajos tisztán felü
leti hullámok esetében megmagyarázni. Marconi 
észlelte először 1902-ben, hogy nagyobb távol
ságra éjjel a hullámok jobban terjednek, mint 
nappal Azóta ezt a tapasztalatok hosszú sora 
megerősítette. Éjjel a jelek erőssége kétszer- 
háromszor nagyobb, mint nappal. Ugyanannak 
a jeladónak hullámait éjjel sokkal nagyobb távol
ságban lehet még felfogni. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a Nap sugárzása a jelek terjedését hátrá
nyosan befolyásolja. Napfogyatkozás idején is 
erősödtek a jelek, a mint a fogyatkozás előre
haladt, utána pedig újra a nappali erősség állt 
vissza.

A talaj vezetőképességét a napfény észreve
hetően nem változtatja meg. Elihu Thomson a 
nappali és éjjeli különbséget a fényelektromos 
hatással magyarázza. Ha csiszolt fémfelületre
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6. Lecher rendszere vezeték mentén haladó hullámok keltésére.

ibolyántúli fény esik, akkor a fémet negativ töl
tésű részek, elektronok, hagyják el. Ha negativ 
töltése volt, akkor ez kisül. E. Thomson szerint 
a napfény a talajnak negativ töltésű öveiben 
fényelektromos jelenséget létesít. Innen negativ 
töltés jut a levegőbe. De a drótnélküli telegra- 
phiában a rezgésidő igen kicsi, általában a másod- 
percz százezred- és milliomodrésze közt változik. 
Tehát mielőtt a negativ töltés még eltávozhatnék, 
a talajnak ez a része már positiv töltésű lesz, 
a negativ elektromosságot magához vonzza és 
így a töltés egy része közömbös lesz.

8*
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De gondoljuk meg, hogy az ibolyántúli fényt 
a levegő nagy mértékben elnyeli. Érdes felü
leten a fényelektromos hatás egyébként is kicsi, 
különösen a fémekhez képest rosszul vezető talaj
ban. Ilyen módon a nappali és éjjeli nagy különb
séget megmagyarázni nem lehet. Kétségtelen, 
hogy magának a levegőnek állapotát is figye
lembe kell vennünk.

A levegő vezetőképessége a napfény hatása 
alatt nagyobbodik. Az elektron-elmélet szerint a 
napfény a levegő moleculáit positiv ionra és 
negativ elektronra bontja fel, vagyis ionizálja. 
Az elektromosságot ezek a részek vezetik. Főleg 
az ibolya-sugäraknak és a még kisebb hullám
hosszaknak van ionizáló hatásuk. A felső lég
réteget tehát, a hol a rövid hullámhosszal bíró 
sugarak még érvényesülnek, sokkal jobb veze
tőnek tételezhetjük fel, mint az alsó réteget. Azok
ban a rétegekben, a meddig léggömbbel el tud
tak jutni, kb. 6000 km magasságig, valóban azt 
tapasztalták, hogy a levegő vezetőképessége fel-

7. Felületi hullámok terjedése a Földön Elihu Thomson 
felfogása szerint.

felé növekszik. A Földet eszerint a felső ionizált 
levegőréteg veszi körül. A talaj pedig, még a 
legszárazabb is, a vele érintkező levegőhöz ké
pest jó vezető.

Eccles tehát úgy magyarázza a jelek eljutását 
nagy távolságra, hogy a térbeli elektromos hul
lámok két vezető felület között az alsó, rosz- 
szabb vezető légrétegben haladnak. Az egyik 
jól vezető felület a talaj, a másik-a felső ioni
zált levegő. Ezek a felületek megszabják a hul
lámok terjedésének irányát. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a térbeli hullámok követik a Föld gör- 
bültségét.

Miért terjednek a térbeli hullámok éjjel job
ban, mint nappal? Mikor Eccles erre a kérdésre 
felelt, a Heaviside-féle réteget vette segítségül. 
Több tapasztalat arra utal, hogy a levegő leg
felső rétegében állandó elektromos kisülés van. 
Az égboltról a Földre több fény jut, mint a 
mennyit a csillagok kisugároznak. Ez a „kíilön- 
fény“ kisülés eredménye. Többen az égbolt külön 
fényében az északi fény jellemző zöld színkép- 
vonalát megtalálták. De kisülés csak ionizált 
gázban állhat elő. Heaviside feltételezte, hogy a 
legfelső légréteg állandóan ionizálva van.

Eccles magyarázata szerint az elektromos hul
lámok nappal a levegő ionizált rétege miatt nem 
juthatnak a Heaviside-féle rétegig. A napfény 
hatása miatt ez a réteg egyáltalában nem befo
lyásolja a hullámok elterjedését. Éjjel a közbe
eső réteg ionizálása eltűnik, mert az ionok és 
elektronok rögtön egyesülnek, mihelyt a nap

fény nem hatol át a levegőn. A hullámok elérik 
a Heaviside-féle réteget, a mely mint jól vezető 
felület a hullámokat visszaveri és így a jelek 
nagy távolságba is eljutnak.

A drótnélküli telegraphia gyakorlata régóta 
megállapította, hogy éjjel a rövidebb hullám
hossz előnyösebb, nappal pedig a hosszabb. 
Ennek az az elnyelés az oka, a melyet a hullá
mok az ionizált levegőben szenvednek. A kisebb 
hullámhoszszal bíró fényt a levegő nagyobb mér
tékben nyeli el. Az ionizált levegő is elnyeli az 
elektromos hullámokat, még pedig a nagyobb 
hullámhosszat kevésbbé. Éjjel megszűnik azioni- 
zálás és vele együtt az elnyelés.

Nem lenne valószínű, ha csak térbeli hullá
mokat, vagy csak felületi hullámokat tételezünk 
fel. Az antennából mind a kettő kiindulhat, tehát 
nehéz lenne megérteni, miért jön létre csak az 
egyik, vagy csak a másik. Sommerfeld a Max- 
well-féle elméletből kiindulva arra az eredményre 
jutott, hogy az antenna hullámzását két részből 
állónak tekinthetjük. A hullámzást mint egysé
ges physikai folyamatot két részre bonthatjuk, 
térbeli és felületi hullámokra. A két rész hatása 
a távoli antennában igen eltérő lehet. A térbeli 
hullámok erőssége, akárcsak a fényé és a hangé, 
a távolság négyzete szerint fogy, mert az energia 
egyre nagyobb gömb felületére esik. De a felü
leti hullámok energiája kör kerületén oszlik meg, 
erősségük a távolsággal fordítva arányos. Növe
kedő távolságban a térbeli hullámok gyorsabban 
gyengülnek, mint a felületi hullámok. Nagyobb 
távolságban a felületi hullámok hatása túlnyomó, 
a térbeli hullámok egymagukban észrevehető 
hatást nem keltenének.

Ha a felületi hullámokhoz hozzáveszszük a 
térbeli hullámok meggörbülését, a mint Eccles 
képzeli, akkor a kétféle magyarázat együtt, egy
mást támogatva, még jobban okát adja, hogyan 
juthatnak el a hullámok a délkör negyedénél 
nagyobb távolságra.

A terjedés folyamatát, mint látjuk, semmiképen 
sem tekinthetjük tisztázottnak. Azt sem tudjuk 
biztosan, hol terjednek a hullámok, a levegőn 
keresztül, vagy a Föld felületén. Valószínűleg 
mindkét közegben. Mindenekelőtt a rendszeres 
megfigyelések hiányoznak. Tudnunk kell, hogyan 
változik a jelek erőssége nagy távolságban és 
változó légköri és talajviszonyok mentén. A Bri
tish Association 1912-ik évi gyűlésén nemzetközi 
szervezetet létesített a kérdés elméleti és kísér
leti eldöntésére Ez a szervezet 1913-ban már 
megkezdte működését, de a világháború termé
szetesen megakasztotta munkáját. A német aka
démiák szövetsége 1912-ben ennek a kérdésnek 
vizsgálatát szintén feladatai közé vette fel. 1914- 
ben a Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
kezdett megfigyeléseket. Remélhetjük tehát, hogy 
ha lehetséges lesz a megszakított munkát foly
tatni, sikerül majd erre a kérdésre világosságot
ve*n*‘ Mende Jenő.
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A szappanokról.
A mindennapi életből, gyakorlati tapasztala

taink alapján, többé-kevésbbé ismerjük ama 
vegyületeket, amelyek savaknak és lúgoknak 
neveztetnek. A savakat szervetlenekre (vagy 
ásványi savakra) és szerves savakra osztályozzuk. 
Szervetlen — vagy ásványi — savak a kénsav, 
a salétromsav, a sósav, a foszforsav. Szerves 
savak a borkősav, a czitromsav, az eczetsav, 
a tejsav, a vajsav, a borostyánkősav a stearin- 
sav és a felsoroltakon kívül még számos szer
ves sav.

A hígított kénsavat fémek tisztítására hasz
náljuk. A töménykénsav a chemiai nagyiparban 
úgyszólván nélkülözhetetlen. Óriási mennyiség 
kell belőle a szóda, a robbanó anyagok, a mfi- 
trágyafélék előállításánál, a benzin, a petroleum, 
bizonyos olajok finomításánál, tisztításánál. A 
salétromsav az ezüst oldószere. Segélyével az 
ezüst az aranytól elkülöníthető. Innen vette 
magyar „választóvíz“ nevét. A chemiai nagyipar 
sem nélkülözheti ezt a savat. A bádogos a fémek 
forrasztásánál használja a nyers sósavat. A chemiai 
nagyiparnak is fontos segítőanyaga ez. A chemi- 
ailag tiszta sósavat többek között gyógyszerül 
is használják. De ezenkívül is sokoldalú az 
alkalmazása.

A borkősav számos gyümölcsben feltalálható. 
Tisztán és káliummal vegyülve rendes alkotó
része a szőlőnek. A czitrom s narancs leve savanyú 
ízét czitromsav tartalmának köszönheti. A ház
tartásban használt eczet hígított — 6—8 száza
lékos — eczetsav. A boreczet eczetsav mellett 
a bor zamatos alkotórészeit tartalmazza. A tej
sav a tejnek megsavanyodása alkalmával kép
ződik, friss tejben nincsen tejsav. Tejsav kép
ződik a káposzta, a kerek répa besavanyításá- 
nál és a kovászos uborka levében is megtalálható. 
A vajban chemiailag lekötött vajsav van. Ha 
hosszabb ideig áll a vaj, megavasodik. Ekkor 
szabad vajsavat találunk benne és a megava- 
sodott vaj kellemetlen avas szaga, érdes, kar- 
czoló íze a szabaddá vált vajsavtól származik.

A lúgok közül a mindennapi életből jól ismer
jük az oltott meszet, a nátronlúgot (lúgkövet), 
az ammoniákot (szalmiákszesz), kevésbbé jól a 
kálilúgot (káliumhydroxidot.)

A töménysavak, különösebben az ásványiak, 
és a töménylúgok maró hatásúak. Szerves anyagok 
töménysavaktól, töménylúgoktól elroncsolódnak. 
Tapasztalhatjuk ezt kezeinken, ha véletlenül 
töménysavakkal vagy lúgokkal leöntjük ezeket. 
Papír, vászonruha, gyapotszövet és más anyag
ból készült szövetek is, lúgokkal, savakkal érint
kezésben, rövidebb-hosszabb idő múltán telje
sen szétporlanak. A papiros, a meiy lúgkővel 
érintkezik, a mikor ezt bele csomagoljuk, 
aránylag rövid idő múltán apró foszlányokká 
esik szét. tj

A vízben oldható savak savanyú ízűek. Az 
eczet, a kovászos uborkalé, az aludttej, az író, 
a besavanyított káposzta leve, a czitrom, a 
narancs, a ribizke, az eper leve ezért savanyú 
ízűek. A sok vízzel felhígított kénsav, sósav 
szintén erősen savanyú Ízűek, de ilyen hígítás
ban nem marók.

A vízben oldható lúgkő ellentétes, — vagyis 
lúgos ízű. A lúgkő egy százalékos oldata pld. 
lúgosízű, de ilyen hígításban nem maró.

Ha valaminő savnak és lúgnak külön külön 
készített vizes oldatát olyan arányban elegyít
jük össze, hogy feleslege egyiknek se legyen, 
ezek az ellentétes sajátságok kiegyenlítődnek, 
eltűnnek és az így nyert oldat sem savanyú 
ízű nem lesz, mint a sav, sem lúgos ízű nem 
lesz, mint a lúg. Chemiai műnyelven ezt úgy 
hívjuk, hogy a savat lúggal telítettük.

Valahányszor ezt a műveletet akárminő savval 
és akárminő lúggal elvégezzük, olyan test 
képződik, a melyet a chemiában sónak nevezünk 
és ezenkívül mindig víz is keletkezik.

Pld. eczetet lúgkőoldatával telítünk. A chemi- 
kus az átalakulást, a só- és vízképződést, a 
telítést, az alábbi módon tünteti fel a chemiá
ban használatos jegyek segélyével:
CH.j COOH - f  Na (OH) =  CH3 COONa - f  HaO

Ez az egy sorból álló chemiai egyenlet, annak, 
a ki ismeri a chemiai jegyeket és azok jelentő
ségét és értelmét, a következőket mondja:

Az eczetsavnak 60 súlyrésze és a nátrium- 
hydroxidnak (lúgkő) 40 súlyrésze — összesen 
100 súlyrész — egymással összehozva adnak 82 
súlyrész eczeísavas nátriumot és 18 súlyrész vizet, 
együttesen tehát megint éppen 100 súlyrészt. 
Az eczet folyadék, de folyadék a nátrium- 
hydroxid oldata is. Ha a telítés megtörténte után 
üvegcsészébe öntjük a folyadékot és melegítés
sel, úgy a képződött, mint az oldásra felhasz
nált vizet elpárologtatjuk, a csészében vissza
marad a képződött eczetsavas nátrium. Meg
felelő vizsgáló eljárásokkal könnyen megálla
píthatjuk, hogy eme sónak mások a tulajdon
ságai, mintáz eczetsavéi s mások mint a nátrium- 
hydroxid-éi (lúgkő).

Aszerint, hogy minő savak, s minő lúgok 
hatnak egymásra és minő arányban történt a 
hatás, más más természetű sók képződhetnek.

Bennünket a jelen alkalommal csak az érdekel 
és csak azt jegyezzük meg, hogy savak és lúgok 
egymásra való hatásánál sók és víz képződnek.

A mindennapi életben szappannak nevezett 
test, chemiailag véve szintén nem más, mint só. 
És pedig bizonyos zsírsavaknak kálium vagy 
nátriumsói. Szappanképződéshez a zsírsavak 
közül főleg a stearinsav, a palmitinsav és az 
oleinsav szükségesek. Előbbi kettő közönséges 
hőfokon szilárd, utóbbi folyékony halmazálla
potú. Az ú. n. stearingyertya anyaga stearin- és 
palmitinsav elegye, a melyhez kevés paraffint 
vagy viaszt olvasztanak.

A kemény halmazállapotú szappanok főtö
mege steárinsavas és palmitinsavas nátrium. 
A lágy ú. n. kenőszappanok főtömege olajsavas 
(oleinsavas) kálium. A kalciumnak, a báryumnak 
és a magnéziumnak fenti zsírsavakkal képződött 
sói vízben nem oldódnak. Kemény vízben ezért 
nem habzik a szappan, s kemény vízzel ezért 
nem ád sem a káli—, sem a nátronszappan tiszta 
átlátszó oldatot, mert vízben oldhatatlan mész-, 
illetve magnéziumszappan keletkezik.

A nehéz fémek zsírsavas sóit tapaszoknak 
mondjuk. A jól ismert deákflastrom (dyachilon- 
tapasz) zsírsavas ólom.

9
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Ha tehát szappant akarunk előállítani, szük
ségünk van káli- vagy nátronlúgra és a meg
felelő zsírsavakra. Ha e zsírsavakat káli- vagy 
nátronlúggal telítjük, só, illetve szappan képződik. 
Előállíthatok a szappanok zsírsavakat tartal
mazó vegyületekből is. Ilyenek a legtöbb állati 
és növényi eredetű zsírok és olajok, a faggyú, 
a disznózsír, a vaj, a pálmaolaj, a lúdzsír, a 
faolaj, a halzsírok s számos más zsiradék és olaj.

A zsírok és olajok főleg a stearinsavnak, a 
palmitinsavnak és az oleinsavnak glycerinnel 
képződött vegyületeinek elegyei. Eme vegyüle- 
teknek egymáshoz való arányától függ a zsira
déknak halmazállapota. A folyékony halmaz
állapotú zsírok, — olajok — sok oieinsavas triglyce- 
ridet, a félszilárd és kemény halmazáliapotúak 
(disznózsír, faggyú) több, illetve sok stearin- és 
palmitinsavas triglyceridet és kevesebb olein- 
savast tartalmaznak. Ha akárminő halmazálla
potú zsiradékot, nem túlságosan tömény káli
vagy nátronlúggal hosszabb időn át főzünk, a 
zsírsavak triglyceridjei szétesnek. Mint mü- 
kifejezéssel mondani szokás, elszappanosodnak. 
Szabad zsírsavak és glycerilgyök keletkeznek. 
A szabad zsírsavak a lúgnak a fémes alkotó
részeivel szappanná egyesülnek, a lúg másik 
része a glycerilgyökkel glycerinné egyesül. 
Más szóval zsírok lúgokkal főzve szappant és 
glycerint szolgáltatnak.

Mindkét eljárás szerint gyártanak szappant.
A gyári szappangyártásnál a zsiradékokat 

különböző eljárások szerint zsírsavakká és gly- 
cerinre bontják szét. Minthogy a glycerin igen 
értékes termék, ennek a megmentése jövedel
mezővé teszi az üzemet s nemzetgazdasági 
szempontból is kívánatos, hogy az ne vesszen 
kárba. Hisz rendkívüli sokoldalúalkalmazásaisme- 
retes. A zsírsavak pedig káli- vagy náíronlúg- 
gal telítve szappanná alakíthatók, a telítéshez 
nemcsak az említett lúgokat, hanem szódát 
(náíriumkarbonát), illetve hamuzsírt (káliumkar
bonát) is használhatunk.

Amikor házilag kicsinyben főzünk szappant 
zsiradékokból, glycerin szintén keletkezik Ez 
azonban belekerül az ú. n. fenéklúgba, a melyet 
elöntenek. Tehát kárbavész. E fenéklúguk egyéb
ként összegyűjtve felhasználhatók glyceringyár- 
tásra. Az a só, a mely az előzők szerint előállít
ható és a mindennapi életben szappan elneve
zésen szerepel, nem chemiailag tiszta zsírsavas 
nátron, illetve kálium. Hanem különféle zsírsavas 
káli-, illetve nátronsók elegye, a melyek ezeken 
kívül sókat és vizet is tartalmaznak, a melyek 
részben mint oldatok, részben mint adsorptiós 
vegyületek jellemezhetők.

Habár minden zsiradékból, zsíros olajból főz
hetünk szappant, szem előtt tartva a jövedel
mezőséget, csak bizonyos zsiradékok alkalmasak 
a gyári feldolgozásra. Ezek a faggyú, a kókusz
olaj (e kettőből főleg toiletteszappanokat készí
tenek) a pálmamagolaj, a faolaj (hulladék faolaj), 
a földidióolaj, a szezámolaj, a gyapotmagolaj, 
a disznózsír (ha másra fel nem használható) a 
pálmaolaj, a csontzsír, a lenolaj. a tengeriolaj, 
a napraforgóolaj, a babolaj, a halzsír.

Kemény nátronszappanok készítéséhez főleg 
a faggyút, a pálmaolajat, a csontzsírt, a kókusz

olajat és a pálmamagolajat használják. A faolajat, 
gyapotmag és földidióolajat úgy kemény, mint 
lágy kenőszappanok előállítására használják. A 
lenolajból, napraforgómagolajból főleg lágy kenő- 
szappanokat gyártanak.

A kereskedelmi szappanok elnevezésénél néha 
feltüntetik az olaj nevét is, a melyből a szappan 
készült, pld. pálmaolaj-, kókuszszappan s. í. t.

A szappanfőzéshez háztartásokban, gyárakban 
nyílt, felüi bő vasüstöket használnak. Vagy köz
vetlenül széntüzön melegítik az üstöt, esetleg 
gőzzel fűtik. Az üstben megolvasztott zsírhoz 
folytonos keverés mellett híg lúgot adnak (faggyú 
elszappanosításához 8—10 fokos lúgot használ
nak), egy ideig főzik, majd hozzáadják a töké
letes elszappanosításhoz szükséges mennyiségű 
többi lúgot, s mindaddig főzik keverés közben, 
mígnem tökéletesen meg nem történt az elszap- 
panosodás. Most addig főzik, míg a képződött 
szappanenyv be nem sűrűsödött s tömény kony
hasóoldatot adnak hozzá. Minthogy a képződött 
szappan a konyhasó oldatában nem oldódik, ki
válik az erősen- vizenyős szappanenyvből és a 
folyadék felszínére emelkedik. A szappanenyvben 
volt egyéb alkotórészek, úgy mint a felesleges 
lúg, a sók és a zsírból levált glycerin, abba a 
vizes folyadékba kerülnek (fenéklúg), a melynek 
felszínén a kivált szappan úszik. A fenéklúg 
felszínén, állás alkalmával a képződött szappan 
morzsalékos, szemcsés alakban összegyülemlik 
és onnan lemerhető. A fenéklúgról leemelt szap
pant néha rögtön a formákba öntik. Néha víz 
és kevés lúg hozzáadásával még egy ideig főzik 
és úgy öntik a formákba. Néha vízben újból 
oldják újból kisózzák és eme műveletet még 
harmadízben is megismétlik. Finomabb szappa
nok előállításához mindig két-háromszori kisó
zást végeznek

A formában megmeredt szappant félkemény 
állapotban lapokra, majd darabokra vágják. A 
mondott módon készült szappan a színszappan 
(Kernseife). Ez friss állapotban még mindig 
30—35 százalék vizet tartalmaz, a melynek leg - 
nagyobbb része állás alkalmával elpárolog. 100 
kg zsírból körülbelül 150 kg színszappan készít
hető. A jól készült színszappan teljesen lúg
mentes és ezért sem a kezet, sem a szöveteket 
nem támadja meg.

A színszappan aránylag sok vizet képes ma
gába venni anélkül, hogy veszítene állományá
ból és keménységéből. Olcsóbb minőségű szap
pan előállítására a kisózott szappanba 2 0 -3 0  
százalék vizet elegyítenek melegítés közben. 
Az ilyen szappan ugyanolyan sajátságú, mint a 
színszappan, de a víz hozzáadása által értéke 
csökkent. Néha — csalási szándékból — még 
ennél is több vizet elegyítenek a szappanba.

A szappan minősége és értéke víz, lúg- és 
zsírsav tartalma alapján állapítható meg. Jómi
nőségű friss színszappan 60—80 százalék, ellen
ben vízzel kevert csak 2 0 -4 0  százalék zsír
savat tartalmaz. Jóminőségü színszappan csak 
mintegy 20 százalék vizet, jól kiszárított 10 
százalék vizet, ellenben silány minőségűek 50, 
sőt 70 százalék vizet is tartalmaznak.

A háborús szappanok között voltak olyanok, 
a melyeknek zsírsavtartalma nem érte el a 10
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százalékot sem, azonban víztartalmuk mindig 
felül volt az 50 százalékon.

Silányminőségű szappanokat nemcsak a víz
tartalom szaporításával készítenek, hanein a 
szappanba különféle szilárd és folyékony halmaz
állapotú testeket is kevernek. Például tömény 
vízüvegoldatot, a melyből a kókuszszappan 50 
százalékot is megköthet és emellett szilárd és 
kemény marad. Minthogy a vízüvegoldat lúgos 
kémhatású, piszokoldó hatása van, azonban 
használatánál belőle kovasav válik szabaddá, 
a mely az ilyen szappannal mosott szövetet 
megkeményíti, illetve erőművi úton erősen ron
gálja.

Vízüvegen kívül mosási szempontokból tel
jesen értéktelen testeket is gyúrnak a silány 
szappanokba, ú. m. lisztet, zsírkövet, agyagot, 
kaolint s ásványi eredetű más különféle porokat.

A szappanok hamisítására gyantaszappanokat 
is használnak. A fenyőgyanta vagy kolofónium 
(hegedűgyanta) szintén tartalmaz olyan savakat, 
a melyek lúgokkal szappanszerű vegyületekké 
egyesülnek. Eme gyantaszappanok barnaszínűek 
s ezért csak sötétszínü szappanokkal elegyít- 
hetők, még pedig csak a már kész szappannal.

Igen egyszerű a lágy káliszappanok (kenő
szappan, Schmierseife) készítése. Lenolajból, ken
derolajból, halzsírból, oleinből (a stearingyertya- 
gyártás mellékterméke ez) s egyéb olcsóbb 
zsírokból gyártják azt. Kálilúggal mindaddig 
főzik az említett olajokat, míg tökéletesen el 
nem szappanosodnak s a kész szappan a kellő 
állományt megkapta. Míg melegen beleöntik a 
kész szappant a szállítóhordókba. Ezeket a 
szappanokat szokták sok vízüveggel hamisítani.

A kemény szappanféleségek közül a legfon
tosabbak:

A faggyúszappan. Főleg Németországban és 
Oroszországban gyártják. A német színszap
panok majdnem mindég faggyúból készülnek. 
E szappan igen kemény és szilárd, túlságos 
erősen nem habzik, tisztító hatása kitűnő.

A faolajszappan. (Olivaolajszappan.) Régóta 
gyártják Európa egész déli részein a legközön
ségesebb faolajból A kereskedelemben velenczei, 
marseilli vagy spanyol szappan néven szerepel, 
igen enyhe szappannak tartják, a mely finom 
szövetek mosására igen alkalmas Kitűnő hírét 
annak köszönheti, hogy teljesen lúgmentes és 
igen jól kiszárított állapotban jutott forgalomba.

A pálmaolajszappan. Az olajpálma (Elais 
guineensis) olajából készül. Sárgásszínű saját
ságos szagú és éppen ezért csak közönséges 
szappanokhoz való.

A kókuszszappan a kókuszdió (Cocus nucifera) 
olajából készül. Tiszta állapotban e szappan 
igen fehér, kemény, de kellemetlen, sokáig tapadó 
szaga van, a mely csak igen erősszagú illatok
kal leplezhető. A mosdásra használt kókusz
szappant éppen ezért mesterséges keserüman- 
dulaolajjal illatosítják (Mirbánolaj, Nitrobenzol). 
A kereskedelemben mandulaszappan néven sze
repel A kókuszolajat említett sajátságaiért rend
szerint más olajokkal, illetve zsírokkal keverten 
használják fel szappangyártásra.

Az áttetsző szappanok (Transparentseifen) a 
kereskedelemben glycerinszappan néven is sze

repelnek. Oly módon készülnek, hogy tetszés
szerinti szappant ugyanolyan súlymennyiségű 
borszeszben melegítés közben feloldanak. Az 
oldatot állani hagyják, miközben leülepednek 
a tisztátalanságok. Majd az oldat tisztáját for
mába öntik. Nehány héti állás után eléggé 
megszilárdul és ekkor vagy darabokba vágják, 
vagy formákba sajtolják. Az így készült szappan 
tévesen szerepel glycerinszappan elnevezésen.

A valódi glycerinszappan úgy készül, mint 
az áttetsző szappan, de nem borszeszszel, hanem 
glycerinnel. 5 — 6 súlyrész faggyúszínszappant 
forgácsokká gyalulnak és 4—5 súlyrész meg
melegített glycerinben feloldanak. Az össze
olvasztott tömeget vörösre vagy sárgára meg
festik, s a szerint illatosítják, hogy minő néven 
akarják (rózsa, ibolya, benzoé) forgalomba hozni. 
Még melegen formákba öntik és a továbbiakban 
úgy kezelik, mint az áttetsző szappanokat. Ha 
készítéséhez tiszta színszappant használtak és 
az ennek előállításához használt lúg, valamint 
a glycerin is mészmentes volt, tökéletesen át
tetsző és átlátszón megmaradó szappan kép
ződik. Az ily módon készültnek előnye, szem
ben a borszeszszel készülttel az, hogy állás 
alkalmával nem zsugorodik össze és nem szárad 
ki, a bőrre enyhe hatású és azt simává, lágygyá 
teszi. A valódi glycerinszappan nem habzik 
túlságos erősen s kozmetikai hatás tekintetében 
közel áll a túlzsírosított szappanokhoz. Ezekkel 
szemben még előnye az is, hogy nem avasodik 
meg, mint amazok.

Toiletteszappanok. (Pipereszappanok.) Az ol
csóbb toiletteszappanok hideg úton készül
nek. Kókuszolajhoz tömény lúgot adnak és vagy 
kézzel vagy kavarószerkezettel mindaddig keve
rik, míg a tömeg sűrűsödni kezd. A kókuszolaj 
főzés nélkül is elég könnyen elszappanositható. 
Ezután illatszert, festőanyagot adnak hozzá, evvel 
jól összekeverik és apró bádoggal kibélelt fa
szekrényben meg hagyják meredni. Eme olcsóbb 
szappanokat rendszerint mesterségesen gyártott 
ú. n. szintetikus illatosító anyagokkal szagosítják.

A jobbminőségü toiletteszappanok készítéséhez 
előbb alapszappant készítenek úgy, hogy legfino
mabb minőségű faggyúból, a melyhez esetleg 
mérsékelt mennyiségű tiszta kókuszolajat adtak, 
lehetőleg közömbös színszappant főznek. Ez az 
alapszappan. Az elkészült alapszappant meg
szilárdulása után finom forgácsokká aprózzák 
fel és kiszárítják. Toiletteszappan az alapszappan- 
ból bonyolódott erőmüvi feldolgozás útján válik. 
A kiszárított alapszappanforgácsokhoz illanó 
olajokat, festőanyagokat adnak és gyúrógépben 
alaposan össze- és átgyúrják. Innen hengeres 
gyúrógépbe kerül, a melyben különböző forgási 
sebességű kőhengerek között finom lemezekké 
hengerlődik. A kellően meggyúrt szappantömeg 
a kőhengerek között ismételten áthalad. E 
lemezesalakú szappan, azután belekerül egy 
másik gyúrógépbe, a melyben ismét egynemű 
tömeggé gyúródik össze. Végezetül ebből a 
gépből végtelen darab alakjában kisajtolódik, 
a melyek dróttal egyenlő nagyságú darabokká 
vágatnak fel. Eme darabok jutnak azután a 
sajtológépbe, a hol a szappan elnyeri végleges 
tojásdad, gömbölyű, négyszegletes, golyóalakú
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alakját s ugyanakkor sajtolják bele a feliratot, 
nevet, czímert, vagy díszt is.

Túlzsírosított szappanok. Ezek vagy úgy készül
nek, hogy kevesebb lúgot használnak, mint a 
mennyi az egész zsiradék elszappanosításához 
szükséges, a miáltal a zsiradék egy bizonyos 
százaléka változatlanul megmarad. Vagy pedig 
úgy, hogy a kész színszappant mintegy 10 
százalék zsiradékkal összeolvasztják. Mindkét 
esetben a szappan emulgálja a felesleges zsira
dékot. Bizonyos gyógyszappanok készítéséhez 
igen alkalmasak az ilyen szappanok, azonban 
csak addig, míg frissek. Eme szappan ugyanis 
nagyon könnyen megavasodik, a mikor kedvező 
sajátságait nemcsak hogy elveszíti, hanem még 
kedvezőtlen sajátságokat is nyer. Eme hátrány 
azáltal kerülhető el, hogy a túlzsírosításra jó- 
minőségü lanolint használnak, a mely jóformán 
alig avasodik meg.

Gyógyszappanok. Ezek előállításához tökéle
tesen közömbös lúgmentes színszappanökat hasz
nálnak. A gyógyító hatású alkotórészt hideg úton 
gyúrógépben keverik bele a szappanba pld. 
ichthyolt, karbolsavat, szalólt, ként, kátrányt, 
kreolint s. í. t. Magától értetődik, hogy a hasz
nált gyógyszernek a szappannal cserebomlásba 
lépnie nem szabad, mert különben hasznavehe
tetlen termék keletkeznék. Sav természetével bíró 
vegyüieteket, lúgokkal megváltozó testeket a szap
panba beleadni nem szabad. A gyógyszappa- 
nokhoz sokszor lúgkötő képességű fehérjevegyü- 
leteket is elegyííenek.pld. albumózákat, kazeint. 
Eme fehérjék hozzáadásával a szappan habzó
képességét növelik.

Úszószappan. (Schwimmseife, Floating soap.) 
A rendes úton-módon készült szappan a víznél 
nehezebb és a szappandarab vízben alásülyed. 
Pár éve vizen úszó szappanokat is hoznak for
galomba. Ezek úgy készülnek, hogy különleges 
keverőkészülékekben, a még meg nem szilár
dult szappanba, annyi levegőt elegyítenek, hogy 
fajsúlya a vízénél kisebb lesz. Az ilyen szappan 
kézbe véve igen könnyűnek tűnik fel és vízben 
nem sülyed alá, hanem azon úszik.

Porított szappanok készítéséhez reszelőgépeket 
használnak. Tiszta porított szappan vagy ezen a 
néven, vagy őrlött színszappan elnevezésen 
szerepel a kereskedelemben. Néha apró forgá
csokká felaprózva is árusítják.

A kereskedelemben található mosóporok (szap
panporok) szappanon kívül több-kevesebb szódát, 
vízüveget és mindenféle egyéb alkotórészt is, 
nemkülönben sok vizet is tartalmaznak. Ezek 
úgy készülnek, hogy tömény szappanoldatot (szap- 
panenyvet) szódával elegyítenek és a rögökké 
megmeredt tömeget megőrlik.

Több ilyen mosópor elemzésénél kitűnt, hogy 
ezek 32, 33, 34, 35, 38 százalék vizet, 3, 4, 6, 
13, 39 százalék szappant, 26, 36, 54, 55 száza
lék szódát, 5, 9, 21 százalék vízüveget tartal
maztak. Mint eme elemzési adatokból látható, 
harmadrészben vízből, felében szódából állanak 
és szappantartalmuk aránylag csekély. Áruk 
béltartalmukkal arányban nem áll. A mosóport 
házilag olcsóbban tudjuk előállítani szappanpor 
és porrá széthullott szóda összekeverése révén.

A halványító hatású mosóporokat úgy készí
tik, hogy teljesen száraz szódatartalmú szappan
port nátriumperboráttal elegyítenek. Használat 
közben — mosásnál — e vegyületből aktiv 
oxygén válik le, miáltal fehérebb fehérneműt 
nyerhetünk. D/. Windisch Rikár±

Hogyan tanulmányozzák a repülő- 
szerkezetek működését?

Amikor mintegy 10évvel ezelőtt nyilvánvalóvá 
lett, hogy a gépi repülés problémája megold
ható, a művelt nagy államokban külön intézetek 
alakultak, a melyek feladatul tűzték ki maguk
nak az e problémával kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati kérdések tanulmányozását. A legelső 
ilyen intézetet Eiffel, az ismert nevű franczia 
mérnök alapította Párisban. Nemsokára utána 
Deutsch de la Meurth, a repülés problémájának 
ugyancsak ismert nevű maecenása félmillió frank- 
nyi tőkét és 15,000 franknyi évi járadékot adott

1. Prandtl „mézes lépe“ a szélcsatornában.

egy hasonló czélú intézet megalapítására, a melyet 
St. Cyrben állítottak fel. Később ez az intézet 
a párisi egyetem tulajdonába ment át és jelenleg 
mint ezen egyetem légerőtani intézete szerepel. 
Angliában egy bizottság alakult hasonló czélra, 
a mely az állam támogatásával több légerőtani 
intézetet alapított. A legnevezetesebb közöttük 
az, a mely a nemzeti physikai laboratoriummal 
kapcsolatos. Németországban Göttingában ala
kult az első légerőtani intézet, utána mások is 
keletkeztek, a melyek későbbb a császár ala
pítványából kapták a szükséges összegeket. 
Hasonló intézeteket alapítottak Észak-Ameriká- 
ban is.

A repülőgépek és léghajók mai hatalmas fej
lődésüket részben ez intézetek működésének 
köszönhetik. Később, a mikor a hadseregek és 
tengerészetek nagyarányú megrendelései folytán 
a repülőgép- és léghajóipar fellendült, egyes 
gyárak is állítottak fel oly intézeteket, a melyek
ben a repülésre vonatkozó problémák tanul
mányozhatók. Erre a gyárak kényszerítve is vol
tak. Újabb rendeltetésű és szerkezetű légjárművet 
nem lehet előzetes tanulmányok néikül meg-
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tervezni. Hasonlóképen valamely kész szerke
zetre csak igen lelkiismeretes és gondos próbál
gatások és mérések után lehet a pilótát felültetni.

A következőkben nagy vonásokban el fogjuk 
mondani minő módon és minő berendezések 
segítségével dolgoznak a légerőtani intézetek. 
A felmerülő kérdések között vannak tisztán 
gépészeti kérdések, különösen azok, a melyek 
a motorra vonatkoznak. Vannak oly problémák 
is, melyek a chemiai technológia körébe tartoz
nak, különösen azok, a melyek a léghajót emelő 
gázok gyártására, tisztítására, chemiai és physikai 
viselkedésére vonatkoznak. Mindezekre jelen 
alkalommal nem leszünk tekintettel, hanem figyel
münket kizárólag azokra a kérdésekre fordítjuk, 
a melyek a levegőben szabadon mozgó testek 
mechanikájára vonatkoznak. A levegőben mozgó 
szilárd testre a levegő a mozgás következtében 
nyomóerőt fejt ki és az alapkérdés az, mitől 
függ ez a nyomóerő. Ismerni kell támadó 
pontját, irányát és nagyságát, tehát ismerni kell 
componenseit is. Az alapkérdéssel kapcsolatos 
a stabilitas problémája. Vizsgálati módszereket 
kellett feltalálni annak megállapítása végett, hogy 
valamely szerkezet milyen mértékben stabilis. 
A harmadik fontos kérdés a levegőben mozgó 
felületek súrlódásának meghatározására vonat

kozik. Ezek és a hozzájuk fűződő mellékkérdé
sek megoldására szolgáló módszerekről lesz a 
következőkben szó.

A vizsgálati módszerek néhány egyszerű és 
épp azért érdekes és értékes alapelvből indul
nak ki. Az egyiket a hajóépítők már régóta 
ismerik és alkalmazzák. Ha ugyanis meg akarják 
állapítani, hogy bizonyos alakú hajótest a vízben 
mekkora ellenállásra talál, akkor a hajónak 
kisebbített hű mintáját vízben vontatják és az 
így nyert adatokból kiszámítják a nagy 'hajó 
ellenállását. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez 
az elv a levegőben mozgó testekre is érvényes, 
csakhogy alkalmazása jóval komplikáltabb. A 
repülőszerkezetek ugyanis térben mozognak, 
tehát általában három erőt és három erőpárt 
kell meghatározni a tér három egymásra merő
leges coordinata tengelyének megfelelően.

A mérés elvégzése czéljából, a megvizsgá
landó; testet, vagy kisebbített hű mintáját nagy 
sebességgel kell mozgatni és becsatolt erőmérő
eszközökkel az erőket le kell mérni. A nagy 
sebességű mozgás létesítésére általában két 
különböző berendezés szolgál. Az egyik semmi 
egyéb, mint nagyméretű, függőleges tengely 
körül forgó centrifugális gép, vagyis inkább kör
hinta. így az angol nemzeti physikai laborató
rium körhintájának karja oly kört ír le, melynek

átmérője közelítőleg 20 méter. A párisi egyetem 
légerőtani intézetének körhintája pedig majdnem 
kétszer ekkora átmérőjű kört írhat le. A meg
vizsgálandó testet ráerősítik a kar végére és

3. Eiffel megfigyelő kamrája a szélcsatornában.

azután nagy sebességgel forgatják. A forgatást 
természetesen megfelelő hatásképességü motor 
végzi. Ilyen úton különösen a hajtócsavarok 
működését tanulmányozzák és a légsebesség- 
mérőeszközök osztályzatát állapítják meg.

A másik berendezés elvileg még egyszerűbb. 
A megvizsgálandó testet a mérőeszközökkel 
együtt vasúti kocsira szerelik, melyet sínpályán 
motorral hajtanak. A párisi egyetem légerőtani 
intézetének e czélra mintegy másfél kilométer 
hosszú sínpálya áll rendelkezésére, a mely leg' 
nagyobb részében vízszintes, csak éppen a két 
végén emelkedik felfelé, hogy az indítás és 
fékezés gyorsabban legyen eszközölhető. A hajtó
erőt a kocsira szerelt elektromotor végzi, mely
nek árammal való ellátása a sínpálya mellett 
kifeszített kábel útján történik. A vizsgálatok 
kényelmes elvégezhetése czéljából különböző
képpen felszerelt kocsik állanak rendelkezésre. 
Az első kocsi pl. úgy van felszerelve, hogy

4. A szélcsatorna légcsavarja.

a teljes nagyságú szárnyfelületekre működő lég
nyomásnak függőleges és vízszintes componen
seit lehet vele lemérni. Ugyanevvel a kocsival 
meg lehet határozni a resultans erő nagyságát, 
irányát és támadópontját, továbbá a támadó
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pont eltolódását, ha a beeső szög változik. A 
második kocsi a repülőgépek hajtócsavarainak 
vizsgálatára van berendezve. A harmadik kocsi 
hasonló czélokra szolgál, méretei azonban lehe
tővé teszik a kormányozható léghajók nagy hajtó
csavarainak kipróbálását is. Mindkét esetben 
lemérik a csavar húzóerejét, az igényelt hatás
képesség nagyságát, továbbá mechanikus hatás
fokát. A negyedik kocsi úgy van felszerelve, 
hogy vele a repülőgépek többi alkatrészeire 
működő légnyomást lehet lemérni. Az első kocsira 
a teljesen felszerelt eredeti nagyságú repülőgé
pet is rá lehet erősíteni.

A körhintának hátránya, hogy eredeti nagy
ságú gépek felcsatolására nem alkalmas és hogy 
a tengelytől különböző távolságban iévő test
részek különböző sebességgel mozognak. Viszont 
előnye az, hogy az egészet zárt épületben lehet 
elhelyezni, úgy hogy a vizsgálatok az időjárás
tól, különösen a szelektől függetlenek. A sín
pálya ideális vizsgálati módszert nyújt, viszont 
megvan az az igen nagy hátránya, hogy a 
kísérletek csak szép és szélmentes időben végez
hetők. Atra, hogy másfél kilométer hosszú sín
pálya zárt épületben helyeztessék el, gondolni 
sem lehet.

Prandtl, a göttingai egyetem tanára és Eiffel 
egymástól függetlenül oly eljárást találtak fel, 
a mely légerőtani problémák tanulmányozását 
zárt helyiségben aránylag kis helyen engedi 
meg. Az eljárás a mozgás relativitásának alap
vető elvén alapszik. Azok az erők ugyanis, a 
melyek a repülőszerkezetekre működnek, tisz
tán csak a levegő és az illető szerkezet egy
másra vonatkoztatott relativ mozgásától függe
nek és teljesen lényegtelen, hogy melyik nyug
szik és melyik mozog a nyugvónak gondolt 
földhöz képest. Ha tehát a nyugvó levegőben 
megadott sebességgel mozgó felületre bizonyos 
nagyságú erő működik, akkor a mozgások rela
tivitásának elve alapján ugyanakkora erő műkö
dik a megrögzített felületre, ha a levegő mozog 
a megadott sebességgel.

Az elvnek gyakorlati alkalmazása végett nagy 
átmérőjű csatornát építenek, a melyben légcsa
varral erős légmozgást vagyis szelet támasz
tanak. Ennek a csatornának megfelelő helyére 
azután elhelyezik a megvizsgálandó szerkezetet 
gondoskodva arról, hogy a szél által kifejtett 
erők mérhetők legyenek. A berendezést szél
csatornának nevezik.

A szélcsatornában fújó széllel azonban egy 
kis baj van. A számítás és mérés alapja az a 
feltevés, hogy a keresztmetszet minden részében 
a levegő ugyanazzal a sebességgel mozog. Ez 
azonban a gyakorlatban nincs így. A légáram
ban elgörbülések, örvények és általában turbu
lens mozgások lépnek fel. A kérdést különösen 
Prandtl tanár tanulmányozta és sikerült neki 
oly szerkezetet találnia, a mely a turbulens 
mozgásokat — ha nem is szünteti meg — de 
elhanyagolható kis mértékre szorítja le. A szer
kezet nagyon érdekes. Mézeslép alakú és így 
is nevezik. A csatornába nyitott négyzetes osz
lopalakú rekeszek vannak beépítve (1. ábra); 
a négyzetoldala 10 cm és az oszlop hossza 
50 cm. Az ezeken keresztül áramló levegő a nyí

lások nagyságának megfelelő szabályozása után 
egyenletes sebességgel áramlik mindenütt.

A 2. ábra mutatja az Eiffel féle légerőtani 
laboratórium kis és nagy szélcsatornájának hossz- 
metszetét. A levegő az ábra jobboldalán lévő 
tölcséreken áramlik be, áthalad a tölcsér végén 
lévő- „mézeslépen“ és azután egyenletes sebes
séggel áramlik az A) illetőleg A j helyeken levő 
megfigyelőkamrákon keresztül ia 3. ábra mu
tatja a kamrát oldalról nézve, jobbkéz felől 
látszanak a „mézes lép“ rekeszei). Innét a 
hosszú, tölcsérszerű csatornán keresztül eléri 
az ábra baloldali részében képzelendő légcsa
vart, a mely az egész mozgást fenntartja. A 
csavar forgása közben ugyanis a jobboldali 
részre szívó, a baloldali részre nyomó hatást 
fejt ki és ennek hatása alatt mozog a levegő 
a légcsatornában. A csavart 50 lóerős elek
tromos motor forgatja és hatása következtében 
a levegő 32 maximális sebességgel mozog, 
a mi 115 km óránkénti útnak felel meg. Hogy 
az arányokról fogalmunk legyen, még meg
jegyezzük, hogy a nagyobbik csatorna átmérője 
2 m, a kisebbiké 1 m.

A szélcsatornában történő mérések különböző, 
külön e czélra szerkesztett mérőeszközök segít
ségével történnek. Közöttük a legfontosabb az 
úgynevezett aerodynamikus mérleg. Használtat
nak még különböző szélsebességmérők, mano- 
meterek stb. Kér kai András.

A gázrobbanásokról.
A robbanásokról mostanában — akarva nem 

akarva — sokat kell hallania az emberiségnek. Mi 
azonban nem a hareztéri alkalmazásaival fogunk 
jelenleg foglalkozni, hanem magával a folya
mattal, a mely békés időkben is pusztítást vagy 
áldást hoz az emberiségnek. Mert nem kell azt 
gondolni, hogy minden robbanás pusztítással 
jár. Az emberi, szellem ezt a folyamatot meg 
tudta fékezni és igájába tudta hajtani. Az auto
mobilt és a repülőgépet robbanások hajtják 
előre; a robbanómotor ezeken kívül is nagyon 
sok hasznos dolgot végez : ekét húz, cséplőgépet 
hajt, villamos áramot fejleszt stb.

Régebben a robbanásokat úgy tekintették, mint 
egészen különleges természeti folyamatokat, a 
melyek semmi más folyamattal sem függnek 
össze. Ma azonban már tudjuk, hogy a robbanás 
semmi más, mint égés. A két folyamat között 
csak az időben van különbség. Ha a szén, a 
benzin vagy világító gáz lassan egyesül a levegő 
oxygénjével, akkor a folyamatot égésnek nevez
zük, ha azonban ugyanezen alapanyagok nagyobb 
mennyiségeinek egyesülése igen rövid idő — 
a másodpercz ezred- és tízezredrészei — alatt 
megy végbe, akkor a folyamat robbanás.

Mi az oka annak, hogy a jelenség egyszer 
lassan, máskor meg oly rövid idő alatt folyik 
le ? Erre a kérdésre is kimerítő feleletet tudunk 
adni. Ha ugyanis a kőszén, a benzin vagy a 
világítógáz anyaga csak kis felületen érintkezik 
a levegővel, a hogy az a közönséges esetekben
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történni szokott, akkor az égés csak lassan tör
ténhetik, mert az említett anyagoknak csak 
nagyon kis része juthat az oxygénnel közvetlen 
érintkezésbe és újabb adagok csak azután kerül
hetnek sorra, miután az előbbeni adagok elégé
séből származó égési termékek elszállottak.

Ha azonban arról gondoskodunk, hogy ugyan
azon mennyisége a kőszénnek, benzinnek vagy 
világítógáznak nagy felületen jusson a levegővel, 
illetőleg az oxygénnel érintkezésbe, akkor beáll 
a robbanás, vagyis az igen rövid idő alatti elégés. 
A levegővel való nagy felületű érintkezést úgy 
érjük el, hogy a tüzelőszert igen apró részekre 
oszlatjuk szét. Ha pl. a kályhába egy lapát porrá 
zúzottszenet dobunk, nagy lobbanást látunk annak 
jeléül, hogy a szén egy része igen rövid idő 
alatt égett el. Ez már a robbanás egy neme. 
Amtrikában egész sereg gyár foglalkozik azzal, 
hogy a kőszenet porrá zúzza szét és így bocsátja 
a gőzgépek tulajdonosainak rendelkezésére. 
Teszi ezt azért, mert így a kőszénben lévő 
energia kihasználása gazdaságosabb. Ha viszont 
a kőszén olyan kis részekre van szétzúzva, hogy 
azok a levegőben lebeghetnek, akkor esetleges 
meggyulladásuk alkalmával igen veszedelmes 
robbanás keletkezhetik. Kitűnt, hogy a bányarob
banásoknak ez a leggyakoribb oka. Elkerülésük 
végett újabban a kőszénbányákban rendszeres 
locsolások vannak elrendelve, hogy a kőszénpor 
ne kerülhessen negyobb mennyiségekben a 
levegőbe.

De úgy van ez egyéb égő anyagokkal is. 
A nagyobb malmokban már szintén többször 
fordultak elő robbanások, melyek a levegőben 
lebegő finom liszt meggyulladása folytán kelet
keztek. A lőporokban és robbanószerekben a 
szén és a hydrogén az oxygénnel bensőleg van 
elkeveredve úgy hogy minden egyes szemcsében 
az oxygén már érintkezik a szénnel és hydro- 
génnel, tehát csak a gyulladás magasabb hőmér
sékletére van szükség, hogy az egész tömegben 
való elégés — vagyis robbanás — megtörténjék. 
Hasonlóképpen ha a benzint igen finom csep- 
pekre porlasztjuk szét vagy elgőzösítjük és az 
így keletkezett finom elosztódású anyagot meg
felelő mennyiségű levegővel keverjük — a hogy 
ez a benzinmotorok hengereiben történik —, 
akkor gyújtás után a keverék felrobban.

A világítógázt egészen tévesen még mai nap 
is könnyen robbanó anyagnak tartják, holott a 
megelőzőkből világos, hogy robbanásról csak 
akkor lelet szó, ha ez a gáz a megfelelő mennyi
ségű levegővel van keverve. Veszélytelen voltát 
annak idején, a mikor a világítógázgyárakat 
kezdték felállítani, többször kézzelfoghatóan iga
zolni is kellett így például Londonban, a mikor 
a gázgyárt felállították, nagy tömeg ember gyüle
kezett össze azzal a fenyegetéssel, hogy azt lerom
bolják. A gyár vezetője merész lépésre határozta 
el magát. Hirtelen nagy lyukat ütött a gáztar
tóba és a kiömlő gázt a körülállók rémületére 
meggyujtotta. Hatalmas láng csapott ki, a mely 
nyugodtan égett mindaddig, a míg a gáz el 
nem fogyott, a nélkül, hogy robbanás történt 
volna. Hasonlóképpen jártak évekkel ezelőtt a 
munkások, a mikor egy zendülés alkalmával 
egy város gáztartóját dynamittal fel akadták

robbantani. A vasalkatrészek szét is roncso- 
lódtak, azonban a várt robbanás nem követ
kezett be, hanem a kiömlő gáz szép nyugodtan 
égett el.

A robbanások lefolyásának tanulmányo?ásával 
egészen legújabb időkig nagyon keveset foglal
koztak a kutatók. Nyilvánvalóan azért, mert csak 
a legújabb időkben bekövetkezett gyakorlati 
alkalmazások mutattak rá e folyamat fontossá
gára. De bizonyára azért is. mert ezekhez a 
kutatásokhoz egészen különleges és sok költ
séget elemésztő eszközök szükségesek. Ugyan
azért egyes tudományos testületek — felismerve 
az e téren való elmaradottságot — külön bizott
ságokat áhítottak össze a kérdés tanulmányo
zására és ezeknek a szükségelt anyagi eszközöket 
rendelkezésükre bocsátották.

A kutatás tárgyát képező első kérdés az volt, 
minő keverési arány mellett lesz valamely gáz- 
elegyből robbanókeverék. Ha ugyanis a levegő
höz nagyobb mennyiségű gáz van hozzákeverve, 
akkor ennek tömege a gyulladás helyét hűti és 
megakadályozza a többi tömegek meggyulla- 
dásához szükséges magasabb hőmérsékletnek 
kifejlődését. A következő összeállítás mutatja az 
erre vonatkozó kutatások eredményét. A második 
ésharmadik oszlopban vannak azok a legnagyobb, 
illetőleg legkisebb gázmenyiségek °/cf0kban, 
a melyek szükségesek ahhoz, hogy a gázlevegő- 
keverékből robbanókeverék váljék.

A levegővel keverendő gáz
A gáz neve felső határa alsó határa

%- okban °/ü-okban

hydrogén ........................ 66-4 9-5
világ ítógáz................... 191 79
m e th a n ........................ 12 8 61
alkoholgőz................... 13 6 40
aethergőz ................... 77 27
b e n z in g ő z ................... 49 24

Ezek a határok azonban némileg a robbanási 
edény alakja és térfogata, továbbá a gyújtás 
módja szerint is változnak. A táblázatból vilá
gosan látszik, hogy aránylag kis mennyiség az 
illető gázból már a keveréket rőt bánóvá teszi.

Néhány szót kell szólanunk ezeknek a szám
adatoknak a gyakorlati életben való szerepéről. 
A gázkályhákban és az Auerégőkben a gázhoz 
az elégés előtt szintén levegő kevertetik hozzá. 
Erre szükség van azért, hogy a gázban lévő 
energiát teljesen kihasználjuk és a gázt tökéle
tesen elégessük, miáltal a koromképződést is 
megakadályozzuk. Azonban ezekben az eszkö
zökben az égés nem robbanásszerűleg történik, 
mert a világítógáz arányszáma a felső határnál, 
19 1 °/0-nál nagyobb. Oka a következő. Ha a 
gáz hozzáömlését kisebbítjük végre is a láng 
„lecsap“, a mely jelenségét a physikusok és 
chemikusok a Bunsen-lámpánál gyakran tapasz
talnak. A „lecsapás“ abból áll, hogy a gáz 
közvetlenül a nyílásnál már ég, tehát nem keve
redik előzőleg a levegővel. Azáltal ugyanis, 
hogy a gáz hozzáömlését kisebbítjük, a sebes
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sége is kisebbszik és végre is kisebbé válik, 
mint a gyulladás tovaterjedésének sebessége. 
Ebben az esetben tehát már a kiömlő nyílásnál 
meggyullad a gáz.

Viszont azonban a benzinmotoroknál a benzin
gőzök elégése robbanással történik. A gázkeve
rési arány úgy van megállapítva, hogy a fön
tebb felsorolt alsó határhoz (2'40/0) lehetőleg közel 
álljon. Ennek már a gazdasági szempontokból is 
így kell lenni, másrészt azért is, hogy a rob
banás túlságosan heves ne legyen. A heves 
robbanás ugyanis a gép alkatrészeit nagyon ron
gálja.

Á robbanó keverékek tanulmányozásával kap
csolatban az a kérdés is felmerült, hogyan 
lehet a robbanást megakadályozni. Az erre 
vonatkozó vizsgálatok igen érdekes megoldást 
találtak. Kitűnt, hogy valamely indifferens gáz
nak, a minő pl. a széndioxyd, a robbanókeve
rékhez való keverése a robbanást megakadá
lyozza. Eitner és Trautwein vizsgálatai szerint 
7V2% széndioxydnak a világítógázhoz való keve
rése elegendő ahhoz, hogy a robbanás meg- 
akadályoztassék, bármilyen módon keveredjék 
is hozzá a levegő. Ezt az eredményt gyakorla
tilag is kihasználják. Új gázhálózat bekapcso
lása előtt ugyanis a csöveket széndioxyddal, 
illetőleg égési termékekkel szokás kifujtatni.

Egy további fontos kérdés az volt, mekkora 
sebességgel terjed a gyulladás a robbanókeve
rékekben. Clerk és Hopkinson vizsgálatai szerint 
világítógáz és változatlan égési tér esetében e 
sebesség 0'6—40  ~  között változik. Ha azon
ban a robbanókeverék nagy sebességgel ömlik 
be az elégési térbe, akkor a gyulladási sebesség 
6—30 sebesség között változik a különböző 
beömlési módozatok szerint. Ennek az ered
ménynek nagy gyakorlati jelentősége van, mert 
azt mutatja, hogy a gázkeverék beömlési sebes
ségének növelésével a gyulladási és így az 
elégési sebességet is növelni lehet. Nagy for
dulatszámú motorok éppen csak ilyen módon 
váltak lehetségessé.

A vizsgálatok továbbá megmutatták, hogy a 
közönséges benzinmotorok hengerében a rob
banás hőmérséklete 1800—2500° között szokott 
lenni. Régebben azon meggyőződésben voltak 
a kutatók, hogy ezt a végleges hőmérsékletet a 
gáztömegének, égési hőjének és fajhevének ada 
taiból ki lehet számítani. Azonban már Hirn és 
Bunsen is észrevette, hogy ez nem lehetséges, 
mert a tényleges hőmérséklet 5070 körüli érté
kekkel kisebb szokott lenni, mint a kiszámított. 
Sokan próbálták ezt az eltérést megmagyarázni. 
Némelyek a gázok dissociatiójában, mások a 
gázok fajhőjének megváltozásában keresték az 
okot. Az angol természettudományi társulat 
(British Association) bizottságának kutatásaiból 
mint végeredmény kiderült, hogy a dissociatio- 
nak nagyon kis szerepe iehet az említett eltérés 
létrehozásában. Viszont kitűnik az is, hogy a 
gázok fajhője magas hőmérsékleteken tényleg 
megváltozik. A robbanási hőmérséklet számított 
és lemért értékei közötti eltérés e bizottság 
munkálatai szerint három okban találja meg 
magyarázatát, ú. m. a megnövekedett fajhőben,

a sugárzási együttható növekedésében és abban 
a körülményben, hogy mindig marad oly gáz, 
a mely nem égett el teljesen.

Még sok kérdés fog vizsgálat alá kerülni és 
így remélhetjük, hogy belátható időn belől a 
robbanások lefolyásáról részletes ismereteket 
kapunk. M. S.

A láng mint physíkaí eszköz.
Nemcsak a laboratóriumi kísérletezésre, hanem 

a gyakorlati technikára is fontos, hogy minél 
egyszerűbb segédeszközökkel dolgozhasson. Az 
utóbbi években a gyertyalángot vagy a Bunsen- 
féle lámpa lángját egyre tágabb téren alkalmaz
zák. A következőkben röviden néhány fonto
sabb, kevésbbé ismert alkalmazását találjuk.

Ismeretes régebb idő óta, hogy a láng többé- 
kevésbbé vezeti az elektromos áramot. Ha na
gyon érzékeny galvanometer pólusaiból áram
forráson át drótokat vezetünk el és ezeknek 
végét egymástól néhány mm-nyire lángba állít
juk, akkor gyenge áram keletkezik. 100 volt 
feszültségnél az áram erőssége gyertyalángban 
10~8 ampére, 200 voltnál 10~7 ampére. Tart
suk a drótvégeket állandó távolságban. Mikor 
az áramot kikapcsoljuk vagy zárjuk, a láng 
alakja megváltozik. A hosszú és keskeny láng 
az áram zárásakor rövidebb és alul szélesebb 
lesz. A láng alakja főleg akkor változik, ha az 
áramforrás feszültsége magas. Ezért Thieme1 
a lángot mint galvanoskopot ajánlja, főleg ma
gas feszültségű áramforrásnál. Kisebb feszültség 
esetén a láng a nagy ellenállása miatt érzé
ketlen marad. Különösen ipari vezetékeket, vagy 
transformator tekercsét lehet a lánggal mint 
egyszerű és mindig kéznél levő eszközzel vizs
gálni, vájjon a drót nem szakadt-e el. Újabban 
Thieme1 azt találta, hogy czélszerű csupasz, 
2 mm vastag vezetéket vízszintes irányban, 
1*5 cm-nyire egymás alatt lángba helyezni úgy, 
hogy az alsó drót kissé a kék burok fölött le
gyen. A láng a feszültségkülönbséget az elek
tródok vége között pillanatszerűen jelzi alakjá
nak megváltoztatásával.

A lángnak ezt a tulajdonságát ugyancsak 
Thieme telegrafálásra használja fel olyan helyen, 
a hol áramforrás van, de eszközök hiányoznak. 
Ha a jeladó állomáson az áramot rövidebb vagy 
hosszabb ideig zárjuk, akkor a láng is ennek 
megfelelően rövidebb vagy hosszabb ideig tartja 
meg változott alakját. Csak a feszültség irány
adó az alakváltozás nagyságára. Áramenergiát 
alig fogyasztunk, azért még nagy távolságra is 
vékony drótot lehet használni. Ez az eljárás 
katonai czélokra alkalmas, mert a vékony veze
téket esetleg nem lehet felszedni és az így szár
mazó kár csekély. 10 — 20 km-nyire 01 mm 
átmérőjű vezeték megfelel, ha a végeket 2 mm 
vastag elektródokkal kötjük össze.

Ruhmer-tó\ ered a beszélő és hallgató láng 
kísérlete, vagyis röviden a lángtelefon. Ez a

1 Elektrotechn. Zeitschr., 1913, 592. 1. és Zeitschrift 
f. d. phys. u. chem. Unterr., 1914, 27. köt , 37. 1.

2 Phys. Zeitschr., 1916, 17. köt., 259 1.
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kísérlet Simon beszélő ívlámpájából indult ki.1 
Tápláljunk ívlámpát egyenárammal és ugyan
ebben az áramkörben inductio útján keltsünk 
váltakozó áramot is. Az ívfény az egyenáram 
fölé helyezkedő váltakozó áramra zörejjel felel. 
Ez a tapasztalat arra a gondolatra vezette Si 
mont, hogy az ívlámpán át telefon-áramot ve
zessen. Az ívlámpát (1. ábra I) B telep táp-

AA/Y

E _ i

1. ábra.

lálja. R ellenállás az áram erősségét szabályozza. 
Erre a körre inductio útján hat a mikrophon 
(Af) köre kis transformator (T) segítségével. Az 
E  elem a mikrophon körét táplálja. Ha a mikro- 
phonra rábeszélünk, az ívlámpa a beszédet utá
nozza. Az ívlámpa mint telefon működik, mely
ben a lemez tétlensége elmarad. Mennél erő
sebben beszélünk a ívlámpára, annál erőseb
ben szólal meg az ívlámpa. Ezért érzékeny 
mikrophont kell használni. Ha hangtölcsérrel az 
ívlámpára beszélünk, akkor a mikrophon adja 
vissza a hangokat.

Ruhmer2 kimutatta, hogy nemcsak az ívlámpa, 
hanem a Bunsen-láng is megérzi az áram inga
dozását, bár a keltett hang jóval gyengébb. 
Egyúttal a kapcsolást is egyszerűsítette, mert a 
két áramkört párhuzamosan kapcsolta (2. ábra), 
így a hang egyúttal tisztább is. Az L fojtó
tekercs a telepet a váltakozó áramtól védi.

A láng elektromos vezetőképességét növelni 
lehet, ha sót tartunk bele, vagy hőmérsékletét 
emeljük. Ha csak a láng egyik helyébe állí
tunk sót, akkor az egyik irányban jobban vezeti 
az áramot, mint a másik irányban Tartsuk az 
előbbi drótvégeket ilyen lángba és bocsássunk 
át vezetékünkön váltakozó áramot. A láng az 
egyik félrezgést jobban engedi át, mint a másik 
ellenkező irányút. Ezt úgy szoktuk kifejezni, 
hogy a láng mint egyenirányító szerepel. Ennek 
alapján Leithäuser 3 a lángot a drótnélküli tele- 
gráf felvevő állomásán mint detectort használja. 
Minden olyan készülék, a mely az érkező elek
tromos hullámok iránt érzékeny, detector. Leg

1 Elektrotechn. Zeitschr., 1901, 510. 1. és Phys. 
Zeilschr. 2. köt., 1901, 253 1.

* Phys. Zeitschr. 2. 1901. 325. 1.
3 Phys. Zeitschr., 1912, 13. köt., 892. 1.

régibb jól ismert alakja acohärer. Az egyik elek 
trod Leithäuser felvevőjében vízszintes helyzetű 
platina-pálcza (3. ábra, a), a mely a láng felső 
végébe nyúlik. A másik elektród (b) gyűrűsze
rűén veszi körül a láng alsó részét. Ez a pia 
tina-gyűrű kaliumsóval (chloriddal vagy chlo- 
rattal) van behintve. Az egyik elektród az an
tennával (A) érintkezik, a másik a Földdel (F ). 
Azonkívül a láng még elemekből álló teleppel 
(B), változtatható ellenállással (R) és telefonnal 
(T) közös áramkörben van. A kapcsolás módja 
egyáltalában nem új, Braun használta először 
1898-ban. Az elektromos hullámokat az antenna 
felfogja. A telefont nem lehet közvetlenül az 
antennával összekötni, mert a rugalmas lemez 
a gyors rezgést nem tudja követni. A láng az 
antennában keletkező gyorsváltakozású áram
nak csak azt a részét engedi át, a mely ö-tól 
b felé halad, tehát a telefont megszakított egyen
áram éri. A telefon erre zörejjel válaszol. A rö- 
videbb zörej pontot jelent, a hosszabb vonalat. 
Lényeges, hogy a láng hőmérséklete egyenletes 
legyen. Ha a gyűrűs elektródra másféle sót 
hintünk, pl. natrium, lithium vagy baryum sóját, 
akkor a láng-detector kevésbbé érzékeny, a 
telefon alig szólal meg.

Mikor Thieme a lángba tartott elektródokkal 
dolgozott, 1912-ben azt vette észre, hogy az 
inductor secundär tekercsébe kapcsolt drótok 
végén korom válik ki. Utóbb áramforrásul elemek
ből álló telepet használt, a két elektród pedig 
néhány mm-nyire volt egymástól. Ekkor a nega
tiv elektródon korom rakódott le, a positiv 
drótvég tiszta maradt. A feszültségnek 12 volt
nál kisebbnek nem szabad lennie, de felső ha
tára nincs. Ha a feszültséget egyre növeljük, 
végül a két elektród között szikra ugrik át. 
Thieme ezt a jelenségét korom előállítására 
használta fel és eljárására német szabadalmat 
nyert. Ha az áramforrás egyenáramú gép, akkor 
a positiv elektródon is lerakódik szén, bár sok
kal kisebb mértékben. Ennek az az oka, hogy

R K

a gépben a collectorok és a tekercselés sza
bálytalanságai miatt ellenáramok keletkeznek. 
A negativ elektródon a szén elágazó szálakból 
áll, a melyek egyre növekednek, a positiv elek
tródon csak a drótra merőleges egyetlen pálcza 
keletkezik, mert a positiv töltésű szénrészek a 
positiv elektródtól lehetőleg távolodnak. Válta
kozó áramforrás esetén a szén mind a két drót
végen elágazó szerkezetű.

Ha azt akarjuk eldönteni, hogy áramforrá
sunk eléggé állandó-e, akkor csak azt kell meg

lő
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figyelni, hogy a lángba tartott positiv dróton 
fejlődik-e szén. Ha a vezeték pólusait nem is
merjük, akkor a lángot mint poluskeresőt hasz
náljuk. Az a polus a negativ, a melyen elágazó 
szénszálak keletkeznek.

A koromszájak legújabb alkalmazása a Thieme- 
féle rezgésszámmérő, melylyel váltakozó áram 
rezgéseinek számát határozzuk meg. Az ilyen 
eszköz legtöbbnyire rúgó együttrezgésén alap
szik. A váltakozó áramot tekercsen vezetjük át 
és a keletkező elektromágneses térbe kifeszített 
rugalmas fonalat helyezünk. Az áram a fonalat 
iránya szerint vonzza és taszítja, tehát a fonal 
rezegni kezd. A rezgés akkor a legélénkebb, 
ha az áramváltakozás száma a rúgó rezgés
számával megegyezik. Ez a resonantia esete. 
A rugó rezgésszámát a feszítéssel addig változ
tatjuk, míg a resonantia előáll. Ha nagyon kü
lönböző rezgésszámú áramokat akarunk vizsgálni,

akkor esetleg többféle rúgó szükséges, mind
egyik csak bizonyos értékek között használható.

Thieme1 a rezgésszámmérő rugalmas fonala 
gyanánt a koromszálak végét használta. Válta
kozó áram esetén a szálak az áram időszaká
val rezegnek. A magyarázat egyszerű, ha az 
ágakat szabad vezetékeknek tekintjük, a melyek 
a földmágnesség erőterében vannak elhelyezve. 
Ezeknek a rúgóknak az az előnyük, hogy az 
áram rezgésszámához alkalmazkodnak. A fonal 
rezgéseinek számát úgy határozza meg Thieme, 
hogy ismert fordulatszámú motor tengelyére 
korongot helyez, melyen sugarasan haladó nyí
lások vannak. A motor forgását úgy szabályoz
zuk, hogy az ágak a korong nyílásain át nézve 
nyugodtaknak látszanak. Ekkor a szénszálak 
annyi rezgést végeztek, a hány nyílás haladt 
el szemünk előtt.

Ez az eszköz igen kevés energiát fogyaszt, 
ezért a mérendő áramkört alig befolyásolja. 
Kezelése egyszerű, könnyen előállítható. A ko
rom ágai 2—3 perez alatt legnagyobb terjedel
müket elérik. A további szálak olyan lazán 
függnek össze az előbbiekkel, hogy a lángban 
levő áramlás hatása alatt leválnak. Csak a 
külső, finom szálak rezegnek az áram idősza
kával. Ezek veresen izzanak, a mi a megfigye
lést elősegíti. Ez az eszköz másodperczenként
15,000 rezgésig használható. Mende Jenő.

1 Elektrotechn. Zeitschr., 1913, 592. 1.; Verhandl. d. 
Deutsch. Phys. Ges., 1916, 18. köt., 195. 1.

KRÓNIKA.

Tudományos és technikai újdonságok.
M e s te r s é g e s  g y a n tá k .  (Backelit és resinit). Köz

ismert dolog, hogy bizonyos fák kérgéből, azok mes
terséges vagy véletlen megsértése után, híg váladék 
csurog k i : a balzsam. A balzsam tulajdonképpen illó
olajban feloldott gyanta. A fenyők kérgéből fakadó 
balzsam például terpentinolajban feloldott gyanta, 
36—38° 0 a terpentinolaj, a többi szilárd alkotórész, a 
kolofonium. A balzsamot vízgőzben destillálják, a gőz 
magával ragadja az illóolajokat, az üledék a gyanta.

A különböző fák gyantái physikai és chemiai tulaj
donságaikban különbségeket mutatnak, miért is sokféle 
elnevezések alatt vannak forgalomban. Tűlevelű fáink 
gyantája: a fe n y ö g y a n ta , vagy a ko lo fo n iu m  ; a fenyő
gyantának világos, sárgásfehér változata a  g a lip o t ,  
Francziaországból származik; a nyírfák gyantája a 
b e tu l in ; Nyugat-India és Afrika erdeiben fakad a copal, 
a gyanták legkeményebb válfaja, Kelet-Indiából szár
mazik a cow dee, Görögország mandulafáiból serjed a 
m a s t i x ; Afrika örökzöld fái termelik a s a n d a r a k - o t; a 
fügefák gyantája a lakk , a melynek ismét több válto
zata van. A b o ro s ty á n k ő  és a sp h a lt szintén gyanták, a 
történelem előtti idők flórájának gyantái. Felemlítjük 
még végül, hogy növényi és állati anyagok száraz le
párolásánál szintén gyantaszerű képződmények alakul
nak ; a világítógáz gyártásánál, mint melléktermék, az 
iparban jól ismert k á trá n y  keletkezik, a mely szintén a 
gyantának egy változata.

A gyanták az ipar legkülönbözőbb ágaiban hasznos 
feldolgozásra kerülnek. A legnagyobb mennyiséget azon
ban a lakkgyárak emésztik fel. A legtöbb lakknak a 
kolofonium képezi a föalkatrészét. A finomabb, nagyobb 
ellenállóképességű lakkok gyártásánál a gyanták na
gyobb keménységű válfajait használják fel. A copal-lakk 
és borostyánlakk, mint a lakkok legkiválóbbjai isme
retesek.

A milyen értékesek a gyanták az iparban, éppen 
olyan nagy népszerűtlenségnek örvendenek a szerves 
chemiával foglalkozók szemében. Nyilvános publikálá
sokban gyakran találkozunk a következő kijelentések
kel: „A keletkezett anyag e lg y a n tá so d o tt, a további 
vizsgálattól el kellett tekinteni.“ A szerves chemiával 
foglalkozók vizsgálataik közben ilyen gyantaszerű anya 
gok egész sorozatával találkoznak, a melyek oldódni 
nem akarnak és a legtöbb chemiai reagenssel szemben 
közömbösen viselkednek. Körülbelül 15 évvel ezelőtt 
Kleeberg, midőn a fo rm a ld e h y d n e k  sósav jelenlétében 
a p h en o lra  gyakorolt hatását vizsgálta, melegfejlődés 
közben egy nyúlós gyantaszerű anyaghoz jutott, a mely 
kihűlés után, kemény, amorph tömeggé szilárdult.

Kleeberg előtt B a y e r , Kleeberg után sokan, különö
sen S m ith  és A . L u f t ugyanezen két anyag reactiójával 
ugyanazon eredményhez jutottak. Valamennyien a ke
letkezett gyantaszerű anyaggal tovább nem foglalkoz
tak, mert tulajdonságainak kipuhatolásában megakadtak. 
Csak legújabban B a ck ela n d n a k  sikerült kimutatni, hogy 
a fo rm a ld e h y d n e k  a  p h e n o lra  gyakorolt hatása alatt 
b izo n y o s  k ö rü lm én yek  között mesterséges gyanta kelet
kezik.

A Baekeland által jelzett „bizonyos körülmények“ 
ismertetése előtt a két alapanyagról, a p h e n o lró l és a 
fo rm a ld e h y d r ö l kívánunk néhány szót ejteni. A p h en o lok  
a benzolnak oxygéntartalmú származékai. A legismer
tebb phenol a karbolsav, az orvosi gyarkorlatban szél-
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tében alkalmazott fertőtlenítőszer. A legtöbb phenol 
előállítása, széntartalmú anyagok különösen fának és 
szénnek száraz lepárolásával történik. Az a ld eh yd ek h ez  
az alkoholok mérsékelt oxydátiója után jutnak. Iia az 
oxydálás állati szén, vagy platina jelenlétében történik, 
úgy ez a folyamat már a szabad levegőn is végbe
mehet. Ha methylalkoholgőzt izzó platinán, rézen vagy 
kokszon átvezetnek, gázszerű test keletkezik, a mely 
erősen lehűtve, víztisztaságú folyadékká csapódik le s 
ez a folyadék a formaldehyd, melynek 40%-os vizes 
oldata a fo rm a iin n a k  nevezett nagyon jól ismert desin- 
ficiáló szer.

A gyantának mesterséges előállítása csak akkor 
gazdaságos, ha a két alapanyag beszerzése elég olcsón 
történhetik. Bayer és Kleeberg idejében ez az eset nem 
állott fenn. Nem lehetetlen, hogy ez a körülmény is 
közrejátszott, hogy a nevezett kutatók vizsgálataik ered
ményét nem követték tovább.

Backeland érdeme, hogy megtalálta azt a „b izo n yo s  
k ö rü lm é n y t“, a mely mellett a két alapanyag egymásra 
hatásának eredménye a mesterséges gyanta. Backeland 
ugyanis vizsgálatai közben rájött, hogy a két alap
anyagból gyanta csak akkor keletkezik, ha a két alap
anyagon kívül még egy harmadik is jelen van, a mely 
mint a két alapanyag összekötője szerepel. A két alap
anyag mellett jelen kell lenni ugyanis valamely b a s iso s  
természetű anyagnak, pl. a kalium és a natrium carbo- 
natjainak, vagy más hasisnak is. Backeland megmutatta 
azt is, hogy a phenol és a formaldehydből ily módon 
keletkezett vegyület összesűrítésének különböző foko
zatain a mesterséges gyantának három egymástól kü
lönböző változatával találkozunk. Baekeland után a 
mesterséges gyantákat , b a c k e lit“- e k n e k  nevezték el. 
Közönséges hőmérsékleten a vegyület előbb folyékony, 
nyúlós, majd szilárd, de merev és törékeny, színtelen 
vagy gyengén sárgás, olvasztható, alkoholban, aceton-’ 
ban, phenolban, glycerinben és natronlúgban könnyen 
oldódik. Ha az „A“ productumot elég sokáig és alkal
mas körülmények között hevítik, kialakul a „B“ középső 
fokozat, a mely minden hőmérsékleten szilárd marad, 
a felül felsorolt oldószerekben nem oldódik, acetonban 
és phenolban ellenben felduzzad. A „B“ alakulat nem 
olvasztható, de nagy nyomás alatt meleg formákban 
egyenletes tömeggé sajtolható és további hevítés által 
keménysége fokozható. A vázolt eljárás eredménye a 
mesterséges gyanta harmadik fokozata, a „backelit C“. 
Ezen végső productumot megolvasztani nem lehet 
semmiféle oldószerben nem oldódik, 300°-ig a hőmér
sékletváltozással szemben érzéktelen, ezen felül elszene
sedik. Rossz meleg és elektromos vezető. Az eszterga
padon megmunkálható, fúrni, fűrészelni lehet. Vízgőznek 
és nedvességnek ellentáll. Csupán rugalmassága és haj- 
líthatósága nem tökéletes.

A backelit ezen három fokozatának egymásbavitele 
közben a sűrítési processust különös óvatossággal kell 
végrehajtani. A vegyületből felszálló gőzök a végső 
productumot szivacsossá tehetik. Ennek elkerülése vé
gett az egész sűrítési folyamat magas nyomás alatt 
történik. A „backelisator“-nak nevezett készülék zárt 
edény* a hová a levegőt beszivattyúzzák, a nyomást 
4—7 légnyomásra emelik. A magasabb nyomás a 
vegyületből felszálló gőzök ellen dolgozik, azok kisza
badulását megakadályozza. A zárt edényt köpeny veszi 
körül, a kettő közötti térbe vezetett gőzzel a kívánt 
hőmérsékletet előállítják. Baekeland már első közlései
ben jelzi, hogy a mesterséges gyanta ezen három foko
zatának egymásból való előállítása nagyjelentőségű lesz

a plasztikus masszákkal foglalkozó iparban. S tényleg 
ma az „A* alakulatot folyós állapotban, aczélformákba 
öntik, a folyadék a formának legkisebb részleteit ki
tölti, a hőmérséklet emelésével, meleg prések nyomása 
közben, magában a formában alakul ki a „B“ és „C“ 
fokozat. Az aczélforma a készítendő tárgy alakját meg
adja, s így a gyanta mechanikai kidolgozása felesle
gessé válik. A tapasztalat továbbá azt mutatta, hogy 
nem szükséges az egész átalakulási folyamatot magá
ban a préses formákban bevárni. Elegendő, ha a 
készítendő tárgy külső felülete a „C“ alakulatot fel
vette, a további megkeményítés, a mely kívülről befelé 
történik, szárító kemenezékben történhetik. Ez a kö
rülmény a formák gazdaságos kihasználása tekintetében 
fontos.

Backelandtól függetlenül Lebach  a phenolnak a 
formaldehydre gyakorolt reactiójával szintén mestersé
ges gyantát állított elő. Lebach az „A“ és „B“ backe- 
liteket „ reso l“- oknak nevezte, a „C“ alakulatot „ resin it“- 
nek. A resolok a sűrítés folyamán resinitté leszrek 
Lebach továbbá rájött arra is, hogy a resolokat más 
úton is lehet resinitté alakítani. Ha a resolokhoz savat 
például sósavat adunk, melegfejlődés közben az anyag 
fokozatosan sűrűbb lesz. Az alkalmas sűrűségi álla
potban az anyag a formákba kerül, a hol a további 
sűrűsödés és megkeményedés lefolyik.

A mesterséges gyanták alkalmazása az iparban rend
kívül széleskörű. Ha puhafát az „A“ alakulattal átita
tunk és a backelisatorban a leírt keményítési eljárást 
végrehajtjuk, a fának keménysége annyira fokozódik, 
hogy a mahagóni vagy ébenfával vetekszik A backeli
satorban való kezelés után a felületén bevont fa gyö
nyörű lakkfelületet nyer, a mely a japán lakknál is 
értékesebb. A mesterséges gyantából sokféle tárgy 
készül: nyelek a legkülönbözőbb eszközökhöz, conserv- 
dobozok, billiárdgolyók, szivarszipkák, gombok, phono- 
graphlemezek, előhívócsészék, kapcsolótáblák, ékszerek, 
gyöngyök stb. Alkalmazást talál az agyagiparban és 
aranyozott tárgyak emailirozásánál.

A lakkgyártáshoz visszatérve, a backeliteknek itt 
elsőrendű alkalmazásuk lett. Minthogy a „B“ és „C“ 
fokozat semmiféle oldószerben nem oldódik, a lakk
gyártáshoz csupán az „A“ fokozatot használhatják fel. 
Ha a „backelit A“-t 50%-os methylalkoholban oldják 
és az oldatot amylacetattal hígítják, használatra kész 
lakkot kapnak. A vele bevont tárgyak szárítása külö
nös körülmények között, nagy óvatossággal történik. 
Valamint a backelit maga, úgy a backelit-lakkal bevont 
tárgyak is nagy ellenállást mutatnak minden chemiai 
beavatkozással szemben, miért is előszeretettel vonják 
be vele az olyan eszközök nyeleit, a melyek ilyen hatá
soknak ki vannak téve, például az orvosi műszerek 
nyeleit. Minthogy a backelitek magas hőmérsékletet 
kibírnak, olyan tárgyakat, a melyek nagyobb hőhatá
soknak vannak kitéve, backelit-lakkal szoktak bevonni. 
A backelit-lakkal impregnált papiros a legjobb izoláló 
anyag, a melyet villamos szereléseknél sikerrel hasz
nálnak fel.

A mesterséges gyantának nagy jövője van. Bizonyára 
még nagyon sokféle alkalmazása lesz, a melyekre most 
még nem is gondolunk. H a u ser  Ii/nácz.

A v a sú ti k o c s ik  le g ú ja b b  v il la m v illá g ítá s i  
b e re n d e zé se .  Jelenleg legtöbb vasút a villam világítási 
berendezést alkalmazza a vonatok kocsijainak világítá
sához. A berendezés különféle rendszerű; általában 
azonban két főcsoportot ismerünk: 1. k izá ró la g  accu- 
m u la to ro k k a l való  v ilá g ítá s t, 2. veg yes ren d szert, ni' lyn él

I0*
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az áramfejlesztést dynamo szolgáltatja accumulator- 
teleppel kapcsolatban.

A pusztán accumulators világításnak előnye abban 
rejlik, hogy mozogható géprészek hiányában az ezekkel 
járó üzemzavarok ki vannak küszöbölve. Hátránya azon
ban az accumulatortelep igen korlátolt kapaczitásából 
eredő változó és csekély teljesítőképesség. Az izzólámpák 
gazdaságosabb kihasználása esetén azonban ez a rend
szer előreláthatólag tért fog hódítani. Már a legújabb 
rendszerű wattlámpa is lényeges haladást jelent e téren, 
mert a hatóképesség lényegesen fokozódott, a nélkül

hogy a telep feszültségét növelni kellene. A vegyes rend
szernél az áramot a kalauzkocsiban felállított dynamo 
segítségével központilag termelik, vagy pedig minden 
kocsit külön dynamoval szerelnek fel, melyet menet
közben a kocsi valamelyik tengelye hajt.

A Rosenberg-féle vegyes rendszer, kiváló előnye abban 
rejlik, hogy a dynamo csak menetközben kapcsolódik 
az áramkörbe, míg a vonat megállásakor, vagy kisebb 
menetsebessége esetén kikapcsolódik, úgy hogy az ac
cumulatortelep fejleszti a világításhoz szükséges áramot. 
A működés elvét az 1. ábra szemlélteti. Az (m) elektro
mágnes (ti) horgonya be van kapcsolva a (6) telep egyik 
sarkába, míg az elektromágnes vastag tekercselése (tj) 
a horgony nyugvócontaktusához vezet. Az elektromágnest 
ezenkívül vékony (tj) tekercsek is körülveszik, melyek 
végei a (d) gép sarkaival vannak összekötve. Az áram
körbe be vannak kapcsolva (/) izzólámpák a megfelelő 
ellenállásokkal. Ha a vonat megáll, vagy lassan halad, 
akkor az (r) rúgó feszítőerejénél fogva a (kx—kj) con- 
tactusok közt az érintkezést megszakítja. Mikor a vonat 
a megfelelő sebességgel halad, a dynamo forgási se
bessége is ehhez simul és bizonyos hatásfok elérésekor 
a mágnes vékony tekercsein keringő áram erőssége, 
elegendő arra, hogy a rúgó feszítőerejét legyőzze. A 
mágnes meghúzza tehát a horgonyt és a contactusok 
fémesen érintkeznek, miáltal a dynamo az áramkörbe 
kapcsolódik. Erre az áram a vastag tekercselésen is át
halad és a vékony tekercsek termelte áram hatását 
annyira fokozza, hogy a mágnes a horgonyt még erő
sebben rántja magához. Ha most a vonat lassúbb hala
dása fo'ytán a dynamo feszültsége kisebb lesz, mint a 
(6) telepé, a mágnes tekercsein áramló energia annyira 
csökken, hogy a rúgó feszítőerejét le nem küzdheti, 
minek folytán a contactusok is nyílnak és a telep egy
maga fejleszti az izzólámpák világításához szükséges 
áramot.

Miközben a dynamo az áramkörbe van kapcsolva, 
főfeltétel, hogy kapocsfeszültsége egyformán erős legyen, 
mert csak ez esetben árasztanak a lámpák egyenletes 
fényt. Minthogy azonban a dynamot a kocsi tengelye 
hajtja, annak fordulatszáma a menetsebesség változá
saihoz képest gyakran módosul s így az áram erőssége 
nem lévén egyenlő, a világítás sem egyenletes, gondos
kodni kellett oly szerkezetről, mely lehetővé teszi, hogy 
a tengely változó fordulatszáma mellett is az áram erős

sége egyenlő maradjon. Ennek a megoldása képezi a 
villamvilágítási berendezésnek legnehezebb részét Ezt 
a feladatot következőkép sikerült megoldani. A dynamo 
elektromotorikus ereje — mint ismeretes — függ a 
mágneses erővonalak számától, a fordulatszámtól és a 
vezetők mennyiségétől, illetve méreteitől utóbbi feltétel 
változatlan lévén a vonatvilágításnál, jelen esetben a 
dynamo fordulatszáma és a mágnestér erőssége jöhet 
figyelembe. Az egyenletes fordulatsebesség mechanikai 
úton érhető el. A dynamo a kocsi alvázára excentri
kusán van felfüggesztve és azt a kocsitengely hajtószíj 
közvetítésével forgatja, minek folytán a szíjdobnál súr
lódás keletkezik, mely a dynamo fordulatszámát csök
kenti és így az áram feszültsége is meglehetősen egyenlő 
marad.

A feszültség állandóságát a mágneses tér megfelelő 
szabályozásával is el lehet érni. E czélra a dynamo 
mágnesmezejébe ellenállást iktatnak, mely a sebesség 
növekedésével a dynamoba kapcsolódik, a sebesség 
csökkenésével pedig kikapcsolódik.

A mágneses mező szabályozására igen czélszerűnek 
mutatkozik a Rosenberg-féle dynamo, melynek váz
latát a 2. ábra tünteti fel. Az (M,— Mj) mágnesre a ve
zetők egymással ellentétes irányban vannak csavarva, 
úgy hogy az áram iránya szerint a mágnestér is vál
tozik. Az (Sj—s2) sarkok alatt levő két főkefe {Kx—Kj) 
közül hol az egyik, hol a másik szedi le a mágnes
térben termelt áramot, míg a rövidre zárt két mellék
kefe ( k —kj) a mágnestér szabályozásában működik közre.

A tekercselés és a kefék eme elrendezése folytán a 
vonat sebessége tág határok közt változhatik a nélkül, 
hogy az áram feszültsége lényeges módosulást szenvedne. 
Viszont midőn a vonat menetirányát, illetve a dynamo 
forgási irányát meg is változtatja, azonos irányú áram 
termelődik.

Kisebb feszültségingadozások kiegyenlítése végett a 
lámpáknál még ellenállásokat is alkalmaznak.

Végül megemlítendő a legújabb rendszerű „Pintsch- 
Grob“-féle vonatvilágítási berendezés is, melynél a 
töltés és a lámpák feszültsége szintén állandó, a mit 
sajátságos kapcsolás révén értek el olyformán, hogy 
két accumulatortelep közül valamelyik önműködőleg 
kapcsolódik az áramkörbe úgy, hogy a termelt feszültség 
minden menetsebességnél állandó marad, a nélkül, hogy 
külön áramszabályozóra volna szükség.

A berendezésnek főalkotórésze valamely a kocsiten
gely által hajtott egyenáramú dynamo és 2 accumulator.

Megálláskor, vagy csekély menetsebességnél a pár
huzamosan kapcsolt mindkép telep fejleszti a szükséges 
áramot. Bizonyos sebesség túllépése esetén a röpitöerő 
fellépése folytán két forgatható vassúly jut működésbe, 
a mely az átkapcsolószerkezetet állítja, a dynamot 
pedig az áramkörbe kapcsolja és egyidejűleg a termelt 
árammal az egyik accumulatortelepet tölti.
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Üzemzavar elkerülése végett czélszerübb ugyan, ha 
minden kocsit külön világítási berendezéssel szerelnek 
fel, gazdasági szempontból azonban előnyösebb, ha 
központi dynamo termeli a központi áramot, ihely 
esetben a kocsikat elektromos vezető kapcsolja össze.

W elw art B enő.

KÖNYVSZEMLE.
„Baksay Sándor.“

A „Költők és írók“ czímű irodalmi életrajz-vállalat 
során — melyet a Kisfaludy-Társaság ad ki a Franklin- 
Társulattal karöltve — most jelent meg K é k y  L a jo s  
tollából a „B a k sa y  S á n d o r “- ról szóló kis kötet, e vállalat 
égszínkék kartonkötésében, czímlapján Baksay kitűnő 
arczképével.

A könyvecske négy fejezetre oszlik: az első az író
püspök életét ismerteti, a második a Baksay elbeszélé
sében megnyilatkozó élményekről s emlékekről szól, a 
harmadik Baksay műveit méltányolja, s a negyedik 
írói jellemrajzát nyújtja.

Kéky Lajos — a fiatalabb aesthetikus-irodalom- 
történetíró nemzedék egyik legkiválóbb tagja -  ebben 
a munkájában is kitűnőt nyújtott a maga nemében; 
teljes megértéssel, költői érzéssel, finom művészettel és 
tősgyökeres magyarsággal írta meg e könyvet, mely 
Baksay érdekes egyéniségének rendkívül találó képét 
adja s munkásságának irodalmi jelentőségét nagy meleg
séggel bár, de mégis elfogulatlan tárgyilagossággal mél
tatja. Nagy előnye volt Kékynek e mű megírásánál, 
hogy ö is abban a színmagyar falusi kálvinista világban 
és környezetben született s nevelkedett, a melyből Baksay 
is sarjadt, s melynek alakjait és nemzetfentartó szerepét 
s fontosságát csak az tudja igazán megérteni s meg
magyarázni, a kiben — mint éppen Kékyben — meg 
van úgy a vele született érzék, mint a tudományos és 
művészi magaslatra emelkedni tudás képessége.

Nem habozunk ezúttal is kimondani: Gyulai és 
Beöthy Zsolt után kevesen tudnak ma olyan irodalmi 
essayket, emlékezéseket, életrajzokat írni, mint Kéky 
Lajos — akár felfogásának eredetiségét, akár ítéletének 
szinte csalhatatlan biztosságát, akár stílusának művészien 
magyaros voltát tekintjük. Ez a Baksay-életrajz méltán 
sorakozik a Tompáé mellé, mit szintén Kéky írt meg 
ugyané vállalat számára.

Észrevételünk a műre talán csak egy van: a müvek
ről szóló fejezetben a P a ta k  b a n y á - \al -  a könyvnek 
általában szerencsés rövidsége mellett is — hosszasabban 
kellett volna foglalkozni; ez az elbeszélés Baksay leg
sikerültebb eredeti munkája — meséjét érdemes lett 
volna mégis csak részletesebben ismertetni.

Külön is helyeseljük Kéky állásfoglalását Baksay 
remek Homeros-forditásai tekintetében. Örömmel álla
píthatjuk meg különben, hogy e remekbe készült fordí
tások — miket eleinte a nyelvészek szőrszálhasogató 
okvetetlenkedésekkel fogadván, a közönség ítéletét is 
megtévesztették — kezdik irodalmi körökben és az 
olvasók közt is kivívni az érdemükhöz méltó meg
becsülést.

A pompás műhöz Könyvészeti Függelék van csatolva 
— Baksay szépirodalmi munkáira, álneveire s írói 
jegyeire és a Baksayról szóló irodalomra vonatkozólag. 
Itt megjegyezzük, hogy A d a ru  és a  fecske  czímű elbe
szélés nem a V a sá rn a p i Ú js á g -ban, hanem a P ro te s 
tá n s  Ú j K é p es  N a p tá r  1892. évi folyamában jelent meg

először, melynek számára írta Baksay e jóízű törté
netkét. Meg lehetetett volna említeni e függelékben az 
ugyancsak a P ro te s tá n s  Ú j K ép es N a p tá r-b a n , az 1916. 
évi folyamban B a k sa y  leve le ibő l czím alatt megjelent 
czikket, melyben Baksaynak Szász Károlyhoz írt négy, 
rendkívül jóízű, humortól pezsgő levele van közölve.

- l y .

A szerkesztőségnek beküldettek még a következő 
könyvek:

B en edetto  G roce: Az aesthetika alapelemei: Ford.: 
F a rk a s Z o ltá n . („Kultúra és Tudomány“-vállalat). Bpest, 
F ra n k lin -T á rsu la t, 1917.

B ölcke repülőkapitány naplója. Bpest, A thenaeum , 
1917. Ára 2 K 40 f.

H erczeg  G é za : „U.“ Háborús képek a haditengeré
szetről. Bpest, A thenaeum , 1917. Ára 3 K 60 f.

D ra sc h e -L á zá r  A lfré d : Tűzpróba. — Regény. — Bpest, 
F ra n k lin -T á rsu la t, 1917. Ara 5 K.

K a ffk a  M a rg it: Állomások. — Regény. — Bpest, 
F ra n k lin -T á rsu la t, 191/. Ára 6 K.

F a rk a s  P á l:  Egy tanár jegyzetei. — Regény. — Bpest, 
S in g er  és  W olfner, 1917. Ára 4 K.

u a jm k  M ik ló s. A gyémánthintó és más elbeszélések 
— Bpest, S in g er  és W olfner bizománya, 1917. Ára 3 K 
50 f.

V árnai Z sen i: Gracchusok anyja. (Versek.) — Bpest, 
S in g er  és W olfner, 1816. — Ára 2 K 50 f.

B a lla  Ig n á cz :  Kis emberek. („Magyar Könyvtár“.) 
Bpest, L am pel. Ára 36 f.

L eo n a rd  M e rr ic k :  Visszahív a múlt. Angolból ford.: 
S á fá r  A ndor. („Magyar Könyvtár“.) Bpest, L am pel. 
Ára 36 f.

A hadifogoly felesége.
— Egy régi per aktáiból. —

Ha a nagy háború véget ér, százezrek térnek majd 
vissza az elárvult, elhagyott családi tűzhelyhez, melynek 
özvegyeire és árváira sokszor a férj és apa elvesztésé
nél is fájdalmasabb a bizonytalanság, az „él-e, hal-e“ 
problémája. A hadifogság keserű kenyerére jutottak 
híradásai nem minden esetben jutnak el haza, az 
„eltűntek“ és örökre megsiratottak közül is lesznek, a 
kik viszontlátják övéiket, mert bármily tökéletes is — 
ehetőség szerint a veszteséglisták, kimutatások hír
szolgáltatási munkája, a hiány és tévedés könnyen 
megeshetik. Százszor és ezerszer könnyebben megesett 
ez a régi idők háborúiban, a mikor az ilyen tévedések 
okozta családi drámák száma is aránylag sokkal nagyobb 
volt, a mit a levéltárak aktái eléggé mutatnak és a régi 
magyar törvény h é teszten d ei v á ra k o zá s t parancsolt a 
hadifogságba esett katonák feleségeinek az újbóli férj- 
hezmenésig.

Hogy ennek ellenére is a két férjű asszony esetei 
foglalkoztatták bíráskodásunkat, arra érdekes documen
tum az alábbi, a kővárvidéki iszkéri törvényszék levele 
urukhoz, gróf T elek i Mihályhoz, a kinek döntését kérik 
a felől, hogy egy már halottnak vélt, de hazakerült tatár 
hadifogoly férjhez ment első, avagy második urának 
itéltessék-e ?

A figyelemreméltó történelmi emléket a Telekiek 
marosvásárhelyi levéltára őrizte meg, és szól ekképpen :

Spectabilis ac Generose Domine!
Domine. Nobis observandissime !

Humilimam ac Debitam semper servitiorum nostro
rum commendationem. Az Úr Isten Szerencsésen, hogy 
Kegyelmedet, Uram, éltesse, Szívbűi kívánnyuk.

Kegyelmednek, Uram, alázatosan akarók értésére 
adni, hogy die 9. mensis May anni currentis 1669. 
mikoron K ő v á rb a n  az mi kegyelmes urunk ö nagysága
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székln, úgy mint az mi szokott törvényszékünknek 
helyén az pereseknek törvénytételekre és ihletekre 
Öszvegyűitünk és törvényszéket ültünk volna, jövének 
mi élőnkben itt Kővárvidékén K is  B á n o n  lakó, mostan 
tatár kézből szabadult rab D em eter  Ign á t, mint a c to r  
és ugyan kis-búni B u x a  P h ilep , mint indus, allegálván 
egymás ellen s contendálván feleségek végeit, mivel az 
rab D e m eter  Ig n á t felesége V ajda M a rg it urának L en
g y e lo rs zá g b a n  való meneteli után majd tíz esztendeig 
várakozván s urának ilete felöl semmit bizonyosan nem 
hallhatván, ment volt férjhez az praenorninált kis-búni 
B u x a  P h ileph ez, kitői való elválasztatását s újonnan 
elébbi hitire való visszaadattatását kíváná a feljebb 
megirt szegény rab. Excipiálván B u x a  P h ilep  arra, hogy 
nemcsak az nemes ország, hanem még az ecclesia is 
hét esztendőkig terminálta az olyan asszonyoknak fér- 
hezmenéseket, kiknek urok pogány rabságba estenek, 
hogy ha hét esztendőknek lefolyása alatt vagy urok, 
vagy uroknak levelek ki nem érkeznék, szabadosán 
férjhez mehessenek, melyet nem is titkon, hanem az 
asszonnak attyafiainak tetszésekből s consensusokbúl 
cselekedett, azért tölle felesége semmi úton el nem 
vétethetnék. Melyre az actor úgy reponál, hogy felesé
gének is nagyobb kedve vagyon az elébbi hite mellé 
való állásra, mivel őket Isten szép felserdült fiákkal, 
leányokkal megáldotta, kik az mustoha apjokkal semmi 
módon nem akarván lakni, széllel bujdosásokból keres
gélte fel őket. Kiknek mindkét részről való aitercatio- 
jokat s contentiojokat megértvén, különösön az asszon
nak is elmét expiscaltuk, mind pro et contra eleiben 
adván az dolgot, ki is diversis vicibus előttünk com- 
pareálván, mindenkor előbbi rab urához való vissza- 
menetelre mulatott nagyobb inclinatiót; feltévén azt, 
hogy az ö rab urának ő tölle szép fiai, leányi vadnak, 
kik az apjok mellett készek tűrni, szenvedni, sőt maga 
is az asszony rabságának terhét s sarczának megkere
sését kész indulattal megcselekszi, mert ha ő az ő 
urának életét hallotta volna s szabadulását remélhette 
volna, férhez semmiképpen nem ment volna. Kiknek 
ilyen formában való allegatiojokra s contentiojokra mi 
ilyen d e lib e ra tió t főttünk:

Jóllehet, az ország törvénye, mely az articulusban spe- 
ciíicáltatott, felszabadította az olyan asszonyi állatokat, 
kiknek urok pogány rabságában esvén, felölök semmi 
hír nem hallatott, hogy h ét e szten d ő  eltelvén , fé rh e z  
m eh essen ek ; mindazonáltal mivel ez asszonynak oly 
constantiáját vöttük eszünkben, hogy intacte, tíz eszten
dőkig becsületesen viselte az özvegységet s felölle

semmi rossz hír nem hallatott, azonban, ha urának 
életét hallotta volna, továbbra is hozzá való szeretettől 
viseltetvén, nem sajnállotta volna elvárakozni, ki most 
is urának nyomorúságos rabságát is kész együtt rab 
urával supportálni. Azért ez asszonyban az mi törvé
nyünk ezt nagy és dícsireles dolognak agnoscálja, 
melyre nézve az Szentirás ellen is nem látszik nékünk 
lenni, ha elébbi urával való első hitének kötelességére 
maga kívánsága szerént visszabocsáttatik. El akarván 
penig az következhető nagy gonoszt is távoztatni, mi 
következhessék légyen abból, hogy felesége az mostani • 
urához B u x a  P h ilip h ez nem akar állani; Tetszett, Uram, 
nékünk, hogy Kegyelmednek az asszonynak indulattyát 
megírjuk, cselekedvén az fiai is előttünk alázatosan, 
hogy az ő annyokat édes attyoktól el ne vegyünk, kik 
között már is esett fenyegetödzés, mivel az ifjak nőttön 
nőnek s az házok is egymás mellett vagyon. Mind 
azáltal mi, Uram, ez mi törvényünket ki nem mondtuk, 
hanem az asszont is az pápától, mindeniktől külön lenni 
parancsoltuk, míg, Uram, kegyelmed parancsol felölök, 
miben lészen áliapottyok.

Datum in Keövár, die 23. mensis May. Anno domini
1669.

Ejusdem spectabilis generosae dominationis vestrae, 
servitores humillimi: judices ac jurati asses 
sores sedis judiciariae arcis et districtus 
Keövariensis.

Vájjon mint döntött Teleki Mihály, vájjon „szegén 
rab Demeter Ignátz“ visszakapta-e hitvesét és gyerme 
keit, arról nincs adatunk; annyi bizonyos, hogy a fen
tiekből kivehetően a bíróság nemcsak eszére és a para- 
graphusokra, de szívére is hallgatott és meghatódott a 
hites urára tíz évig váró asszonynak, édes gyermekeinek 
szívbeli nagy ragaszkodásától. Hallgathat-e a mai tör
vénykezés a szív szavára ilyen esetekben, azt majd a 
tények döntsék el, de bizonyos, hogy a D em eter con tra  
B u x a -ü gy nem egy esetben fog megismétlődni, bizony
ságául annak, hogy semmi új nincs a nap alatt és 
következményeképp minden idők legnagyobb háború
jának.

(Marosvásárhely.) S z á s z  B é la .

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
A Földhöz igen közel jutott üstökös.

Mull évi május hó 4-én az argentiniai nemzeti csil
lagvizsgálón egy különösen érdekes égi tüneményt 
figyeltek meg, melynek híre csak múlt év végén jutott

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 febuár hóban.
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el hozzánk. Perrine tanárt, az Observatorium vezetőjét 
e napon assistense, dr. Glancy, a Pavonis (nálunk nem 
látható csillagkép) alatt lévő fényes és egyenes fény
sávra figyelmeztette. A fénysáv hossza mintegy 10 fok-

tott mozgással bír. Mivel azonban lenyugta előtt egy 
órával történt felfedezése, helyzetmeghatározásokon 
kívül más módon nem lehetett az üstököst megfigyelni. 
Ezek arra vezettek, hogy az üstökös óránkénti mozgása

1. A csillagos ég Budapesten 1917ifebuár 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

nyi lehetett s mintegy egy foknyi szélességgel bírt 
s oly képet mutatott, minőt a magnélküli üstökösök 
tüntetnek fel. Az objectum rövid ideig tartó megfigye- 
lésefarra vezetett, hogy egyenesen a Nap felé irányí-

10°, úgy hogy előre volt gondolható, hogy másnap nem 
lesz látható, mivel a Nap irányába ju t; a számítást a 
tapasztalat igazolta is. A Haward-observatoriumhoz 
intézett távirat szerint e helyen szintén keresték, de

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 febuár hóban.
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nem találták, mi a pályaszámítást rendkívül megnehe
zítette s így csak közelítő eredményekre vezetett. Ezek 
szerint az üstökös pályája nagyon hasonlít az 1903 c. 
üstököséhez, továbbá, hogy május 5-én reggel 3 óra 
greenwichi időben 150,000 km-nyire közelítette meg a 
Földet, vagyis földtöli távola ki.-ebb volt a Hold távo
lának felénél. Az üstökös tehát a Föld közvetlen köze
lében mozgott, úgy hogy csóvája feltétlenül érinthette 
ezt. Mivel Perrine igen tapasztalt csillagász, nincs 
okunk a tünemény realitásában kételkedni.

A ködök forgásáról.
W. W. Campbell és J. H. Moore a Lick-observa- 

toriumon végzett megfigyeléseikkel újabb adatokkal 
járultak e kérdés megvilágításához. A Vízöntőben lévő 
N. G. C. 7009 jelzésű igen komplikált, bolygószerű köd
ről nyert spectrogrammok feldolgozása azt mutatta, hogy 
a köd magvától 9 ívmásodpercznyi távolságban 6 krn/sec 
nagyságú rotatiós sebességek lépnek fel. Ugyanerre 
vezetett a vonalak hajlása is. A Sárkányban lévő 
N. G. C. 6543 jelzésű bolygószerü köd czentralis része 
tr7 ívmásodpercznyi átmérőben oly tengely körül forog, 
melynek helyzetszöge 130 fok. Itt a forgási sebesség 
5 km/sec. Mindkét köd spectrumában a vonalak nem
csak hajlással bírnak, hanem gyenge görbülettel is, 
miből arra lehet következtetni, hogy a külső régiókban 
a forgási sebesség kisebb.

Ezen megfigyelésekből szerzők a ködök anyagára is 
érdekes következtetést vontak Ha távoluk alsó határa 
100 fényév, relativ tömegük 113 illetve 28 naptömeg; 
az első sűrűsége a hydrogén 0° C hőmérséklet és 1 
mm nyomás melletti sűrűségének milliomodrésze, a 
másodiké ötször ekkora.

Bismarck-csillagzat.
Mikor Napoleon Európát igájába hajtotta, a lipcsei 

egyetem politikai okokból 1807-ben kénytelen volt az 
Orion csillagképnek azon csillagjaiból álló alakulatát, 
mely az Orion övét és kardját képezik, „Stellae Napo- 
leonis“-nak nevezni. A franczia iga lerázása után az 
elnevezés nyomtalanul eltűnt. A mostani világháború 
folyamán, mikor Bismarck hatalmas müve, az egységes 
Németország Európa vezető államává küzdötte fel 
magát, az a terv vetődött fel, hogy Bootes és a Coronae 
borealis közötti égi rész Bismarck halhatatlan nevének 
megörökítésére Bismarck-csillagképnek neveztessék el. 
Az új elnevezés, ha általánossá válnék is, a tulajdon
képpeni csillagvizsgálattal egyébként semmiféle össze
függésben nem lesz.

A csillagos ég 1917 február havában.
I. Állócsillagok.

A hó közepe táján este 9 óra körül a megfigyelő 
meridiánja majdnem azon órakörrel esik össze, mely 
az éggömb pólusait a nappálya legmagasabb és leg
mélyebb pontjaival köti össze. Ezidötájt tehát az ég
gömb tavaszpontja a horizont nyugatpontjával, ősz
pontja ennek keletpontjával esik össze. Az ezen időtájt 
látható csillagokat 1-ső képünk mutatja.

II. Nap és Hold.
A Nap februári útját 2 b) ábránk jelzi; coordinátáit, 

kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyenlet 
és a napátmérő értékét a hó néhány napjára adja a 
következő táblázat:
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A Nap A Nap
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ss
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u emel

kedése elhajlása kelte ny.
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+  13 43 3 32 '30  6"

10 21 34 4 - 14° 26-4' 7 16 5 12Í 9 56 +  14 23-5 32' 27-7"
19 22 9 5 -1 1 °  22 5' 7 0 5 28 10 28 +14 16 32' 24 0"
28 22 437 -  8° 4 2’ 6 43 5 57 11 14 +12 45-7 32 '20  0"

A táblázat adatai szerint február hó folyamán 1 ó. 
47 p.-czel nő a nappal hossza.

A Hold februári útját 2 a) és 2 b) ábráink jelzik 
a főphasisok idejére és a hó 1., 10., 16., 23. és 26 
napjára. A főphasisok a következő napokra esnek:
1917 február 7-én regg. 2 ó. 12*2 p.-kor holdtölte,

14-én „ 0 ó. 410 „ utolsó negyed,
21-én d. u. 4 ó. 52 8 „ újhold,
28-án „ 3 ó. 27 5 „ első negyed.

Február 6-án reggel 7 4 órakor földtávolban, 20-án 
éjfélkor földközelben lesz a Hold.

III. Bolygók.
Mercur (9) február hó folyamán előretartó, a hó 

első felében a hajnali szürküli tben látható. Vénus (9) 
előretartó, láthatatlan. Mars (<+) előretartó, láthatatlan. 
Jupiter (2j.) előretartó, átlagban éjfél előtt nyugszik. 
Saturnus (1)) hátráló, egész éjjel látható. Uranus (&) 
előretartó, láthatatlan. Neptun (¥ )  hátráló, egész éjjel 
a horizont fölött van.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve 1917 február 
hó néhány napjára adja a következő táblázat:
1917 Február 9 ? c? 24 t> ó  ¥

1 0-80 1 55 2-36 5 13 8 11 20‘95 29‘05
11 0-97 1 59 2 36 5 26 8 17 20 96 29 09
21 111 1-63 2-37 5 41 8 26 20 94 29 15

IV. Tünemények.
a) Constellatiók: Február 5-én reggel 8 ó.-kor Sa

turnus, 9-én reggel 1 ó.-kor Uranus együttállása a 
Holddal. 12-én délelőtt 10 ó.-kor Mercur legnagyobb 
nyugati kitérésében; szögtávola a Naptól 26°2'. 20-án 
reggel 2 ó.-kor Mercur, ugyanaznap délután 5 ó.-kor 
Vénus együttállásban a Holddal. 20-án este 7 ó. kor 
Mars periheliumában. 22-én reggel 1 ó.-kor Mars 
együttállásban a Holddal. 25-én délelőtt 9 ó -kor Mercur 
apheliumában. 26 án reggel 1 ó.-kor Jupiter, 28-án este 
11 ó.-kor Mars együttállásban a Holddal.

b) Csillagfödések: A fényesebb csillagok közül egye
dül Ti Leonis (49-edrendű) födése lesz észlelhető és 
pedig február 11-én.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Jupiter négy ré
gebbi holdja közül a következőknek fogyatkozása esik 
nálunk megfigyelhető időre: február 2-án este 9 ó. 
39 p. 0 mp.-kor Jupiter Il-ik holdjának fogyatkozása 
belépéssel. 3-án reggel 0 ó. 11 p. 34 mp.-kor ugyan
ezen hold fogyatkozása kilépéssel. 3-án este 9 ó. 59 
p. 50 mp-kor Jupiter III. holdjának fogyatkozása be
lépéssel; ugyanaznap este 11 ó. 40 p. 41 mp.-kor 
ugyanezen hold fogyatkozása kilépéssel. 6-án este 10 
ó. 48 p. 9 mp -kor Jupiter I. holdjának fogyatkozása 
kilépéssel. 10-én reggel 2 ó. 49 p. 23 mp.-kor Jupiter 
II. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 11-én reggel 2 
ó. 1 p. 40 mp.-kor Jupiter III. holdjának fogyatkozása 
belépéssel. Ugyanaznap reggel 3 ó. 42 p. 12 mp.-kor 
ugyanezen hold fogyatkozása kilépéssel. 13-án reggel 
0 ó. 43 p. 41 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyatko
zása belépéssel. 21-én reggel 2 ó. 39 p. 9 mp.-kor 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 22 én este 
9 ó 8 p. 3 mp.-kor ugyanezen holdjának fogyatkozása 
kilépéssel. 27-én este 9 ó. 24 p. 6 mp.-kor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása kilépéssel

Tass Antal.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok, — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 8 6 . Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 8 8 . 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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URÁNIA
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET"

A SZERKESZTO-SlZnriSAG ELNÖKE:

MO L N Á R  VI KTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 
1917. MÁRCZIUS
(£)<S) <£)<£)<§) <£><§><£)<£) <£><§)<§)<£) <£)<£><£><£) 
MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL

SZERKES ZTŐS ÉG:  
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1Q), 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4)  KÜLDENDŐK

----------------------------------- T A R T A L O M : -----------------------------------

Arany. —ly. 73. 1. — A művészet és a háború. Ifj. G onda Béla. 75. 1. — A háború 
és a béke regényei. Váradi Irma. 78. 1. — Színházi levél. Szász Károly. 81. 1. — 
A tejconserváiási eljárásokról. Vas Károly. 86. 1. — A drótnélküli távíró kapcsolt 
köreiről és a kioltó szikraközről. (Ábrákkal.) Békefy Imre. 89. 1. — A gyapot. (Kép
pel.) Horváth Károly. 93. 1. — A kőszén gazdaságos felhasználásáról. Kerkai András. 
97. 1. — K rónika. Tudományos és technikai újdonságok: Holdkráter a Földön. 
(Képpel.) 100. 1. — Talajkaparó gép. (Képekkel.) 100. 1. - Rugós kerekek. (Ábrákkal.)
101. 1. — A mükámpfor. 102. 1. — Hallható, jelzőberendezés a vasútnál. W elwart 
Benő. 102. 1. — Legújabb rendszerű izzólámpák. (Ábrákkal.) Welwart Benő. 103. 1. 
X-sugarak elhajtása fémekben. M. J. 103.1. — Alkohol és eczetsav kalciumkarbidból. 103. 1.
— A méhek forma- és színérzéke. (Képpel.) Horváth Károly. 104. 1. — K önyv
szem le . Arany-füzetek. — ly. 105. 1. — A szerkesztőségnek beküldött könyvek. 105. 1. 
-— C silla g á sza ti krónika. Újabb Nap-vizsgálatokról. 106. 1. — Újdonságok. 106. 1.
— A csillagos ég 1917 márczius havában (Képekkel). Tass Antal. 1Ö7. 1. — Meghívó 
az Uránia Magyar Tudományos Egyesület igazgató-tanácsának ülésére. 108. 1. — Meg

hívó az Uránia Magyar Tudományos Egyesületnek rendes közgyűlésére. 108. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik

B U D A P E S T ,  1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁI A



Felhívás előfizetésre.
Az U rá n ia  az 1917. évvel immár tizen n y o lc za d ik  évfo

lyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 

alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
A g á r d i  László, B a r c s a i  József, dr. B á r á n y  Gerő, 

B á n y a i  János, B o d ó c s  István, dr. D ó s a i  Mihály, 
dr. E le k  Oszkár, E ile n d  József, dr. E n d r e i  Gerzson, 
dr. G álos R e z ső , ifj. G o n d a  Béla, G y u la y  Károly, H a 
lá sz  Gyula, H a u se r  Ignácz, dr. H o r v á th  Károly, J ó 
z s e f  Dezső, dr. K e lle r  Oszkár, dr. K e re k e s  J. Zoltán, 
K e r k a i  András, dr. K o c h  Nándor, K ö rö s i Albin, K re c s -  
m á r ik  Endre, dr. L á s z  Samu, dr. L a u r e n tz i  Vilmos, 
M a k o ld y  József, dr. M a r c z a li  H e n r ik , dr. M a r g o v ic s  
Béla, M en d e  Jenő, M ik o la  Sándor, M o ln á r  Elek, M o l
n á r  Viktor, dr. N a g y  József, dr. N ó g r á d i  László, 
dr. P é c s i Albert, dr. R a p a ic s  Raymund, dr. S t r ö m p l  
Gábor, S a s  Andor, S ík o s  Károly, dr. S c h if f  Péter, S zá sz  
Béla, S z á s z  Károly, dr. S z e lé n y i  Ödön, T a k á ts  Antal, 
T ass  Antal, dr. T h ie r in g  O s zk á r , dr. V a d á sz  M. Ele
mér, dr. V a rg h a  Zoltán, V ass Károly, V id a  Sándor, 
W e lw a r t  B e n ő , dr. Z so ld o s  Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
e! fogunk követni, hogy az U rá n ia  minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az U rá n iá -1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesület) 
tagoknak az U rá n ia  előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16 .) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

A z  «U r á n ia » szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyleibe.
A la p ító  ta g  az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 0 0  koronát fizet (ha ez összege) 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5 °/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes ta g  az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „ U r á n ia u czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10  kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 3 0 % árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe, belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akái 
P re sz le r  A n ta l, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

A z  U rá n ia -eg yesiile t elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S ZTI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :  

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sátídor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

F ő t i t k á r :  lemondott.
T i t k á r o k :

Déri Gyula Dr. Kendi Finály Gábor.

P é n z t á r o s :  Preszler Antal.

Beöthy Zsolt 
Dr. Erődi Béla

A 1 e 1 n ö k ö k :
Ilosvay Lajos 
Lóczy Lajos

Rákosi Jenő 
Zsilinszky Mihály.

J e g y z ő k :
Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Dr. Lőrenthey Imre.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

A szerkesztő-bizottság elnöke:
Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R

az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők: egy évre 10 korona.
SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

— Születésének százados fordulóján. —

A most folyó 1917-iki esztendőt a magyar irodalmi világ Arany János emlékének 
szenteli. Most márczius 2-án száz éve, hogy Arany— Petőfi mellett a legnagyobb magyar 
költő, irodalmunk örök dicsősége, nemzetünk méltó büszkesége — egyszerű földmíves 
szülők szegény gyermekeként megszületett egy nagyszalontai nádfödelű házacskában.

Arany életét — mely különben is a legegyszerűbbek közül való, minden regé
nyesség s minden megrázó külső esemény nélkül — nem kell e helyen ismertetnünk, 
ismeri annak folyását s irodalomtörténeti dátumait minden ember. Művei sem szorulnak bő
vebb ismertetésre—közkincsei azok valamennyiünknek, ügy epikai nagyszabású alkotásai, 
elsősorban Toldiéi Toldi estéj es Buda halála, továbbá a remek balladák, ezek a dalban elbe
szélt megrázó tragédiák, Arany költészetének talán legsajátlagosabb termékei, azután a 
lélek legmélyéből fakadó lyrai termékek, s a páratlanul nagyszerű drámai műfordítások 
Shakespeare-ből (különösen H am let és a Szentivánéji álom) s Aristophanesből.

De ha hosszabb fejtegetésbe és méltatásba nem akarunk is bocsátkozni e jubi
leum alkalmából, melynek — sajnos — külső méreteit is csökkenti, hangulatát is rontja 
az a rettenetes láz, a mely harmadik éve fogva tartja és remegteti a világot, s nem 
engedi, hogy a lélek igazi nyugalmával és megilletődöttségével adjuk át magunkat 
azoknak az érzéseknek és gondolatoknak, a melyek ebben az ünnepi emlékévben köz
életünknek összes, s nemcsak éppen irodalmi jellegű formáin — át kellene hogy has
sanak bennünket, mégis igyekszünk e jubiláris napon teljes rövidséggel rámutatni 
azokra a fő tulajdonságokra, azokra a legjellemzőbb vonásokra, a melyek Arany köl
tészetének legnagyobb értékeit jelentik.

Arany egyik legnagyobb ereje az irodalmi megnyilvánulás eszközében, a nyelv-ben 
rejlik. A magyar nyelvet szebben és tökéletesebben nem írta még magyar költő soha 
Aranynál — sem előtte, sem azóta. A teljes biztosságú nyelvérzék s ennek nyomán 
a szeplőtlen nyelvtisztaság, a magyarságnak tősgyökeressége és zamatossága, a 
kifejezéseknek jellemző és színező ereje s választékossága, a magyar népnyelv gaz
dag változatú szókincse s a régi magyar nyelv alapos ismerete és ez ismeretnek művé
szien tudatos felhasználása s így költői nyelvünk páratlan gazdagítása — mind olyan 
tulajdonai olyan előnyei, olyan értékei Arany költészetének, hogy a csodálaton és a 
ritka élvezeten kívül örökös hálára kötelezettnek érezheti magát a magyar nép, mely 
nemzeti létét jelentő és biztosító nyelvének legelső művészét tisztelheti Arany János
ban, a ki édes anyanyelvűnket nemcsak legjobban tudta és leginkább megbecsülte, 
valamennyiünk között—hanem a legmagasabb színvonalra emelte, kincseit gyarapította, 
s fenmaradásának biztosításához jelentékenyen hozzájárult.

íi



74

Másik nagy ereje, előnye, jeles tulajdonsága Aranynak: érzéke és bámulatos érzé- 
kítő képessége a való élet jelenségei iránt, akár a jelenkornak, akár a történeti múlt
nak köréből fest is képeket, formál alakokat, rajzol lelkeket. Arany belelát a mai és 
a sok századdal ezelőtti ember lelki világába, — a nélkül, hogy nagyképű modern 
lélekbúvár akarna lenni, a ki százfelé szeli a lélek hajszálnyi szövevényeit — s majd 
elragadtatást, majd megdöbbenést kelt, a mint az embert a maga természeti megjele
nésében, külső alakjában s szokásaiban, valamint érzelmeiben, vágyaiban szenvedé
lyeiben, lelke legtitkosabb gondolataiban elénk állítja. Szinte közkeletűvé vált már iro
dalmunkban az a megállapítás, hogy Arany képzelőtehetsége nem volt eléggé erős, 
képzeletvilága nem volt nagyon fejlett. Bizonyos irányban talán van valami igazság 
ebben az állításban — mert Arany költészetét a szertelenkedésektől való irtózás, a 
fantasztikum lehető kerülése, bizonyos tartózkodó józanság s a regényesség iránti érzék
nek, de általában a leleménynek hiánya is valóban jellemzik, s a reális élet jelenségei 
iránti fejlett érzéke — a mit most dicsérünk — éppen ebből a tulajdonságából 
fakad; ám ha azt a tehetséget, hogy valaki a múltak képét — minden színével, a 
múltak szereplőit — minden külső és belső viszonylatukkal divinatio-szerű biztossággal 
meglátja, szintén a képzelőerőnek tulajdonítjuk — pedig hát hogy lehetne ebből a 
munkából ezt az erőt és tehetséget kizárni — akkor azt is bízvást állíthatjuk, hogy 
Aranynak — a régi hűnmagyar világ, s a Nagy Lajos kora mesteri rajzolójának kép
zeletvilága a legfényesebb és leggazdagabb tartományok egyike volt, és pedig annál 
értékesebb, mert e tartomány földje az igazi magyar föld, levegője az igazi magyar 
levegő volt, s emberei — a hogyan Arany képzelete beállította őket — sem külső, sem 
belső alakúkban nem különbözhettek azoktól, a kik századokkal ezelőtt ugyanazon 
néven e földön éltek, jártak, szerepeltek.

Harmadik hatalmas erőforrása Arany költészetének, e költészet értékének és örökre 
szóló sikereinek: az a tiszta erkölcsi érzés, a mely ügy betölti és ügy élteti Arany 
költői világát, mint a friss levegő a természeti világot. Ez az erkölcsösség nélkülözött 
minden szemforgató szenteskedést, minden egyoldalú túlzást, minden tolakodó mora- 
lizálást — de viszont egyszerűségének hatalmas erejével, megalkuvást nem ismerő 
becsületességével, minden igazán szép és jó iránti előszeretetével, s minden erkölcsi 
rúttól való önkéntelen tartózkodásával és tudatos undorodásával Arany költészetének 
egyik legnagyobb erejévé és értékévé vált, s így megbecsülhetetlen értéke lett az egész 
magyar szellemi világnak és közéletnek.

íme: a nyelvművészet, a való élet külső és belső jelenségei iránti érzék, és az 
erkölcsi tiszta érzés — ezek Arany költői munkásságának fő-fő jellemzői, legértéke
sebb tulajdonai. Ezekkel lett Arany nemcsak egyik legjelesebb költője, hanem egyik 
legnagyobb jóltevője nemzetének, — tanítómestere az egymást követő nemzedékek
nek, követésre méltó mintaképe az űjabb költői törekvéseknek. Ne is veszszen ki 
soha népünk érzéséből és tudatából a szeretet és megbecsülés Arany egyénisége és 
munkássága iránt, — sohase szűnjenek meg ifjaink tanulni tőle zamatos magyaros
ságot, ragaszkodást a magyar népnek történelmi múltjához, és becsületes, őszinte, 
tiszta jó erkölcsöket, — s kövessék mindig az ő halhatatlan példáját, az ő el nem 
tűnhető nyomait költőink és íróink, igaz megértéssel, nemes igyekezettel.

Arany János szellemi öröksége dúsan kamatozó kincse lesz íg> a magyarságnak — 
időtlen időkig! .

{
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A művészet és a háború,
A sajtóhadiszállás festőművészei immár másod

ízben mutatták be háborús festményeiket. A 
nagyközönség, mely az első kiállítást a csalódás 
bizonyos érzésével fogadta, a második tárlaton 
sem találta meg, a mit várt: a háború esemé
nyeinek monumentális megörökítését, olyan vász
nakat, melyekről a grandiózus események gran
diózus erővel sugároznának felénk. A kiállítás 
elnöke, érezvén e hiányt, megnyitóbeszédében 
„jegyzeteknek“ minősítette a kiállított munkákat, 
melyeknek feldolgozása — úgymond — későbbi 
idők müvésznemzedékére vár.

A háború immár közel három esztendeje tart 
s így a nagyközönség akként vélekedik, hogy 
ennyi idő alatt lehetett volna bizony terjede
lemben, compositióban és az eseményeket fel
ölelő művészi gondolatokban is monumentális 
vásznakat bemutatni. Mivel pedig ez nem tör
tént meg, joggal merül fel a kérdés, mi lehet 
az oka, hogy a nagyobbszerű alkotások még 
mindig késnek? Az alkalom kétségtelenül meg
van, az események s a belőlük kisugárzó drá
mai erő egyaránt oly grandiózusak, nagyon 
valószínű tehát, hogy vagy a művészekben, 
vagy anyagi okokban, esetleg más körülmé
nyekben keresendő a hiba. E tanulmányunk 
czélja a fenforgó gátló okok ismertetése s egyút
tal megjelölése annak, miképpen volna a hiba 
kiküszöbölhető?

Bevezetésül máris leszögezzük, hogy a baj 
forrását a modern művészeti irányokban, művé
szeinkben, művészeti nevelésünkben és anyagi 
okokban véljük megtalálni.

E folyóirat 1916. évi október havi számában, 
a magyar nemzeti művészetről írt czikkünkben 
már röviden érintettük, hogy a modern művé
szetnek naturalista és impressionista irányai a 
magyarság szempontjából oly fontos történelmi 
festészet művelését hátráltatják. Rámutattunk 
ugyancsak e modern irányok lényegére, fejlő
désmenetére és hatására is s így ezúttal csak 
kiegészítésül említjük meg, hogy az intimebb 
vásznak gyors festésére szorítkozó naturalista, 
még inkább az impressionista művészet, mely 
a színek, formák és mozgásjelenségeknek egyéni 
meglátás alapján való hangsúlyozására szorít
kozik, a festői elemet juttatja — és pedig oly 
mértékben — érvényre, hogy e mellett az esz
mei tartalom, a művészi gondolat teljesen alá
rendelt jelentőségűvé válik s mint ilyent, tuda
tosan el is hanyagolják.

Míg a régi classikus történelmi festészetben 
a festői elem, vagy a festöiség csak eszköz a 
művészi gondolat, az eszmei tartalom kifejezé
sére, addig a modern irányoknál a festöiség 
eszközből önczéllá válik. A mi pedig a kérdés 
mesterségbeli részét illeti, az impressionista 
piktúra széles, átfogó látást, gyors munkát, ha- 
maros befejezést kíván meg, minélfogva az 
ecsetnek másként való kezelését, a festék fel
rakásának más módját és — intimebb, kisebb 
terjedelmű vásznat követel meg. A kisebb vász
nakon való dolgozás pedig elszoktatja a mű
vészt a nagyobb vásznak betöltéséhez szükséges 
compositióktól. A modern művész — ha nem

hivatásszerű freskófestő — nem tud bánni a 
történelmi képekhez megkívánt nagy vásznak
kal : a nagy felületen elveszti tájékozóképes
ségét. Nemcsak az alakok harmonikus és egyen
súlyozott csoportosítása szokatlan neki, hanem 
magukat az alakokat is gyakran elrajzolja. Nagy 
perspektívával kell dolgoznia, a mihez koránt
sem elég az impressio, az egyéni meglátás, 
mert a távlatnak törvényei vannak, miket meg 
kell alaposan tanulni. Vagyis: nem elég a te
hetség, sőt még a művészi készség'sem, hanem 
biztos tudás is kell. Az alakok részletes meg
rajzolása is elkerülhetetlen s éppúgy nagyon 
fontos az öltözékek, fegyverek, környezet alapos, 
részletes és korhű rajza.

Már pedig a mindent szélesen látó impres- 
sionistának már a keze sem jár rá a részletező 
rajzra,' mitől éppúgy irtózik, mint a hosszadal
mas, sokszor évekig tartó tanulmányozástól és 
munkától. Már azért is, mert a lekötöttséget 
nem bírja a természete, a türelme. E sorok 
írója nem egy kiváló festőművészünket buzdí
totta már a háború folytán oly időszerű, sőt 
nélkülözhetetlen történelmi festészetre s minden 
alkalommal azt a választ kapta : „bennünket a 
történelmi festészet nem érdekel, minekünk 
egyéni mondanivalóink vannak, a miket semmi
féle korlátoknak sem rendelhetünk alá; -— 
egyébként sincs időnk és pénzünk ahhoz, hogy 
ily nagy feladatok megoldására berendezked
jünk, nem is érünk rá a szükséges tanulmá
nyokkal foglalkozni“. — Hiába utaltunk arra, 
hogy csaknem mindegyik ezred, vármegye, 
város meg fogja festetni fiainak egy-egy jelen
tősebb hőstettét s hogy a hadügyi kincstár, a 
hadsereg-múzeum stb. is sok hasonló képet fog, 
előreláthatóan több milliónyi értékben s ha más
képpen nem, osztrák és német művészeknél 
rendelni — mindez nem győzte meg művé
szeinket. Nem pedig azért, mert a festői és az 
egyéni elemet mélyen gyökerező meggyőződés
ből mindeneknél előbbrevalónak tartják.

Már pedig a történelmi festészet az impres
sionista értelemben vett tiszta festőiséget okkal- 
móddal elbírja ugyan, de nem ez az egyedüli 
éltető eleme. A festöiség csak egyik eszköze 
lehet annak, hogy a monumentális művészet egy 
eszmét kifejezzen, egy eszmény szolgálatában 
álljon. A művészetnek elsősorban ideális czélja 
van s ez nem lehet az, hogy egy egyéniség 
minél jobban érvényesüljön, mert ha így volna, 
akkor ez a művészetnek classikus értékét, fel
emelő voltát, az általános szép cultusára való 
törekvését derékban vágná ketté. A művészet
ben az egyén érvényesülése nem lehet czél, 
legfeljebb csak — következmény. A művészet 
nem az Individualismus és materialismus, ha
nem az eszményi altruismus szolgálatában áll. 
Ezt bizonyítja az a kétségtelen tény is, hogy a 
művészet akkor volt a legnagyobb, mikor egy
házi és állampolitikai czélok szolgálatában ál
lott, mikor tehát nem élt annyira önálló életet 
mint ma, hanem alkalmazott művészet volt, 
akárcsak az iparművészet. Ugyancsak jellemző, 
hogy a művészetnek ez az alkalmazott volta 
azért korántsem zárta ki a művészek egyénisé
gének érvényesülését: Rafael, Michel Angelo,

11*
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Lionardo da Vinci az alkalmazott művészet 
szolgálatában is teljesen különböző s a maiak, 
felett messze kimagasló egyéniségek voltak.

A modern művész, mikor individualismust 
hirdet, az „egyénnel“ könnyen megfojthatja az 
„ideált“. Hozzátehetjük még, hogy akkor, mikor 
a művészek egyéniségek akarnak lenni, vagy an
nak akarnak látszani, elfelejtik, hogy az egyéniség 
nem általános jelenség, hanem csak nagyon 
keveseknek jutó különleges adomány. A tömeg
tehetség tehát — mert elvégre ez a nagy több
ség — hamis úton jár, mikor egyéni akar lenni 
s az igazi egyéniség viszont csak tisztultabb, 
emelkedettebb és feltétlenül értékesebb lehet, * 
ha én-jét az eszmény szolgálatába tudja állí
tani. Nem érdektelen, ha megemlítjük még, hogy 
Németországban van ma a legtöbb és legkivá
lóbb monumentális festő, tehát ott, hol afranczia 
impressionismus és az individualismus a leg- 
kevésbbé vert gyökeret.

A mi a naturalismust, az impressionista irány 
közvetlen megelőzőjét s mai kortársát illeti, 
ennek is megvolt a monumentális festészetre 
való káros hatása. A naturalista jelszava: csak 
ki a természetbe, hol a közvetlen szemlélet 
hatása alatt kell mindent megrögzíteni; — a 
természetben minden szép, sőt csak az a szép, 
a mit a természetből merítünk. A művészi al
kotás csak akkor lehet üde, friss, eleven és — 
igaz, ha a természet után készül. — Ez való
ban így egyenként teljesen helytálló, ennek a 
felfogásnak köszönhetjük azt a kétségtelenül 
nagy eredményt, hogy mai tájfestészetünk sok
kal tökéletesebb, mint a megelőző classikus 
művészi koroké s ennek tulajdoníthatunk még 
nagyon sok más olyan művészi értéket és — 
haladást, mit részleteznünk nem czikkünk kere
tébe vág.

Ámde a történelmi festészet mégis meg
sínyli a naturalismust, és pedig részben a fen
tebb, az impressionismusra vonatkozóan felso
rolt s itt ugyancsak fenálló okokból (gyors 
munka, kis méretű vásznak, compositióhiány stb.) 
még inkább pedig azért, mert a naturalis- 
mus ránevelte a művészeket arra, hogy csak 
közvetlen szemlélet alapján tudjanak rajzolni, 
színezni és — componálni. A történelmi festé
szet pedig nem nélkülözheti az emlékezet útján 
való művészi munkát. A történelmi kép festése 
közben nem állhat rendelkezésre eredetiben 
mindaz, a mi a képre kerül. Ha az egyes ala
kok még ideig-óráig a művész szeme előtt van
nak is, a pózt nem bírják soká. De különben 
is a kép összes alakjait egyidőben összegyűj
teni majdnem lehetetlenség. Itt tehát kell tudni 
emlékezetből rajzolni, színezni és — compo
nálni. Erre pedig nem képes az, a ki meg
szokta, hogy mindig csak természet után dol
gozik, mert ennek sem formaérzéke, sem forma
emlékezete nem lehet már absolut biztos. 
Másképpen kifejezve, a történelmi festészethez 
abstract rajztudás kell, a mit nem lehet máról 
holnapra megtanulni, ehhez végtelen nagy gya
korlat szükséges.

Ma kétféle művészeti irány szerepel: a monu- 
mentális-decorativ irány és a naturalismus-im- 
pressionismus. A hiba ott van, hogy a mai

müvésznemzedéket jóformán kizárólag a natu
ralista irányra nevelték. Történelmi festészetünk 
mai csődjének egyik jelentős oka tehát a hely
telen művészeti nevelés. Mióta Székely Bertalan 
és Lotz távoztak az élők sorából, a képzőmű
vészeti oktatásban nem jut megfelelő szerep a 
monumentális piktúrának. Hiba volt az is, hogy 
idejekorán nem gondoskodtak arról, hogy e két 
kiváló mesternek utódokat neveljenek. Pedig 
idő volt rá elég, — mindketten késő öregkor
ban hunytak el. Mi úgy látjuk, nem is nagyon 
igyekeztek utódokról gondoskodni, — a divatos 
modern művészeti áramlatok teljesen rabul ej
tették művészeti oktatásunkat is. Ennek a kö
vetkezménye azután az, hogy ma még azok a 
kezdő ifjak, sőt érett művészek sem tudnak 
monumentális piktúrára nevelődni, kiknek erre 
hajlamuk és kedvük van. Vagyis a helyzet 
ma az, hogy a monumentális irányzat kifejlődé
sének még az útja is el van zárva.

Félreértések elkerülése végett le kell még 
szögeznünk, hogy nemcsak arról van szó, hogy 
a Képzőművészeti Főiskolán a monumentális- 
decorativ festészetet a többi tárgygyal párhu
zamosan tanítsák, hanem arról, hogy erre a 
czélra egy külön mesteriskola állíttassák fel, 
mely a főiskolát végzett s e pályára hajlamos 
fiatal művészeket éveken át kizárólag ezzel a 
művészeti ággal foglalkoztatná s ennek minden 
vonatkozásában jártasságot nyújtana.

A háború után egy ilyen mesteriskola felállí
tása már nemzeti érdekből is elkerülhetetlen. 
A szükség nemcsak törvényt, hanem rendszert 
is bont. Bécsben, a XIX. század huszas, majd 
ötvenes éveiben, a sok háborús és politikai 
esemény hatása alatt a történelmi festők egész 
sora szerepel s a festőművészeti akadémián a 
történelmi festészetnek külön tanszéket állítot
tak, mit a híres EngerthAel töltöttek be, a ki 
később I. Ferencz Józsefnek magyar királylyá 
koronázását is megfestette. Ez a képe, vala
mint a Savoyai Jenő herczeg zentai győzelmé
ről készített vászna a budai várpalotát díszíti. 
A huszas években Krafft, Russ és Petter, János 
főherczeg rendeletéből szinte tuczatszám készí
tik történelmi képeiket, Russ az 1822-ben tar
tott kiállításon egymaga harmincz hatalmas 
vászonnal szerepel. Hogy Napóleonnak és a 
megelőző kornak is megvoltak a maga törté
nelmi festői, annyira közismert, hogy éppen 
csak megemlítjük. Mondanunk sem kell, hogy 
ezek a művészek a legszebb erkölcsi és anyagi 
sikereket aratták; elhalmozták őket nemcsak 
megrendelésekkel, de rendjelekkel, kitüntetések
kel is és a legelőkelőbb társaságok ünnepelték 
őket. Közismert az is, hogy II. Vilmos császár 
is mily tüntetőleg felkarolta a történelmi festő
ket s helyesen felismerve a történelmi festészet
ben rejlő nagy nemzeti erőt, annak elsőrendű 
educativ szerepét, — nem egyszer az egész 
német müvészközvéleménynyel szembehelyezke
dett, csakhogy hivatott művészeit előtérbe he
lyezhesse. Egyik beszédében a modern natura
lista és a régi történelmi festészetet szembe
állítva, ezeket mondja: „Mikor a művészet, mint 
az újabban oly gyakran történik, — egyebet 
nem tesz, mint hogy a nyomort a valóságnál
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förtelmesebbnek ábrázolja, — vétkezik 'a német 
nép ellen. A nemzeti eszmények ápolása a leg
nagyobb culturmunka s ha a cultura teljesen 
be akarja tölteni feladatát, akkor a nép legalsó 
rétegeibe is be kell hatolnia; — ezt pedig csak 
úgy teheti meg, ha a művészet ehhez segítő 
kezet nyújt, ha felemel, a helyett, hogy maga 
is a csatornába sülyedjen“.

Azzal, hogy a multat megörökítjük, nemcsak 
annak jelentőségét ismerjük el, hanem a jövő 
nemzedéket is erősebbé teszszük nemzeti érzé
sében. Hoehn tábornok, a sajtóhadiszállás első 
kiállításának katalógusában részletesen magya
rázza a háborús festészet rendkívüli fontossá
gát. A jelentősebb harcztéri események meg
örökítésén felül szükségesnek mondja még a 
hős-cultust. Azt írja: „Nem kevésbbé fontos fel
adata a művészetnek a háborúban a vezérek 
és a különösen kiváló hősök alakjait az egész 
monarchiában ismertté tenni. Az elképzelő tehet
ség könnyebben kapaszkodik egyes személyi
ségekbe, az érzékek számára a véderő óriás 
üzeme nehezebben hozzáférhető fogalom. Szám
talan vitéz harczos cselekedetei egyesekben tes
tesülnek meg“.

Mondanunk sem kell, hogy a vezérek meg
felelő megörökítése is csak monumentális módon 
történhetik meg. Lóháton, ragyogó kíséret közül 
kiválva képzeljük a harczi erények e megsze
mélyesítőit s e helyett a kiállításokon — a had
vezérek mellképeit láttuk, a mik nem vezért, 
hanem egy rendjeldús tábornokot ábrázoltak, a 
kinek ez a képe akár a bécsi vagy budapesti 
műtermekben béke idején is készülhetett volna. 
Ez is a monumentális festésre való készség 
hiányára vall. Az ilyen képek nem szolgálják a 
czélt, a hős-cultust. Nézze meg ezzel szemben 
bárki Velasqueznek IV. Fülöpről, Raeburnnek 
nehány admirálisról festett képeit: ezekben meg
találhatjuk. a mit amott hiába keresünk, a vezéri 
ideált, szóval a művészi eszményt, gondolatot.

A háború eseményeiben mérhetetlenül nagy 
drámai erő lüktet s ezt csak az érzésnek drámai 
erejével lehet és szabad hűen visszaadni. A 
monumentális feladatokra vállalkozó művészben 
nemcsak tudásnak és készségnek, hanem egész 
valóját átható grandiózus érzésnek is kell lennie.

E nélkül az alkotásában nem lehet lélek, de 
erő sem, már pedig mindkettőre elengedhetlen 
szükség van a történelmi festészetnél, melynek 
erő, lélek, tartalom és művészetbeli grandiózi- 
tása a stílusához tartozik. S ez a stilus egy 
nagy eszményi czél szolgálatában áll, ez a ren
deltetése, a hivatása.

Hogy egy példával is szolgáljunk, eszünkbe 
jut egy régi kiváló történelmi és csataképfestő
nél, Vágó Pálnál évek előtt tett látogatásunk. 
Azért hívott meg, hogy a főváros rendelésére 
készülő „Budavár ostroma a szabadságharcz- 
ban“ tárgyú képének vázlatát megmutassa. A 
műterem előszobájában korabeli egyenruhák, 
fegyverek, könyvek, feljegyzések, rajzok egész 
serege. A művész a fejébe vág egy régi honvéd
csákót, felkap egy kardot, puskát, magyarázza, 
hogyan bántak ezekkel az ostromlók. S eköz
ben minden porczikája mozgásban, lábával na
gyokat dobbant, kezében a suhogó kard, tüzes

csatakiáltásokat hallat; hévül, lelkesül s íme 
— már nem is kellene bemenni a műterembe,— 
már tudjuk, ez a csatakép jó lesz, korhű, jól 
megcomponált, — lesz benne érzés, tűz, lelke
sedés s mindezt belőlünk is bizonyára kiváltja. 
Valóban, a mű remek, minden tekintetben csata
kép s emellett művészi a rajzában, színeiben, 
compositiójában, hangulatában és — gondola
tában.

És mi, megbűvölten a kép előtt, nemcsak a 
művészi készséget bámuljuk, hanem az érzés
nek azt a drámai erejét, mely az egész műből 
felénk sugároz, de ugyanakkor észreveszszük, 
hogy itt nemcsak a művészi érzés, hanem a 
nemzeti érzés is szól a mű minden porczikájá- 
ból. íme, ez az, a mire a történelmi festészet
nél elengedhetlen szükség van, ez lehel bele 
még a művészi ihletnél is értékesebb lelket. Ez 
az a pont, mikor a festő már nemcsak művész, 
hanem költő is, s mi szilárd meggyőződéssel 
valljuk, hogy az igazi, vérbeli történelmi festő
nek költőnek is kell lennie. Mint a hogy poéta 
volt a megrázó erejű Verescsagin, ki egy költői 
formát, az allegóriát vitte be háborús képeibe.

A művész és a költő lelke oly közel áll egy
máshoz s e lelki rokonság a legszorosabbá 
kovácsolódhatik, ha mindkettejüket egy, a mű
vészetnél is magasztosabb és erővel teljesebb 
megnyilvánulás tartja fogva: a nemzeti érzés. 
Nyíltan meg kell mondanunk, hogy a kozmo
polita alapon álló naturalismus és impressio- 
nismus, valamint a folyton új változatokban 
jelentkező egyéb külföldi irányok átértékelés 
nélkül való bámulata és követése a nemzeti 
érzés kellő mértékben való kifejlődésének egyik 
jelentős akadálya. A külföld imádatának az a 
szertelenségbe csapó mértéke, mi a háború előtt 
jóformán egész festőművész-közéletünkben lábra- 
kapott, nemcsak a magyar művészet nemzeti 
irányának, hanem a művészek nemzeti érzésé
nek is nagy kárára volt.

Hiszszük, hogy a háború e tekintetben is 
tisztító munkát végzett. A nemzeti érzésnek 
valamennyiünket átfogó ereje ma olyan nagy, 
annyira lüktetőbb mint bármikor korábban, hogy 
fel kell tételeznünk, nyomot hagyott a magyar 
művészvilágban is. Az államnak és a társada
lomnak meg kell tehát most ragadni az alkal
mat, hogy művészetünknek nemzeti szellemben 
való újjászületését elősegítsék. A Képzőművé
szeti Társulatban egy műbarát megtette már az 
első lépést: 3000 koronás pályadíjat állandósí
tott, melylyel felerészben egy festőt, felerészben 
pedig egy szobrászt fognak jutalmazni, és pedig 
olyan művészeket, kiknek műveiben a magyar 
néplélek komoly és nemes vonásai tükröződnek 
vissza. Kívánatos, hogy e példát az állam, a 
közintézmények, egyesületek és a vagyonos mű
barátok is kövessék. Mert ahhoz, hogy művé
szeink a nemzeti irányú munkálkodásra buzdít- 
tassanak, elengedhetetlen a megfelelő anyagi 
támogatás; — mint a hogy a régmúlt idők 
nagy történelmi festészetét is elsősorban a bő
ségesen rendelkezésre bocsátott anyagiak tették 
lehetővé.

Mint bevezetésünkben jeleztük, történelmi fes
tészetünk mai csődjének egyik oka az anya-
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giakban keresendő. És pedig annál inkább, 
mert az impressionista gyors festés megadja a 
lehetőséget ahhoz, hogy a művész rövid idő 
alatt megfelelő kenyérhez jusson. Egy év alatt 
könnyen megfesthet 25—30 képet s ezek mind
egyike révén azonnal pénzhez juthat. A törté
nelmi képekhez viszont nemcsak sok időbe 
kerülő előtanulmány kell, hanem az elkészítés
hez hónapok, esetenkint évek szükségesek. A 
díjazást pedig — a megélhetésre nem elég elő
legektől eltekintve — csak befejezéskor kapja. 
Művészeink mai anyagi helyzete tehát gátolja 
őket a monumentális festészetben s egyben rá
utal a gyors impressionista munkára. Ha tehát 
akár az állam, akár a közintézmények törté
nelmi képeket rendelnének, gondoskodni kell 
arról, hogy arra hivatott és megbízható művé
szek álljanak rendelkezésre, kiknek munkájához 
azután az anyagi lehetőséget is nyújtani kell.

Az anyagiak helyén való elintézése esetén 
nincs kizárva, hogy ma szereplő kiváló művé
szeink egynémelyikét is meg lehetne nyerni arra, 
hogy történelmi festészettel foglalkozzanak s az 
azokhoz szükséges művészi s egyéb előtanul
mányokat idejekorán elvégezzék. De ez koránt
sem elég, feltétlenül szükség van arra, hogy a 
jövő müvésznemzedék ez irányban megfelelő ki
képzésben részesüljön. A módja ennek, a mo
numentális festészetnek a Képzőművészeti Fő
iskolán a naturalista stb. irányokkal párhuzamos 
oktatása és külön mesteriskola felállítása. Ha 
ez meglesz, a valószínűen tömegesen felmerülő 
történelmi vagy háborús képrendelések a hazai 
művészgárdával is kielégíthetők lesznek. Min
den más esetben rá leszünk utalva a néme
tekre, vagy az osztrákokra, kik e tekintetben 
máris nagyszerűen fel vannak fegyverkezve. 
Németországban mintegy hetven, Ausztriában 
öt-hat kiváló történelmi festő várja máris a 
rájuk háruló feladatok művészi és lelkes elvég
zését.

Történelmi festészetünk újjászületése első
rendű nemzeti érdek. Attól, hogy a kellő intéz
kedések megtétele után arravaló művészünk 
nem akadna, tartanunk nem kell. Mikor szük
ség volt rá s minden feltételt biztosítottunk, 
voltak nekünk azelőtt is erre hivatott lángel
méink; elég ha Székely, Lotz, Than, Munkácsy, 
Madarász neveit említjük. Ma egyetlen rendkí
vüli tehetségünk az ősz Benczúr mester, ki leg
újabban a koronázás megörökítésére kapott 
megbízást. Tiszteljük, bámuljuk nagy tudását, 
öregkorban sem szűnő friss munkaerejét és lel
kes művészetét. Az egész magyar nemzet meg
bízhat abban, hogy Benczúr legújabb monu
mentális feladatát is sikerrel meg fogja oldani. 
Ámde az ő rendkívüli munkaereje kevés a ma
gyar művészetre még várakozó feladatok meg
oldásához.

A történelmi festészet oly kívánatos újjászü
letésétől nemcsak a magyar monumentáiis-deco- 
rativ irány fellendülését, nemcsak művészeink 
alkotókedvének és nemzeti érzésének gyarapo
dását, hanem magyar nemzeti nagyságunk és 
dicsőségünk erővel teljes, magasztos eszmény
ként való megörökítését várjuk.

Ifj. Gonda Béla.

A háború és béke regényei.
(Tolsztoj, Andrejev, Suttner.)1

Mint minden oly jelenségnek, mely az egész 
társadalmat mélyen érinti, a háborúnak is erős 
a visszhangja tudományban és irodalomban. 
A háború szükségességét és jogosultságát vitató 
tudományos elméletek erősen megoszlanak. A há
ború mellett állást foglaló tudományos elméle
tek legfőbb érve az, hogy a háború az em
beri faj tökéletesbüléséhez vezet, mert míg 
az egyének harczában az önzés, a ravasz
ság, az erőszak, tehát az immorális tulajdon
ságok, addig a nemzetek harczában a soli- 
darilás és az önzetlenség, a szervezőképesség 
és fegyelmezettség, tehát a morális tulajdonsá
gok biztosítják a győzelmet. A háború szüksé
gességét hirdeti a socialista, a ki a háborútól 
egy fokozottabb nagyipari concentratiót remél, 
melynek végeredményben a capitalismus össze
omlásában kell végződnie; a kosmopolita, a ki 
mindinkább táguló nemzeti confoederatiókat vár 
tőle, de szükségesnek tartja a nationalista is, a 
ki viszont a nemzeti érzés és szellem erősbö- 
dését várja a háborútól és végül a moralista, 
a ki a könyörületesség, jótékonyság, solidaritás 
és önfeláldozás szellemét látja bevonulni a há
borúval. Ezekkel szemben a pacifista elmélet 
tagadja, hogy a darwini törvényt alkalmazni le
hetne a nemzetek harczára, mert hiszen az egy
mással szemben álló küzdők legnagyobb része 
nem is érti át és nem látja be a küzdés fontos
ságát és szükségességét; az emberi faj eugeneti
kája szempontjából meg éppen károsnak tartja, 
mert hiszen mindegyik hadviselő fél részéről 
éppen az erősek, a legjobb elem megy tönkre. 
A pacifista elmélet nem lát feltartóztathatatlan tör
ténelmi tényt a háborúban, hanem nemzetközi 
bíróságokkal, conferentialis alapon elejét véli ve
hetni. A socialista elmélettel szemben, mely a há
borút a capitalismus háborújának tekinti és mint 
ilyet az emberiség jövője szempontjából üdvösnek 
tartja, mert a capitalismus összeomlásához egy 
lépéssel közelebb viszi az emberiséget, az az 
ellenvetése, hogy a gazdasági harcz békében is 
fenáll és a háború sohasem tudja a tarifahá
borút megszüntetni. És nem ismeri el azt sem, 
hogy a solidaritás, az önzetlenség és önfelál
dozás erényeit fejlesztené, még a saját nemzet- 
belieivel szemben sem, hiszen méga saját sebesült
jeit és a menetelésben kidőlt társait is kénytelen 
elhagyni, ha a stratégiai szempont úgy kívánja. 
Míg tudományos szempontból így megoszlanak 
a vélemények, ha nézzük az irodalmat, azzal az 
érdekes jelenséggel állunk szemközt, hogy vala
melyest értékes irodalmi termék, mely a háború 
mellett foglalna állást, nincsen. Ennek az érde
kes jelenségnek az okát én abban találom, 
hogy az irodalmi alkotás, melynek létrejöttének 
éppen az énérzet felfokozottsága egyik alapfel
tétele, arra az abstractióra, hogy a faj, az 
emberiség jövője, tehát egy majdnem transcen- 
dentális szempontból nézze a jelenségeket, kép-

1 A Szabad Lyceum és a Városi Könyvtár által a 
múlt évben együttesen rendezett könyvismertető előa
dások egyike.
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télén. És éppen ezért merem állítani azt, hogy 
a háborúval kapcsolatos lélektani és tömeglélek
tani jelenségeket hűbben tükrözi vissza, mint a 
tudományos elméletek.

A háború és béke regényeinek standardregé
nye Tolsztoj: Háború és béké-\e• Par excellence 
történeti regény, azzal az érdekes sajátossággal, 
hogy míg a többi történeti regényben az író, 
mint egy személytelen rendező felvonultat előt
tünk letűnt korokat, melyeknek korszerűsége, 
feltéve, ha jó a regény, megdöbbent és szinte 
színpadi hatást kelt, addig Tolsztoj az ő írói 
puritánságában mögéje enged pillantani annak 
a nagy tudományos apparátusnak, melylyel en
nek a regénynek az írásához hozzáfogott, helyen- 
kint megnevezi a forrásokat, olyan hűséggel és 
pontossággal, hogy tudományos kutatónak is 
becsületére válnék. A regénynek gerinczét a tör
ténelembölcsészeti fejtegetések képezik. Tolsztoj 
történelembölcsészeti elmélete az, hogy a his
tóriai kutatás a krónikás történetírástól az ok
nyomozó történelemig, a nationalista történet- 
írástól a világtörténelemig, Caesartól Buckleig 
abban a nagy tévedésben van, hogy a nemzetek 
életét bele lehet szorítani egyes emberek életébe. 
Ez az elmélet megállhatott az emberi történelem 
legkezdetén, a mikor a vezetők isteni küldetés
sel cselekedtek. De a história további folyamán 
az emberiség vezetői egyrészt nem rendelkeztek 
azokkal az erkölcsi és szellemi képességekkel, 
a melyek indokolttá tehetnék azt a föltevést, 
hogy a históriai eseményeket joggal az ő nevük
höz fűzhetjük, másrészt a végrehajtó hatalmat 
nem a nép akarata ruházta rájuk. A história 
összes fontosabb, nagy horderejű tényei meg
lepők, megdöbbentők, váratlanok. A háborúk 
nincsenek megindokolva az azt megelőző nevet
ségesen jelentéktelen ú. n. diplomatiai előzmé
nyekkel, a harcztéri események nincsenek össze
függésben a stratégiai előkészületekkel, nagy 
stratégák nincsenek: az ütközeteket megelőző 
stratégiai tervek közül az valósul meg, a melyik 
éppen megvalósulhat, a háború előre ki nem szá
mítható ezer körülménye közt. A háborúk sorsát 
eldönti az, a mit a hadsereg szellemének ne
veznek, eldönthetik azok, a kik a stratégiai jelen
tésekben sohasem szerepelnek, tehát a véletlen.

Érdekes az út, hogyan jut el Tolsztoj törté- 
nelemphilosophiai eredményeihez. Azt hihetnők, 
hogy nagy tudományos apparátusának ezek a 
természetes eredményei. Ha ez így volna, Tolsztoj 
munkája csak tudományos és nem művészi munka 
volna, sőt mondhatnám azt is, hogy tudomá
nyos kutatás útján sohasem jutott volna el a 
tisztánlátásnak ezekhez az eredményeihez. Hanem 
Tolsztoj száraz adathalmazból, diplomatiai fel
jegyzésekből, Napóleonnak mellette vagy ellene 
elfogult életrajzíróiból művészi alkotó phanta- 
siája útján reconstruál magának egy húsból és 
vérből való XIX. század eleji politikai és diplo
matiai világot, száraz, hiányos, tökéletlen straté
giai leírásokból reconstruál magának valóságos 
csatákat és így jut el eredményeihez.

Tolsztoj a történelem tudományos csődjét hir
deti; szerinte a história csak módszerének egé
szen új megalapozásával juthatna eredmények
hez, ha úgy, mint a mathesis, egészen kicsiny,

végtelen kicsiny egységekkel dolgoznék és a 
végoktól eltekintene. És Tolsztoj maga dolgozik, 
a művész tökéletességével, mely a mathemati- 
kusénál is tökéletesebb, ezekkel a végtelen kicsiny 
egységekkel. Ez a végtelen kicsi egységekkel 
való operálás vezeti arra a már említett tudo
mányos álláspontra, hogy a históriai eseménye
ket nem fűzhetjük a vezetők nevéhez, hogy a his
tóriai események sokkal misztikusabbak, mint
hogy Napoleon személyével megmagvarázhatnók 
magunknak azt a titkos erőt, mely a népeket a 
XIX. század elején nyugatról keletre való ván
dorlásra készteti és nem tudjuk megérteni az 
ezt követő keletről nyugatra való vándorlást sem. 
A végtelen kicsiny egység feltételezésének mód
szere vezeti arra az eredményre, hogy a háborúk 
sorsát eldönti az, a mit a hadsereg szellemének 
neveznek és nem a hadvezérek, hanem esetleg 
az utolsó közlegény, és nem a tervszerűség, 
hanem a véletlen.

Tolsztoj a história elemekre való bontásának 
módszere alatt azt érti, hogy a tömeg, bár erő
sen a tömeglélektan szabályai alatt áll, mégis 
egyénekből tevődik össze, a kik cselekszenek 
és éreznek, lelkiéletet élnek, mely még az ütkö
zetek alatt, a hol a tömegérzés lesz úrrá rajtuk, 
sem szűnik meg egészen. Ilyen végtelen kicsiny 
egységek Tusin kapitány cselekedete, aki min
den parancs nélkül löveti Schöngrabent és el
dönti vele a csata sorsát, ilyen Pierre és Davoust 
villanásszerű szemváltása, a mikor a kegyetlen
ségéről híres Davoust, mert véletlenül belepil
lanthatott Pierre arczába, megkegyelmez neki. 
Ezek az állandóan visszatérő tolsztoji motívu
mok, hogy a katona belepillant az ellenfél ar
cába, vagy hirtelen tudatossá lesz benne, hogy 
tulajdonképpen emberrel áll szemben és végtelen 
csömör fogja el, lelki egyensúlya, katonai szem
pontból, felborul, szintén azok a végtelen kicsi 
egységek, melyeket a história eddig figyelmen 
kívül hagyott és a mely rávezette Tolsztojt arra, 
hogy az ember, szíve legmélyén, nem akarja a 
háborút. És Tolsztoj regénye, éppen azért, mert 
a história csődjét hirdeti, éppen ellentéte a paci
fista regénynek. A pacifista biztosan hirdeti a 
maga álláspontját és positiv megoldásokat talál 
elhárítására, vérmes reményeket táplál a nem
zetközi békéltető bíróságok felállításával és ha
sonló megoldásokkal. A nemzetközi békéltető 
bíróságok szerepe épp oly kicsinynyéés jelentékte
lenné zsugorodik össze — Tolsztoj nagy per
spektívájából nézye a háborút — mint a háborút 
megelőző diplomatiai események.

Tolsztoj a háborúval mint egy érthetetlen 
jelenséggel találja magát szemközt, melynek meg
alapozását és megindokolását a históriában hiába 
keresi, de hiába keresi az egyén, az emberi 
lehetőségekben is, mert az ember, szíve legmé
lyén, a hogy Tolsztoj nagy psychológiai igaz
sággal kimutatja, nem akarja a háborút. És mivel 
Tolsztoj a háborúban az emberiség történetének 
legnagyobb, mert hatásaiban legsúlyosabb ese
ményét látja, méltán sorozhatjuk a Faust, Az 
ember tragédiája és hasonló müvek mellé, melyek 
az ember problémájában való elmélyedés inten- 
sitásánál fogva a philosophia és a művészet 
határán állnak. És bár Tolsztoj a probléma meg-
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oldhatlanságát beismeri, ez a regény mégsem 
pessimistikus, a hogy Tolsztoj világnézete távol 
állott a pessimistikus elkeseredettségtől. Nincse
nek olyan kétségbeejtő helyzetek, melyekben 
vigasztaló nem volna. A csatatéri halált meg
békíti az Andrej herczeg fölé boruló nagy kék 
ég, Andrej herczeg halálát elviselhetővé teszi 
Marja és Natasa számára a közös emlékek, 
Moszkva, a rommá égett Moszkva újraépül, de 
újraépülnek a lélek romjai is és állandóan vissza
térő csodaszép tolsztoji motívumok az emberi 
léleknek ezek a renaissanceai, a melyeket meghoz 
Andrej herczeg számára a föléje boruló nagy 
kék ég látása, vagy az erdőben újra kivirágzott 
öreg fa, melynek sérüléseit és repedéseit elfedi 
a fiatalos lomb, Rosztov Nikolaj becstelen cse
lekedettel megterhelt lelkét megenyhíti a zene, 
a Natasa ajkáról jövő jóhangzású emberi hang, 
Pierre lelke megújhodik azzal, hogy a szabad- 
kőművesek rendjébe belép.

Daczára annak, hogy a legmélyebb philoso- 
phiai regény, conceptiójában mégis tökéletes, 
mely a tárgyat, a szinte gigantikus tárgyat, 
Napoleon oroszországi hadjáratát, 1805—1812-ig, 
Moszkva elfoglalásáig és a franczia sereg ezt 
követő futásáig, a maga tökéletes egészében 
visszaadja. Napoleon nagyságával szemben tel
jesen tagadó és Napoleon suggestiv voltát úgy 
állítja be, hogy az az orosz néplélekkel szem
ben hatástalan lett volna. Lavruska, az orosz 
paraszt, túljár Napoleon eszén, felismeri annak 
mérhetetlen hiúságát és javára fordítja azt. Napo
leon suggestiv hatását Tolsztoj nem is igyek
szik megmagyarázni, számára érthetetlen tömeg
lélektani aberratiót lát benne. A vezetők szere
pét Tolsztoj általában csak a hipnotizálónak bű
vészkedő szerepére szállítja le, mely azonban még
sem elegendő ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy a 
históriát ők csinálják, mert még mindig meg
marad az a kérdés, hogy milyen oknál fogva 
suggerálható a tömeg éppen erre és nem más 
cselekedetre.

A nagy tárgyilagosság mellett, mely ezt a regényt 
mint történeti regényt jellemzi, elannyira, hogy 
vannak benne harcztéri leírások, melyek olva
sásánál szinte kérdezzük magunkban, vájjon ezt 
Tolsztoj — írta, mert a háború vidám és megbé
kítő momentumait éppen úgy felveszi mint az 
elrettentőket tele van ez a regény értékesnél 
értékesebb subjectivításokkal; mert a szépiro
dalom az, a hol subjectivitás és objectivitás mint 
érték állhat egymás mellett, ellentétben a tudo
mánynyal, a hol ez hiba. Helyenkint annyira 
subjectiv, hogy majdnem szóról szóra fedi Tolsztoj 
naplójának megfelelő helyeit. Pierre alakja, a 
ki optimismusában szabadítja fel jobbágyait és 
Andrej herczegé, a ki pessimismusában teszi meg 
ugyanazt, mind Tolsztoj legsubjectivebb énjéből 
fakadnak. Pierre menekülése szenvedélyei elől 
a szabadkőművességbe annyira subjectiv, hogy 
az a rész, a mikor a szabadkőműves rhetor test
vér az ujonczfelvétek utolsó próbájaképpen meg
kérdezi tőle, hogy mik a legkárosabb szenve
délyei, Pierre felsorolt szenvedélyei megtalál
hatók Tolsztoj naplójában, a hol elpanaszolja, 
hogy ezek voltak azok a szenvedélyek, a melyek 
megakadályozták abban, hogy az erkölcsi esz

ményt, melyet maga elé kitűzött, elérje. Pierre hite 
Andrej herczeg skepsise Tolsztoj legsubjectivebb 
gondolatai.

A mennyire jó történeti regény, annyira jó 
társadalmi regény is, a minthogy minden jó 
történeti regény társadalmi regény is egyút
tal, csak annak egy bravourosabb, mert az 
írót nagyobb feladat elé állító műfaja, mert 
az írónak megjelenítő meglátással kell bele
pillantania letűnt társadalmakba, melyektől idő 
és eleven szemlélet hiánya elválasztja. Tolsztoj 
megelevenítő erővel tárja elénk az I. Sándor 
korabeli moszkvai és pétervári társadalmi és 
társaságbeli életet, ennek a társaságnak typusai- 
val és egyéneivel; mögéje pillantunk családok 
életének, megelevenedik előttünk a Rosztovék 
bájos házatája, melyben az unokatestvérek bájos 
szerelmi szövevényeiben lehetetlen Tolsztoj gyer
mekkorára és jasznaja-poljanai házatájára nem 
ismernünk. Mély belátást enged az orosz paraszt 
életébe és lelkivilágába is.

A mint látjuk, feltűnő sok van ebben a regény
ben, gazdag és bőséges ez a regény. Minden 
írónak van egy műve, melyet alkotó ereje elég
ségében, munkakedve teljében és mondanivalója 
bőségében alkot, mely neki magának, többi mun
káival szemben, standardműve. Tolsztoj stan
dardregénye kétségkívül a Háború és béke.

A másik háborús regény Andrejev: Vörös 
kaczaj czímü regénye. Ez irányregény. Az irány
regény általában sohasem lehet olyan értékes, 
mint a társadalmi regény. Hogy ezt megindo
kolhassam, a társadalmi regény keletkezésének 
lélektanáról kell röviden szólnom. Minden mű
vészi és írói alkotás egyik alapfeltétele a mű
vészi szemlélet és meglátás, a másik a művészi 
kifejezési mód. A regény tárgya úgyszólván az 
élet művészi szemlélete, jó regény nem képzel
hető el az író universális emlékezete és érdek
lődése nélkül. Miután az írót a kifejezésmódban 
kevésbbé köti meg az anyaga, mint a festőt 
vagy szobrászt, legkevésbbé a regényírót, mert 
a regénynek nincsen megszabva sem terjedelme, 
sem formája, tehát a regényírót universális emlé
kezetének és érdeklődésének perspectivájában 
nem gátolván semmi, lehetetlen, hogy meg ne 
lássa az életet és a társadalmat minden vonat
kozásában, az embereket egymással szemben 
való relatióikban, szóval lehetetlen társadalmi 
regényt nem írnia. Ezért majdnem minden jó 
regény társadalmi regény, hacsak az elzárkózás, 
a perspectivák szűkítése nem mesterséges, mű
vészien tudatos. Ha az írót már most egyetlen 
társadalmi probléma annyira leköti, hogy azt 
minden más elé helyezi, ha írói érdeklődését 
egyetlen irányba tereli, keletkezik az irányregény, 
mely éppen azért, mert egy irányban van tartva, 
egyoldalú, fárasztó, természetellenes, kevésbbé 
értékes és művészi. Andrejev regényére nem áll 
mindez, ez a regény az irányregények egy sajá
tos példánya. Andrejev regényében ez az egy 
szögből való nézés nem válik fárasztóvá, mert 
olyan társadalomba vezet bennünket, a hol ezt 
természetesnek találjuk, a mániákusak, az őrültek 
közé. A háború őrültjei ezek, a kiket megszállt 
a háború vörös kaczaja, mely ki nem űzhető 
belőlük többet soha. A rohamokat megelőző
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háborús vidámság abnormis jelensége már Tol
sztojnál is előre veti árnyékát, de oly enyhén, 
hogy alig veszik észre, hogy abnormitással van 
dolgunk. Visszatérő tolsztoji motívum, hogy üt
közetek előtt eloszlik minden rossz érzés, vidám
ság lesz és a nap egyszerre felsüt. Ez a vidámság 
Andrejevregényében —mely az orosz-japán háború 
borzalmaiból veszi tárgyát, melyekkel szemben 
a napóleoni háborúk legborzalmasabb csatái is 
tényleg csak vidám és enyhe csatározások — a 
vörös kaczajig fokozódik. A vörös kaczaj, mely 
megszállta őket, a mikor rekkenő hőségben, 
napokon át meneteltek, étlen-szomjan, sebesült
jeiket és kidőlt társaikat sem szedve fel, és fölöt
tük a nap izzó korongja, mely, úgy látták ők, 
leeséssel fenyegette a földet. „És vörös volt az 
ég és minden színt megfestett vörösre, a kéket, 
a zöldet és a többi nyugodtabb színeket, 
eltüntetett mindent, csupán a rikító piros maradt 
meg, melynek bengális fényében vörösre izzott 
a napgolyó.“

És az orosz tüzértiszt, a mikor rokkantán tér 
vissza a háborúból, otthon is, továbbra is a 
vörösre izzott napgolyó bengális fényében lát 
mindent, nem látja és nem hallja mi történik 
körülötte, csak írja, a graphomániások óriás ki
tartásával és ihletettségével, harcztéri emlékeit, 
végnélküli papírra, kusza betűkkel, virasztva, 
nem hagyva magának időt „és írása oly elmul- 
hatatlan, mint a dalok és virágok.“ „Ha szólnak 
hozzá, mindig ugyanazon szavakat és kifejezé
seket használja és elmondja, hogy milyen nevet
séges volt ijedelme, mikor észrevette, hogy emlé
kezőtehetsége cserben hagyta és milyen fénye
sen beigazolódott, hogy félelme felesleges volt, 
mikor belekezdett nagy hatalmas munkájába, 
melynek czíme: „Dalok és virágok “ És a vörös 
kaczaj őrülete megszállja az öcscsét is, a ki a 
háborúellenességnek őrülettől megihletett prófé
tája lesz. Őrültek mind, a kikkel ebben a regény
ben találkozunk. A háború kiváltotta lelki ab- 
normitások borzalmasan szép, mert bár igaz, 
de művészien stilizált rajzát adja nekünk. A kor
látáitól megszabadult, az őrültségben felszaba
dult ember félelmetesen szép, feltartózhatatlan 
agyvelőmunkáját tárja elénk ez a könyv. Ez sem 
pacifista regény, még annyira sem, mint a Tol
sztojé. Az írója még azt sem kérdi, hogy a háború 
honnan jön, hová megy, mit akar; csak a kész 
borzalmakat ecseteli, azokból is kiválasztja a 
legborzalmasabbakat. Czélja nyilvánvaló, a há
ború borzalmait úgy megfesteni, hogy ide
geinket minél inkább megfeküdje és a háború 
mindnyájunk lelkiismeretbeli kérdése legyen. 
Nem pacifista tehát, hanem háborúellenes.

A harmadik regény tényleg pacifista-regény, 
asszony munkája. Nem véletlen, hogy asszony 
írta meg. Mert a pacifista mozgalom lelke a 
nő. A nő, éppen azért, mert a históriai érzék 
fejletlenebb benne, még hivőbb és optimistább 
a háború elhárításának a lehetőségével szemben, 
ő még talál megoldásokat a háború nagy, mystikus, 
megfejthetlen problémáját leegyszerűsítve látja 
és megható optimismusban utal— mint Suttner 
Berta bárónő is — a nemzetközi békéltető bíró
ságokra, melyek hivatva vannak arra, hogy a 
háborútól megváltsák az emberiséget. Ha a férfi

nem vesz részt a békemozgalomban, ez igen 
gyakran nem jelenti azt, hogy nem háborúelle
nes, hanem inkább azt, hogy históriai érzékének 
fejlettsége, melynek folytán évezredek háborúi
nak az emléke él benne, visszatartja a positiv 
mozgalomtól, mivel a békemozgalom positivu- 
mait nem tartja elegendőnek a háború nagy 
kérdésének megoldására.

Suttner Berta regénye typikus irányregény. 
Ebben a regényben minden csak egy czélt szol
gál, a háború elleni mozgalmat. Minden pár
beszéd ide vezet, minden történés efelé visz. Tár
gya: Althaus Mária grófnő élete, a ki a múlt 
század közepének és második felének háborúi
ban, az osztrák-porosz, osztrák-olasz és végül 
a porosz-franczia háborúban elveszti legkedve
sebbjeit. Életét a béke művének szenteli, bár 
neveltetése, mint osztrák tábornok leányáé, köny- 
nyen ellenkező irányba terelhette volna. Az egész 
regény egy nagyon nőies, megható jajkiáltás a 
háború ellen. Váradi Irma.

Színházi levél.
Budapest, 1917 februárius.

Herczeg Ferencz „Kék róka“ czímű három 
felvonásos színjátéka januárius derekán még e 
népszerű író drámaíró-pályáján is ritkának mond
ható sikerrel került színre a Vígszínház-ban, 
hol a darab azóta is olyan érdeklődés mellett 
adatik, hogy alig lehet bele jegyet kapni.

E darab színrekerültének kedves alkalmát 
örömmel használjuk fel arra, hogy röptében 
végigtekintsünk Herczeg eddigi egész dráma
írói pályáján, mely most már — akár méreteit, 
akár jelentőségét tekintjük- az újabb magyar 
dráma történetének nevezetes fejezetévé ala
kul ki.

Herczeg eleinte elbeszélőnek indult. Egy pá
lyázaton Fenn és lenn ez. regényével tűnt ki, 
melynek első kötete a legjobb magyar társa
dalmi regények színvonalán áll. Ugyanakkor- 
tájban írt kis tárcza-novellái — miket később 
a „Mutamur“ czímű kötetbe gyűjtött össze — 
oly kitűnőek voltak, hogy a kik bíráló szem
mel olvasták őket s figyelték az író fejlődését, 
tehetségét szinte kizárólagosan elbeszélőinek 
vélték. A nagyközönségnek is annyira tetszet
tek ezek a pompás megfigyelések alapján kel
lemes modorban, fölényes humorral és mindig 
érdekesen megírt apróságok — hogy a hír 
csakhamar szárnyára vette a fiatal író nevét s 
a népszerűség állandó verőfénye ragyogta be.

Herczeg jobban ismerte a maga tehetségét, 
mint kritikusai és olvasói s ha mindmáig meg
maradt is híven első szerelménél, az elbeszélő 
irodalomnál is — a „Pogányok“-kal a leg
nagyobb magyar regényírók közé emelkedve — 
csakhamar kipróbálta képességeit a dr4ma terén 
is. A regényírónak a színpadon gyakran bal
siker jut osztályrészül, mert hiszen regénynek 
és színdarabnak egészen más — nemcsak a for
mája, hanem a lényege is, mások az előfelté
telei, hatásának tényezői. A regényíió már a 
világot is másként nézi, mint a drámaköltő, —
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másként állítja be alakjait, másként vezeti 
meséjét. Mily más a jellemzés a regényben s 
más a drámában! A regényíróban a lyrikus 
alanyiságából jó adag lehet, a nélkül, hogy 
ez kárára válnék művészetének; de a dráma
írónak a teljes tárgyilagosság színvonalán sza
bad csak mozognia. A regényben szintén a 
külső világ alakjai jelennek ugyan meg, mint 
a drámában, de az író kezén, ki a társalgó
nak, a vezetőnek, a magyarázónak szerepét 
viszi. A drámában az írót nem szabad látnunk, 
nem szabad észrevennünk. Mihelyt a drámá
ban az írót halljuk beszélni alakjai helyett, 
mihelyt elbeszélést hallunk s nem cselekvényt 
látunk — vége a drámai illusiónak, a drámai 
hatásnak. Ezért ritka ember, a ki egyforma 
hivatottsággal és sikerrel tudná forgatni a 
regényírói és a drámaírói tollat Az ifjabbik 
Dumas Sándor ilyen volt, de ő is inkább 
drámaíró, még regényeiben is, a ki regényeit is 
észrevehetőleg drámai megfigyelések alapján 
írta, — a regény írása közben is bizonyára a 
színpad lebegett szeme előtt.

Herczeg Ferenczről alig lehetne eldönteni, 
mire van inkább hivatása: regényre vagy szín
darabra-e, — az elbeszélő avagy a drámai nem
ben alkotott-e maradandóbbat? Ő hamar észre
vette — mikor a világ nem is várta a typikus 
elbeszélőtől —, hogy kitűnő beszéltető tehet
sége, a terjengősségtől és áradozástól való irtó
zása, a kerek mesék szerkesztésére való képes
sége és mindenekfölöít nagy tárgyilagossága — 
olyan tulajdonságok, melyeket a színpad iro
dalmában is sikeresen tudna érvényesíteni. S meg
írta A dolovai nábob leányá-i, mit 1893-ban ad
tak először a Nemzeti Színházban — s azóta úgy 
ott, az ország legkényesebb ízlésű közönsége, 
mint a vidéki városokban is a könnyebben 
hevülő, fogékony publikum hányszor de hány
szor indult meg Jób Vilma történetén, hány
szor kísérte rokonszenvvel a talpig magyar 
gavallér huszár Tarján Gida sorsát, hányszor 
derült a siheder Bilitzky kadét jóízű mondásain !

Talán páratlan eset a magyar dráma törté
netében, hogy egy író olyan tökéleteset nyújt
son legelső darabjában, mint Herczeg a Dolovai 
nábob leányában. Úgy szólván nyoma sínese 
műben a kezdő drámaírónak, — semmi tapoga
tózás, semmi bizonytalanság, semmi gyenge 
rész, semmi árnyoldal, — de igenis: úgy a 
tárgyválasztást és párbeszédet, mint a jellem
rajzot s a lélektani fejlődés szárnyán haladó 
cselekvényt illetőleg elsőrendű drámaíró tehet
séget fedezett fel — nem kis csodálkozással, 
de még nagyobb örömmel — a kritika és a 
közönség egyaránt, már akkor dédelgetve szere
tett fiatal elbeszélő írójában.

„A dolovai nábob leánya“ mindmáig a legjobb 
Herczeg-darabok közé tartozik, s méltán vált 
oly rendkívül népszerűvé, hogy igazán elmond
hatjuk : alakjai mindnyájunk kedves közös isme
rősei lettek, a kikről minduntalan megemléke
zünk, a kikkel mindig szívesen találkozunk. De 
nem is jól mondtam. Mindjárt legelső megjele
nésükkor régi ismerősökként üdvözöltük társa
ságunk ez alakjait, s éppen ez a körülmény, 
párosulva azzal, hogy a szerző teljesen új vilá

gításban mutatta őket, egészen a maga egyéni 
művészetének friss színeivel festve meg mind
nyájukat — szerezte meg a darab számára a 
nagy sikert, s tette azt maradandóvá. Oly élethü 
az a kép, az a környezetrajz, mit az író e darab
jában nyújt a magyar társadalomból, a pusztuló 
gentryről, a huszártisztekről, az idegen eredetű 
gazdag báróról — hogy mint korkép is kiválónak 
mondható e mű, melyből a későbbi nemzedé
kek pompásan új életre kelthetik majd a mi 
korunknak, a mi világunknak egy nem is ép
pen jelentéktelen részletét.

De ha e darab nagy sikere után nagyot várt 
is a közönség Herczeg második darabjától: 
nem kellett csalódnia. A három testőr (1894) 
ez a kitűnő alapötletből kiinduló, mulatságos 
bohózat, mely hősének — a gyáva nyárspolgár
ból rettegett krakélerré vedlett Pollacseknek min
den groteszksége mellett sem állítja fejetetejére 
a lélektant, de sőt a bohózatban oly ritka lélektani 
indítékokkal dolgozik — a Pollacsek-pincze és a 
„Vihar“ szerkesztőségének remek rajzával, s 
Náday, Vízvári és Csillag Teréz művészi játé
kával, a siker zajosságában talán még az 
első darabot is felülmúlta, s most már — az 
irodalomtörténeti megítélés kellő távlatából azt 
is meg lehet mondani, hogy a lelemény frisse
ségét, és az alakok életteljességét illetőleg mind
járt Szigligeti „Liliomfi “-ja után következik, — 
mit Gyulai teljes joggal nevezett el a „legjobb 
magyar bohózatának.

Herczeg e két kitűnő darabbal a Nemzeti 
Színház ünnepelt szerzőjévé vált — következő 
két darabja azonban sem drámai értékben, sem 
színpadi hatás tekintetében nem érte el, sőt 
meg se közelítette „A dolovai nábob leányáét 
és a „A három testőr“-t. A Honthy háza (1896) 
— háromfelvonásos színmű — egy házasságtörés
ből született leánynak történetét mondja el, a ki 
az anyja nemeslelkü férje leányának tartja magát, 
s mikor megtudja a valót, és egy világot érez 
összeomlani maga körül, — egy derék fiatal 
székely ügyvéd megmenti őt egy érdekházas
ság örvényéből s becsületes szerelmével új 
világot épít neki e romokon. E darabnak is 
.vannak igen szép részletei, meleg színek és 
vonások gazdagon ékítik, Herczeg ismert írói 
erényei: a szerkezet tisztasága, a felfogás elő
kelősége, az előadás finomsága, jó tulajdonai 
ennek a műnek is ; ám elég erős mesterkélt
sége rontja hatását s útját szeli a hatás mara- 
dandóságának. Az egykorú kritika „Honthy 
házá“-t haladásnak jelezte ugyan Herczeg szín
műírói pályáján, de ezt az ítéletet a napi ese
mények izgalmaitól s az elfogultságtól meg
szabadult irodalomtörténeti kritika nem hagy
hatja jóvá.

Az első vihar (1899) czímü négyfelvonásos 
színmű sem jelent haladást. Ebben egy fiatal 
grófi suhancz lelkének első viharzása van el
mondva, kapcsolatban egy gyerek-asszony lel
kének érlelődésével, és egy fölényes szellemű 
emberpárnak hosszú küzködések után való egy
másra találásával. A kettős cselekmény azonban 
nem fonódik össze oly szervesen, mint a hogy 
azt a dráma örök törvénye megkívánja, s így 
ez az egyébként igen sok finom részletet mu-
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tató darab annál kevésbbé tehetett szert nagy 
sikerre, mert valami bágyadt bizonytalanság, 
elmosódottság és az előbbi darabéhoz hasonló 
mesterkéltség ömlik el az egészen.

Itt új fejezet kezdődik Herczeg drámaírói 
munkásságának történetében. Nemcsak azért, 
mert elhagyta eddigi működésének és sikereinek 
színterét, a Nemzeti Színház-at, s átpártolt a 
kitűnő együtteséről és párját ritkító rendezésé
ről már akkor híres Vígszínházhoz, hanem, mert 
a mai társadalmi élet alakjainak rajzolójából 
és problémáinak fejtegetőjéből történelmi tárgyú 
darab írójává csapott fel. Az Ocskay brigadéros 
(1901) páratlan színpadi sikere élénk emléke
zetében van még mindnyájunknak, s e sikert 
az irodalomtörténet —- több rendbeli kifogás 
mellett is — annál nyomatékosabban ismerheti 
el, mert ez a darab tett először bizonyságot 
Herczeg ritka történeti érzékéről, múltba látó 
képességéről, arról, hogy mily élesen tudja meg
figyelni régi századok emberének [lelkét, s azt 
rajzolva, hogy tud életre kelteni és megszólal
tatni régen letűnt időket, korszakokat. Az „Ocs
kay brigadéros“ nincs fogyatékosságok híján: 
az Ocskay elleni cselszövény kissé gyönge, 
színtelen, s ebből folyólag Ocskay árulása sincs 
elég erősen indokolva; hogy a fő női szereplő 
Tisza Ilona, nagyon is henye alak, az még ki
sebb hiba, — de hogy Ocskay alakjának rajza 
bizonytalan, sőt drámai szempontból kissé 
következetlen — mert hol rokonszenves hősnek, 
hol hitvány himpellérnek látjuk — az, ha az 
életben igaz lehet is, drámában híjával van az 
elengedhetetlen művészi igazságnak. Mindezt 
azonban eléggé ellensúlyozzák a darab ügyes 
és szép, helyenként fényes részletei, mozgal
massága és érdekessége, s különösen az, hogy 
igazi történeti levegő árad ki belőle, az élet 
igaz erejével, a mit a történettudósok, tisztán 
tudományos készültségökkel, nem tudnak annyira 
éreztetni, mint azok az irók, a kiknek lelkét és 
tollát költői ihlet s históriai érzék és tudás 
egyaránt vezeti.

Az Ocskay nagy sikere nyomán Herczeg külö
nös kedvteléssel nyúlhatott vissza Mátyás király 
korába, onnét vévén — nem is annyira tárgyat, 
mint inkább csak hangulatot, szintén a Vígszín
ház számára írt Balatoni rege (1902)czímü négy- 
felvonásos regényes vígjátékához. E rendkívül 
kedves darab igen figyelemre méltó alkotás. 
A költészet bája oly pazarul ragyog rajta, mint 
Herczeg legszebb müvein, — s sziporkázó ei- 
méssége is sok kedves gyönyörűséggel, mulat
sággal szolgál. Igaz, hogy nagyon emlékeztet a 
a Szentivánéji álom ra, de habár néhol szinte 
olyan, mintha Shakespeare írta volna, legke- 
vésbbé sem mondható utánzatnak. Még jól 
emlékszünk rá, mily megragadóan kedves ala
kul elevenítette meg Varsányi Irén a darab 
mozgatóját, a pajkos és elmés Sió tündért — 
s jó előadásban nagyon szívesen látnok e dara
bot ma is.

Ismét a mai társadalom rajzához térve vissza, 
a Kéz kezet mos (1903) czímű háromfelvonásos 
vígjátékkal élénkítette Herczeg a Vígszínház 
műsorát, mely munkája nagyon ügyes, igen 
szellemes szatíra, de inkább csak mint korkép

méltatható, mint színdarab nem tarthat számot 
nagyobb elismerésre.

A Bizáncz czímű háromfelvonásos színműben 
(1904) — mely hatalmas darabbal ismét vissza
tért Herczeg a Nemzeti Színház-ba — tetőződik 
eddig a kitűnő szerző drámaírói pályája. Nem 
érdektelen jelenség, hogy ez az ízig-vérig mo
dern író, a mai társadalomnak oly élesszemü 
megfigyelője s oly hivatott rajzolója — legna
gyobb sikereit, úgy a drámai, mint az elbe
szélő nemben történeti jellegű munkával aratta; 
a mi a „Bizáncz“ a színpadon, az a „Pogá- 
nyok“ a regényirodalomban — nem csak szer
zőjük legérettebb, leghatásosabb és legértéke
sebb alkotásai ezek, hanem — a legmagasabb 
irodalmi mértékkel mérve is — igen jelentős 
művei irodalmunknak. Sőt Bizáncz a legmeg
rázóbb történeti szomorújátékok egyike, világ- 
irodalmi szempontból is, mely nem egy ember
nek, hanem egy egész népnek, egy államnak 
és társadalomnak végzetszerü bukását rajzolja, 
a színpadi hatás érdekében talán kissé kirívó 
színekkel, de mindent összevéve rendkívül sike
rültén festve a kort, melyben mozog, s a tör
téneti felfogás oly ritka erejét mutatva, és igazi 
drámai hatás tekintetében is oly kitűnőt nyújtva — 
hogy nemcsak a napi kritika dicséretére méltó, 
hanem bízvást díszítheti e munkát s ereje tel
jében ma is dicsőségesen dolgozó szerzője ne
vét már az irodalomtörténet is. Kétségtelen, 
hogy Bánk-bán után Bizáncz legjobb tragédiánk, 
melylyel szemben nem helytálló az az itt-ott 
hangoztatott kifogás sem, hogy a darab volta
képpen már a II. felvonásban bevégződik s a 
III. felvonásra nem marad cselekvény. Igaz, 
hogy Konstantinos császár története véget er a 
II. felvonásban, — de a darab nem a császár
nak, hanem a bizánczi világnak tragédiája, s 
az csak a III. felvonásban telik be, históriai és 
drámai szükségességgel.

Bizáncz után néhány évi szünet következett 
Herczeg drámaírói pályáján, mely aztán egy 
időre megint elhajlott a Nemzeti Színház-tói. 
Újból a Vígszínház-hoz pártolt az ünnepelt 
szerző, mikor megírta Déryné ifiasszony czímű 
háromfelvonásos darabját(1907) „színjátékénak 
nevezve azt, mely kevesetmondó kifejezést Her
czeg előszeretettel használja.

Ebben a darabban is van néhány kedves 
alak és sikerült jelenet — például a szeretet
reméltó primadonna és grófi kedvesének hitvese 
között, a mint Varsányi Irén, de különösen 
Halmi Margit annak idején remekül játszottak 
— de a darab hangulatába — Herczegnél eléggé 
szokatlanul — némi érzelgősség és melodra- 
matikus színezet vegyül, a mi rontja az igazi 
drámai hatást. Általában, nem látjuk a darabban 
azt a Dérynét, kinek képe — méltán híressé vált 
„Naplójáéból oly megragadó közvetlenséggel, 
oly végtelenül szeretetreméltóan s olyigen érdekes 
környezetben lép elénk.

Ugyanabban az évben, melyben a XIX. szá
zad első felének világából támasztott fel néhány 
alakot Herczeg, Dérynéről írt darabjában — a 
legújabb társadalom rajzával is kedveskedett 
hálás közönségének, színpadra vívén máris nagy 
népszerűségre szert tett novella-alakjai közül a

12*
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híres Gyurkovics lányok- at (1897). Ez a négy- 
felvonásos, életképekből összerótt, s drámai szer
kezet tekintetében nem kifogástalan darab, iro
dalmi értékét illetőleg nem éri el a novellákat, 
melyekből íródott, de színpadon mégis hatásos
nak bizonyult, mert a közönségnek jól esett 
megtestesítve látni azokat az alakokat, kiket a 
rendkívül kedves elbeszélésekből annyira meg
szeretett, s a „Magyar Színház“ művészei közül 
néhányan kitünően oldották meg feladatukat. 
A színházba járók bizonyára sohasem fogják 
elfeledni azt a jelenetet, melyben — az utolsó 
felvonásban — Molnár László, mint Radványi 
ezredes, igazán magyarosan járta bor és czigány 
mellett a csárdást, s szívesen fog visszaemlé
kezni mindig Ráthonyi Ákosra, a kinél kedve
sebben, elegásabban és találóbban alig alakí
totta még színész a magyar gentry gavallér-jó 
fiú typusát.

A következő darab: A kivándorló czímü négy- 
felvonásos színmű (1909) — ismét a Vígszín
házban — egyike a legjobb Herczeg-darabok- 
nak. E komoly hangulatú színművét A láp virága 
czímű nagyobb elbeszéléséből formálta színpadi 
munkává a szerző, a ki általában sok darabja 
írásánál nyúlt a novelláiban életteljesen nyüzsgő 
alakok közé, s vitte színpadra az ott vázolt 
drámai helyzeteket. A hogyan e darabban az 
élet szennyes áradatában fuldokló két em ber: 
a váltóhamisító gavallér és a bukott leány, az 
önkénytelen tiszta érzés szavát követve, egy
másra találnak, s a hogyan a tisztességes munka 
útján megtisztulva, kivándorolnak régi világuk
ból egy új életbe, — mindez olyan költői erő
vel és drámai jellemzéssel van érzékítve, s az 
érdekes cselekvény hatását a társadalmi környe
zetrajz oly kitűnően fokozza, hogy e darabot 
nagy kár állandóan műsoron nem tartani.

A Rébusz báró czím alatt (1909) a Király- 
színház-ban adott operette-nek szövegét egyik 
legszellemesebb elbeszéléséből írta Herczeg, 
mely symbolikus formában azt az igazságot 
példázza elmésen, hogy az asszony a házsártos 
férjnek lehúzza minden nap a csizmáját is, ha
nem a béketürő férjjel nem gondol A darab 
nem keltett nagy hatást, pedig első két felvo
nása elég ügyesen van megcsinálva; de az is 
bizonyos, hogy az alapul szolgált és a maga 
nemében elsőrangú novellával nem ér föl.

Bizáncz után nyolcz hosszú esztendővel ismét 
a Nemzeti Színház-ban találkozunk Herczeggel, 
ám új darabja, az Éva boszorkány czímü három 
felvonásos színmű (1912) — legkevésbbé sike
rült drámai munkáinak egyike. A darab a kö
zépkorban játszik, de a multat kitünően meg
látni tudó Herczeget itt az alkotásban elhagyta 
költői ereje; „Éva boszorkány“ alakjai nem a 
középkor eleven emberei, ködképek csupán, 
lélek és egyéniség nélkül. Az író czélzata való
színűleg annak feltüntetése, hogy belső érzések 
és külső hatások hogyan csinálnak egy szűzi 
leányból egy éjszaka alatt asszonyi állatot — 
de e czélzatát egészen világosan kifejteni nem 
tudja a szerző, s így nem is kelthet igazi 
érdeklődést a darab meséje és szereplői iránt. 
A korfestő színek itt sem hiányoznak, de csak 
azt bizonyítják, hogy mihelyt nem drámailag

jellemzett egyéni alakok a kor lelkének hordo
zói és szószólói — nem tud életre kelni a kor 
sem, s csak homályos vázlat áll előttünk.

Az ezredes czímü háromfelvonásos darab (1914) 
a Magyar Szinház-ban — a mit a szerző vígjáték
nak nevez ugyan, de igazában bohózat— szintén 
nem igen gyarapította Herczeg Ferencz irodalmi 
babérait. Nem a műfaj könnyebb volta okozza ezt ♦
— hiszen a bohózat, ha kitűnő, (mint például 
éppen Herczeg Három testőr-e), nagy irodalmi 
jelentőséggel bírhat — hanem, mert a cselek- 
vényt megindító jó ötletből nem tudott a szerző 
érdekes mesét szerkeszteni, s mert a darab nem 
oly mozgalmas menetű, hogy a valószínűtlen
ségeket észre ne vegyük. Á léha Huszti-leá- 
nyok alakjai pedig — ha bár a szerző ízlése 
bizonyos határokat itt is megtart — nem mél
tók Herczeg választékos tollára.

A Szigligeti születésének százéves fordulója 
(1914), valamint a koronázás alkalmára (1916) 
a Nemzeti Színház számára írt ünnepi játékok, 
s a Modern Színpad-on előadott Karolina czímű 
(1916) egyfelvonásos jelentéktelen apróság után 
következett ez év elején a Kék róka előadása
— mely darabbal Herczeg Ferencz érdekesen 
változó drámaírói pályájának nevezetes állomá
sához jutott.

A Kék róká-i öt személy játszódja végig: 
Pál, az állattan tudós tanára, — Cécile, fele
sége, — egy Sándor nevű gazdag fiatal ember, 
a ház barátja, — báró Trill, egy nőcsábító 
kalandokkal dicsekedő szenvedélyes aviatikus, 
és Lencsi, Pálék rokona, tanítónő-jelölt. Az édes
vízi hydrák tanulmányozásába elmerült tudós 
nem tud elég tápot adni élni vágyó fiatal hit
vese képzeletének és szerelmének, s Cécile — 
mint a szűcs-boltokban a divatos kék róka
prémet — úgy óhajtja, úgy keresi az életbol
dogságot. Egyelőre a rókaprém sincs még meg, 
a boldogság is csak tisztes távolból mutogatja 
magát a meleg érzésű Sándor odaadó ragasz
kodásában, mit Cécile el nem titkolhatólag vi
szonoz. A vígjátéki bonyadalmat Sándor félté
kenysége indítja meg, a ki — mint afféle rém
látó szerelmes — azt hiszi, hogy a prémet 
hajszoló Cécile az üres fejű repülő bárónál járt.
E hitébe annyira belelovagolja magát, hogy
— teljes jóhiszeműséggel — elhiteti a házas
ságtörést a tudós férjjel is. Ez hydrai nyugalom
mal vesz tudomást az esetről, s a házaspár 
békés egyetértésben el is válik. A harmadik fel
vonásban — jó egy esztendővel utóbb — Pál 
már a Lencsi papucsfi férje, Sándorban pedig az 
oktalan féltékenykedés lehiggadt, hogy az igazi 
szerelem annál nagyobb erővel támadjon fel, s 
így — miután jól elgyötörték egymást — végre 
mégis egyesül a nagyon szerelmes Sándor és 
a nem kevésbbé szerelmes Cécile.

Ez a kurta vázlat alig lehet alkalmas arra, 
hogy e rendkívül finoman elgondolt s dráma
írói káprázatos ügyességgel megírt darab érde
kességéről és írói értékéről megfelelő fogalmat 
nyújtson. A művészeteknek vannak alkotásai, a 
mikről igen nehéz, sokszor szinte lehetetlen — 
találó képet, leírást nyújtani, s a Kék róka ilyen 
alkotás. Sőt annyira színpadra írt mű, hogy 
még olvasva sem bontakozhatik ki minden elő
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nye — látni kell a színpadon, hogy egészen 
hatalmába kerítse lelkünket. Mert olt azt teszi. 
Ragyogó szellemessége — mely pazarul szórja 
a vidámabbnál vidámabb ötleteket s a fénye
sebbnél fényesebb megjegyzéseket — a felüle
tes hallgatót valószínűleg csak egyszerűen el
bájolja és mulattatja, — de ha gondolkodva 
figyeljük e mondásokat, az emberi lélek mély
ségeit látjuk mögöttük, melyekbe a szerző az 
ő átható fényű buvárlámpájával bevilágít.

Némelyek kissé cynikusnak tartják azt a világ
felfogást, mely szerzőt e darab alkotásában ve
zette. Nem hiszem, hogy igazuk lenne. Tagad
hatatlan, hogy bizonyos rideg józanságnak 
kesernyés íze megérzik e darabon, — de ez nem 
természetes-e olyan philosoph-írónál, mint Her- 
czeg, a ki oly fölényes magaslatról nézi és 
rajzolja a világot, az embert, a lelket, az érzé
seket? Rajza — minden mulatságossága mel
lett is — talán megdöbbenthet, de nem mintha 
kirívó és bántó lenne, hanem mert nagyon is 
igaz. És az életigazság, művészi formában — 
mint a milyen a Herczeg darabjáé — nem leg
magasabb foka-e minden művészeti alkotásnak?

Vannak, a kik hibául rójják fel a darabban, 
hogy végre se sül ki teljes világossággal, váj
jon Cécile csakugyan járt-e az aviatikus báró
nál, vagy sem ? Kétségtelen, hogy a színpadi 
írói technika minden mesterfogását ismerő és 
alkalmazni tudó szerző szánt-szándékkal hagyta 
meg ezt a kételyt — mert bizonyos, hogy ez 
végig izgató, és így az érdeklődést fokozó kér
désként lebeg a közönség előtt. De tisztára mű
vészi szempontból is, szebb: nem holmi meg
szokott, lapos magyarázgatásokkal oldani meg 
ezt a kérdést a színpadon. A ki komolyan nézi, 
hallgatja és bírálja ezt az érdekes színpadi já
tékot, az bizonyára tisztába jöhet azzal, hogy 
Cécilenek nincs egyéb bűne, mint Sándor iránti 
nagy és tiszta szerelme. A ki másként fogja fel 
és magyarázza — az, ha nő, bizonyára rósz 
szabb Cécile-nél, — ha férfi: cynikusabb a 
szerzőnél.

A Vígszínház előadása általában jó volt, de 
több részletében mégis kifogásolható, és semmi
esetre sem érte el a darab irodalmi tökéletes
ségének színvonalát. Varsányi Irén — Cécile 
megszemélyesítője — a legkiválóbb magyar 
színésznők egyike, akár értelmi erejét, akár 
ábrázoló képességét tekintjük. A szerzők szán
dékait úgy felfogni, érzéseket annyi igazsággal 
kifejezni, az ábrázolt alakokat oly elevenné 
tenni, s a művészet bájával úgy bevonni, mint 
a hogy ő teszi — kevesen tudják a színpadon. 
Színészi pályája igen nagy sikerek lánczolata, 
s csábító feladat lenne az ő művészetével, mű
vészi egyéniségével s eszközeivel egy külön ta
nulmányban foglalkozni, annyival inkább, mert 
efféle tanulmányoknak nagyon szűkében vagyunk, 
pedig a kiváló színészek alkotásainak megrög
zítése nemcsak érdekes, hanem fontos feladat, 
hogy „a jelennek biztos fövenyébe“ lebocsát- 
tassék a nagy színjátszók hírének horgonya, s 
ne menjen el nevükkel nyomtalanul „az idő 
hajója“. Rendkívül bájos, kedves, szellemes és 
szerelmes volt Varsányi Irén a Cécile szerepé
ben is, de egész alakítására mintha valami

mélabú borult volna, olyan alig látható fátyol, 
a milyent az őszeleji alkony szokott vonni a 
még egyébként pompázó rózsa szirmára. Pedig 
a szerelmi boldogság kék rókáját űző-hajtó 
Cécile alakjának a nyárközép vakító verőfényé
ben kell ragyognia.

Hegedűs Gyűld-ról rég elismerte a magyar 
közönség és kritika, hogy a művészien termé
szetes beszédnek egyik legelső színpadi mes
tere. E minőségét nem tagadta meg most sem. 
De van Hegedűsnek egy nagy hibája, a mely 
talán minden fellépésénél elő-előtolakszik, a 
nélkül, hogy ezt tudtommal valaha kritikus sze
mére vetette volna. Hegedűs sokszor elneveti 
magát a színpadon olyankor is, mikor az általa 
ábrázolt alaknak nem kell, s így nem is sza
bad nevetnie. Mi ez? A közönség lenézése? 
Vagy — a mi még rosszabb — lekicsinylése 
a saját művészetének? Nem törődömség? Szí
nészi fegyelmezetlenség? Nem tudom. De való
színűleg Hegedűs sem tudja, hogy az olyan ko
moly nézőben, a ki áliitatos tisztelője a szín
padi művészetnek, s őszinte bámulója az ő első
rangú tehetségének is — mily végtelenül visszás 
hangulatot, mily bántó érzést kelt az, mikor 
Pál alakjában egyszerre, egy komoly párbeszéd 
közben — minden illusiót rongygyá tépve — 
nevetni kezd Hegedűs Gyula!

Csortos Gyula — a ki szintén kitűnő beszélő 
s rokonszenves egyéniség, — nagyon jó volt 
a szerelmes Sándor szerepében, csak éppen a 
szerelem szenvedélyének lobogásából kellett 
volna többet mutatnia, különösen a harmadik 
felvonásban. — A fiatal színész Kertész Dezső 
— értékesnek látszó tehetség szárnyait kezdi 
bontogatni. Trill báró groteszk alakját kezdő
nél ritka mérséklettel tartotta meg a jó ízlés 
keretében, a nélkül, hogy szárazzá és unal
massá vált volna. — Gombaszögi Ella azon
ban — a szerény praeparandistából bestiává 
vedlett Lencsi alakját teljességgel meghamisí
totta, s játéka élesen kirítt a Vígszínház jeles 
együtteséből. Mint szegény rokon, sokkal ke
vesebbet mutatott a Lencsiben szunnyadó ál
mokból és törekvésekből, — mint feleség pedig, 
sokkal többet adott a rikító színekből (alakítás
ban és ruházatban egyaránt) — mint a hogy 
kellett volna.

Egy egészen apró, de nagyon különös téve
désre akarok még rámutatni. A tanár — tréfás 
szokásból — francziásan ejti ki a Messingen 
boltos nevét. S ezt a tréfásan franczia szót 
csudálatosképpen úgy a darab nyomtatott szö
vege, mint Hegedűs Gyula — Meszanzsé-nak 
mondja, Meszenzsé helyett. — S ha már nyel- 
vészkedünk, hadd jegyezzem meg, hogy ha a 
német die Schweiz-ot mond is, a magyar nem 
tesz névelőt Svájcz elé s nem mondja: a 
Svájczban, a Svájcz-ba, mint a hogy nem a 
Francziaországba utazik a magyar, habár a 
franczia La France-nak hívja is a maga országát.

De nem volna méltó e levelet megrovások
kal — bármily aprók is azok — végezni.

Végezzük azzal, hogy Herczeg Ferencz dráma
írói pályája egy nemcsak erős, hanem valóság
gal vezető tehetség fényes útja, mely — mint 
éppen a Kék róka mutatja — még mindig olyan
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magaslatokon mozog, a honnét még messze 
látszik lenni a lefelé hajló lejtő. Herczegnek 
is vannak gyengébb darabjai (egyről, a dráma
írói pályája elején a régi Népszínház-ban 1896- 
ban színrekerült Nászúton czímü háromfelvo- 
násos énekes bohózatáról, mely — mint teljes
séggel nem sikerült — hamarosan letűnt a szín
padról, s nyomtatásban nem jelent meg — 
fentebb nem is szóltunk) — ám általánosság
ban a leghivatottabb és legválasztékosabb ma
gyar drámaírók közé tartozik, kinek munkássá
gához sok forró színházi est emléke fűződik s 
kinek neve a magyar dráma történetében máris 
előkelő helyet foglal el. Színdarabjainak con- 
ceptiója mindig eredeti, drámai alakjait éles 
szemmel figyeli meg az életben, s művészi mó
don állítja őket színpadra, érdekes cselek- 
vényei minden szószaporítás nélkül, sőt mesteri 
rövidséggel haladnak. Ha mindezekkez hozzá- 
veszszük, hogy Herczeg épp úgy irtózik az ízlés
telenségtől, mint az útszéliségtől — megérthet
jük, hogy miért van iránta oly nagy szeretettel 
a közönség, s oly őszinte tisztelettel a kritika?

E szeretet és tisztelet méltán nyilvánult meg 
a Kék róka előadása alkalmából is, de méltán 
övezi és kíséri Herczeg Ferencz egész dráma
írói pályáját. szász Károly.

A tejconserváíásí eljárásokról.
Első pillanatra úgy látszik, hogy ma tulajdon

képpen nem isidőszerű tejconserválásról beszélni, 
mert hiszen ma sehol sincsenek nagy tejfeles
legek, melyeket nem akarván elkótyavetyélni, 
romlás nélkül el kellene tartanunk a jobb érté
kesítési viszonyok beálltáig, vagy a jobban fizető 
távoli piaczra való megérkezésig. Sajnos erről 
nálunk tényleg nem lehet szó, mindazonáltal a 
tejconserválás jelentősége nem hogy nem csök
kent, hanem nagy mértékben emelkedett, mert a 
tej értéke éppen kevés volta miatt megsokszorozó
dott, nagyérdekek fűződnek ahhoz, hogy minden 
cseppje megmentessék az emberi fogyasztás 
számára. A termelő és fogyasztó góczok továbbra 
is kisebb-nagyobb távolságra vannak egymástól, 
a tej eljuttatása egyikről a másikra nosszabb- 
rövidebb (a mostani közlekedési viszonyok mellett 
inkább hosszabb) időt vesz igénybe, a tej 
pedig romlékony anyag, következőleg szétosztása 
csak úgy valósítható meg, ha ideiglenesen vagy 
tartósan conserváljuk.

A tej romlékonysága chemiai összetételére 
és mikrobatartalmára vezetendő vissza. Sok 
vizsgálat átlagos eredményeképpen a tejben van : 
87'6%  víz s 12 4% szárazanyag, utóbbi leg
nagyobbrészt (11'6570) szerves vegyületekből s 
kis részben (075%) szervetlen sókból áll, a 
szerves anyag 4*6°/„ tejczukorból, 3‘4°/0 zsírból, 
3 5°/0 fehérjéből, czitromsavból s egyéb csak 
nyomokban jelenlevő szerves anyagokból tevődik 
össze. Szóval a tej a legfontosabb szerves 
vegyületeknek sok vizet tartalmazó oldata, ille
tőleg emulsioja s mint ilyen nemcsak a leg
eszményibb, könnyen emészhető tápszer, hanem 
egyike a legkitűnőbb bakteriumtápanyagoknak 
is. Másrészt nyerési módjából folyik, hogy

mindig tartalmaz mikroorganismusokat. Már a 
tőgyben sem csiramentes, mert a csecsbimbó- 
nyílásban visszamaradt tejcseppből kiindulólag 
a baktériumok beszaporodnak a bimbócsator
nába s a tőgymedenczébe. Nagyon természetes 
azután, hogy a kifejt tej csiratartalma rendszerint 
csak gyarapszik, mert minden tárgy, a mivel 
érintkezésbe jut (a fejősajtár, a tejeskanna, a 
fejő keze, a tőgy felülete) rengeteg mikrobával 
van ellepve, belejutnak továbbá ezek az istálló 
porával, a tehén testéről lehulló szőrszálakkal, 
hámpikkelyekkel stb. Igaz ugyan, hogy a friss 
tejnek meglehetős csiraölő hatása van, a minek 
következtében a bakteriumszám az első órákban 
megfogy, ez azonban csak múló jelenség; egyes 
csirák nevezetesen a tejsavbakteriumok u. i. 
csakhamar erélyes szaporodásnak indulnak s 
megtámadják mindenekelőtt a tej czukortartalmát. 
Hatásukra a tejczukor tejsavvá alakul át, a mely 
fokozatosan reactióba lép a tej ásványi alkat
részeivel, elvonja ezeket a tejfehérjétől, mire 
az alacsonyabb hőfokon később, magasabban 
korábban, leghamarabb pedig forralás közben 
— folyós állapotból szilárd állapotba megy át, 
kicsapódik, megalszik illetőleg összefut. Az 
aludttej magára hagyatván, további átalakuláson 
mehet keresztül; felszínén savtűrő s levegő
kedvelő mikrobák: tejpenész, élesztők stb. 
telepszenek meg s nekilátnak a sav felélésének ; 
végül, ha ez megtörtént, felszabadulnak rab
ságukból másfajta mikrobák, melyeket eddig a 
sav megfosztott a szaporodás lehetőségétől. 
Ezek az újonnan fellépő csirák fehérje, azaz 
sajtanyagbontó tulajdonságuk által tűnnek ki, 
hatásukra többek között bűzös fehérjebomlás
termékek jelennek meg s ezzel a mélyreható 
romlás, hétköznapi névvel élve, a rothadás tünetei 
lépnek fel. Az átalakulás ezen stádiumában 
természetesen a tej már élvezhetetlen, esetleg 
mérgező hatású.

A fentiek szerint a tej átalakulása, romlása 
mikroorganismusok munkájának gyümölcse, 
érthető tehát, hogy a conserválás alapelve éppen 
ezen szervezetek elpusztítása, illetőleg tevékeny
ségének meggátlása. Az e czélra szolgáló eljárások 
igen különbözők, vannak közöttük chemiaiak, 
physikaiak, biológiaiak s végül vannak e fentiek 
keverékéből állók; egyesek csak a tej ideig
lenes eltartására valók, mások segélyével viszont 
korlátlan tartósságú conservek állíthatók elő.

Mindenesetre legegyszerűbb volna csiraölö 
vegyszerek (bórsav, salycilsav, formalin stb.) 
hozzákeverésével conserválni a tejet, az csak 
a baj, hogy a baktérium mérgek sejtmérgek is, 
azon concentratioban, melyben elpusztítják a 
baktériumokat, megtámadják az emberi szer
vezetet is, alkalmazásuk tehát veszélyes az 
egészségre. Bizonyos mértékig kivételt képez e 
szabály alól a hydrogénhyperoxyd (H20.,), mert 
ez az anyag akképpen hat, hogy katalytikus 
anyagokkal pl. baktériumokkal, azok enzymjeivel 
jutván érintkezésbe vízre és szabad oxygénre 
oomlik, mely utóbbi a keletkezés pillanatában 
erősen oxydál. Eszerint a U.,0Z, miközben elpusz
títja a tejben levő mikrobákat, maga is elbomlik ; 
ha már most éppen annyit sikerült venni belőle, 
a mennyi elölvén minden csirát, tökéletesen el
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is bomlik, tejünk steril a nélkül, hogy ártalmas 
volna. Ezen pontos adagolás azonban lehetetlen, 
mert sohasem ismerhetjük előre a H.202 bontó 
erejét; ha tehát biztosak akarunk lenni az ered
mény felől, akkor feleslegben kell vennünk, csak
hogy ez az el nem bomlott többlet csak olyan 
ártalmas a szervezetre, mint más fertőtlenítőszer. 
Igaz ugyan, kogy katalytikus anyagok (vérsavó, 
növényi nedvek) hozzákeverésével ez a felesleg 
utólag csaknem teljesen elbontható, de mégis 
visszamarad bizonyos kellemetlen fémes íz, mely 
részben a H202 tisztátalanságaitól, részben pedig 
a fölös Superoxyd által megtámadott tejalkat
rész x bomlástermékeitől származik. A mondott 
okokból tilos volt a H,02-ot tejconserválásra 
felhasználni, azonban a tavalyi jéghiány s az 
a czél, hogy a tejet nagy távolságokból is szállí
tani lehessen, az osztrák kormányt már a múlt 
tavasszal, a német birodalmit pedig deczemberben 
arra bírta, hogy hozzáértő tejüzemeknek meg
engedje e szernek mérsékelt alkalmazását. A 
vonatkozó rendeletek szerint csak annyi H202-t 
(lit. tejhez 33 g 3°/0-os oldatot) szabad a tejhez 
tölteni, a mennyi azt 1 — 11/2 napra conserválja. 
Az utolsó nyomok eltávolítása czéljából az ilyen 
tejet fogyasztás előtt okvetlenül fel kell forralni 
s csecsemőknek semmi esetre sem szabad adni. 
Szükségesnek tartottam e conserválási eljárásnál 
valamivel tovább időzni, mert valószínűleg nálunk 
is fog nagyobb mennyiségű H202-vel kezelt tej 
forgalomba kerülni.

Szokás a szavanyodó tejhez szódát vagy szóda- 
bicarbonát is tenni, mely leköti a keletkező 
savat s ezáltal megakadályozza a sajtanyag 
kiválását, azaz a tej megalvadását a nélkül azon
ban, hogy elejét venné a tejczukor elbomlásának, 
tehát tulajdonképpen nem is igazi conserválás, 
hanem csak a folyamatban levő bomlás palás
tolása. Sok alkalia hozzáadása arról ismerhető 
fel. hogy lúgos, szappanízűvé teszi a tejet.

A legáltalánosabb tejconserválási eljárás a 
hűtés, a mely azon alapszik, hogy a hideg a 
tejbakteriumok szaporodását s e réven azok tevé
kenységét foka szerint korlátozza vagy egészen 
megakasztja. E mikroorganismusok legnagyobb 
része a magasabb, a 20° C körüli hőmérsék
letet kedveli, de vannak közülök egyesek, melyek 
5 C fokon, sőt azon alul is tudnak vegetálni. 
Jéggé fagyasztott tejben azonban hetekig nem 
változik a csiraszám. Már eredetileg tisztán 
kezelt, kevés csirát tartalmazó tejet, ha 24 — 36 
óránál nem hosszabb idejű eltartásról van szó, 
elég ezek szerint körülbelül 10° C-ra lehűteni, 
csirában gazdag vagy hosszabb ideig eltartandót 
ellenben lehetőleg fagyponthoz közeli hőmérsék
letre tanácsos hozni.

A gyakorlatban legegyszerűbben hideg vízbe 
állítják a szállítandó tejjel megtöltött kannákat; 
a hűtés e módja azonban lassú s tökéletlen, 
ez okból ott, a hol már valamivel több tej van, 
többnyire az ú. n. Laverance-féle lapos tejhű
tőket alkalmazzák, melyeknél a tej a felül elhe
lyezett tartányból igen vékony rétegben csör
gedezik lefelé a külső hullámos felszínen, míg 
a hűtővíz ellenáramban a fémlapok közötti térben 
vagy csövekben alulról felfelé áramlik. A hűtésre 
vagy egyszerűen kútvizet vagy jeges, illetőleg

sós jegesvizet használnak a szerint, a mint a 
tej szállítása kisebb vagy nagyobb távolságra 
történik. A hűtőről a szállítókannába folyik 
a tej. Megérkezvén rendeltetési helyére vagy 
azonnal kimérik vagy, — miként ez a tejcsar
nokokban szokásos, — tisztítás után újból jeges 
vízzel táplált, illetőleg a hűtőgép hűtőcső-rend- 
szerébe becsatolt „mélyhűtőre“ viszik s csak 
azután palaczkozzák s küldik szét a fogyasz
tókhoz. Mindezzel a tej tartósságát igyekeznek 
lehetőség szerint fokozni. Látható, hogy a hűtés 
conserváló hatása korlátozott, az eljárás elég 
vesződséges s nem éppen olcsó, nagy előnye 
azonban több más módszerrel szemben, hogy 
a tej összetételét egyáltalán nem módosítja.

Nem mondható el ugyanez azon igen elterjedt 
eljárásokról, melyeknek alapja a magasabb hő
mérséklet csiraölőképessége. Ezek egyike a 
mindnyájunk által jól ismert felforralás, melylyel 
kétségkívül megnyujtható a tej tartóssága, mert 
a pár perczes főzés a legtöbb baktériumot tönkre
teszi. Elpusztulnak elsősorban a tejsavbakte- 
riumok, úgy hogy a forralt tej — feltéve, hogy 
újabb csirák nem kerülnek bele — többé nem 
savanyodik meg, a mi azonban egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy másféle változástól is men
tesítve van, mert pl. a vajsav, a fehérjebontó 
mikrobák spórái nem pusztulnak el a felforralás 
közben, a langyos tejben kicsirázhatnak s elsza
porodhatnak. Ez okból tehát nyomban a felfor
ralás után lehetőleg alacsony fokra le kell hűteni 
a tejet s ilyen hőmérsékleten tartani a fogyasztásig.

Az említett baktérium-spórák olyan szívós 
képletek, hogy még a 100° C-t pár fokkal meg
haladó hőmérsékleten, tehát feszült gőzben 
ú.n.autoclavban történő sterilizálás sem pusztítja 
el azokat egész biztosan, hacsak el nem nyújtjuk, 
illetőleg a spórák kiicsrázására engedett idő után 
meg nem ismételjük e műveletet, vagy pedig 
különösen magas (125 — 130° C) hőmérséletet 
nem veszünk igénybe. Az ilyen módon előállított 
tejkészítmény (palaczktej, csecsemő tej) már jóval 
tartósabb, mint a közönséges forralt tej, ragály
anyagot bizonyosan nem tartalmaz s így meg
felelő betegek, csecsemők táplálására, bár színe, 
íze, összetétele, a tejczukornak s fehérjéknek 
elbomlása, szerves sók szervezetlenné változása 
stb. következtében jelentékenyen eltér a friss 
tejétől s egészben denaturált minőségű.

Nincs ugyan bebizonyítva, hogy tényleg a steril
tej említett elváltozásai lennének egyes gyer
mekbetegségek pl. a Barlow-kórnak okozói, 
mégis már régóta megvolt a törekvés ezen 
nagyfokú elváltozások kikerülésével — mind
amellett hő alkalmazásával — pusztítani el a 
tejben levő mikrobákat. Ennek meg is volt a 
lehetősége, mert már Pasteur megállapította, 
hogy a baktériumok nagy része 100° C-on alul, 
65°-tól felfelé is tönkremegy, ha viszont e hőmér
séklet aránylagosan hosszabb ideig hat, más
részt ismeretes volt, hogy alacsonyabb hőfokon 
a tej összetétele kevésbbé vagy egyáltalán nem 
változik meg. Be is vezették ezen, a 100 fokon 
aluli hőmérséklet alkalmazásán alapuló s pasteu- 
rözésnek elnevezett eljárást a tejgazdaságba már 
csak azért is, mert a tej útján széthurczolható 
járványcsirák elölésére is alkalmasnak bizonyult.
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Kezdetben magasabb hőfokon (80—90u elvégez
ték a pasteurözést, de mert a tej itt már főtt 
ízt kap s enzymjei tönkremennek, újabban 
leszállnak 60—65 C fokra, melyet azután leg
alább 30 perczig engednek hatni. A pasteurözés 
ezen új módja a „huzamos pasteurözés“ (Dauer- 
pasteurisation), melynél a palaczkokba töltögetett 
tejet megfelelő hőmérséletű vízfürdőben hevítik 
a mondott ideig, míg a régebbi eljárás szerint 
a tejnek gőzzel hevített fémlap fölött való átve
zetésével, tehát folytatólagos üzemben eszkö
zölték a pasteurözést. Legújabban még a „biori- 
sator“ és „degermator“ nevű készülékekben 
csirátlanított tejet dicsérik széliében. Mindkét 
eljárás a tejbakteriumok minél gyökeresebb 
elpusztítására törekszik s emeltet igyekszik a 
tej eredeti tulajdonságait is megóvni; e kettős 
czélt azáltal érik el, hogy mérsékelt, legfeljebb 
75 C fokig menő hőmérsékletet alkalmaznak, 
de ezt azután belső érintkezésbe hozzák a mikro
bákkal, a mit a biorisatoros készülékkel azáltal 
érnek el, hogy a tejet nagy nyomással parányi 
nyíláson keresztülpréselve finom pára alakjában 
juttatják 70 — 75 C fokra hevített térbe, míg a 
degermatorban a 62—63 fokra előmelegített tejet 
igen vékony rétegben végigfolytatják egy 75 
fokra hevített kettősfalú fémhenger belső falán. 
Az eredmények igen szépek, a csirák nagy 
része elpusztul, a tej összetétele észrevehetően 
nem változik s emellett tartóssága fokozódik. 
Kétségtelen, hogy ezidőszerint a pasteurözés 
ezen két formája a leghaladottabb. Miután 
azonban mégis csak pasteurözésről s nem minden 
mikroba elöléséről van itt is szó, az ily módon 
kezelt tejet is utólag le kell hűteni.

Vízelvonás az alapja a további két conserválási 
eljárásnak, nevezetesen a besűrítésnek és a tej
porkészítésnek. Jól ismert tény, hogy a mikro
bák vegetálásához bizonyos mennyiségű ned
vességre van szükség, tudjuk, hogy a légszáraz 
gabona, széna, gyümölcs, valamint a különféle 
ezukorszörpök, méz stb. mind annak köszöni 
tartósságát, hogy nem tartalmaz a mikrobák 
fejlődéséhez elégséges nedvességet. Gail Borden 
nevű amerikaitól származik a gondolat, hogy 
a tejet is lehetne besűrítései conserválni s ugyan
csak tőle való az e czélra szolgáló első szaba
dalom A besűrítést (az eredeti térfogat1/,,—V4-re) 
a tejfehérjék megalvadási hőfokán aluli hőmér
sékleten (70° C) s vacuumüstben végezte kez
detben a nélkül, hogy bármit is tett volna a 
tejhez, később azonban nádezukor hozzáadá
sával tette tartósabbá a terméket, melyet befor
rasztott pléhdobozokban hozott forgalomba. 
Később alakult gyárak közül egyesek elhagyják 
a ezukrozást. ehelyett a dobozokba zárt tejet 
rövid ideig 120 C fokon sterilizálják, majd két- 
három héten át testmelegen tartják, hogy meg
állapíthassák, nem puffadnak-e a dobozok, azaz 
hogy nem romlik-e a tej. A besűrített tej világ- 
piaczi czikk. Kiválóan alkalmas messze távol
ságra való szállításra. Egyszerűen csak hozzá 
kell keverni a megfelelő mennyiségű vizet s már 
is kész a fogyasztásra. Csecsemők táplálására 
nem ajánlják. Túlnyomóan teljes tejből készül.

Ugyancsak Amerikában próbálkoztak meg 
először a tej porrá való beszáritásával azon

reményben, hogy a tejporból azután bármikor 
újra rendes tejet lehet készíteni. E számítás 
azonban nem vált be, mert a kapott avas szagú 
és ízű termék vízzel elkeverve mindig csak 
fehér suspensiot adott, a mely tejnek sehogyse 
volt nevezhető. Ez volt az eredmény akkor is, 
ha a. tejet nem szárították ki teljesen, hanem 
csak légszáraz állapotba hozták, mert a tej
fehérje ekkor is elvesztette duzzadóképességét. 
Mindazonáltal a gondolat nem aludt el, csak a 
czél változott meg. Manapság a sovány tej érté
kesítésének egyik módja a tejporkészítés. Ez a 
sovány tejpor 36 — 40°/0 fehérjét, 45°/0 tejezukrot 
tartalmaz, tehát nagyon tartalmas emellett kor
látlan ideig eltartható. Felhasználják gyermek
lisztek, kenyér, csokoládé, kakes, bisquit stb. 
készítésére. A tejpor gyártása lényegében egy
részt akkép történik, hogy a változatlan vagy 
előzetesen besűrített tejet igen vékony rétegben 
túl hevített gőzzel fűtött forgóhengerekre bocsát
ják, melyeken az egy körülforgás alatt vékony 
hártyává szárad, melyet kaparókés szed le a 
hengerekről (Hatmaker-féle eljárás), másrészt 
pedig úgy járnak el, hogy a nagy nyomással 
finom köddé porlasztóit tejet száraz meleg lég
áram hatásának teszik ki, melyen az hirtelen 
porrá szárad (Trufood-féle eljárás); a meleg hen
gereken törénő szárítást néha még légritkítássa! 
is elősegítik olyan módon, hogy a szárítóhengert 
ritkított levegőjű térben helyezik el (Ekenberg 
módszere.)

Tejconservszámba mennek továbbá egyes 
savanyútej készítmények is, a milyen volt a 
Norvégiában régebben elterjedt „pinezézett tej“ 
(Kjaeldermelk), a ruthének „huszlanka“-ja, a 
székelyek „sós teje“, a bajor „Herbstmilch“ 
stb., a melyek készítésének tulajdonképpen nincs 
semmi különös technikája, a mennyiben pusztán 
abból áll, hogy a fölös teljes vagy sovány tejet 
nagy hordókba töltögetik s magára hagyják, ille
tőleg az erjedés végével a hordót elzárják; 
előfordul néha az is, hogy a savó egy részét 
lemerik vagy pedig — mint a székelyek — a 
hordó dongáinak meglazításával leeresztik. A 
conserválás e módja biológiainak mondható, 
mert a conserváló anyag itt tulajdonképpen a 
néha 3%-nyi tejsav, mely pedig mikrobák bioló
giai terméke. E készítmények évekig elállnak. 
Közvetlenül nem fogyaszthatok, csakis vízzel 
hígítva; többnyire ételek készítésére szolgálnak. 
Hozzájuk csatlakozik mint lényegében azonos 
praeparatum a fazékba legyúrt ú. n. érlelt túró, 
mely igazában csak savótartalomban különbözik 
a fentiektől. Az aludttejből a savó egy részének 
eltávolításával készített, jelentékeny nedvesség
tartalmánál fogva még mindig romlékony túrót 
hazánk egyes vidékein úgy is conserváljak, hogy 
sóval, paprikával összegyúrva kis pogácsákká 
formázzák s ezeket kéményben kiszárítják és 
meg füstölik (füstölt túró).

Öseredetű, igen becses és egészen sajátságos 
módja a tej conserválásának a sajtkészités. 
Nem egy vagy legfeljebb két mikrobaellenes 
műveletből áll, hanem csaknem valamennyi fel
soroltat magában foglalja. A legkiemelkedőbb 
mozzanat benne a vízelvonás, csakhogy ez külön
leges, a fentiektől merőben eltérő módon tör-
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ténik. Az a természeti tény van e czélra kihasz
nálva, hogy az állati gyomor egyik enzymje, az 
oltó, a tejhez kevertetvén, a sajtanyag moleku
láinak tömörülését indítja meg, a minek az 
lesz a következménye, hogy az eddig folyós 
állapotban volt tejfehérje megszilárdul, részecskéi 
egy helyben rögzítődnek, maguk közé zárván a 
tej egyéb alkotórészeit, a zsírgolyócskákat, savót 
egyaránt. Ha azonban még a szóban levő tömö
rülés folyamán összedaraboljuk az alvadékot, 
óriási szivárgó felületet teremtünk, melyen át 
kiléphet a folytonosan zsugorodó alvadékrö- 
gökből a beléjük záródott folyadék; hozzá még 
ez a zsugorodás az anyag hőmérsékletének 
mérsékelt emelésével fokozható is. Ezen az alapon 
tehát különböző mennyiségű savót tartalmazó 
alvadékot kaphatunk s főképpen ezen múlik, 
hogy ugyanazon tejből rendkívül sokféle sajtot 
lehet készíteni. A sajtkészítés további fogása, 
mely a szilárd rész és a folyadék elkülönítését 
czélozza, az alvadék ülepítésében áll, a minek 
megtörténte után a felül összegyűlt savó eltá
volítható. Az alvadékot folytatólag többnyire 
oldalt lyuggatott, felül s alul nyitott pléhhenge- 
rekbe, sajtformákba merik, melyekből megint 
sok savó szivárog k i; a savókilépés gyorsítása 
végett egyébként préselni is szokás benn a for
mában az alvadékot. Egyes sajtoknál ezután 
szellős helyen való szikkasztás következik, a 
mit mindegyiknél a sózás követ. A sózás egyik 
következménye megint csak a vízelvonás, mert 
utána osmoticus folyamat indul meg, melynek 
során a só a sajt belseje felé, a nedvesség pedig 
a kérgen levő tömény sóié felé diffundál. A só 
azonban nemcsak mint vízelvonó szerepel, hanem 
mint chemiai conserválószer is, a mely részben 
a felszín megpenészedése ellen véd, részben 
pedig egyes nem kívánatos erjedési folyama
tokat gátol. Hasonlóképpen conserválószernek 
tekintendő az egészen friss sajtban biologikus 
úton tejczukorból képződő tejsav i s ; ennek 
köszönhető, hogy a nyers sajttészta el nem 
rothad, a mit szépen bizonyít a dialyzálással 
czukortartalmától megfosztott tejből készített 
sajtok sorsa: a bűzös rothadás. Tehát a sajtban 
is, épp úgy, mintáz aludttejben, a tejsav az az 
anyag, a mely a fehérjét mélyrehatóan elbontó 
mikroorganismusokat elnyomja. A sajtkészítésnél 
szerepet játszó conserválási momentumokhoz 
tartozik végül a hideg is, a melyet az előre
haladott átalakulási stádiumban levő sajt eltar
tására szoktunk felhasználni.

A vázolt utón előállított tejconserv legérté
kesebb tápszereink egyike.1 A zsíros kemény
sajtok 36—40% víz mellett 60—64% száraz
anyagot tartalmaznak, mely túlnyomólag egyenlő 
mennyiségű fehérjéből és zsírból áll; tápértékük 
tehát már ezen alapon is azonos a kövér 
húsokéval, de ehhez jön aztán még az az előny 
is, hogy a sajtok fehérjéje úgyszólván már félig 
megemésztett, közvetlen felszívódásra alkalmas 
állapotban van, végül pedig tejsavbakterium- 
tartalmuknál fogva a yoghurtéhoz hasonló sze
repet töltenek be, a mennyiben szabályozólag

1 L. Gratz Ottó: A sajt mint táplálék. Természeti. 
Közlöny 1915, 17—18. szám.

hatnak a bélcsatorna mikroflorájára. Kár volna-e 
helyen is fel nem hívni az olvasó figyelmét e 
körülményre, mert bizony nálunk még mindig 
nagyon hihás a sajt értékelése, nem ismerik 
fel annak becsét, a midőn a hús és más étel 
után fogyasztandó csemegének tekintik. Ezen 
hibás értékelés az oka annak is, hogy azok se 
helyeznek kellő súlyt a sajtkészítésre, a kiknek 
ez módjukban volna, pedig nem szabad meg
feledkeznünk róla, hogy a lakosság fehérjeszük
ségletének bizonyos hányadát sajtban a nélkül 
lehet fedezni, hogy amúgy is meggyérült szar
vasmarha-állományunkat tovább kellene pusz
títanunk. Tr , , ,  ,Vas Karoly.

A drótnélküli távíró kapcsolt kóréi
ról és a kioltó szíkraközröL

A drótnélküli távirás alapelvei a nagyközön
ség előtt annyira ismeretesek, hogy tudásukat 
bátran merem feltételezni. Nem így áll azon
ban a dolog a drótnélküli távíró fejlődésével, 
a minek megismerése — tekintve, hogy az 
idevágó czikkek leginkább szaklapokban jelen
nek meg — a nagyközönség részére kissé
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1. ábra.

hozzáférhetetlen. Azért e helyen azokról a kérdé
sekről, a melyek a drótnélküli távírás fejlődé
sének folyamán felmerültek, azok megoldásá
ról és ezzel kapcsolatban főként a M. Wien-féle 
„kioltó szikraközről“ akarok írni.

Az 1. ábra az első Marconi-féle feladót mutatja.
Ez azonban — mint tudjuk — csak rö- 

videbb távolságokra kielégítő, a minek több 
oka van. A feladókörben nem alkalmazhatunk 
nagy capacitást és ezért az antennába bocsá
tott energia még nagy feszültség mellett is cse
kély. Ez csökkenti a távírás távolságát. Mint
hogy az antenna-körében van a szikraköz, így 
a kibocsátott hullámoknak igen nagy a csilla
podása és a hullámok szabályossága is nagy
ban szenved ezáltal. A feladó és felvevő ennek 
következtében nem volt eléggé élesen össze
hangolható, a resonantia élessége nem volt ki
elégítő. Ezeknek a hiányoknak következménye 
volt a rövid távolságra hatás és a berendezés 
rossz hatásfoka.

A Marconi-kör hibáin segített Braun Ferdi- 
nánd (a ki ezért a Nobel-díjat is megkapta)

13
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az ú. n. kapcsolt körök alkalmazásával. Ennek 
sémáját a 2. ábrán látjuk.

Itt a secundaer-kört az antenna képezi és 
minthogy ebben a körbén szikraköz nirfcs, kis- 
csillapodású hullámokat kapunk. A gerjesztő
körben nagy capacitást alkalmazhatunk, ezért 
jelen esetben sokkal nagyobb rezgési energiát 
nyerünk, mint ugyanilyen feszültséggel dol
gozó Marconi-körnél. így tehát a hatásfok és 
a kisugárzott energia nagymértékben növeke

dett, a kapcsolt köröknek azonban a drótnélküli 
távírásra hátrányos physikáí sajátságaik is van
nak és ezek ismerete a következőkben fontos 
lesz. Ezért a kapcsolt körök elméletét és a 
vizsgálati módszereket kissé bővebben tár
gyaljuk.

Legyen I. a primaer- és II. a secundaer-kör 
(3. ábra), ezek egymással induktive vannak 
kapcsolva.

A kapcsolás fokának mérésére a „kapcsolási 
tényező“ fogalmát vezetjük be, mathematikai

értéke K =  a hol L,„ a kölcsönös induc-
| L, L,

tio, a primaer-, L2 pedig a secundaer-kör 
öninductio tényezője. E kapcsolás lehet L12 nö
velésével és L1, valamint L2 csökkentésével 
laza, közepes és szoros. Vizsgáljuk meg, hogy 
szoros kapcsolás esetén hogy adódik át a rez
gési energia a secundaer-körnek? A rezgés 
első phasisában a primaer-kör nehány rezgés 
után átadja energiáját a secundaer-körnek, sa
ját energiája eközben részben ez átadás, rész
ben egyéb veszteségek következtében elfogy; 
ekkor azonban az az energia, mely a II. kör
ben felgyűlt, rezegni kezd és visszahat az 
I. körre, az előbbi jelenség tehát megfordítva 
játszódik le. így mindkét körben két egymás
tól phasisban eltolt rezgés jön létre, a minek 
következménye — az akustikai rezgésekhez 
hasonlóan — mindkét körben lebegés lesz. 
E lebegések görbéjét a 4, ábra mutatja; lát
juk, hogy mindkét kör lebegése a II. kör 
kicsiny csillapodási tényezőjének és a kölcsö
nös visszahatásnak következtében lassan csilla
podó. A secundaer-kör lebegésének e lassú 
csillapodása előnyös, nem így van azonban a 
lebegések energiájával és az elérhető reso
nantia élességével.

A következőkben vegyük fel, hogy az I. és 
a II. kör egymáshoz vannak hangolva és hogy 
a II. körhöz lazán egy harmadik, ú. n. mérő
kört kapcsoltunk. (3. ábra.) A mérőkör tulaj-

donképpen egy felfogóállomás, a mely a körbe 
kapcsolt detektorral és az igen érzékeny hő- 
ampéreméterrel vagy galvanométerrel a quan
titativ vizsgálatokra alkalmas. A mérőkörben 
egy változtatható capacitású condensator van, 
a melynek segítségével a mérökört különböző
képpen elhangolhatjuk, illetve resonantiába hoz
hatjuk a secundaer-kör hullámaival. Ha a vizs
gálat folyamán az I. és II. kört összehangolva 
egy bizonyos sajátrezgésen tartjuk, a mérőkör 
rezgésszámát pedig a változtatható capacitás 
segítségével egy kezdeti értéktől fokozatosan 
növeljük, úgy hogy a mérőkör ezen rezgés
számának értéke a növelés közben az I. és 
II. kör közös sajátrezgésének számát elérje és 
túlhaladja, továbbá a mérőkör mindenkori rez
gésszámának megfelelően megmérjük a mérő
kor árameffectusát a (hőampéreméter az inten- 
sitás négyzetét adja) és a rezgésszám függ
vényében egy graphicumba felvisszük, kapjuk 
a resonaritia-görbét. Ennek a radiotelegraphiai 
vizsgálatoknál elsőrendű szerepe van.

Az 5. ábrán az egyszerű rezgőkörről felvett 
resonantiagörbét látjuk, jellemző, hogy egy 
maximuma van és pedig azon a helyen, a hol 
a mérőkör rezgésszáma megegyezik a rezgő
körével. A görbe meredeksége és hegyessége 
a resonantia élességének mértéke. Ha szorosan 
kapcsolt körökről vesszük fel a resonantia
görbét (6. ábra), három hullámhossznál talá
lunk maximumot.

A középső maximum az 1. és II. kör közös, 
a kapcsolás előtti sajátrezgésének felel meg, 
míg az ettől jobbra és balra levők a kapcso
lási hullámokat mutatják. E kapcsolási hullá
mok szoros kapcsolás esetén mindkét körben

Kifli: változta tható  Kondenzátor 
Kh •’ block -  «  "  "
D d e te k to r  
6 g a lv a n o m é te r

3. ábra.

fellépnek a primaer- és secundaer-kör külön
böző csillapodási tényezővel bíró rezgéseinek 
egymásrahatása folytán.

Minél szorosabb a kapcsolás, annál nagyob
bak a maximumok és annál messzebb esnek 
a főresonantia helyétől (azaz hullámhosszuk a 
körök saját rezgésétől), míg a főresonantia helyén 
a maximum szorosbodó kapcsolással fogy. sőt 
el is tűnhet.

A Braun-féle feladónál az első kapcsolási 
hullámot használják jeladóhullám gyanánt, így 
azonban a másik hullám energiája kihaszná
latlanul m arad; a resonantia-görbéből az is ki
tűnik, hogy a resonantia élessége sem kielégítő.
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Laza kapcsolásnál elérhető ugyan, hogy a 
II. kör csak a főhullámot bocsássa ki, e laza 
kapcsolás azonban az I. kör energiaátadása 
szempontjából nem gazdaságos.

Az elvi megoldás közelálló. Abban a pilla
natban, midőn az energiát a primaer-kör tel
jesen átadta a secundaer-körnek, azaz a pri
maer-kör fél lebegése után a primaer-kört meg
szakítjuk, ez megszűnik rezegni és a secundaer- 
kör nem sugározhatván vissza a primaer-körbe 
energiát, kénytelen lesz magában tovább re
zegni. Ezután a primaer-kört ismét gerjesztjük 
és a játék elölről kezdődik. A primaer-kör így 
mindig csak egy lökést ad a secundaernek, 
a mely azután az energiát lassan csillapodva 
sugározza ki, ezért ezt a gerjesztést lökésger
jesztésnek (Stosserregung) is nevezik. A pri
maer-kör e megszakítását a szikra kioltó hatása 
(Löschwirkung) hozza létre. A kioltóhatás tiszta, 
ha a megszakítás éppen a primaer-kör fél lebe
gése után következik be. Tiszta kioltóhatás 
esetén a resonantia görbe csak egy magas és 
éles resonantia-maximumot mutat, a kapcso
lási hullámok eltűnnek; ha azonban ez nem 
tiszta, akkor a két kapcsolási hullám is jelent
kezik. A tiszta kioltóhatás criteriumát igy a 
resonantia-görbén hamar felismerhetjük (7. ábra).

Minthogy szorosabb kapcsolásnál a lebegé
sek időtartama kisebbedik, kell, hogy tiszta ki
oltóhatás esetén a megszakítások egymást gyor
sabban kövessék. A szorosabb kapcsolás gazda
ságosabb, mert e mellett rövidebb az az idő, mely 
alatt a pimaer-kör működik és energiát fogyaszt. 
Minden frequentiájú kioltóhatáshoz tartozik egy 
bizonyos legkedvezőbb, ú. n. kritikus kapcso
lási tényező; fentiek szerint pedig két kioltó-

Ab s c is sa :  i d ő

hatás közül a jobbik az, a melyikhez szoro
sabb kritikus kapcsolás tartozik.1

Ilyen kioltóhatás elérésére Marconi2 mecha
nikus megoldást keresett: forgó kerék küllőit 
elektródokként képezte ki, melyek forgásuk 
közben a másik fix elektródok előtt elhaladtak.

1 H. Riegger : Jahrb. d. drahtl. Telegr. 5. 35, 1912.
2 Eiektrician 67, 532. 1911.

Mikor a két elektród szembe kerül, szikra kép
ződik, a mely mihelyt a távolság növekedik, 
elszakíttatik.

Megfelelő sebességű forgatás mellett tiszta 
kioltó hatást nyerünk. Ez a mechanikus meg
oldás technikailag nehézkes; elvileg és gyakor
latilag jobb megoldás Max W ien1 találmánya 
az ú. n. kioltó szikraköz (Löschfunkenstrecke), 
a mely a kioltást automatikusan végzi.

A Wien-féle szikraköz közönséges szikraköz, 
a melynek elektródjai igen kis távolságra 
— 0‘2—Oi mm-re — vannak egymástól, pa
rallel felületei korong vagy koncentrikus gömb- 
alakúak, hogy az elektródok oxydálódása és 
felmelegedése — mivel a szikra az elektródo
kon ide-oda vándorolhat — kisebbinértékü 
legyen (8. ábra).

Mint ismeretes, a szikraközöknél a vezetést 
legnagyobbrészt az elektródokról levált, töltés
sel bíró ionok végzik, ezek száma a szikra 
működése folyamán a felmelegedés folytán nő 
s esetleg ívképződést is előidézhet. A Wien- 
féle szikraközöknek az a sajátságuk, hogy a 
szikra átugrása után az ionok töltésüktől meg- 
fosztatnak, a szikraköz iontalanodik, és így a 
vezetés megszűnik, a szikra kialszik. Minél 
gyorsabb ez az iontalanodás, annál jobb a kioltó
hatás ; ezt a kistávolságú szikraköznél maga 
az elektródok közt keletkező elektromos mező 
és az ionoknak az elektródokon fellépő ad- 
sorptiója idézi elő. Az elektródok közt ural
kodó nagy intensitású elektromos mező a töl
tést szállító fémionokat oly gyorsasággal viszi 
át az egyik elektródról a másikra, mint a mennyi 
a primaer-kör fél lebegési ideje. Szorosabb 
kapcsolás esetén tehát ugyanolyan feszültség 
mellett a szikraköz távolságát kisebbítenünk 
kell. így a praxisban eljutottak 20°/0 kapcso
lásig O'lgnm-es szikraközzel. Mint említettük, 
valamely kioltószikraközzel csak a kritikus kap
csolásnál érünk el tiszta kioltóhatást, ez meg
fordítva is áll, ezért, ha a szikraköz működése 
közben — leginkább felmelegedés folytán — 
a szikraköz minősége megváltozik, a hatás le
romlik és nem kapunk tiszta kioltóhatást. Ezért 
e szikraközöknél jó hűtési viszonyokat kell 
teremteni és megfelelő anyagot kell az elektró
dok anyagául választani. Legjobb fém — mint

1 M. Wien, Jahrb. f. drahtl. Tel. 1, 469, 1908; 4, 
135, 1911'. etc.
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a kísérletek mutatják — a réz, ezüst és platina- 
irídium, kevésbbé jó az aluminium, rossz a cink, 
cinn és magnesium. A hűtést egyes berende
zéseknél levegőárammal, a Lepel-félénél víz- 
hűtéssel eszközük, a leginkább használt beren
dezésnél — a Gesellschaft für Drahtlose Tele
graphie szikraközénél — az elektródokra alkal-

6. ábra.

mázott hűtőfelületekkel. A rövid — 0 2 —OT 
mm-es szikraköz — igen kis energiát ad (kicsiny 
lévén a szikrapotentiál), ezért rendszerint több 
ilyen szikraközt kapcsolnak seriesbe.

A mint a 9. ábrán látható, a szikraközök 
egy tengelyre vannak szerelve, a jobboldalon 
levő fogantyú segítségével az elektródok köze
líthetők és távolíthatók, az elektródokra felsze
relt körtárcsák végzik a hűtést; a tárcsák közt 
látható fogantyúk a nem használandó szikra
közök rövidrezárására szolgálnak.

A szikraközök jó működés esetén magas, 
aránylag halk, tiszta zenei hangot adnak (innen 
a németben a hangutánzó Zischfunke elneve
zés is), ha azonban a nagymértékű felmelege
dés következtében a hatás leromlik, a hangnak 
berekedésén ezt azonnal észrevenni; ezt a 
zavart a jó hűtési viszonyokkal és a későb
biekben említendő egyéb újításokkal igyeke
zünk kiküszöbölni.

Hogy a kritikus kapcsolási fokot nagyobbra 
vehessük "(20%-on felül), különböző eljáráso
kat próbáltak alkalmazni, a melyek segítsé-

7. ábra. _

gével az iontalanodás gyorsítható, s így nagy 
elektródtávolság mellett is elérhető a tiszta 
kioltóhatás. Az elektródok közt levegő he
lyett más alacsonynyomású gázokat alkal
mazva (kioltócsövek, Löschröhren), nagyobb 
elektródköz esetén is tiszta és jó kioltóhatást 
nyerünk. Kaltenbach1 kísérletei szerint, ha Bun-

sen-lámpát tartunk a szikraköz alá, a láng 
ionizáló hatása folytán a fenti hatást létrehoz
hatjuk ; ugyanilyen hatást találtam Biró Dezső
vel együtt végzett kísérleteimben1 abban az 
esetben, ha a szikrát valamely éghetlen anyag 
(pl. agyag, porczellán stb.) mellett, esetleg ebből 
készült korongba fúrt lyukon ugratjuk keresztül.

Végül meg kell még említenem, hogy csilla
podásnélküli rezgéseket létre lehet hozni a 
Poulsen-ív segítségével, valamint különböző, 
nagyfrequentiájú generátorokkal, a melyek köz
vetlenül állítják elő e rezgéseket.

A Wien-féle szikraközzel ellátott Braun-féle 
feladónak, röviden a Wien-féle feladónak az 
előnyei, a normális szikraközt tartalmazó Braun- 
féle feladóval szemben, nagyrészt már tárgya
lásunk folyamán szembetűntek. Röviden össze
foglalva ezek a következők: igen kis csillapo- 
dásúak és szabályosak a rezgések, a melyek a 
dróttalan táviratozásra igen alkalmasak. Szo
ros kapcsolást alkalmazhatunk, a primaer-kör 
energiaátadása tehát igen gazdaságos, a mi

Korong g la hú Gómbdfűhú
e lek tró d o k . •

8 .  á b r a .

azért előnyös, mert — különösen jó kioltószikra
köz használata esetén—a primaer-kör rövid ideig 
működik és így kevés energiát fogyaszt. A Wien- 
féle feladó csak egy hullámot bocsát ki, míg 
a Braun-féle kettőt, a melyek közül csak az 
egyiknek az energiája hasznos. Ezek az előnyök 
az effektiv hatásfok (jelen esetben az anten
nákba jutó energia viszonya a primaer körbe 
bocsátott energiához) növelését idézik elő, a 
mely egy jól épített Wien-féle feladónál 85°/0-ot 
is kitesz. Ennek köszönhető, hogy e berende
zéssel, a mellett, hogy a gerjesztőkörben arány
lag kis feszültséggel dolgozhatunk, a távírás 
távolságát megnövelték. E kis feszültségnek 
tulajdonítható, hogy a technikai kivitel lénye
gesen egyszerűsbödött, mert a kis feszültség 
miatt a szigeteléseknek nem kell oly nagy át
ütési szilárdsággal rendelkezniük, így pl. egy
szerű csillámcondensatorokat alkalmazhatunk.

Az üzembiztosságot növeli az elektródok ki
sebb mértékű felmelegedése; a szikrának van 
ideje a működési szünetekben kihűlni.

A magas zenei hang lehetővé teszi, hogy a 
telephon sokkal érzékenyebb felfogóeszközzé 
váljék.

A mi állomásaink mind a Wien-féle feladó
val vannak felszerelve. A legnagyobb német 
állomást a nauenit, a melyen azelőtt Braun- 
féle feladó (2. ábra) működött, átalakították 
Wien rendszerűvé; a berendezés — a fentebb

Kaltenbach: Jahrb. f. drahtl. Tel. 7, 157, 1913. 1 Biró és Békefy: Jahrb. f. drahtl. Tel. 11, 233. 1915.
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említett okok következtében — lényegesen egy
szerűsödött.

A drótnélküli távírás eddigi gyors fejlődése, a 
melyeknek segítségével ez már idáig is sokkal 
szélesebbkörű alkalmazást nyert, mint a rneny-

9. ábra.

nyit tőle feltalálásakor várni lehetett és a még 
gyorsabb fejlődéssel kecsegtető újabb kísér
letek biztosítják, hogy a drótnélküli távíró az 
egész modern életet átható technikai eszközzé

Békefy Imre.

A gyapot.
A háború sok anyagtól megfosztott bennün

ket, de egyiknek sem érezzük annyira a hiányát, 
mint a gyapotnak, mely ruháinknak leglénye
gesebb nyersanyaga. A föld évi gyapottermése 
körülbelül 20 millió bál, vagyis 5 milliárd kg. 
Ha egy kg gyapot árát (békében) 1 koronának 
vesszük, úgy az évi termelés 5 milliárd, a be
lőle készült szöveteké pedig 10 milliárd koronát 
képvisel. Majdnem 15 millió ember foglalkozik 
a gyapot termelésével s ugyanannyi a forga- 
lombahozatalával. A jelenleg élő emberek 4/ ft 
része gyapotszövetekkel ruházkodik. MagaNémet- 
ország 1907-ben a világtermésnek 10-edrészét 
használta fel, érte 550 millió márkát fizetett, 
míg ugyanebben az esztendőben csak 397 mil
lióért vásárolt búzát.1

Most már egyáltalában nem kapunk gyapotot. 
A hágai egyezmény szerint ugyan csak azok az 
árúk tiltottak, melyek közvetlenül hadiczélokat 
szolgálnak. Igen ám, de a gyapotból lőgyapot 
is lehet, ily módon Anglia nem sokáig késle
kedett az indokolással. Nehezebb volt Anglia 
helyzete az amerikai gyapotültetvényesekkel szem
ben, a kiket ez a rendszabály igen érzékenyen 
sújtott. De hiába, a tilalom elhangzott és a köz
ponti hatalmaknak számolniok kell vele. Lehet, 
hogy valamiféle találmány megszabadít bennün
ket egy szép napon a gyapottól, de egyelőre 
érezzük a hiányát.

Szűkebb értelemben a gyapottal egy növényi 
rostot jelölünk, mely a Gossypium nemből, a 
mályvafélék családjából származik. A mályva
féléket jól ismerjük mi is, kertjeinkben otthonos

1 Die Kultur und Verbreitung der Baumwolle. Von 
dr D. Ulbrich. Kgl. Botanisches Museum in Berlin- 
Dahlem. Aus der Natur. 1914. Heft 10—11.

a mályvarózsa. A Gossypium-félék félcserjék, 
magas fák nincsenek belőlük, úgy hogy inkább 
gyapotcserjének hívhatnók őket.

Gyapotszál alkotja azt a sűrű szőrruhát, mely 
a Gossypium-félék magvát körülveszi. A culti- 
vált fajoknál a szőrruha igen dús, igen hosszú. 
Némely fajnál, mint pl. a Gossypium hirsutum- 
nál (molyhos pamutnövény), a hosszú szőrzet 
mellett külön rövidszőrü vastag nemez is van, 
melyet alapgyapot („Grundwolle“) néven külön
böztetnek meg a hosszúszőrü gyapottól. Tulaj
donképpen csak ezt a hosszúszőrű gyapotot hasz
nálják, mert ezt géppel könnyen el tudják távo
lítani. míg az „alapgyapotot“ nem. A 3—5 mag 
ötrekeszü tokban van, mely megéréskor felpat
tan és szabaddá engedi a gyapot-(pamut)- cso
mót. A legtöbb fajnál a pamut könnyen kihull 
a maggal együtt, tehát gyorsan le kell aratni; 
különben a földre esik, bepiszkolódik, ezáltal 
pedig vészit a finomságából. Más fajoknál 
viszont a gyapotcsomó erősebben ül a tokban, 
pl. a Gossypium herbaceunmäl (fűnemű pamut
növény), úgy hogy szedésnél a munkások sok
szor az egész tokot letépik. A magvak a leg
több fajnál lazán fekszenek egymás mellett a 
tokban, a G. peruvianunmá\ azonban a mag
vak ragadós tömeggé lesznek, úgy hogy nem 
lehet őket egymástól elválasztani.

Ma a legtöbb gyapotot Észak-Amerika szol
gáltatja, az Egyesült-Államok már 1902-ben a 
világkereskedelem gyapotjának 62°/0-át szállí
tották. A főbb gyapottermelő országok a követ
kezők : 1

Tonna a 10 q
A m erika.......................... 3.249,070
Kelet-India . . . . . 809,250
Egyptom.......................... 329,460
Kína K o rea ..................... 820.000
Oroszország . . . . 190,000
Brazilia, Mexico, Peru . 77,000
P e r z s i a .......................... 20,000
Törökország . . . . 15,000
Angol Délafrika . . . 8,000
Német „ . . . 1,500

összesen . . . 5.419,280

Ezen gyapottermelő-helyek mellett a többiek: 
Ausztrália, Sziám, Hátsó-India, Columbia, Ve
nezuela, Olaszország, Görögország stb. teljesen 
háttérbe szorulnak. Nem érdektelen felemlíte
nünk azt, hogy nálunk is megpróbálkoztak a 
gyapottermeléssel, mivel a gyapottermelés északi 
határa 45. szélességi fok.3 Hazánkban Zengg 
és Mitrovicza éppen a 45 fokon fekszik, Fehér- 
templom és Pancsova tőle kissé délre, Versecz 
valamivel északra van; így tehát hazánk déli 
része, valamint Dalmáczia és Bosznia-Hercze- 
govina beleesik az ú. n. „gyapotövbe“ („cotton 
beit“) Éghajlatunk meleg, száraznyarú, conti- 
nentális, azért remélhető, hogy Magyarország 
egyes helyein sikerrel lehet majd termelni a 
gyapotot, annál is inkább, mert a gyapotnak

1 Károly Rezső : A növényi fonóanyagok jelentősége 
a háborúban és békében. Természettudományi Közlöny. 
1916. április.

- Rothschnek Jenő: Gyapottermelés Magyarországon. 
Term.-tud; Közi. 1916. szept.
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talaj és trágyázás dolgában különös igénye 
nincs, csakis a hideg és nedvesség iránt érzé
keny.

Rothschnek adatai szerint néhai Hikisch Ernő 
államvasúti főmérnök és társai: dr. Boju és 
dr. Miklovits foglalkoztak a gyapot meghonosí
tásával 1900-1005. években és pedig 1900-ban 
a szerémmegyei irigen. azonkívül Kaplonyban 
(Szatmár vm.) és Nagykároly határában, 1902- 
ben Pinczehelyen, Ó- és Újhegyen (Tolna vm.), 
1904-ben Tárnokháton (Borsod vm.). Az ered
mény meglepő volt, a mennyiség (220 kg) hek- 
táronkint felülmúlta a kelet-indiait (180 kg). 
Külföldi szakértők szerint a gyapot Magyar- 
országon meghonosodottnak tekinthető. Most a 
termelés szünetel, de talán a háború után ál
landóan termelt növényünk lesz a gyapot is.

Egyelőre azonban még a külföldi piaczokra 
vagyunk utalva. Az összes termelők között az 
Egyesült-Államok a legfontosabb, mely egymaga 
többet szállít külföldre, mint a többi országok 
együttvéve. Csak Európa naponta átlagosan 
40 millió koronát fizet Amerikának gyapotért. 
Ebből érthető, hogy minden nagyobb nép, mely
nek alkalmas helyen gyarmatai vannak, arra 
törekszik, hogy maga termelje a saját földjén 
a gyáraitól feldolgozandó gyapotot. Egyelőre 
azonban csak Anglia tudja magát függetleníteni 
az amerikai áraktól, nekünk, de még Német
országnak, Francziaországnak és Hollandiának 
is olyan áron kell megvenni a gyapot nyers
anyagát, a hogyan azt Amerikából irányítják.

Említettük már, hogy az összes gyapotfélék 
a mályvafélék családjába tartoznak. A fajok 
csoportosítása igen nehéz, az egyes szerzők 
véleményei szétágazók. Linné, a növénytan atya
mestere. a Species Plantarum ez. müvében 
(1753) öt fajt különböztet meg Ez az öt faj az 
alapformája a ma is művelt fajoknak, melyek
hez számos változat csatlakozik.

Minden elterjedt, ősrégi culturnövény áttekin- 
t ését megnehezíti az, hogy számos, egymástól 
gyakran nagyon eltérő culturformát és keresz
tezés útján létrehozott fajt termelnek. A kerté
szek gyakran használják a keresztezést, hogy 
segítségével különös tulajdonságokkal bíró új 
formákat hozzanak létre. Á gyapotnál a szőrök 
hosszúsága, erőssége és színe az irányadó. A 
legjobb tulajdonságú fajokat választották ki és 
keresztezték, úgy hogy számtalan változat, forma 
keletkezett. ígyTodaro „Osservazioni suicotoni“ 
(1863) ez. müvében 54 fajt, Jardin ugyanakkor 
58 fajt különböztet meg. A müveit fajokhoz 
járul még egy sereg elvadult forma.

A cultivált fajokból a következő öt alap
formát különböztetjük meg nagyjában Linné 
szerint:

1. Gossypium barbadehse; Nyűgöt Indiában 
és Amerikában honos, ez szolgáltatja a legfino
mabb, a hosszúszálú sea-islcindi gyapotot. 1—2 
méter magas, vadon tartós cserje, cultiválva 
1—2 évi növény, csupasz, fekete mirigyekkel. 
A fekete magvak 6—9 ével helyezkednek el a 
tokokban, selyemfényű, puha, hosszú gyapot
szőr borítja őket. a mit könnyen le lehet róluk 
fejteni. Ez a faj szolgáltatja a legjobb, leghosszabb 
szálakat, a mi eléggé ellensúlyozza a gyapot

szálak kisebb mennyiségét. A levegő hiányzó 
nedvességét mesterséges öntözéssel is szokták 
pótolni, de azért mégis finomabb és jobb a 
tengerparton nőtt gyapot. Dél-Carolina, Georgia 
és Florida szolgáltatják a legjobb kereskedelmi 
árúkat.

Eredeti hazájából Nyugat Indián át Észak- 
Amerikába, Közép-Amerikába, Spanyolországba, 
Algírba, Egyptomba, Kelet-Indiába, Ausztráliába, 
Polinéziába, Afrika nyugati partjaira került, a 
hol Angolától Szenegambiáig mélyen behatolva 
Afrika belsejébe, pl. a Kongó-niedenczében is 
mívelik.

A kereskedelemben a Sea Island 54 mm-es 
szálhosszúságával a Georgia, Florida és Dél- 
Carolinában termő tisztaságával válik ki. A Gol- 
lini faj szőre 38 mm hosszú, igen ellenálló, 
halványsárga és aranyfényü ; az egyptomi, főleg 
a Messefiek vidékéről származó a legjobb.

2. Gossypium peruvianum Peruban otthonos, 
növelés útján elterjedt a tropikus Dél-Ameriká- 
ban, az Antillákon, Afrika nyugati partjain, 
Arábia északi részén, a Földközi-tenger part
vidékén, Kelet-Indiában, Dél-Kínában és a Mo- 
lukki-szigeteken. Évelő, 5 m magas növény.

Ide tartozik a G. vitifoiium. Jó minőségűt 
szolgáltat Brazilja és pedig a Pernambuco, 
Maranhan- és Cedra-fajt 29—32 mm szálhosszú
sággal. Haiti-szigete is ad szép, hosszúszálú 
fajtát Haiti néven.

3. G. hirsutum, 2—2 7* m magas, fiatal ágait 
szőrnemez borítja; virága fehér, piros foltokkal. 
A meglehetős nagy terméstokok 6—8 magot 
tartalmaznak, világosfehér vagy sárgás szálak
kal, zöldes-szürke alapnemezzel. Kétségtelenül 
Mexico a hazája, talán Jamaica is. 1770 óta ter
melik az Egyesült-Államokban különféle formá
ban, ez adja az amerikai gyapot zömét. A ki
váló eredmények miatt mindenhol mívelik, a 
hol csak megterem a gyapot, helyenkint azon
ban nem ad kielégítő eredményt. Fontosak a 
G. barbadense és. G. herbaceum-mal való ke
resztezései.

4. G. herbaceum, indiai gyapot, a legkisebb 
az összes cultivált fajok között, a trópusokon 
2 m magasra is megnő, a mérsékelt éghajlat 
alatt azonban alig 1 méterre. A trópusok alatt 
évelő, a térítőkön kívül levő (mérsékelt éghaj
latú) országokban egynyári növény, mely leg
messzebbre nyomul fel észak felé (Balkánfél
sziget, Magyarország, Turkesztán, ázsiai Orosz
ország). Könnyen felismerhetjük kicsiny, 3—7 
karéjú, különös alakú leveleiről, sárga virágai
ról. A kis golyóalakú tokban 5—7 mag van 
hosszú fehér vagy sárgásbarna rostokkal és 
rövid, szürke vagy zöldes alapgyapottal, mely 
a magvakat teljesen beburkolja.

A G. herbaceum hazáját Kelet-Indiában kell 
keresnünk, talán a már említett G .r Stocksii 
mutatja őseredeti formáját. Mívelik Ázsia tro
pikus, subtropikus és melegebb részein egészen 
a Földközi-tengerig. Megtaláljuk egész Afriká
ban, Dél-Amerika némely országaiban. Az ösz- 
szes gyapotfajták között azt mívelik a legrégeb
ben, már Nagy Sándor idejében termelték 
Baktriában. Elterjedését főleg az araboknak 
köszönheti.
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Igénytelensége és rendkívüli bő termékeny
sége igen keresett és könnyen kezelhető cul- 
turnövénynyé tette, bár gyapotja kevesebbet 
ér, mint a többi fajtáké és feldolgozása is 
nehezebb. A legfontosabb kereskedelmi árúk 
Indiából Hinghanghat, Tinivelly környékéről 
és Bengalból jönnek. Egyptom is jó minő
ségűt termel, az ű. n. barna egyptomi gya
potot, melyet ruganyosság, selyemfény és pom 
pás aranyszín jellemeznek. Kis-Ázsia és a görög 
szigetek szállítják a drága Smyrna-gyapotot fény
telen, fehér szálakkal.

5. G. arboreum, 6 m magas, felismerhetjük 
5—9 karélyú leveleiről, sötétpiros virágairól. A 
terméstokokban a magvakat zöldszínü rövid 
alapgyapot és fehérszínű szálgyapot fedi, melyet 
nehezen lehet legombolyítani. Hazája a tropikus 
Afrika, Guinea Abesszíniáig, a Nílusig. Mívelik 
Dél Ázsiában, Indiában templomok közelében, 
kertekben, de kint a szabad mezőn soha. Igen 
finom gyapotot szolgáltat, de keveset, azt mind 
elhasználják a belföldön, alig elégíti ki az ottani 
szükségleteket. G. religiosum-nak (szent gyapot) 
azért nevezik, mert belőle készítik a papok 
süvegét, kereskedésbe azonban nem jön.

Mívelés közben számtalan keresztezés történt. 
Legfontosabbak a G. barbadense és hirsutum, 
a G. hirsutum és herbaceum újabban a G. ar
boreum és herbaceum közötti keresztezések. 
Sokszor nagyon nehéz megállapítani a szülő
fajt. Általában elárulják származásukat a levél
alak változatosságával, a virágokkal és mag
vakkal. Ezeken lehet a keresztezési termékek 
természetét a legkönnyebben megállapítani. A 
G. peruvianummal való keresztezéseket mind 
felismerhetjük arról, hogy a magvak össze van
nak ragadva.

A tökéletesen végrehajtott kereszteződés a 
formák javulását eredményezi. így a G. herbaceum 
rövid szálait megjavítja, nemesíti a G. hirsu
tum puha, hosszú szála. Hogy az éghajlatot 
jobban kibíró fajokat kapjunk, erre is jó a 
keresztezés. De rosszabbodás is beállhat, pl. 
Egyptomban panaszolják, hogy a Sea-Island 
(G. barbadense) értékes fajai az újonnan be
vezetett G. hirsutum révén megromlottak. Azért 
új fajok beállításánál mindig gondosan kell el
járni és a csekélyebb értékű fajokat azonnal 
el kell távolítani. Természetesen a keresztezett 
fajok nem adnak olyan egyenletes árút, mint a 
tiszta fajok, egyszer az egyik, másszor a másik 
szülőfajhoz hasonlók, mindenféle visszaütések 
fordulnak elő.

A mi a gyapot művelését illeti, valójában 
igazi gyermeke a Napnak, tenyészetéhez sok fény 
és meleg szükséges.

Miután sem a hegyi levegőt, sem a sok esőt, 
sem a hirtelen hőváltozást nem bírja el, azért 
leginkább a síkságokat szereti, melyeknek hő
mérséklete a 6 hónapig tartó növési idő alatt 
18—26 C° és nincs közben tartós eső, sem a 
levegő nem túlnedves. Nemcsak a nagy talaj
meleget, hanem a magas léghőmérsékét is sze
reti ; azután nappal a derült eget. éjjel az erős 
harmatot. Az első növekedés idején és a virágok 
megjelenéséig nem árt a gyakori eső. Később, 
elvirágzás után, mikor már a termés érni kezd

és a gyapot is képződik, az eső árt. Legjobban 
szereti a finom, táplálékban dús. homokos talajt. 
Nem kedveli a meszet, árt neki a nehéz humus 
és az agyagtalaj, melynek nedvességét nem bírja 
el. Ha táplálékban igen gazdag földbe vetjük, 
akkor füvessé lesz, kevés virág, tehát kevés ter
més is képződik rajta.

A vetés a lakók műveltsége és szorgalma sze
rint különböző. Az indiaiak szélesen vetik el a 
magvakat, vegyítve korianderrel és más növé
nyekkel, melyeket egy idő múlva eltávolítanak, 
úgy hogy a gyapotültetvények kimért távolságra 
vannak egymástól. Dél-Európában és Elő-Ázsiá- 
ban először palántákat nevelnek, s azokat ülte
tik szét. Azután úgy művelik tovább mint mi a 
burgonyát szoktuk. Azokban az országokban, a 
hol a gyapot évelő növény, mint pl. Mexikó
ban, Brazíliában, ásóval körülbelül 30 cm mély 
lyukakat csinálnak 2 m távolságra egymástól. 
Á lyukakba 6—8 magot tesznek, azután földdel 
betemetik. A kicsirázott növények közül csak 
az erősebbeket hagyják meg, a gyengébbeket 
kihúzzák. Minden aratás után lenyesik a növé
nyeket-.

A hol gondosabban művelik, pl. Japánban, 
Egyptomban, Turkesztánban, Észak-Amerikában, 
ott ú. n. dombültetést csinálnak. A jól megtisz
tított és trágyázott talajban hosszanti és haránt
irányú vonalakat húznak, melyek egymást keresz
tezik. A metszéspontokra 6—8 magot vetnek, 
2 cm magasan betakarják földdel, miáltal kis 
dombocskák jönnek létre. Itt is csak az erő
sebbeket hagyják meg a további culturára.

A legjobb művelési mód mégis az Észak- 
Amerikában leginkább szokásos „sorvetés“, a 
mikor ekével párhuzamos dombocska-sorokat 
csinálnak egymástól 135 cm távolságra. A dom
bocskákba barázdát vájnak melybe kézzel vagy 
vetőgéppel körülbelül 10 magot tesznek és úgy 
2 cm magasan földdel takarják be.

A vetés ideje az országok helyzete szerint 
különböző. így Egyptomban márczius—április, 
Perzsiában, Kínában, Amerikában április—május, 
Japánban május vége, Indiában a monzunnak 
megfelelőleg június vagy július: a déli félgöm
bön a vetés deczember közepétől kezdődik és 
tart júniusig az ültetvény fekvése szerint. Tíz 
nappal a vetés után megjelennek a fiatal növé
nyek, melyek a fiatal babhoz hasonlítanak. Ha 
már 5—8 cm magasak, következik az első tisz
títás, gyomlálás. A legerősebbeket megyhagyják 
úgy 40 cm távolságban egymástól, ha pedig 
valahol hézag van, azt másodvetéssel pótolják.

A gyapot igen érzékeny a gyomok, minden 
állati vagy növényi ellenség és élősdi iránt. 
Ez az oka annak, hogy az ültetvények miért 
nem sikerülnek egyes helyeken, bár az éghajlat 
egyébként kedvező. Figyelmes gondozást kíván 
tehát a gyapot. Két hónappal az ültetés után 
megjelennek az első virágok, a mikor már 1 m 
magas a növény is. A pompás virágok reggel 
fakadnak ki tiszta fehéren vagy sárgán; délben 
teljesen kinyílnak, délután piros sávokat mutat
nak és este bezárulnak. Következő reggel hús- 
színűek, délben elhervadnak, harmadnap lehul
lanak. A virágzási idő több hétig fart. Ebben 
az időben az ültetvények tarka virágaikkal gyö-

14*
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nyörü látványt nyújtanak. A harmadik hónapban 
kezdődik az érés és pedig úgy, hogy a termés 
mellett rendesen virág is van, mivel a virágzás 
csak a hűvösebb idők beálltával szűnik meg. 
A nagyszámú virág ellenére — minden növény 
átlag 200 virágot hoz— azéretttokokszámaarány- 
lag csekély csak 18—30, úgy hogy a virágoknak 
csak 18—23%-a hoz érett termést. Mikor a tok 
megérik, felpukkad magától, a magház fala vissza
göndörödik, úgy hogy a magvak a pamuttal, 
gyapottal együtt könnyen kiesnek. Az aratást 
ilyenkor azonnal meg kell kezdeni; hogy a 
gyapot be ne szennyeződjék. Fontos, hogy a 
tokok nagyok és telik legyenek, lefelé hajolja-

szolgára, hogy naponta ennyit és ennyit kell 
szednie különben jaj lesz neki. Ez az eljárás 
embertelen volt, de az akkori technikai viszonyok 
mellett nem tudták az emberi munkát gépmun
kával pótolni. Tudjuk, hogy az Egyesült-Álla
mokban véres harcz volt az északi és déli álla
mok között a rabszolgák miatt, mert az északi 
államok, hol az éghajlat a gyapottermelésre nem 
kedvező, követelték a rabszolgák felszabadítását, 
a déliek azonban ragaszkodtak az olcsó, rab
szolga-munkaerőhöz. A küzdelem a rabszolgák 
felszabadításával végződött, a technikusok pedig 
azon törték a fejüket, hogy az emberi munkaerőt 
gépekkel pótolják A szedőgépet vagy 10 év óta

Gyapotszedőgép működésben.

nak, úgy hogy az eső ne árthasson; a tokok
nak annyira ki kell nyílniok, hogy a gyapotot 
könnyen le lehessen venni, azután az ágaknak 
sem szabad annyira lehajolniok, hogy a gyapotot 
beszennyezhesse a föld. Az is lényeges, hogy a 
takarólevelek ne legyenek oly nagyok, hogy az 
aratásnál a gyapottal együtt letörjenek, beléje 
keveredjenek, miáltal csökkenik az árú minősége.

Nagyon szép az érett gyapotmező, melyen a 
felpukkadt tokok fehér szőrcsomóikkal messziről 
világítanak Az aratás azonban igen furcsa, mert 
— a mint említettük — a tokok nem egyidőben 
érnek meg, hanem egymás után. Három hónapig 
is eltart a teljes érés, miközben érett és éretlen 
tokok vannak egymás mellett. Az éretlenek 
nebántsvirágok, de az éretteket le kell szedni. 
A szedés tehát bonyolult, hosszas munka, a 
munka pedig sok pénzbe kerük A régi időkben, 
a rabszolgák virágkorában Észak Amerikában 
négerek szedték le a gyapottermést, miközben 
a felügyelők korbácsa iiányította a gyorsabb 
tempót. Egyszerűen ráparancsoltak minden rab

használják. Nehéz volt ilyent szerkeszteni, majd
nem emberileg lehetetlen, mert, mint mondottuk, 
az érett, felpukkadt tokokat le kell szedni, az 
éretleneket és magát a növényt pedig kímélni 
kell. A szedőgépnek nemcsak a teljesen szabály
talanul elosztott tokokat kell leszednie, hanem 
különbséget kell tenne az érett és éretlen tokok 
között is. A feladatot ma már szerencsésen meg
oldották. A szedőgép belsejében egy forgó henger 
van, mely igen sok apró pálczikával van ellátva. 
Mialatt a gép végigmegy, a cserjék között, a 
pálczikák, az egyes ágakat kissé megtapogatják, 
miközben eltávolítják a gyapottal telt érett toko
kat. míg minden mást érintetlenül hagynak. Az 
érett tokok azután továbbjutnak a gép hátsó 
részén vagy oldalán lévő zsákszerű tartóba.

Aratás után a magvakról leszedik a gyapotot, 
a mi igen fáradságos munka. Kis üzemben 
egyszerű eszközökkel végzik, pl. Indiában egy 
fahengerrel, mely a mi mángorlónk módjára 
működik és lábbal hajtják. Nagy üzemben igen 
bonyolult szerkezetű gép végzi ezt a munkát.
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Fontos ezek után a csomagolás. Minthogy a 
hajón való szállításnál nem az árú súlya a 
döntő, hanem annak terjedelme, a gyapot pedig 
igen könnyű, de nagyterjedelmü, azért arra 
törekszenek, hogy minél kisebb helyen minél 
többet tudjanak elszállítani. Ezért bálokba szo
rítják átzsinórozzák, azután préssel összenyom
ják. A súly a szorítás foka szerint különböző, 
de hatással van reá a viteldíj is.

Minél jobb a csomagolás, annál jobb álla
potban érkezik meg a gyapot. A legjobbak az 
indiaiak és egyptomiak, a legrosszabbak az 
amerikaiak, melyek sokszor egész sérülten érkez
nek meg a rendeltetési állomásra.

A gyapotnak minden részét lehet értékesíteni. 
A fásszárak tüzelőanyagul szolgálnak a fátlan vidé
keken, pl. Egyptomban, Kínában. A szárban lévő 
rostokat, edénynyalábokat térítőkké, szőnyegekké 
szövik külön gépekkel. Sokkal fontosabbak a mag
ból kapott melléktermékek. Mily tömeg magot ter- 
inelneK, kitűnik abból, hogy a földtermése belőle 
közepes értékben 7 millió tonna. A magvak 
egy részét természetesen vetőmagnak használják, 
de azért óriási tömeg marad még más czélokra. 
Legértékesebb része az olaj. a gyapotolaj, melyet 
préseléssel vonnak ki és sokféleképp alkalmaz
nak : orvosi, drogéria czélra, szépítőszernek, 
hajkenésre, lámpaolajnak, marhák hizlalására, 
mert nagyban emeli a tej minőségét is. Leg
fontosabb, mint olcsó ételolaj, a drága olajfa
olaj helyett. Nagyon kiterjedt az olajipar, mely 
gyapoímagvak feldolgozásával foglalkozik. így 
pl. az olcsóbb szardíniák gyapotolajban vannak, 
vaj helyett kenyérre kenik, stb. A kipréselt mag 
maradékát, törkölyét trágyának használják, mint
hogy etetésre, kártékony alkatrészei miatt, nem 
alkalmas. Az alapg>apot, a „lint“ is sok alkal
mazást talál. Erre a czélra a magvakat külön 
gépen hajtják át, miáltal rövidszálú és csekélyebb 
minőségű gyapotot nyernek, melyet papiros, 
kalap, szőnyeg gyártására használnak fel.

Az ültetvényeseknek nagy súlyt kell helyezniük 
a vetőmag nyerésére. Legczélszerübb, ha kivá
logatjuk a legjobb és legdúsabb hozamú növé
nyeket. A jó ültetvényes maga keresi ki a cser
jéket és önmaga is jelöli meg őket. Ezeknek 
a tokját külön gyűjtik, külön kezelik. Sok ültet
vényes nem törődik a vetőmaggal, de nem is 
javul a termelése, hanem folyton rosszabbodik. 
Még arra is ügyelni kell, nehogy kisebb hozamú 
vagy minőségű fajok behurczolásával az ültet
vények megromoljanak.1

Minden anyag között mégis csak maga a 
gyapotszál a legértékesebb, a mely 99%. sőt 
99'50/o tiszta czellulózét tartalmáz. Fonó-szövő 
iparunk nélkülözhetetlen nyersanyaga. A Euró
pába került gyapot bejut a gyárba, hol először 
a fonógépekbe kerül, fonál lesz belőle az óriási 
gépeken. A fonást követi a szövés, mely sokkal 
gyorsabb munka, mint a fonás.

Más útra megy a gyapot, ha a robbantóipar 
foglalja le. Akkor a fonál nem kerül orsóra, 
hanem hatalmas karvastagságú, 7-, m hosszú 
kötegekben a robbantószergyárba jut, hol szódás 
oldatokban megszabadítják a piszoktól, tiszta

1 Oppel: Die Baumwolle. Leipzig. 1910.

vízzel pedig a szódától mentesítik, azután meg
szárítják. Az így kezelt gyapot túlnyomóan sejt
anyag, mely bekerül a nitráló-helyiségbe. ítt 
hideg folyóvízben hatalmas kőfazekak állanak, 
melyek 1 térfogat tömény salétromsav és 3 tér
fogat tömény kénsav keverékével vannak töltve. 
A munkások vasczillákkal megfogják az egyes 
kötegeket és benyomják a fazekakba, majd 
kiveszik, vízben jól kimossák és megszárítják. 
Ha ezek után jól megnézünk ilyen köteget, 
majdnem változatlannak látjuk, csak éppen recseg 
egy kissé nyomásra, a mit azelőtt nem tett. És 
mégis alapjában megváltozott. Lögyapot lett 
belőle a savak hatására, melynek nagy a rob
banóereje.

Meg kell még emlékeznünk a gyapot kár
okozóiról is. Alig van culturnövény, melynek 
olyan sok ellensége lenne, mint a gyapotnak, 
ezért nagyon fontos a mező tisztántartása. Nagy 
ültetvényeken külön készülékek vannak a gaz 
irtására és tisztítására. A növényi kártevők között 
legfontosabb a gyapotrozsda, mely egész gyapot
mezőket tönkretehet. Némely vidékeken emiatt 
nem lehet gyapotot termelni. Különösen veszé
lyes a nedves levegő, mely elősegíti a rozsda 
szaporodását és növekedését. Számtalan szert 
ajánlottak már a rozsda ellen, de hiába volt 
minden. A legjobb az egyéni védekezés, vagyis, 
ha a gazda folytonosan szemmel tartja ültet
vényét és ha valahol észreveszi a bajt,, a meg
támadott növényt rögtön eltávolítja. Óvórend
szabály az is, hogy csak különösen ellenálló 
fajokat termelnek, melyek még a rozsdajárta 
esztendőkben is mentesek maradnak a rozsdáktól.

Az állati kártevők között minden országnak 
megvan a magáé, melyeket a kereskedelem révén 
szertehurczolnak. Itt csak a két leggonoszabbra 
utalunk: a félelmetes gyapothernyóra, mely 
a terméscsomócskákat pusztítja, lehetetlenné 
teszi ezáltal a termés képződését és a kevésbbé 
ártalmas tokhernyóra, mely az érő tokot ron
gálja meg. Ez a két kártevő milliókra menő 
károkat okoz.1

Horváth Károly.

A kőszén gazdaságos felhaszná
lásáról.

Az elmúlt télen a be nem fűtött szobák és 
a hidegen maradt takaréktűzhelyek mindenki 
számára nyilvánvalóvá tették, mdyen értékes 
dolog a kőszén és hogy mennyire függ tőle a 
jólétünk. Azonban a szobák megmelegítése és 
az ételek készítésének lehetővé tétele a szén
nek kisebbik szerepe; ennél sokkal fontosabb 
az a feladat, melyet az iparban, a közlekedés 
eszközeiben és a városok világításában betölt. 
Ipar csak ott lehetséges, a hol van energia, a 
mely az állati és emberi munkát pótolhatja. 
Ezt az, energiát a legtöbb esetben a kőszén 
adja. Újabb időkben ugyan a folyóvizek ener
giáját nagymértékben kezdik kihasználni, azon-

1 Die. Kultur und Verbreitung der Baumwolle. Von 
Dr. E. Ulbrich. Aus der Natur. 1914. Heft 10—11.
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ban ennek daczára a gyárak 8Oo/0-a energia- 
szükségletét még mindig a kőszénből nyeri. 
Minden ipar rengeteg vasat és más fémet igényel, 
melyeknek kiolvasztását ismét a kőszén végzi. 
A szén teszi továbbá lehetővé a világforgalmat, 
a mely a háborút megelőző években óriásivá 
nőtt és a népeknek ezzel kapcsolatos versenye 
talán egyik sztilőokává vált a világháborúnak. 
A közlekedési eszközök páratlan tökéletessége 
tette lehetővé a nagy városok kifejlődését, mert 
az emberek milliói csak úgy tömörülhetnek oly 
helyen, a mely tápláléktermelésre nem alkalmas, 
ha meg van az az ösztönszerü érzésük, hogy a 
mindennapi eledelük nincs veszélyben. E nagy 
városok világítása és a kultúrának sok apró 
kényelme csak a kőszén révén lehetséges. 
Mondhatjuk, hogy a kőszén a modern élet 
fundamentuma, egyesek és népek gazdagsága, 
a kultúra haladása lényeges és lényegtelen 
elemeivel együtt a kőszénből eredt. De belőle 
eredtek az árnyoldalak is: a nagy tőkék uralma, 
a természettől való messze eltávolodás, az 
erkölcsi értékek degradatiója, stb.

Ha a kőszén ilyen fontos szerepet visz a 
nemzetek gazdagságának fejlődésében, akkor 
a kőszéntermelésnek a nemzeti vagyonok nagy
ságával arányban kell lennie. Tényleg azt 
látjuk, hogy a széntermelés terén első helyen 
az északamerikai Egyesült-Államok állanak, a 
hol 1913-ban 570 millió tonnát bányásztak, a 
mikor a világ összes széntermelése 1300 millió 
tonna volt. A második helyet Anglia foglalja 
el nem egészen félakkora termeléssel, mint az 
Egyesült-Államok, és a harmadik helyen követ
kezik Németország. Hogy lássuk, miképpen 
oszlik meg a szén felhasználása a különböző 
czélok szerint, közöljük az Egyesült-Államok 
1913. évi adatait. E szerint az 570 millió tonnából 

205 millió tonna fűtésre és háztartásra 
75 „ „ gáz- és kokszgyártásra

110 „ „ vasutakra és hajózásra
180 „ „ ipari czélokra fordíttatott.

Kisebb-nagyobb változással ugyanilyenek a 
viszonyok más államokban is

Annak daczára, hogy a kőszén ilyen fon
tos szerepet visz kultúránkban, mégis nagyon 
keveset tudunk róla. Összetételét még ma sem 
ismerjük, csak azt tudjuk, hogy oly szerves
vegyületek komplikált keveréke, a melyek a 
cellulose, gyanta, zsír, viasz bomlásánál kelet
keznek. Bármilyen különösen hangzik is, de a 
kőszénben nincs szabad, vagyis olyan szén, a 
mely valamivel vegyülve ne volna, ilyen szabad 
vagy tiszta szén csak akkor keletkezik, ha a 
kőszenet magas hőmérsékleten, lehetőleg levegő 
kizárásával hevítjük. Ilyenkor mindenféle bom
lási termékek keletkeznek,, a melyek légnemű 
állapotban elszállnak és hátramarad a koksz, a 
mely kevés hamunak és tiszta szénnek keveréke.

Azt is tudjuk a kőszénről, hogy őskori növé
nyekből keletkezett. A növények a Nap suga
rainak hatása alatt a légkör szénsavából kivá
lasztják a szenet és azt növényi alkatrészszé, 
cellulose-vá, gyantává, olajjá, stb alakítják át. 
Ilyen fajta széntermelés most is folyik, azonban 
ahhoz, hogy az erdeinkben felhalmozott szénből 
kőszén váljék, nagy kataklysmák kellenének, a

melyek az erdőségeket, levegőt elzáró iszappal 
és földrétegekkel borítanák be és újabb száz
ezer esztendőknek kellene lefolyniok, míg az 
elborított erdő kőszénné változnék. De ha ez 
az átalakulás máról holnapra történnék is, azzal 
sem nyernénk semmit, mert a nyert kőszén 
fütő.értéke semmivel sem volna nagyobb, mint 
azé a fáé, a melyből keletkezett.

Egy bizonyos, és ez az, hogy mi a százezer 
évek előtti korszakok elraktározott energiáját 
használjuk fel a kőszénben. így tehát a készből 
élünk. Á tőkét fogyasztjuk és nem a kamatját. 
Bizonyos az is, hogy ez a tőke el fog fogyni. 
Sőt azt az időt is ki lehet számítani, a .mikor 
ez meg fog történni. Az erre vonatkozó adatok 
szerint Belgium szénkészlete 700, az Egyesült- 
Államoké 650, Ausztriáé és Magyarországé 500, 
Németországé 300, Angliáé 50 év múlva fogy 
el, ha az eddigi termelési arány megmarad. 
Ezek az adatok csak nagyon durva becslések, 
de a viszonyokról mégis tájékoztatnak és így 
nem vagyunk tévedünk, ha a világháború egyik 
okát ezekben az adatokban is keressük. Ha 
vége a szénnek, akkor vége a gazdagságnak is.

Ha így áll a dolog, akkor a meglevő kész
letekkel takarékoskodni kell, mert hogy pazarlás 
folyik, mutatja a nagy városokban mindenféle 
lerakódó korom, a mely semmi egyéb, mint 
tiszta szén, a mely elhasználatlanul került a 
levegőbe. Lehetséges, hogy az állami hatalmak 
előbb-utóbb rá fogják tenni kezüket az egyelőre 
többnyire magán kezekben levő széntelepekre 
és gondoskodni fognak arról, hogy oktalan 
fecsérlés ne folyjék. De a takarékoskodás önma
gától is be fog állani, nem belátásból, nem is 
az emberiség magasabb érdekeire való tekin
tetből, mert a tőke, ha nyerni akar, általános 
belátásokra és az emberiség magasabb érde
keire nincs tekintettel, hanem be fog állani a 
kényszerítő okok hatása alatt. A készlet fogy
tával mindennek ára emelkedik, tehát a kőszéné 
is emelkedni fog; belátható időn belül ott 
leszünk, hogy a kőszén ára az évi üzemkölt
ségek jelentékeny részét fogja kitenni (nem 
úgy mint most, csak néhány százalékát). 
A következőkben éppen arról fogunk szólani, 
hogy ez a takaréskodás hogyan lehetséges mái 
ma is, a nélkül hogy a kőszén által teljesített 
fontos feladatokat meg kellene szorítani.

A mai emberiség ugyanis a kőszénnel úgy 
bánik, a hogyan a szerencsés örökös szokott 
eljárni a dús örökséggel, a melyhez véletlenül 
jutott. Oktalan pazarlás folyik minden téren.

A pazarlásnak egyik módja a régi mód szerint 
való koksztermelésben van. A koksz — miként 
már emlitettük — a kőszénből előállított, csekély 
hamuval kevert tiszta szén, a melyre a vas- és 
aczélgyártásnál van elsősorban szükség A régi 
mód szerint a kokszot majdnem úgy állítják 
elő a kőszénből, a hogyan a falusi szenesek a 
faszenet a fából szokták előállítani. E czélból 
a kemenczékben felhalmozott kőszén egy részét 
elégetik, hogy a felette levő rétegek a magas 
hőmérséklet hatása alatt elbomoljanak. A kelet
kező gázokat egyszerűen kieresztik a levegőbe, a 
miáltal a kőszénben lévő energiának 15 — 40%-a 
felhasználatlanul elvész. De pazarló ez az eljárás
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azért is, mert a keletkező koksznak egy része 
a levegővel való érintkezése folytán szükség
telenül elég. Az északamerikai Egyesült-Álla
mokban a szükségelt kokszmennyiségnek 800/(l-;a 
ilyen régi módszerrel állíttatik elő.

Ezzel szemben Németországban a kokszolást 
zárt retortákban végzik. A felszálló gázokat 
átvezetik megfelelő készülékeken, a melyekben 
kivonják belőlük értékes alkatrészeiket, a kén
savas ammoniákot, a benzolt, a kátrányt, a szur
kot, a könnyű és nehéz olajokat, a naftalint és 
az antracént. Éppen ezek az anyagok azok, 
melyeknek Németország világhírű chemiai iparát 
köszöni. Ezekből az anyagokból ugyanis anilin- 
és kátrányfestékek, fertőtlenítőszerek (karbolsav), 
robbanó szerek (pikrinsav) készülnek, a benzolt 
és a kátrányolajokat pedig gáz- és Diesel
motorok hajtására használják fel. De ez még 
nem minden, a kiszálló;gázok még mindig alkal
masak fűtésre, gázmotorok hajtásárra és ennek 
révén elektromos energia termelésre. Hogy 
lássuk, mekkora értékekről van itt szó, közöljük 
Németország 1911. évi termelési adatait. A 
kokszolás alá vetett kőszénből nyertek ebben 
az évben:
30.500.000 tonna kokszot

400,000 „ kéns. ammoniakot, értéke 100
100,000 ,, benzolt » 25 £

.400,000 kátrányt „ 55 £
700,000 szurkot . 30 1
400,000 kátrányolajt ., 20 =

50,000 naftalint , 5 H
10,000 „ antracént 1

E szerint tisztán a melléktermékekből 236 millió 
márka folyt be. Minthogy az Egyesült-Államok 
évi koksztermelése nagyjából ugyanilyen rendű, 
tehát ott évenként 236 millió márka értékű 
széntermék és annak megfelelő értékű energia 
egyszerűen a levegőben oszlik szét.

De ez nem a legnagyobb kőszénpazarlás. 
Sőt ez az évenként veszendőbe menő kőszén
energiának csak igen csekély tört része. A leg 
nagyobb pazarlás ott történik, a hol a kőszenet 
elégetik. Es e téren Németország semmivel sem 
mutat jobb példát minta többi államok, Német
ország az évi széntermelés 300/0-át kokszolja 
fel részben a kokszolótelepeken, részben pedig 
a különböző világítógázgyárakban és így a 
közvetlen elégésre 70% jut, a melynek ener
giája jelentékeny részében felhasználás nélkül 
a levegőben szóródik szét.

A kőszén elégése bonyolult folyamat, azon
ban lényegében ugyanaz történik, mint a kok
szolásnál, illetőleg a gázgyáitásnál. A rostélyon 
fekvő rétegek égésénél keletkező hő a maga
sabban fekvő rétegekből gázokat fejleszt, a me
lyeknek legnagyobb része szintén alkalmas az 
elégésre. Hogy mennyi ég el belőlük tényleg, az 
sok mindenféle körülménytől függ. Tény az, 
hogy a kéményekből, közöttük a gyári kémé
nyekből is, melyeket a modern ipar szégyen
oszlopainak nevezett valaki, évről évre tömér
dek korom és el nem égett szénrészecske száll 
ki. Ez világos bizonyítéka annak, hogy az el
égés hiányosan történik és hogy a kőszénben 
lévő energiának egy része haszontalanul elfe-

csérlődik. A füstgázokban egyéb alkatrészek is 
vannak, a legtöbbször kénessav, a mely az 
egészségre ártalmas, sőt a növényeknek is árt.

E pazarlás elkerülése végett a tűzhelyek 
szerkezetét úgy kellene megjavítani, hogy a 
tökéletes elégés biztosítva legyen. Ha a szén 
ára mindig magasabbra megy, akkor kétség
telenül ebben az irányban is meg lesz a fejlő
dés, azonban előre látható, hogy a háztartá
sokban használatos takaréktüzhelyek és kályhák 
működésének oly tökéletesítése, a mely a kívá
nalmaknak megfeleljen, alig lesz elérhető. Végre 
is ezeket a szerkezeteket nem lehet nagyon 
bonyolulttá tenni. Azonban más irányú meg
oldás már is megvan a kokszszal fűtött Mei- 
dinger typusú kályhában, a gázkályhában, a 
gázrechaudban és az elektromos rechaudban.

A legnagyobb pazarlás azokban a gépekben 
folyik le, a melyek a hőenergiát munkává ala
kítják át. Ezek a következők: a hengeres gőz
gép, a gőzturbina, az explosiosmotor és a Die
selmotor. Az első van leginkább elterjedve, 
mert ezt ismerjük a 'legrégibb idő óta. Pedig 
ez a legpazarlóbb. A'kisebb gőzgép az elége
tett kőszénnek csak mintegy 6%-át alakítja át 
munkává, a modern nagy gőzgép, a mely több
szörös expansióval, túlhevített gőzzel és tápvíz- 
előmelegítővel dolgozik felmegy 14°/0-ig. Az 
explosiosmotorok hatásfoka ennél kétszer jobb, 
a Dieselmotoré pedig eléri a 34%-ot.

A fejlődés útja ezzel meg is van adva, a 
gőzgépeket, sőt a gőzturbinákat is ki fogja szo
rítani az explosiosmotor és a Dieselmotor. Ezzel 
szemben azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy 
a kőszenet sem az explosiosmotorban, sem a 
Dieselmotorban nem lehet elégetni, mert ezek 
a gépek gázt vagy folyékony fűtőszert kívánnak. 
Ez az ellenvetés igaz, azonban kőszénből ezeket 
a fűtőszereket elő is lehet állítani, sőt e közben 
igen becses mellékanyagokat is lehet nyerni. 
A gyakorlatban már is sok helyen dolgoznak 
különböző elnevezések alatt oly explosiosmoto
rok, a melyek saját külön kis gázgyártókészü
lékkel (generátorral) vannak ellátva és a kőszén 
energiáját ilyen módon alakítják át munkává.

Tekintetbe véve már most az elektromos 
energia könnyű tovavezetését és sokoldalú fel
használhatóságát, tekintetbe véve továbbá a gáz
gyártásnál keletkező mellékanyagok értékes vol
tát és számításba véve azt is, hogy a füst és 
a korom a nagy városokban való életet mind
inkább kellemetlenebbé teszi, a fejlődés útja 
valószínűleg a következő lesz. A nagyobb bá
nyák területén vagy esetleg nagyobb városok 
közelében hatalmas energiacentralék fognak ke
letkezni. Ezek a kőszenet zárt retortákban heví
teni fogják, miközben gázt és kokszot kapnak. 
A kokszot, mint kitűnő korom- és füstmentes 
tüzelőanyagot lakások fűtésére és gőzgépek 
hajtására el fogják adni. A nyert gázból a benne 
lévő értékes anyagokat, az ammoniakot, a ben
zolt, a kátrányt, a szurkot, a könnyű és nehéz 
olajokat, a naftalint és az antracént kivonják, 
azután a gázt elvezetik a városba, fűtési és 
világítási czélokra, továbbá gázmotorok hajtá
sára. A gáz másik részéből ott helyben gáz
motorok segítségével elektromos energiát tér-
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melnek, a melyet nagy távolságokra is el lehet 
vezetni. A melléktermékekből műtrágya, robbanó
szerek, gyógyszerek, festőanyagok készülnek. 
A benzol explosiosmotorok, a könnyű és nehéz 
olajok Dieselmotorok hajtására szintén a forga
lomba kerülnek. A vasutak és hajók is át fog
nak térni a Dieselmotorra, melynek hajtására, 
nemcsak a kokszolásnál nyert olajokat, hanem 
a nyers olajat (tisztítatlan petróleumot) is fel 
lehet használni. Ezzel el fog tűnni a vasúti 
lokomotivok füstje és megszűnnek az égési 
károk. A hajók hasznos űrtartalma (netto tonnák 
száma) növekedni fog, mert elesik a nagy 
szénraktár és a kazán.

Nagyobb városokban nem lesz füst, mert 
sehol szenet nem fognak égetni. Fűtésre ren
delkezésre fog állani koksz, gáz és elektromos
áram. Munkavégzésre pedig gáz és elektromos 
motorok és a Dieselmotor fog szolgálni. Ennek 
égési termékei teljesen ártalmatlanok.

A múlt évben meghalt angol tudós, Ramsay, 
még egy lépéssel tovább ment. Feleslegesnek 
tartja a kőszénnek kibányászását, mert azt ott 
helyben, lent a bányában is el lehet égetni. E 
czélból a bányába csövön levegőt kell levezetni, 
a mely a szén elégetéséhez szükséges. A kelet
kező gázt azután megfelelő csöveken ki lehet 
vezetni a bányából és a továbbiakban éppúgy 
felhasználni, mint a hogy föntebb le volt írva. 
Ilyen úton a kevésbbé értékes szeneket és az 
egészen vékony rétegeket is fel lehet használni. 
Nincs tehát szükség költséges tárnákra és ak
nákra, nem kell a törmeléket és salakot fuva
rozni, a szént sem kell a felszínre szállítani, a 
szükséges munkások száma is igen kis mér
tékre apadhat le. A kőszénben lévő energiát 
azonban sokkal jobban lehetne felhasználni, 
mint a mostani rendszerrel. Mindezek folytán 
Ramsay számításai szerint a gázt vagy az elek
tromos energiát 10-szer olcsóbban lehetne áru
sítani, mint most. Kerkai András.

KRÓNIKA.
Tudományos és technikai újdonságok.
H o ld k r á te r  a F ö ld ö n . Ámbár a holdkráterek 

nevüket a földi vulkanikus kráterektől kapták, mégis 
egészen más szerkezetűek mint ezek és valószínűleg 
másképpen is keletkeztek. A földi vulkanikus kráterek 
tölcséralakúak, a tölcsér mélysége olyan rendű mint a 
tölcsér átmérője, sokszor még annál is nagyobb. Ezzel 
szemben a holdkráterek átmérője igen nagy, sokszor 
100 km-nél is nagyobb és mélységük ehhez képest 
kicsiny. Nem is tölcsérhez, - hanem inkább serpenyő
höz hasonlítanak. Minthogy a Hold átmérője sok
szorta kisebb mint a Földdé azért a Hold felülete erő
sebben is görbül, úgy hogy a legtöbb holdkráter egyik 
szélétől nem is lehet látni a szembefekvő részt. Ezek 
a méretek teljesen lehetetlenné teszik, hogy a hold
krátereket vulkanikus működés hozta volna létre. A 
különböző hypothesisek közül az bír a legnagyobb való
színűséggel, a mely felteszi, hogy valamikor óriási mé
retű meteorok hullottak a Hold felületére és ezek okoz
ták a kőzeteknek köralakban való feltorlódását.

Mindezideig a Föld felületén nem volt ismeretes 
olyan kráter, a mely a holdkráterek jellegét mulatta 
volna. Csak az elmúlt években fedeztek fel ilyent az 
Egyesült-Államokban, Arizonában Ez a kráter 140 km 
távolságnyira van az ismeretes Grand Canontól és 5 km 
távolságra a Canon Diabiotól, a hol rengeteg sok me- 
te.orkövet lehet találni. A környék geológiailag eléggé 
ismeretes, a vulkanikus tevékenységnek a környéken sem mi 
nyoma. Légiéiül van 15 m vastag vörös homokkőré
teg, azután következik 80 m vastag mészkőréteg és ez 
alatt 300 m vastag fehér homokkőréteg. Ebben a talaj
ban van a köralakú kráter, melynek átmérője 1300 m, 
mélysége 174 m. A kráter falai majdnem függőlegesek 
a feneke pedig majdnem teljesen sík. A talajt alkotó 
rétegek részei több km távolságban sok ezer tonna 
súlyú darabokban hevernek szerteszét. Találni közöt-

Holdkráter a földön.

tűk kisebb darabokat, a melyek chemiai analysisnél a 
nikkel vasoxydjainak bizonyultak és több esetben a 
Widmanstätt féle rajzokat is mutatták. Egészen kétség
telen tehát, hogy meteorkövek.

Mindezek a körülmények igen erős bizonyítékokat 
szolgáltatnak arra nézve, hogy ez a kráter valamely 
nagy meteordarabnak a Föld felületéhez való iitődése- 
kor keletkezett.

Abból, hogy ez a meteor mekkora mész-, illetőleg 
homokkőréteget roncsolt szét, ki lehet számítani, hogy

kmátmérője legalább 180 m, sebessége pedig 9 —  volt.

Valószínű, hogy a kráter a következőképpen keletke
zett. A nagy meteordarab maga előtt a levegőt meg- 
sürítette és felmelegítette. Ez a comprimált levegő emelte 
azután fel a kráter falait alkotó rétegeket.

Az elmélet igazságában való hit olyan erős volt, 
hogy részvénytársaság alakult, mely a meteordarabot 
ki akarta bányászni. Összesen öt helyen ástak mintegy 
40 m mélységig, azonban a meteort nem tudták meg
találni.

T a la jka p a ró  g é p .  Az eketypusú gépek nem a 
legideálisabb talajmívelő gépek, mert a talajt nem mor
zsolják szét apró darabokra, hanem nagy göröngyöket 
hagynak. Pediganövények növekedésére legkedvezőbb az 
egészen apró részecskékre -szétosztott ta la j; ilyenből a 
gyökerek legkönnyebben szívhatják fel a táplálékot, ez 
vehet föl legtöbb nedvességet és ez szellőződik a leg
jobban.

Régi idők óta sokan próbálkoztak oly új talajmívelő 
gépek szerkesztésével, a melyek az említett kívánalom-
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A Meyenburg-féle talajkaparógép. Felső bal sarokban ’a kaparó 
aczélrugók és karmok láthatók.

nak eleget tegyenek. Ezek között volt olyan, a mely a 
talajfúrógép működési módját utánozta. Egy feltaláló 
dobra sok kis ekét szerelt. Egy másik talajfűrészszerű 
gépezetet szerkesztett. Mindezek azonban a gyakorlat
ban nem váltak be.

Az a gép, melyet a svájczi Konrad v. Meyenburg 
talált fel 1901-ben, úgylátszik életképes, mert már több 
helyen használatba vétetett és gyakorlatilag sokszoro
san, mindenféle talajnemen kipróbáltatott. A gép lénye
gében egy hengerből áll, melyben vízszintes ten
gelyre hajlékony aczél karmok vannak aczélrugók segít
ségével megerősítve. A tengely perczenként mintegy 
150 fordulatot tesz, miközben a karmok a talajt kapar
ják. Ez a henger motorhoz van hozzácsatolva, a mely 
az egészet a talajon végig húzza és a karmokkal ellá
tott tengelyt forgatja. A különböző szilárdságú talajok 
szerint a sebességet négy fokozatban lehet változtatni. 
Az eddigi tapasztalatok szerint 30 lóerős gép 10 óra 
alatt négy magyar hold nagyságú területet tud 32 cm 
mélységig megmívelni. Kisebb mélységeknél a gép tel
jesítménye megfelelően nagyobb.

R u gós k e re k e k . A drága pneumatikot használa
tának első idejétől kezdve nagyon sokan próbálták ol
csóbb rúgós kerekekkel helyettesíteni. Valóban nincs 
is egyszerűbb dolog, mint a kereket, ismert mintákat 
utánozva, rúgókkal felszerelni. Nem csoda tehát, ha 
eddig is már sok száz szerkezet kapott szabadalmat 
és számuk évről évre rohamosan növekszik.

A feltalálók egy része a kerék kerületén helyezte el 
a rúgókat. Ilyen szerkezeteket mutat az 1. ábra a és b 
alatt. Mások viszont a kerékagyat képezték ki rugal
masan (1. ábra c és d 2. ábra a). Ebben az esetben a 
rugót gyakran légtömeg helyettesíti, a mely egy hen
gerbe van zárva; a küllőre kifejtett nyomóerő dugattyú

A Meyenburg-féle talajkaparógép.

segítségével erre a légtömegre van átvive (1. ábra c). 
Sokan végül magukat a küllőket képezik ki rúgószerű- 
leg (1. ábra e, / ,  2. ábra b).

Valamennyi szerkezetnél főkövetelmény, hogy a ka
pott lökés elosztódjék és kiegyenlíttessék, mert külön
ben magára a kocsira is áttevődik. Ebből a czélból a

2. ábra.

szomszédos rúgókat össze kell kötni (1. ábra b és d, 
2. ábra b), magát a kerék kerületét is czélszerű szét
tagolni (2. ábra a).

Annak daczára, hogy a szabadalmazott szerkezetek 
száma igen magasra növekedett még eddig nincs egyet
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lenegy, a mely a követelményeket teljesen kielégít
hetné. Az okok többfélék. Mindenekelőtt az, hogy vala
mennyi rugós szerkezet az oldalról jövő lökéseknek 
hiányosan tud elienállani, épp azért külön elég compli- 
kált szerkezeteket kellett kigondolni, hogy a rugós ke
réknek oldalellenállása tűrhető nagy legyen. A másik 
ok az, hogy bármilyen jól legyenek is a különböző 
rugók egymással összekapcsolva, mégis nagy sebessé
geknél a lökés bizonyos esetekben csak egyes rúgó
darabokat éri, úgy hogy azok eltörnek. A kicserélés 
pedig itt jóval nehezebb mint a közönséges pneuma- 
tiknál. A harmadik ok a szerkezetek complikáltságában 
fekszik. A por, a sár az alkatrészeket belepi, működé
süket befolyásolja, sőt meg is akadályozza.

A m ü k á m fo r .  A természetes kámfor Japánnak és 
déli Kínának terméke, azért sokszor japán kámfornak 
is szokás nevezni. Ezekben az országokban a kámfort 
a kámforfának olajából lepárolás útján nyerik. Régeb
ben jelentősége nem volt nagy, mert leginkább csak 
gyógyszernek használták. Azonban a múlt század vége 
felé egyszerre igen fontos ipari czikké vált, mert az új 
robbanószereknek, továbbá a celluloidnak, melynek 
ipari felhasználása nagyon sokoldalú, elengedhetetlen 
fontos alkatrésze. A nagy keresletet látva a japán kor
mány, 1899 ben kimondta reá a monopóliumot, a mely 
körülmény árát nagymértékben emelte. Ennek hatása 
alatt a chemikusok bővebben kezdtek vele foglalkozni 
és rövidesen sikerült oly eljárást találni, a melylyel ezt 
a hadiszempontból is fontos anyagot sikerült chemiai 
— synthetikus — úton előállítani.

A kiindulási anyag a terpentinolaj, melyet szintén 
lepárlás útján szokás előállítani abból a balzsamból, 
(gyantából), a mely a fenyőfélékből szivárog ki, ha a 
törzset bevágjuk. A terpentinolajból már több mint 100 
év óta állítanak elő „mesterséges“ kámfort azáltal, 
hogy száraz sósavgázt vezetnek rajta keresztül. Ez a 
név azonban teljesen jogosulatlan, mert chemiai össze
tétele egészen más, mint a japán kámforé; pusztán 
csak a szaga olyan, mint ezé. A japán kámfor chemiai 
összetételét a C10H1(,O képlet mutatja, ezzel szemben a 
„mesterséges“ kámfor C,0H|;C1 képlet szerint van össze- 
téve. Azonban az igazi japán kámfor synthetikus elő
állítására a terpentinolajnak és sósavgáznak ez a le
származottja használatik fel. E czélra a felvett chlort 
különböző utakon elveszik a vegyületböl és visszamarad 
a C, H1(i összetételű kampheno.dk nevezett anyag. Meg 
kell jegyezni, hogy ilyen összetételű anyag nagyon sok
féle van, melyek csak az atomok különböző csoporto
sulásában különböznek egymástól A harmadik lépés 
az, hogy ezt az anyagot átalakítják bornrollá, melynek 
összetétele C,0HlNO. A borneolt, miként neve is mu
tatja, Borneo, továbbá Szumatra szigetén természetes 
úton is előá lítják egy fának a nedvéből. A borneolból 
azután negyedik lépésben egyszerűen a felesleges hydro- 
génnek elvétele által keletkezik az igazi műkámfor.

A műkámfor minden chemiai és a legtöbb physikai 
folyamatban tökéletesen úgy viselkedik, mint a termé
szetes kámfor, robbanószerek és czelluloid gyártására 
is alkalmas. Csak fénytani viselkedése különbözik a 
természetes kámforétól, a mennyiben a fény polározási 
síkját egyáltalában nem forgatja el, holott a természetes 
kámfor legtöbbször balra, néha pedig jobbra forgató- 
Ezt az eltérést úgy magyarázzuk, hogy a műkámforban 
jobbra és balra forgató részek egyenlő mennyiségekben 
vannak összekeverve. ß  a .

H a llh a tó  je lz ő b e r e n d e z é s  a va sú tn á l. A her-
czeghalmi borzalmas vasúti baleset, a mely méreteiben 
egyedülálló a magyar vasutak történetében, még mindig 
élénk emlékezetünkben van. Bár az ezt előidéző ok 
hivatalosan még kiderítve nincs, mégis tényként meg
állapítható, hogy a szerencsétlenség közvetve azért for
dult elő, mert a mozdonyvezető nem vehette észre 
idejekorán a jelzőkészülék „megállj-állását“ és a vonat 
teljes sebességgel robogott az állomás felé, a szabaddá 
nem tett vágányzatra.

A látáson alapuló jelzések bizonytalan természete 
már régen arra kényszerítette a szakköröket, hogy mind
azon esetekben, midőn a távollátást kedvezőtlen idő
járási viszonyok (hó, sűrű eső, por, köd) vagy terep- 
viszonyok (hirtelen kanyarulatok, emelkedések stb.) aka
dályozzák, a látható jelzést hallhatóval is egészítsük ki. 
A legerősebb hatású hallható jelzőeszköz a durrantyú, 
a mely lényegében robbanóanyaggal megtöltött parányi 
üvegcsövet tartalmazó bádogszelenczéből áll. A vonat 
dübörgését is messze túlszárnyaló hatalmas robbanás, 
mely a keréknyomásokozta elsütés pillanatában kelet
kezik, erélyesen figyelmezteti a mozdonyvezetőt még a 
legkedvezőtlenebb viszonyok mellett is, hogy ha a be
járati jelző „megálljára áll, útját folytatnia nem szabad 
A durrantyút nálunk kizárói jg kézierővel helyezi el 
az őr a sínszálra, mely ténykedés az illető alkal
mazott belátásától függ és az így származó bizony
talanság és kétértelműség nagyon leszállítja e jelző" 
eszköz értékét.

Minthogy azonban a forgalombiztosság feltétlenül 
megköveteli, hogy a látható jelzéseket a hallhatók is 
minden körülmény közt állandóan kiegészítsék, olyan 
berendezésről kell gondoskodnunk, a mely a mozdony- 
és vonatkísérő-személyzet hallási érzékszerveire is hat, 
valahányszor a „megállj“-jelzés bármily okból elkerüli 
figyelmét.

Az efféle hallható jelzést, a mely ezen feltételnek 
megfelel, a franczia vasutakon széltiben használják. A 
tulajdonképpeni készülék, a mely a durrantyút elek
tromos úton önmiiködőleg a sínre tolja, midőn a jelző 
„tilosra“ áll, illetve azt a jelzőnek „szabadra“ állítá
sánál félretolja, áll egy kettős tekercseléssel felszerelt 
solenoidból, melynek horgonyára függélyes tengely kö
rül 90 fokra forgathatólag a durrantyú van erősítve. Ha 
a jelző „megállj“ állást mutat, akkor a durrantyút ma
gába foglaló kítolószerkezet éppen a sínszál fölé kerül, 
és így ha a mozdonyvezető a jelző előtt az előírt tá
volságban meg nem áll, hanem tovarobog vonatjával, 
a durrantyú felrobban. Ha azonban a jelzőkészüléket 
„szabadra“ állítják, akkor a tolószerkezet a durran- 
tyúval a solenoid felé vonzódik, tehát a sínszáltól 
eltávolódik.

A tolószerkezet mozgása akkor megy végbe, mikor 
a jelzőőr a kapcsolót, a mely a jelzőkészülék állásával 
szerkezeti függésben áll, beállítja.

Ezen átkapcsolószerkezet segítségével az egyik vagy 
másik tekercselésen át áram kering, mely a készüléket 
működésbe hozza.

Hogy az őr meggyőződhessék arról, hogy az átkap
csolás tényleg megtörtént, mindkét vezetékbe elektro
mágnesek is vannak kapcsolva, melyek megfelelő író
szerkezetet hoznak mozgásba, annak jeléül, hogy a toló
szerkezet és ezzel együtt a durrantyú a megfelelő vég
állásba, pl. a sínszál fölé került. Kikapcsoláskor egy 
másik szerkezet azt jelzi, hogy a durrantyú a másik 
állásba jutott, tehát a síntől elfordult, egy külön áram
kör egy jelzőcsengetyüt is megszólaltat.
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Ez az egyszerű és elmésen szerkesztett hallható jelző 
berendezés kifogástalanul működik és alkalmazása révén 
sok végzetes vasúti balesetnek vehetjük elejét.

Welwart Benő.

L eg ú ja b b  r e n d s z e r ű  izzó lá m p á k .  Az izzólám
pák számos válfaja került már forgalomba, a melyek 
gyártásánál az a főtörekvés volt irányadó, hogy lehető
leg csekély áramfogyasztás mellett minél elősebb 
„gyertyafény“ éressék el. Ezzel szemben most arra irá
nyul minden törekvés, hogy minél jobban használják

1. ábra.

ki a fényerősséget, vagyis a legújabb felfogás szerint 
az izzólámpa minőségét nem a fényerősség, hanem a 
kilövelő fénysugarak czélszerű elosztása szerint ítélik 
meg. Ennek a feltételnek felel meg a Wotan—Central- 
lámpa, melynél a fémszálak elhelyezése teszi lehetővé, 
hogy a fénysugarak minden irányban egyenletesen szó
ródnak szét. Előnye még abban is rejlik, hogy a spi
rálisan alkalmazott fémszálak sokkal jobban állhatnak 
ellen bármely külhatásnak, mint a régi Wotan-lámpák 
hosszúra nyújtott zeg-zugos fémszálai és hogy a szűkre 
szorított sugárfelületnél fogva egyenletes, tündöklő 
fénynyalábot kapunk.

Kirakatok, képtárak, színpadok megvilágítására az
1. ábrán látható — egyébként már régebb idő óta 
ismeretes — lámpa kiválóan alkalmas.

A lámpákat hossztengelyükkel a megvilágítandó tár
gyak felé helyezik el olyformán, hogy a lámpa felét 
befödő tükörrel a lámpa majdnem teljes fényereje irá
nyítható a megvilágítandó tárgyakra. A fényhatás foko

zása végett a lámpákat a szemlélő elől eltakarják, az 
ilyenkor keletkező igen kellemes fényszóródás nem 
bántja annyira a szemet, mint mikor azt a fénysugarak 
közvetlenül érik.

Ezeken az izzólámpákon kívül sűrűn alkalmazzák 
még az 1915. évben először forgalombahozott, nemes 
gázokkal telített Wotan—G.-lámpákat is, melyeknek 
szintén az az előnyük, hogy ugyanazon áramfogyasztás 
mellett erősebb fénynyel tudunk nagy területet elözön- 
leni. Ma már olyan Wotan-G . lámpát gyártanak, me-

yeknél 100—130 voltnál 25 watt, 140—165 voltnál 40 
watt és 200—230 voltnál 60 watt teljesítmény érhető el.

# Hogy a fénymennyiséget kellő módon kihasználhas
suk, és hogy lehetőleg a legcsekélyebb fényenergia se 
vesszen kárba, legújabban különösen kirakatok kivilá
gítására a Wiskott-féle lámparendszert (2. ábra) alkal
mazzák, melynek lényege az, hogy egymás mellé soro
zott és optikailag pontosan kiszámított reflectorokat 
alkalmaznak, a melyeknél a gyújtópontban elhelyezett 
fényforrások meghatározott szóródási szög alatt lövelik 
ki a fénysugarakat és így a megvilágítandó tárgyakat 
egyenlő fényintensitás éri a nélkül, hogy több áram- 
fogyasztás, vagy nagyobb energia kifejtése válnék szük
ségessé.

A Wiskott-féle rendszerrel az eddigi legjobb izzó
lámpákkal szemben mintegy hatszoros erősebb világítás 
érhető el és még az oldalt elhelyezett tárgyak is, a 
melyek rendszerint alig vehetők észre, gyönyörű fény
árban úsznak. 30° szög alatt a fényerősség 17-szer 
nagyobb, mint egyszerű izzólámpánál; ha pedig a 
lámpát a reflector gyújtópontjából megfelelően kimoz
dítjuk, a szóródási szög nagyobbodik és az oldalvilá
gítás hatása fokozható.

A reflector belsejét, melyet pontos számítások sze
rint állítanak elő, reflectálásra igen alkalmas fém
lappal vonják be, mely minden vegyi behatás vagy 
mechanikai hatások ellen meg van védve.

Welwart Benő.
X -su g a ra k  e lh a jlá sa  fém ek b en  Mint ismeretes, 

a Röntgen-sugarak kristályokban elhajlást szenvednek. 
A kristály úgy viselkedik, mint az optikai rács, a nyílá
sok az atomok közei. Ejtsünk kristályra X-sugarakat 
és a kristályról jövő sugarak útjába tartsunk fényképező
lemezt. Az elhajlott sugarak szabályosan elosztó foltokat 
keltenek. A kép a kristály minősége szerint változik.

Schmidt az X-sugarakat diaphragmák sorozatán át 
igen vékony fémrétegre ejtette. Az utolsó nyílás 1 mm 
átmérőjű, tehát a lemezt keskeny sugárnyaláb érte. A 
fémlap mögött, vele párhuzamosan, 10—20 cm távolság
ban volt a fényképező-lemez. A nyert képek lényegesen 
különböznekakristályok segítségével előállított diffractio- 
képektől. Közepén, az egyenes irányban terjedő sugarak 
helyén sötét folt keletkezik. A többi folt szabálytalanul 
oszlik el, nem is egyformán erős, hanem az erősség 
is szabálytalanul változik. A középről sugaras irányban 
sávok haladnak. Ha az X-sugarak réz-, aluminium-, 
vagy ezüst-lemezen haladtak át, akkor a középső foltot 
gyűrűk veszik körül. Különösen az elektrolytikus úton 
nyert rézlemez kelt éles és szabályos gyűrűket. Az öntött 
és kalapált rézlap gyűrűi kevésbbé élesek. A többi 
vizsgált fém (Li, Na, K, Fe, Ni, Co, Zn, Pb) diffractio- 
képében gyűrű nem mutatkozott. A következő behatóbb 
vizsgálatoknak kell eldönteniök, vájjon ezeknél a fémek
nél egyáltalában nem keletkeznek-e gyűrűk. (Phys. Zeit- 
schr., XVII. 555. 1916.) M. J.

A lk o h o l és e c z e ts a v  k a lc iu m k á rb id b ó l.  A 
kereskedelembe kerülő alkoholnak legnagyobb része 
burgonyából készül. Viszont az ételek elkészítéséhez 
szükséges eczetet az alkoholnak vagy alkohol tartalmú 
italoknak erjesztése által szokás előállítani. Az ipari 
czélokra szolgáló koncentrált eczetsavat pedig a fának 
száraz lepárlása útján állítják elő az eczetsavgyárak.

Most a háború alatt a burgonya egyéb czélokra is 
kell, azonban az alkoholra és az eczetsavra még nagyobb 
szükség van most, mint a béke idején, mert ezek az anya
gok a hadiszereknél is fontos szerepet játszanak. Sikerült 
azonban megoldani egy problémát, a melyre már a

15*
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háború előtt készült a tudomány, sikerült ugyanis az 
alkoholt és így az eczetsavat is tisztán kalciumkarbid- 
ból előállítani. «

Ismeretes, hogy mésznek (CaO) és szénnek (C) elek
tromos kemenczében való összeolvasztásánál a kalcium- 
karbid (CaC2) keletkezik. Ha ezt leöntjük vízzel, acety- 
lengáz (C2Hs) képződik. Ez az acetylen telítetlen vegyü- 
let, a mely mindenféle vegyületalkotásra nagy hajlam
mal bír. Ebből az acetylenből következő módon sike
rült az alkoholt előállítani. Először is hydrogént adnak 
hozzá, a mikor aethylen (CH2) képződik, ezt azután kén
savval nyeletik el. A keletkezett vegyületet vízzel főzik, 
úgy hogy szétesik kénsavra és alkoholra.

Egy másik eljárásnál sikerült megfelelő katalysatorok 
alkalmazásával az acetylenből és vízből acetaldehydet 
(CHsCHO) állítani elő. Ebből az alkoholnak (CH3CH2OH) 
és eczetsavnak (CHjCODH) előállítása már semmi ne
hézséggel nem járt, mert egyszerűen régóta ismert mód
szereket kellett csak alkalmazni.

Természetes, hogy ezek az új fajta alkohol és eczet- 
savgyárak a létező kalciumkarbidgyárakkal kapcsolód
nak és kiinduló pontjaivá válnak egy új iparágnak.

A m é h e k  fo rm a - és s z ín é r z é k e . A régebbi 
virágbiológusok (Sprengel, Darwin, Hermann Müller, 
stb.) azt hitték, hogy a méhek és más viráglátogató 
rovarok különös előszeretettel viseltetnek némely szí
nek, iránt. Ez ellen a felfogás ellen energikusan fel
lépett C. von Hess, ki az állatok színérzékéröl vég
zett kísérletei alapján arra az eredményre jutott, hogy 
csak szárazon lakó gerinczesek (a kétéltüektől fel
felé) bírnak színérzékkel, míg a halak és az általa meg
vizsgált gerincztelenek mind színvakok, vagyis az egyes 
színeket csak mint a szürke különféle fényerejű árnya
latát érzik meg. .így hát a virágok színe a virágkedvelő 
rovarok, főleg a méhek részére egészen jelentőségnél
küli és az erről szóló elméletek elvetendők.

Hess vizsgálatainak helyességét igen sokan aggodalom
mal fogadták. L.v. Dobkiewicz (Bioi. Zentralblatt 1912.) ló. 
herésföldön mesterséges virágokat állított fel,éspedigrész- 
benméztartalmúakat,részben méznélkülieket. Sikerültneki 
ilyen módon améheket bizonyos színre rászoktatni (dressi- 
rozni), mert, mihelyt a méhek a mézet felfedezték, rög
tön letelepedtek mindig azokra a virágokra, ellenben a 
méznélkülieket csak körüldöngicsélték, de reájuk nem 
szálltak. A mint a sárgaszínű, méztartalmú virágokat 
ugyancsak mézet tartalmazó kékszínű virágokkal pótolta, 
ezeket nem látogatták a méhek, nem is repdesték körül 
őket, míg a méztartalmú sárga virágokat minduntalan 
felkeresték. Ezekből és más kísérletekből nyilvánvalóan 
kitűnt, hogy a méhek a színek szerint igazodnak, tehát 
van színérzékük, továbbá a színeknek csak úgy van 
jelentőségük, ha megtanulták, hogy bizonyos színek 
rájuk nézve előnyt jelentenek. Ezek szerint az a régi 
feltevés, hogy a kék a méhek kedvelt színe, a vörös 
pedig a került, megdől.

Dobkiewiczet igazolják K. v. Frisch 1 elmés kísér
letei, melyeknek döntő jelentőségük van. Ha a méhek 
teljesen szinvakok lennének, a hogy azt Hess állítja, 
akkor nem lehetne őket egy bizonyos színre, pl. a kékre 
rászoktatni, ha ezt a szürke finom árnyalataiba úgy 
keverjük bele, hogy a teljesen színvak a kéket a szür
kével összetévesztheti. Ezen a megállapításon alapszik 
Frisch kísérlete.

1 Der Farbensinn und Formensinn der Biene. Jena, 
1914.

Egy asztallapra sok kartonlapot, illetve négyszöget tett 
(1 ábra), melyek színbeli fokozatokat tüntettek fel a fehéren 
és szürkén át a feketéig és össze-vissza voltak keverve. 
Köztük volt egy kék négyszög is. A négyszögek mind
egyikére óraüveget tett, melyeket üresen hagyott, kivéve 
a kék mezőben levőt, melybe czukoroldatot öntött. Az 
idecsalogatott méhek igy megszokták a kék színt és 
minden méhet, mely már egyszer meglátogatta a kék 
mezőben levő czukros óraüveget, a méhészeknél szo
kásos módon megjelöltek a torán sárga folttal. Hama
rosan kitűnt, hogy a megjelölt méhek a czukrosvízen 
többségben voltak, vagyis bizonyos egyedek rászoktak 
a kék mezőre.

A döntő kísérlet a következőleg folyt le : Megújí
tották az egész berendezést, felcserélték a szúrke négy
szögeket, más helyre került a kék is. Azután üvegtáblá
val takarták le az asztallapot, hogy kizárjanak minden

1. ábra.

szaghatást és minden mezőre tiszta óraüveget tettek (a 
kékre is). Az eredmény az volt, hogy a megjelölt méhek 
a kék mezőn gyülekeztek és mindig felkeresték azt, 
még akkor is, mikor más helyre került. Tehát a méhek 
kétségtelenül megszokták a kék színt, míg a szürkét 
figyelmen kívül hagyták. Megnyilvánult ez még abban 
is, hogy más kék tárgyakra is (pl. kék nyakkendőre) nagy 
örömmel szálltak rá. Különösen ki kell emelni, hogy a 
kék dressura hatása erősebb volt, mint az utánzási 
ösztön, vagyis ha az üveglapot elmozdították és így a 
méhek csoportja szürke mezőre került, az újonnan jöt
tek elmentek mellettük, a kék mezőre szálltak, sőt a 
régi csoport is, felbomolván, újra a kék mezőre tele
pedett le. Hess véleményét tehát, hogy a méhek a szí
neket nem ismerik fel, el kell vetnünk végérvényesen.

Frisch azt is megfigyelte, hogy nem minden színt 
különböztetnek meg egyformán a méhek. Összetévesztik 
a vöröset a feketével, a zöldesszürkét a szürkével, a 
kéket az ibolyával. Csak a fehéret, sárgát, feketét és 
kéket tudják jól megkülönböztetni. Más szóval a méhek 
körülbelül úgy viselkednek, mint a piros-zöldre vak 
emberek, az ú. n. protanopok.

Azt is tapasztalták a méhészek, hogy a fekete (fe
kete ruha pl.) csípésre ingerli a méheket, de máig sem 
tudjuk ennek elfogadható magyarázatát adni. Ha — a 
mint Frisch állítja — a méhek a feketét összetévesztik 
a vörössel és a vörös tényleg kedvezőtlen a méheknek, 
akkor ezzel megmagyarázhatnók a dolgot. Hogy egyéb
ként a kék sem kedvencz színük a méheknek, azt már 
említettük. Ez főleg Kranichfeld (Biologisches Zentral-
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blatt Bd. 35, 1915) közléseiből tűnik ki. Ő nem kísér
letekre, hanem a szabadban végzett pontos megfigye
lésekre támaszkodik. Úgy találta, hogy az első virág 
meglátogatásánál, mikor a kirepülés kezdődik, nem a 
szín játssza a főszerepet, tehát nincs a méheknek ked- 
vencz színük, mert egyszer fehér, máskor kék, majd 
vörös virág az, a mit legelőször felkeresnek. Minden
esetre azonban a szín a látogatás mértékadó kitevője; 
ha fehér volt az első virág, úgy ennek a kirepülésnek 
folyamán mindig csak fehér virágot kerestek fel.

Frisch szerint azonban a méhek a formákat is meg 
tudják különböztetni. Ezt a képességüket azelőtt Plateau 
tagadta, szerinte a méhek nem hagyták magukat meg
téveszteni a virágok tükörképeitől. Giltay és újabban 
Frisch azonban kimutatták, hogy igenis van formaérzé
kük a méheknek.1

Horváth Károly.

KÖNYVSZEM LE.
Arany-füzetek.

Ha nem dúlna még mindig a világháború — termé
szetszerűleg lefoglalva az érzések és gondolatok leg
többjét — bizonyára másként ünnepeltük volna meg 
Arany János születésének százesztendős fordulóját. Nem
csak az irodalmi ünnepélyek lettek volna nagyobbszá- 
múak és nagyobbszabásúak, hanem maga az irodalom 
is kétségkívül sokkal több termékkel áldozott volna 
nagy halhatatlanja emlékének. Mindenekelőtt: valószí
nűen megjelent volna már Arany müveinek készülőben 
lévő nagy kritikai kiadása, a minek megjelenése iro
dalmi becsület kérdése — de valószínű, hogy Arany 
egyes munkáiból népszerű, olcsó kiadás is készült volna 
több, ha rá nem fekszik irodalmi közéletünkre a kiadói 
és nyomdai üzlet sok rettenetes nyomorúsága. S min
den bizonynyal olyan termelése lett volna kedvező vi
szonyok között az Aranynyal — életével és munkás
ságával, művészetével és jelentőségével foglalkozó iroda
lomnak, mely tartalom és külső méretek tekintetében 
is mindenképpen méltó lett volna Aranyhoz, s a jubi
láns év jelentőségéhez.

így, egyelőre csak két kis Arany-füzetről adhatunk 
számot, melyek azonban — sietünk előre bocsátani — 
derék, szép munkák, legkevésbbé sem méltatlanok az 
alkalomhoz, melyre megjelentek.

Az egyik, egészen a százéves forduló alkalmára ké
szült. A Kisfaludy - Társaság megbízásából Négyesy 
László írta meg egy alig 52 oldalra terjedő, Arany 
czímű füzetben a nagy költő pályáját, rendkívül sike
rültén. A kis munka keretét Arany egyszerű életének 
rajza szolgáltatja, melybe szervesen van beleillesztve 
munkássága, s ezt nyomon kíséri a kritikai és irodalom- 
történeti méltatás. Ilyen röviden, ilyen jól és ilyen szé
pen ismertetni Arany életét s műveit — nem is volt 
olyan kis feladat, s a legteljesebb elismerés illeti az 
iltustris szerzőt, ki e feladatot széleskörű tudással, biz
tos ítélettel, teljes megértéssel és észrevehető nagy 
kedvvel, s így természetesen kiváló sikerrel oldotta meg. 
A Kisfaludy-Társaság ajándékul nyújtja e kitűnő füze
tet a magyar tanulóifjúságnak, s igazán jól tenné, ha 
alkalomadtán minden jelesebb írónkról, költőnkről 
íratna és a közoktatásügyi kormányzat anyagi támoga

tásával kiadna hasonló értékű füzetet, a mit aztán igen 
nagy számban lehetne és kellene szétosztatni, — és 
pedig talán nemcsak a tanulóifjúság, hanem a nagy- 
közönség között is, mert például ez a Négyesy-féle füzet 
igen jól szolgálná az Arany-cultus érdekeit az olvasó- 
közönség szélesebb rétegeiben is.

A másik kis munka az „Olcsó Könyvtár“ egyik fü
zeteként jelent meg, Kéky Lajos tollából: Tanulmányok 
Arany János epikájáról czímmel. E füzetben négy dol
gozat foglaltatik: Arany János elbeszélő költészete, — 
Arany pályakezdése, — Petőfi János Vitéz-ének hatása 
Arany Toldi-jára, — és Az utolsó magyar czíműek. 
E négy kis munka egyike sem a jubileum alkalmára 
készült, megjelentek már előbb, másutt, de mindegyik 
kitűnő dolgozat, s összegyűjtésük, és a jubileumi év
ben történt kiadásuk igen jó gondolat volt. Az első — 
és legterjedelmesebb — tanulmány, mely Arany el
beszélő költészetét általánosságban ismerteti, remekül 
megírt jellemzése és méltatása Arany epikájának, 
egész költői pályája keretében. — Az Arany pályakez
déséről írt munkálat sok, kevéssé ismert érdekes adatot 
tartalmaz, —[s a János Vitéz- nek Toldira gyakorolt iro
dalmi hatásáról írt jeles dolgozat méltán nyerte el a 
Magyar Tudományos Akadémia koszorúját. A negyedik 
tanulmány „Arany pályájának egyik legmélyebben meg
ható hagyatékáéról szól, a Kékynél megszokott elme
éllel, kitűnő stílusban írva. A jeles füzetet az Arany 
elbeszélő költészetéről szóló irodalom részletes és gon
dos könyvészeti ismertetése zárja be, a paedagogiai 
irányú s nyelvészeti czikkek figyelem nélkül hagyá
sával.

Mindkét füzetet a Franklin-Társulat nyomdája állí
totta ki —- mely az Olcsó Könyvtár-nak kiadója is. 
Kéky füzetének ára 1 K 20 fillér, — a Négyesy-é úgy 
látszik nem kerül könyvárusi forgalomba.

Reméljük, hogy e jubiláris esztendő folyamán több
ször lesz még alkalmunk e helyen az Aranynyal fog
lalkozó irodalom újabb termékeiről megemlékeznünk. 
Beöthy Zsoltnak, Riedl Frigyesnek és Voinovich Gézának, 
a Kisfaludy Társaság idei közgyűlésén felolvasott tanul, 
mányai is megérdemelnék, hogy egy kis füzetben ki
adassanak. _ly •

A szerkesztőségnek beküldettek még a következő 
könyvek:

Dürkheim: A sociologia módszere. Ford.: dr. Balla 
Antal. („Kultúra és Tudomány.“) Franklin-Társulat 
kiadása. Ára kötve 2 K 40 f.

Dr. Müller Vilmos: Katonák egészségi ABC-je.—Lám- 
pel kiadása. Ára 60 f.

Vajthó László: Német anthologia (1150—1900.) — 
Gábor Jenő rajzaival. — Singer és Wolfner kiadása. 
Ára 6 K.

Bársony István: Vérvirág. — Elbeszélések. — Athe
naeum kiadása. Ára 4 K.

P. Ábrahám Ernő: Csillagok a Tiszában. — „Élet“ 
kiadása, Révai-bizomány. Ára 4 K.

Biró Lajos: Don Juan három éjszakája. — Regény. — 
Singer és Wolfner kiadása. Ára 4 K.

Landauer Béla : A tanár. — Regény. — Franklin-Tár
sulat kiadása. Ára 5 K.

Sik Sándor költeményei. — „Élei“ kiadása, Révai- 
bizomány. Ára 5 K.

1 Neger: Der Streit um den Farben- und Formen 
sinn der Bienen. Aus der Natur. 1915. Heft 1.
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CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Újabb Nap-vizsgálatokról.

Carlheim-Gyllensköld kiindulva abból a feltevésből, 
hogy a Nap sugárzásának csökkenése a napcentrumtól 
a szélek felé való átmenetnél a Nap photosphaeréját 
körülvevő rétegek kioltó hatásától származik, a nap
sugárzás diffusióját illetőleg érdekes következtetésekre 
jutott. Az 1912. évi április hó 17-iki napfogyatkozás alkal
mával az összsugárzás meghatározására végzett meg
figyelésekből kiszámította ugyanis a napathmosphaera 
extinctiocoefficiensének értékét, még pedig a napathmo- 
sphaerára felvett különböző magasságértékek mellett. 
A talált eredmények azt mutatják, hogy a photosphae- 
rában a fény absorptiója oly rétegben történik, melynek 
vastagsága a napsugár tizedrészével egyenlő, továbbá 
hogy csökkenő hullámhossz mellett az extinctiocoeffi- 
ciens értéke nő. Kitűnt továbbá, hogy az extinctio nem 
a hullámhossz negyedik hatványával, hanem ennek máso
dik, sőt első hatványával fordítottan arányos. Ugyancsak 
levezethető volt még azon eredmény is, hogy a Nap 
athmosphaerájában az absorptio értéke a földinek mint
egy négyezredrésze.

Ismeretes, hogy Abbot ismerte fel először a napsu
gárzás változását. A helwani (Egyptom) csillagvizsgálón 
az Abbot-féle értékek ellenőrzésére 1914-ben kezdtek 
sorozatos megfigyelésekhez. E megfigyelésekből eddig 
csak annyi ismeretes, hogy a Smithsonian Institution 
1932 értékével szemben a helwani obs. által talált 
érték 1-782. (Lásd Uránia 1914. évfolyam 322).

Újdonságok.

A Lowell-observatorium újabb kiadványai szerint az 
az 1915 a (Mellish féle) üstökös spectrumában a L 3883 
és X 4215 cyanogenvonalak különösen intensivek. A meg
figyelések azt is mutatják, hogy az üstökös emissios 
spectrumának relativ intensitása igen erősen kifejlődött, 
mikor az üstökös periheliumához közeledett.

Az a felfogás, hogy tejútrendszerünk csak egyike az 
ilyfajta rendszereknek, újabb támasztékot nyert az által, 
hogy a „fehér ködöket igen távoli tejutakkal sikerült 
azonosítani. E felfogás helyessége mellett szól e ködök
nek a látás vonalába eső nagy mozgása, a spirálködök 
különleges spectruma és a tejút összspectrumának össze
tétele. Joung és Harper 16 köd radialis sebességét, vala
mint a Nap-subuniversum translatoriusjnozgásának irá-

nyát kísérelték e szempontból meghatározni. A talált 
sebesség 598 km/sec az égnek « =  20 óra 24 p. és 
o =  —12° coordinátok által meghatározott helyére viszo
nyítva. E vizsgálatoktól függetlenül Truman ugyanerre 
az eredményre jutott.

A csillagos ég 1917 március havában.

Márczius hó közepén a meridián este 9 óra táján 
csillagokban szegény vidékeken halad keresztül. Egyéb
ként 1. alatti képünk a csillagos eget a valóságnak meg
felelően mutatja, ha háttal északnak fordulva s fejünk 
fölé tartva nézzük ezt.

II. Nap és Hold.
A Nap márcziusi útját 2 a és 2b. ábráink jelzik, coor- 

dinatáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az 
időegyenlet és a napátmérő értékét a hó néhány nap
jára adja a következő táblázat:
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31 0 37-5 + 4° 2-6' 5 42 6 26 12 44 +  4 21-4 32' 36"

Ezen adatok szerint márczius hó folyamán 1. ó. 43 
p-czel nő a nappal hossza Márczius 21-én reggel 5 óra 
57 p-kor a kos jegyébe lép a N ap; tavaszkezdet.

A Hold márcziusi útját 2a és 2b ábráink jelzik. 
Fényváltozásának főphasisai a következő napokra esnek :

1917 márczius 8-án este 11 ó. 14-2 p -kor holdtölte, 
„ 16-án d. u. 1 ó. 49 3 „ u. negyed,
„ 23-án reggel 5 ó. 212 „ újhold,
„ 30-án d. e. 11 ó. 52 6 „ első négy.

Márczius 5-én délután 47 órakor földtávolban, 21-én 
délelőtt 10-4 órakor földközelben lesz a Hold. E napo
kon földtöli távola 63-64, illetőleg 5670 földsugár.

III. Bolygók.

Mercur (9) előretartó,a hó első felében hajnalcsillag, 
29-én felső együttállásban a Nappal s ezért ennek suga
raiban elvész. Venus (9) előretartó, hajnalcsillag rövid

2b A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 márczius hóban.
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ideig. Mars (<d) előretartő, láthatatlan. Jupiter (24.) előre
tartó, átlag este 9L/2 óra körül nyugszik. Saturnus (t>) 
márczius 26-áig hátráló ; e napon reggel 1 órakor meg
állapodik s előretartóvá válik. Egész éjjel látható. Uranüs

1917 Február $ ? d1 4 D *
1 1 21 1-65 2-37 5-52 8-35 20-90 29 24

11 1 30 1-67 238 546 8 48 20-83 29-35
21 1 35 1-69 2-38 575 8 63 20-74 29 49

1. A csillagos ég Budapesten 1917 márczius 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

(5) előretartó, átlagban reggel 5 órakor kel. Neptun (y )  
hátráló, átlagban reggel 4 órakor nyugszik.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait 1917 
márczius havára a földpálya sugarában mint egységben 
kifejezve adja a következő táblázat:

IV. Tünemények.

a) Constellatiók. Márczius 4-én reggel 0 ó.-kor Venus 
apheliumában. Ugyanaznap délelőtt 11 ó.-kor Saturnus 
együttállásban a Holddal. 18-án este 11 ó.-kor'. Mercur

2... A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 márczius hóban.
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együttállásban Vénus szal; előbbi 0°44'-czel délre áll.
22- én délután 6 ó.-kor Venus, este 10 ó.-kor Mercur,
23- án reggel 1 ó.-kor Mars együttállásban a Holddal.
24- án délelőtt 9 ó.-kor Mercur együttállásban M arssal; 
előbbi 0°56'-czel délre áll. 25-én este 8 ó.-kor Jupiter 
együttállásban a Holddal. 29-én este 6 ó.-kor Mercur felső 
együttállásban a Nappal. 31-én délelőtt 9 ó.-kor Venus 
együttállásban Marssal ; előbbi 0°39'-czel délre áll. 
Ugyanaznap délután 5 ó.-kor Saturnus együttállásban a 
Holddal.

b) Csíllagfödések. Márczius hó folyamán következő 
fényesebb állócsillagok jutnak födésbe a Holddal: 3-án 
este 9 ó. 15 p. 8 Geminorum 3'5-ödrendü, 6-án este 
9 ó. 14 p-kor 0 Leonis 3‘8-adrendű, 15-én reggel 4 ó.

23 p-kor c Scorpii 31-edrendű, 17-én reggel 6 ó. 56 p-kor 
X Sagittarii 29-edrendű, 19 én reggel 7 ó. 34 p.-kor p 
Capriconii 5 0-adrendű álló csillag goecentrumos együtt
állása a Holddal, bekövetkező és nálunk is látható 
födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Márczius 10-én 
este 7 ó. 27 p. 30 mp-kor Jupiter I. holdjának fogyat
kozása kilépéssel. 11-én este 6 ó. 9 p. 11 mp-kor 111. 
holdjának fogyatkozása belépéssel. Ugyanaznap este 
7 ó. 48 p. 57 mp-kor ugyanezen hóid fogyatkozása kilé
péssel. 17-én este 9 ó. 22 p. 41 mp-kor 1., 24-én este 
6 ó. 38 p. 9 mp.-kor 11., és 31-én este 9 ó. 16 p. 25 
mp-kor ugyancsak II. holdjának fogyatkozása kilépéssel.

Tass Antal.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLET

IGAZGATÓ-TANÁCSÁNAK
1917. évi márczius hó 23-án (pénteken) d. u 'jjő órakor 

a Magyar Tudom. Akadémia heti üléstermében 
tartandó

Ü L É S É R E .

AZ ÜLÉS TÁRGYAI:

1. Az Egyesület 1916. évi számadásának megvizsgálása.
2. Az 1917. évi költségvetés előkészítése.
3. A közgyűlés elé terjesztendő jelentések megálla

pítása.
Az Igazgató-Tanácstagjai: az Egyesület tisztikara s a szakosztályok 

elnökei és titkárai.

Budapesten, 1917. évi februárius hó 27-én.
M o ln á r  V ik to r

az Igazgató-Tanács elnöke.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLETNEK

1917, évi márczius hó 23-án (pénteken) d. u. 5 órakor

a Magyar Tudom. Akadémia heti üléstermében
tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés és jelentés a tud. felolvasásokról.
3. Titkári jelentés a munkásgimnáziumokról.
4. Pénztárnoki jelentés az 1916. évről.
5. Az 1917. évi költségvetés megállapítása.
6. Főtitkár választása.
7. Az elnökség előterjesztései.
8. Esetleges indítványok.
Tisztelettel kéretnek az Egyesület tagjai, hogy e közgyűlésen 

minél számosabban szíveskedjenek megjelenni.
Budapesten, 1917. évi februárius hó 27-én.

M o ln á r V ik to r
ügyvezető-elnök.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 9 6 9



Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. —- 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpegekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok.— 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nökirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata. — 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalriövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — '150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a , Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
,  ' ■ " .* ' - __

KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“

A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG ELNÖKE:

MO L N Á R  VI KTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 
1917. ÁPRILIS
<£)<£) <S)<S)<S> <£><£)<£)<£> <£)<£><£)<£) <£)<£)<■£><£>

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL

------ *--------------------------  T A R T A L O M : -----------------------------------

A magyar dráma a politikai elnyomatás időszakában. Szász Károly. 109. 1. — Elmé
letek a népmesékről. Elek O szkár. 118. í. — A tengeralattjáró. (Képekkel.) Mikola 
Sándor. 121. 1. — A kőszén szerepe a világháborúban. Kerkai András. 130. 1. — 
Az Auerégő-gyártásának fejlődése. K. A. 132. — K rónika. Az Uránia-Egyesület köz
gyűlésének elhalasztása, dr. Finály Gábor. 134. 1. — A sacharin. K. A. 134. 1. — 
Tudományos és technikai újdonságok: Negativ ellenállás. M. J. 134. 1. — Mesterséges 
plasztikus anyagok. Hauser Ignácz. 135. 1. — Elektromos eljárás gázok tisztítására. 
Hauser Ignácz. 135. 1. — K ön yvszem le. „Arany-Koszorú“. —ly. 136. — Mikszáth. 
—ly. 137. 1. — A szerkesztőségnek beküldött könyvek. 138. 1. — K ü lön féle . Arany 
János egy franczia bírálója. Karl Lajos. 138. 1. — Apróságok nagy írókról, művé
szekről. 139. 1. — A kokainizmusról. Jakabi-alvy Árpád. 141. 1. — C sillagásza ti 
krónika. A változó csillagok száma. 143. 1. — A csillagos ég 1917 márczius havá

ban. (Képekkel). Tass Antal. 144. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

SZERKES ZTŐS ÉG:  
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ„
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 Q>, 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4 ) KÜLDENDŐK

BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F elh ív ás  előfizetésre.

Az Uránia az 1917. évvel immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
rodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerö, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lösz Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József, dr. Marczali Henrik, d r.f Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi Ödön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

gítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egpy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer g 

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összege» 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5*/#-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményekei 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek *  
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.,

2. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye 
sülét úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igep t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S Z TI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k :  A l e l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

E folyóiratot az Egyesület tagjai
A szerkesztő-bizottság elnöke: 

M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők:

SZÁSZ KÁROLY és M1KOL.A SÁNDOR
egy évre 10 korona.

A magyar dráma a politikai elnyomatás időszakában/
A szabadságharcznak 1849 ben történt gyá

szos leveretésével szomorú korszak kezdődött a 
magyar nemzet történetében. Alkotmánya fel
függesztetek, politikai élete megbénult. E kor
szak első, nagyobb fele az önkényuralom ideje, 
melynek nevét és jellegzetességét a nagyha
talmú Bach Sándor „birodalmi“ miniszter adta 
meg és mely a maga teljes sötétségében egy 
évtizedig tartott. Az utána következő néhány 
esztendőt — a 60-as évek első felét — már a 
fénynek az árnynyal kiizködése, az alkotmányos 
berendezkedésre való készülődés töltötte be, 
a mi a politikai viszonyok s történeti erőténye
zők hatása alatt 1867 ben a nemzet és a trón 
kiegyezésére vezetett. Ebben a fejezetben a 
politikai elnyomatás idejében (1849—1867) fel
tűnt vagy erőre kapott drámaírókról kívánunk 
megemlékezni, méltatva azonban azt a munkás
ságukat is, a mit pályájuk későbbi folyamán, 
más politikai és történeti korszak keretében fej
tettek ki.

A Bach-korszak szomorú évtizede csak politi-*' 
kailag tudta teljesen megbénítani a magyar 
közéletet. A társadalmi élet - -  bár szintén kor
látok közé szorítva — valójában, melegebb, ben
sőségesebb volt, mint azelőtt, mert a magyar 
jobban összetartott, mint valaha, s rejtett oltá
rokon buzgón táplálta a nemzeti érzés és gon
dolat szent tüzét. Az irodalom természetesen 
szintén szenvedett a politikai nyomás alatt — 
de nyert is: remek allegóriákat, melyeknek bur
kolt jelentőségét akkor csak az tudta megérteni 
és méltatni, a ki érezte és sínylette a nemzeti 
gyászt.

A drámairodalom elég mozgalmas képet mu
tat ez időszakban. Természetes fejlődését — a 
szabadságharcz két évének számra gyenge ter
mése után —- nem tudták a nehéz politikai vi
szonyok megakasztani, úgy hogy azzal a 107 
új darabbal szemben, a mi a negyvenes évek 
tíz esztendeje alatt került színre a Nemzeti 
Színházban, az ötvenes években ugyanott ugyan
annyi idő alatt 135 új magyar darab jelentke
zett. A színpad irodalmának az önkényuralom 
ideje alatt is Szigligeti az uralkodó csillagzatja2,

1 Mutatvány — szerzőnek a fíibliothéque Hongroise 
ez. vállalat számára A magyar dráma czímmel készülő 
munkájából.

a Szigligetivel a munka előbbi fejezete foglalkozik.

de mellette és nyomában több új tehetség tűnik 
föl, kik jó részben őt követik, de általában 
franczia hatás alatt állanak, a vígjátékokban és 
a romantikus elemektől átszőtt, gyakran valóság
gal átitatott komoly drámákban egyaránt, fő
elvül a színpadi hatásra törekvést tűzve ki.

E korszaknak — termékenységre és színpadi 
sikerekre nézve —egyik legjelentékenyebb dráma
írója SzigetiJózsef {1822—1902), a kitűnő színész, 
a Nemzeti Színháznak több mint öt évtizeden 
át oszlopos tagja, e színpadon a tősgyökeres 
magyar tábiabírák és franczia nyárspolgárok 
alakjában s Kent, Falstaff és Polonius shake- 
spearei szerepeiben az igazi humornak legki
válóbb képviselője, ki nagy kedvvel s a közönség
nek sőt az egykorú kritikának is élénk tetszése 
közt művelte a drámaírást, bár komoly érték 
tekintetében darabjaival — talán egyet kivéve
— igazában meg sem közelítette színészi nagy
szabású alkotásait.

Szigeti már az előző korszakban lépett fel a 
drámaírás terén; 1846-ban — a Nemzeti Szín
ház eredeti műsorának első felvirágzása idején
— adták ott első darabját, a Jegygyűrű ez. nép
színművet, mely a Szigligeti által egyszerre 
kedveltté tétt genre-hez tartozik s romantikus 
szertelenségei megfelelvén az akkori divatnak 
és ízlésnek, de meg egy-két jóízű mellékalakja 
révén — eléggé tetszett is.

Második darabja — az Egy táblabíró a for
radalom alatt (1848) czímü, időszerűségre tö
rekvő, a maradi táblabíró politikát ostorozó víg
játék gyenge szerkezetű, hevenyészett alkotás, 
mely a nagy idők elviharzásával le is tűnt tel
jesen. Az 1850-ben színre került Szép Juhász 
s az 1851-ben adott Viola czímű népszínművek
— mely utóbbi, br. Eötvös Józsefnek A falu 
jegyzője czímü híres irányregénye nyomán ké
szült — ismét hatottak s Violá-i — mely Eötvös 
halhatatlan költészetének fényét s erejét nem .. 
tudta ugyan átvenni, de melyben egy-két hatá
sos szerepről gondoskodott a színész-szerző — 
még ma is adják, a romantikus meséért lelke
sedni s a sentimentális helyeken elérzékenyedni 
tudó naivabb közönség élénk tetszése mellett.

Az 1855-ben színre került Vén bakancsos és 
fia a huszár czímű háromfelvonásos népszínmű 
volt a drámaíró Szigetinek első nagy sikere, 
mely darab — igen sok fogyatkozása ellenére
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— szinte túlzó dicséretre ragadt még olyan jó 
ízlésű, nagy tudású, komoly kritikust is, mint 
Salamon Ferencz s a magyar színpadnak ma is 
műsordarabja. E népszínműben az író jó tulaj
donságai és kirívó gyengéi váltakozva mutat
koznak ; az obsitos vén bakancsos remekbe 
készült pompás alak, drámai és színpadi szem
pontból egyaránt értékes jellemalkotás; szinte 
érthetetlen, hogy a ki ilyen tősgyökeresen magya
ros és jóízűen kedélyes alakot tud teremteni 

hogy tévelyedhetik a selejtes német possék 
íróihoz hasonlóan olyan ízléstelenségre, a mi
lyennel a kocsmáros Friczi fiának alakja van 
megalkotva? S érthetetlen az is, hogy a da
rab zamatosán magyaros nyelvét hogyan lehet 
elékteleníteni olyan magyartalan és ritmustalan 
nótákkal, mint a milyenekkel ez a népszínmű meg 
van tűzdelve? Fogyatékos ízlésre vall az érdek
telen mese is, melynek során a bakancsos derék 
fia — ki a kocsmáros leányát szereti — a kocs
máros lusta, gyáva fia helyett elmegy katoná
nak s az egyezséget megszegő álnok, kapzsi és 
ostoba kocsmárost a furfangos obsitos egy kis 
kincskereső komédiával — nem valami meg
kapó leleménynyel — becsapja s a katonásko
dásból félkarral hazatért huszárfiát hozzásegíti 
szerelmeséhez. Friczi alakjának ízléstelensége, 
helylyel közzel otrombasága és a kocsmáros lá
nyának minden magyarosság nélküli érzelgős
sége teljesen megokolttá teszik Gyulainak — a 
mindig igazat mondó, helyesen ítélő kritikus
nak — azt a megállapítását, hogy Szigetinek 
„a mélyebb és magasabb komikumhoz nincs 
erős érzéke* és hogy gyakran téved „émelygős 
szentimentalizmusba“. Ma már alig vitatható, 
hogy e gyenge darab a magyar népszínmű fej 
lődésében nem képvisel jelentős fordulatot.

A következő évben — 1856-ban írt, népszín
műve : a Kísértet — szintén egy pár jóízű alak
kal s egy csomó ízléstelenséggel tarkítva — 
szerkezetének silánysága s nyelvének pongyo
lasága ellenére is — megint elég nagy szín
padi hatást tett, Sass István csizmadia mester 
eléggé következetlen alakjában a szerzővel — 
s ugyanez évekre esik — a teljesen megbukott 
Okos bolond (1856) ez. víg színművön s a szintén 
értéktelen Szerelem és örökség (1857) czímü 
vígjátékon^ kívül a Becsületszó (1856) czímű 
egy- s a Falusiak (1858) czímü háromfelvoná- 
sos vígjátéka, a vidéki magyar úri házak éle
téből. A Becsületszó pályadíjat nyert, pedig 
elég gyenge darab, melyben igen sok a szín
padi chablon, a becsületszótól kezdve, a mi 
az ismert típusú nagybácsit kötelezné költe
kező unokaöcscse kitagadására, ha az 24 óra 
alatt meg nem házasodnék; legfeljebb a Nem
zeti Színház kitűnő előadása szerezhetett e da
rabocska számára tetszést. A Falusiak nagyobb 
igényű vígjáték, de a hozzáfűzött várakozást 
nem tudja kielégíteni. A falura szorult magyar 
úri élet érdekes rajzát várnók e darabtól — 
melynek jellegzetes feltüntetésére a kor, mely
ben íratott, igen jó alkalmat és mintaképet 
nyújthatott —, de e helyett bizony csak egy 
erőltetett, érdekesség nélküli vékony történetet 
kapunk, a menyasszonyát álruhában kikémlelő 
grófról. A falusiak fő képviselőjében, az öreg

Ováry János tekintetes úrban van egy-két jó 
vonás, de az is inkább csak színpadi hatás 
szempontjából dicsérhető. Valóban, e darab a 
Kisfaludy Kérök-\éhez képest nem hogy maga
sabb fejlődési fokot nem jelez, de határozott 
visszaesésről tesz tanúságot.

Néhány még gyengébb darab — Széchy Mária 
(1863), Egy jó madár (1863), Mérget ivott (1870), 
Toldi (1871), Mátyás király első kalandja (1871), 
s A nagyralátó (1879) — után a most tárgyaltnál 
későbbi korszakban, egészen megváltozott iro
dalmi és politikai viszonyok között, már öre
gedő korában, 1881-ben írta meg Szigeti József 
legtökéletesebb, sőt igazán önálló irodalmi becs
esei bíró darabját, a Rang és mód czímü szín
müvet (először adatott a Nemzeti Színházban 
1882. febr.). Ebben a jól szerkesztett, zamatos 
magyarsággal pompásan megírt, kitűnő jellem
rajzokat nyújtó szép és kedves darabban Bannai 
Gábor miniszteri tanácsos és második felesége, 
Clarisse, képviselik a rangot — míg a módnak 
képviselői a falusi rokon Bannai Gerő és fele
sége, Erzsébet. Az élesebb körvonalozás ked
véért ez utóbbiak a józan észnek és tisztesség
nek is képviselői, míg amazok az ostobaság
nak és léhaságnak megszemélyesítői. A városi 
rokonok lenézik a falusi atyafiságot, mely
nek fiatal tagja suhanczkora óta szereti a taná
csos úr kedves leánykáját, kit mostohája persze 
mágnásnak szánt. Clarisse ő méltósága könnyü- 
vérüsége sikkasztásba viszi a jobb sorsra érde
mes gyenge férjet, kit azután — a szívre és 
észre kiváló falusi asszony kedves és finom 
ravaszkodása nyomán végre is a gazdag par
lagi rokon ment meg.

E meséből látható, hogy ez a darab sem a 
nagyobb szabású conceptiók világából való; de 
annyira tőrőimetszett magyar, színpadilag oly 
jól van elrendezve s a falusi rokonnak és fele
ségének, valamint az unokáját a polgári családba 
házasodástól féltő öreg grófnak alakja annyira 
sikerült és a falusi asszony hadicsele a III. fel
vonásban — a mint ráveszi nekiharagudott urát 
a megtévelyedett rokon megmentésére — olyan 
kitünően megfigyelt és remekül visszaadott lélek- 
rajzot nyújt, hogy a költői ihlet kivételesen 
szerencsés pillanatában fogant eme darabot 
bátran nevezhetjük a magyar drámairodalom 
egyik értékes gyöngyszemének.

A Népszínház számára készült Marcsa és Ma
riska ez. (1882) teljesen megbukott népszínmű
vét s Csókon szerzett vőlegény (1883) czímü elég 
mulatságos és tetszés közt adatott bohózatát is 
megemlítve — Szigeti színműírói munkásságá
ról még csak azt kell feljegyeznünk, hogy pá
lyája utolsó szakaszában még egy pár egyfelvo- 
násos vígjátékot is írt (a Kolostorból, (1887), 
Hivatalból (1887), Tüzből, (1887), czímüeket), 
melyekkel azonban a Rang és mód értékét 
és sikerét meg sem közelítette. Ez egy da
rabjától eltekintve, írói pályája nem vitte 
előbbre a magyar színiirodalmat, mert a mi 
érdemet magyarosságával szerzett is, azt 
ízlésének hiányossága sajnosán lerontotta; a 
Rang és mód azonban megörökítette szerzője 
nevét s e darab nemcsak hogy Kisfaludy és 
Szigligeti jobb darabjai mellé állítható, de a
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lélekrajz mélysége és biztonsága tekintetében 
meg is haladja azokat.

Ugyané korszak drámaírói közé kell soroz
nunk Dobsa Lajost is (1824—1902), kit — 
Szigetivel ellentétben — választékos ízlés s fino
mabb hang jellemzett, s kinek első darabját 
1848-ban adták — a reformok mellett síkra 
szálló, de csupán egy előadást ért Márczius 
tizenötödike ez. vígjátékot — de legtöbb műve 
az ötvenes évek terméke.

Dobsa összesen 18 darabot írt — vígjátékot, 
történeti szomorújátékot, társadalmi drámát, s 
egyetlen népszínművet. Egészen francziás író. 
Anyja (Du Bois Amália) franczia nő volt, s 
így már születésével hozott magával valamit a 
gallusok élénk vérmérsékletéből, könnyedségé
ből, finom ízléséből, mely tulajdonoknak jó hasz
nát vette — különösen a vígjátékírás terén. Egy 
évet Párisban is töltött ifjú korában és sokat 
tanulmányozta a franczia irodalmat és színpa
dot. A színpad iránti vonzalma egyébként oly 
erős volt, hogy néhány évig -— elég figyelmet 
keltve — színészkedett is.

Vígjátékai közül az Öcsém házasodjál (1850) 
mesterkélten francziás modorban van írva, de 
nincs könnyedség és szellemesség híján. Ugyan
csak a franczia bohózatos vígjátékok utánzata a 
Pacsuli világismerete ez. vígjáték is (1850), mely
nek hőse azonban — a kotnyeles, lármás, plety- 
kázó élősdi fráter, a ki a balatonfüredi fürdő
ben két szerelmes pár dolgát összezavarja s 
aztán kibogozza — nem rossz bonvivant-alak.

Csak éppen megemlítve Károly úr bogara 
(1857) ez. rettenetesen gyenge vígjátékát, mely
nek hőse mulatságosság nélküli hülye, s az 
Egy bukás sikere czíműt (1858), mely, gyengéi 
daczára is, néhány éven át egyszer-egyszer színre 
kerülhetett — két legjobb vígjátékára utalha
tunk, melyek közül az Egy nő, kinek elvei van
nak (1856) czímű kétfelvonásos még felújítá
sát is megérte a Nemzeti Színházban, a Vig- 
játéktárgy ez. háromfelvonásos pedig — mely 
1861-ben gr. Karácsonyi-jutalmat kapott, de a 
szerző és az igazgatóság közti súrlódások foly
tán csak harmincz évvel utóbb — 1891-ben — 
került színre, a közönség ízlésének és a kritika 
mértékének óriási változása ellenére is határo
zott és élénk sikert aratott.

Az Egy nő, kinek elvei vannak zz. jól pergő 
kis darabnak hőse egy ifjú özvegy, Kételyiné, 
ki rövid házasságában tapasztalván a férfiszere
lem gyors kihűlését, elvül tűzi ki a házasságtól 
való tartózkodást s így, bár igazában szereti új ké
rőjét, Csermelyi Bélát, elutasítja őt. Komikai 
bukása aztán, hogy mikor Csermelyi, cselből, 
öngyilkossági szándékát közli — elfelejtkezik 
elveiről, szerelme kitör, s boldog, hogy a jó 
egészségben mutatkozó Csermelyi felesége le
het. — Ez az egészen élvezhető kis darab, hős
nője alakjában már mélyebb jellemzésre törek
szik, — legsikerültebb figurái azonban a sze
relméből kiábrándult, de jó kedélyét megőrzött 
Márnay Oszkár, a patiens nélküli fiatal doktor, 
a ki a vélt öngyilkos szerelmes mulatságos életre- 
keltése alkalmából ügyesen töri össze Kételyiné 
elveinek vesszőparipáját, •— s a nyelves komorna, 
meg Csermelyi jóízű öreg huszárja.

Mindent összevéve, ez a darab Dobsa legsi
kerültebb alkotása a vígjáték terén, bár. a 
Vigjátéktárgy nagyobb stílű munka, de mester- 
kéltebb, s jobban feltünteti Dobsa ama gyön
géjét, hogy vígjátékaiban kevés az életigazság. 
A Vígjátéktárgy egyébként igen ügyes ötleten 
alapszik: Csatárdy Ákos, egy előkelő és vagyo
nos családból származó fiatal író, gróf Ladányi 
falusi kastélyába jön, kettős czéllal; t. i. meny
asszonyt keres, Mara grófnő személyében s víg
játéktárgyat egy új darabjához. Hogy első czél- 
ját elérje, megismertetni kezdi a társaságot, ké
szülő munkájával, s aztán a társaság tagjaival 
fejleszted tovább a vígjáték tárgyát, mely szö
vevény során nemcsak hogy megkapja Mara 
grófnő kezét, hanem még összebékíti az egymástól 
elidegenedett Ladányi grófi párt, s lehetetlenné 
teszi a gróf fejét kissé elcsavart léha, kalandor 
marquisnét. E vígjáték versekben van írva, a mi 
elvégre megfelelő forma lenne az efféle, szelle
mes csattanókban bővölködő, finom levegőjű 
és szövésű darab számára; ám Dobsa gyenge 
verselő, s nem tudja versben eltalálni — a mi 
különben nehéz feladat is — a jelenkori tár
salgási vígjáték nyelvét, s döczögőssé. mester
kéltté, itt-ott meg éppen zavarossá is válik. 
Szigligeti Eenn az ernyő, nincsen kas zz. víg- 
játéka e tekintetben is sokkal sikerültebb.

Dobsa társadalmi drámái, a Bűn bűnt követ 
czímű jutalmat nyert munka — melyben méreg
keverési borzalmakat vígjátéki légkör és alakok 
váltogatnak — és a Szerelem czímű, valamint 
ifjúkori népszínműve (Sátán) nem kerültek színre. 
Könnyelműség czímű társadalmi szomorújátéka, 
mely 1850-ben Brumont marquis czímen került 
színre, de megbukott, nem éppen ügyetlenül van 
megírva, de rikító példája a Hugo Victor-féle 
tomboló romanticismusnak, ennek legtöbb szép
sége nélkül.

Nyolcz történeti szomorújátékot írt Dobsa: a 
Gutenberg czíműben (1852) a nyomtatás nagy
nevű feltalálójának köz- és magánéletét — mely 
utóbbinak során megrendül hite felesége hűsé
gében — igen érdekesen, helylyel-közzel nagyon 
szépen, drámailag mutatja be, bár tisztára a 
romantika eszközeivel dolgozva. Dobsa prózáját 
nagy dicséret illeti, mert fordulatos, magyaros, 
színpadra való. — Az V. László király (1858) és 
Beszterczei gróf (1861) czímű történeti tragédiák 
a teljesen bukott darabok közé tartoznak; amaz 
csak kétszer, ez meg csupán egyszer kerülhe
tett színre a Nemzeti Színházban. — Az /. Ist
ván király czímű (1861) — mely először a budai 
Molnár György-féle Népszínházban adatott s 
csak évtizedek múlva került a Nemzeti Szín
házba — nagy hatást tett, pedig igazán nem 
sikerült munka, sőt stílustalan, hétköznapi ver
sei, a király méltóságnélkülisége, Imre herczeg 
szűzi alakja szinte komikussá válnak. — Aba 
Sámuel — tragédia öt felvonásban — minden 
gyengéje mellett is — melyek közt legkirívóbb 
a hős tehetetlensége — jobban tanúskodik — 
különösén első felében — Dobsa drámaírói 
hivatottságáról. •— Az Attila és Ildikó czímű 
szomorújáték pedig — melyben a hatalmas 
Attila, a „föld ura, nem bírt úr lenni egy 
szíven“ — arról tesz bizonyságot, hogy szer

te*
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zőjének nem csupán a drámai helyzetek, hanem 
a nagyobbszerű conceptió iránt is volt érzéke.

De legkitűnőbb történeti darabja — a histó
riai levegőjével, erőteljes cselekvényével, s drá
mai nyelvezetével mindmáig számottevő Negye
dik László, mely a ledér kunleány, Édua iránti 
„romboló szerelem“ martalékává lett fiatal ki
rályt, az arab származású Myze nádor húga, 
Ayda iránti „térítő szerelem“ erejével megjavítja, 
hogy aztán — legyőzve ellenségeit és gonosz 
szenvedélyeit — áldozatul essék, régi bűnei bün
tetéseként a neki bőszült némbernek, ki azok
kal a kunokkal döfeti le a megmérgezett Ayda 
holtteste mellett a szerencsétlen királyt, kiket 
egykor annyira dédelgetett. A magyar dráma- 
irodalom történeti darabjai közt Negyedik László 

úgy irodalmi érték, mint különösen színpadi 
hatás tekintetében — a jobbak közé tartozik, 
mely nemcsak íratása idején, hanem felújítása
kor is (1891) igen tetszett a Nemzeti Színház 
közönségének.

Különösen a vígjáték terén tűnt ki a szintén 
franczia hatásokon induló, igen termékeny Kövér 
Lajos (1825—1863), kinek szépen haladó pá
lyája korai halálával hamar megszakadt. Ez alig 
tizenegy esztendőre terjedt színműírói pálya 
eredménye tizenhét színdarab, ezekből tizenhá
rom vígjáték. Első darabjai közül az 1852-ben 
színre került Özvegy vagyok, Cholera és női 
szeszély s az Első követelés czímű egyfelvoná- 
sos vígjátékok — bár nincsenek komikum nél
kül — még kezdetleges művek, de egy tehet
séges vígjátékíró reménytkeltő kísérletei. A Még 
titok (1852) és Este és reggel (1853) ez. három- 
felvonásos vígjátékok egészen a franczia bohó
zatok mintájára készültek, de elég ügyesen, ez 
utóbbiban némi — elég finoman kiélezett pikan
tériával, a mi ma már persze — fájdalom — 
fel se tűnő ártatlan hamiskodásnak számít, hat
van esztendővel ezelőtt azonban a sajtó még 
megrovásban részesítette. A Csak kitartás ez. 
elég élénken és ízléssel megírt 3 felv. vígjáték
ban (1855) egészen Seribe darabjait utánozta 
Kövér. — A Férj-elv és női csel (1853) igen is 
mesterkélt, az Egyik a kettő közül (1855) még 
kevésbbé sikerült egyfelvonásos.

Ennyi próbálgatás után 1856-ban írta meg 
Kövér Hűség hűtlenségből czímű egészen ügyes, 
négyfelvonásos vígjátékát, melyen már nem any- 
nyira franczia hatás látszik, mint inkább a Kis- 
faludy-Szigligeti-féle irány befolyása. Meséje 
az, hogy az emelkedett szellemű Irén — a meg
gazdagodott új nemesnek, Tühegyinek leánya 
— ismeretlenül is ábrándozik Halmai-ról, a pa
rasztszármazású költőről, a ki — a főnemessé- 
gért rajongó apa kedvéért, de meg hogy meg
tudja, vájjon egyénisége kedves lenne e Irén 
előtt — báró Kételyi alakjában jelenik meg. 
Ugyanekkor az üresfejű Ugróczi — régi nemesi 
család sarja — Irént meghódítandó, Halmai 
költő képében mutatkozik be. Az álbáró ügye
sen ugratja ki az ablakon a leányszöktetést ter
vező ál-költőt, s meghódítja az apát és a leányt 
egyaránt. Tűhegyi és Ugróczi, valamint a köl
csönpénzét sürgető, polgári rangúnak maradt s 
magát Tűhegyivel elvétetni akaró sógorasszony, 
Nadlbergné — igen jó figurák, s nagy érdeme

e darabnak — a Dobsa vígjátékaival szemben
— hogy a korabeli magyar életet nem minden 
siker nélkül rajzolja.

A Meg akarok halni és a Viharos éj (1860) 
ez. egyfelvonásos (1857) és a Nőm meghalt 
(1857), valamint a Kiadó lakás (1863) czímű 
háromfelvonásos vígjátékok — mely utóbbi leg
utolsó műve volt az azon évben elhunyt írónak
— megint a kevésbbé sikerült darabok közé 
tartoznak, viszont az 1859-ben színre került Hó
dítás falun czímű háromfelvonásos vígjáték Kö
vér legtöbbet érő müvének mondható.

E darab meséje a következő: Az érdemeiért 
gróffá tett Kendei ezredes, halálos ágyán jóbarát
jára, Útházi kapitányra bízza Aladár fiacskája 
nevelését, kikötve, hogy Aladár, nagykorúságáig, 
falun maradjon, nehogy a nagyvilág megrontsa. 
A darab kezdetén éri el Aladár nagykorúságát, 
óriás vagyon ura lesz, s megkéri a kapitány 
leányának, a nevelőintézetből nemrég kikerült 
Júliának kezét. Julia is szereti Aladárt, de -— 
nem mintha Aladár szerelmében kételkednék, 
inkább a maga vélt jelentéktelenségének érze
tében — azt óhajtja, hogy Aladár menjen a 
nagyvilágba, s ha egy év elteltével sem válto
zik ízlése, egymáséi lesznek. A terv elfogadtatik, 
ám Aladárnak nem kell a világba mennie, a 
nagyvilág száll ki falura, a gazdag, fiatal, hiú 
és kaczér özv. báró Berneiné képében. A báróné 
meg akarja hódítani a csinos Aladárt, kaczér- 
kodik vele, lekenyerezi pedáns nyelvmesterét 
és jóízű öreg huszárját, viszont a maga hűsé
ges, de hígvelejű udvarlóját, Ferdéit beugratja, 
hogy zavarja meg Julia fejét. Egyik ármány sem 
sikerül, hajótörést szenvednek az ifjak szerel
mén és okosságán — s a báróné megszégye
nülve távozhatik.

A főalakok jól exponált jelleméből folyik az 
ügyesen és elég természetesen bonyolított fő
cselekmény, mit nagyon sikerült mellékalakok 
támogatnak: a pompás beszédű, jó humorú öreg 
huszár, Csergő, — a classica-philologia tanára, 
Birizdó nyelvmester úr, és a báróné vén
kisasszony társalkodónője, Gunda, a ki két 
kézzel kap a bárónétól neki ugratott nyelv
mester udvarlásán.

Néhány vígjátéka — különösen a Hűség hűt
lenségből és a Hódítás falun — kétségtelenné 
teszi, hogyha tovább él vala Kövér, előbbre vitte 
volna a magyar vígjátékot, mit így is sikerült 
neki, Szigligeti mellett, megtartani azon a szín
vonalon, melyre Kisfaludy Károly emelte, kinek 
tehetségével ugyan nem bírt, de a kit a mese
szövésben meg is haladott. S érdemeit fokozza, 
hogy olyan időszakban lépett az írói pályára, 
a mely — mint a hogy maga is utal rá kiadott 
színmüveihez írt előszavában — „dermesztő 
tele volt a magyar irodalomnak, előestéje egy 
hosszú, kínos nemzeti éjnek . . . "  Mindenesetre 
kár, hogy oly fiatalon elhunyt, akkor, mikor a 
chablonok másolása után rátalált önmagára, a 
mikor ügyeskedése helyet adott tehetségének, 
s a mikor méltán lehetett volna tőle elsőrangú 
vígjátékokat várni.

A komoly drámai nemre azonban nem volt 
hivatottsága Kövérnek. Gazdagság és szegény
ség (1855) czímű színjátékának tárgyában van
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ugyan némi drátnaiság, de kidolgozása elna
gyolt. A Celestina (1856) czíniü roppant gyenge 
dráma tipikus példája annak, hogy egy jó ex- 
positióból hogyan fejlődhetik a legbosszantób
ban nevetséges boulevard-dráma, lehetetlenül 
élőkre állított helyzetekkel, az alakok rajzában 
képtelenül rikító színekkel, a jelennek fejlesz
tésében logikátlan valószínűtlenségekkel. Az 
Indiáim ez. történeti színjáték (1858) közönsé
ges tákolmány, chablonszerü színpadi fogások
kal, papirfigurákkal. Még legtöbbet ér Kövér 
drámái közül a Balzac eszméje után írt A szép 
marquisné ez. négyfelvonásos dráma (1857), 
mely ugyan sok helyen bosszantóan naiv, sok 
helyen bántóan rémes história s lélektani ab- 
surdumok zökkenőin halad a cselekmény, de 
a középpontjában álló kaczér asszony nem 
rossz alak, megnemesbülése is érdekes thema, 
s a dialogus nincs szellem és finomság 
nélkül.

Dobsához és Kövérhez hasonlóan egészen 
franczia hatás alatt állott, de a nevezetteket 
sem tehetségben, sem becsvágyban, sem sike
rekben utói nem ért drámaíró a franczia emig
ráns-családból származott Degré Alajos (1820— 
1897), kinek inkább a regény- és novellaírásra 
volt hivatottsága, de a kit a színház is bűv
körébe vonzott. Már 1844-ben adták első, telje
sen gyenge darabját, az Iparlovag ez. vígjáté
kot, a mely meséjében és párbeszédeiben a 
mesterkéltségnek netovábbja, jellemrajzról pedig 
egyáltalában nem lehet benne szó. Ettől kezdve 
1864-ig — mikor utolsó darabja, a Divatos 
beteg adatott — összesen tizenegy darabja — 
túlnyomó számban vígjáték, egy dráma s egy 
melodráma —- került színre a Nemzeti Szín
házban, de mindössze csak 39 előadásban. Leg
több darabja egy-két-három előadást ért csak 
meg s csak néhány valamivel többet. Leginkább 
tetszett a Rendkívüli előadás című egyfelvonásos 
vígjáték (1856), melyben van egy elég jó ötlet 
s egy hatásosan játszható szerep, bár kiindulási 
pontja ennek a darabocskának is mesterkélt, s 
kidolgozásának is vannak fogyatkozásai.

A darab meséjének eléggé valószínűtlenül ki
eszelt előzménye az, hogy Zentay ifjú felesége 
előtt Ladányi, Zentay húgának udvarlója, meg 
akarja vallani szerelmét egy holdas este a Tisza- 
parton; a feleség a vallomást magára veszi, a 
féltékeny férj közeledik, rálő a sötétben a ga
vallérra, ez a vízbe ugrik. Zentayt az ember
ölés gondolata gyötri, húgát pedig udvarlójá
nak vélt hűtlensége.

A darab maga ott kezdődik, hogy egy Regé- 
nyesi nevű színész, hitelezői elől szökve, a 
Zentay-házba téved s Ladányi komédiát rendez 
vele a dolgok rendbehozására. Regényesi előbb 
boldogtalan apaként szerepel, kinek fia eltűnt, 
azután mint fiú, gavallérként, mintha ő lett 
volna Zentayné udvarlója. Ladányi színből le
lövi, Regényesi színből meghal, majd egyszerre 
felugrik, kisüti, hogy ő színész, ő volt a tisza- 

-parti udvarló, akkor is csak játszott, hogy játé
kával megnyerje Zentay ajánlatát a színigaz
gatóhoz. Zentay erre kigyógyul féltékenységé
ből, a kaczérságra hajlamos Zentaynénak sem 
ártott a leczke s az ifjú szerelmesek boldogok

lesznek, Regényesi pedig siet a kiérdemelt aján
lattal a Nemzeti Színház igazgatójához.

Még némi elismeréssel lehet szólni Degrének 
Divatos beteg czímű háromfelvonásos vígjáté
káról, mely Szigligeti Nőuralom ez. 1862-ben 
adott vígjátékának hatását látszik mutatni s mely 
Szentúri Gyula szeszélyes, elkényeztetett fele
ségének, a már akkor is divatos betegségben, 
vagyis idegességben szenvedő Vilmának kigyó
gyítását tárgyazza, nem valami erős érdekkel
téssel, de e darab meséje mégis egységesebb, 
nyelve simább, mint a legtöbb régi Degré- 
darabé, melyekben legfeljebb egy-egy valamire 
való ötlet, néhány élénk jelenet vagy egy-egy 
jobb szerep akad — például a szélházi uracsé, 
Zaláryé, az Eljegyzés álarcz alatt czímű, még 
1845-ben adott vígjátékban; egyébként Degré 
darabjainak mesterkélt cselekvényét rendesen 
átöltözések és félreértések bonyolítják, drámai- 
lag érdekes jellemeket nemhogy fejleszteni, de 
még körvonalazni sem igen tud. Mindent ösz- 
szevéve, e darabok a maguk idejében sem értek 
el hatást, az irodalomtörténetben pedig legfel
jebb futólagos felemlítésre tarthatnak igényt.

A színpadi hatásra dolgozás ez időszakában 
drámaíróknak felcsapott színészek egyike volt 
Hegedűs Lajos (1818 — 1860) — a híres nép
színműénekesnőnek, Bodenburg Linának férje — 
ki már első darabjával, az 1851-ben bemuta
tott és tíz előadást ért, A hazatértek ez. bom- 
bastikus drámával zajos külső sikert aratott. 
Összesen öt darabot írt. Közülök legkiemelke
dőbb — mely írói nevét is legismertebbé tette 
s a feledéstől is megőrizte — a Bíbor és gyász ez. 
ötfelvonásos történeti dráma. E darab hőse 
Béla, kisgyermek korában Kálmán király által 
bosszúból megvakítatott Árpád-házi herczeg — a 
későbbi vak Béla király — a ki bujdosása 
közben eszményi szerelmi viszonyt sző Idillel, 
Iván vezér leányával. Mikor a beteges II. István 
király előkerítteti a holtnak vélt Bélát s maga 
helyett királylyá koronáztatja — Béla nevelője, 
Pál atya, holt hírét költi Idillnek, nehogy az 
új király visszautasítsa a politikai okokból neki 
feleségül ajánlott szerb fejedelem-leányt. Az 
önfeláldozásra kész Idill — hogy még egyszer 
lássa szerelmesét — apród képében belopózik 
a palotába, egy szép jelenetben tanúja lesz, a 
mint a vak király keblére rejti a tőle kapott 
fehér liliomszálat, s mikor a király Pál atyától 
esküszóval bizonyítását kéri Idill halálának, s 
a barát habozni kezd — Idill leszúrja magát, 
némán meghal a vak király lábainál s Pál atya 
most már nyugodtan esküdhetik, hogy szemei 
előtt halt meg Idill. „Úgy érzem, hogy én sem 
vagyok többé“ — mondja e szintén igen szép 
jelenet végén a szerencsétlen király. „Gondolj 
nemzetedre“, bátorítja őt Pál atya, s a király, 
erőt nyerve, viszonozza: „Igen, igen, csak az 
ember tűnt el, s helyette itt áll a koldus király . . . “

E darab conceptiója s utolsó felvonásának 
nemcsak általában költőileg szép, de drámailag 
is sikerült megható jelenetei eltagadhatatlan 
bizonyságai Hegedűs tehetségének. A tragikai 
fenségig azonban nem tud a szerző — néhol 
dagályos, néhol hétköznapi prózájának vergődő 
szárnyain emelkedni. A sentimentalismusban és
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naivságban is bővelkedő darab mindazonáltal 
tetszett, és évekig műsoron maradt, túlélve ké
sőbbi darabjait, az ugyanazon évben (1856) 
színre került, de egyetlen előadást ért Nagy 
Lajos és kora, valamint a Róma leánya (1859) 
ez. történeti drámákat.

A magyar regény egyik nagy mestere, min
den idők egyik legtermékenyebb írója, Jókai 
Mór (1825—1904), kinek nevét — Petőfié mel
lett — leginkább ismerik a külföldön is íróink 
nevei közül, s kiben — mint Beöthy Zsolt oly 
szépen s oly igazsággal mondja — „a magyar 
költői szellemnek nemcsak csodálatos gazdag
sága nyilatkozott meg“, „hanem hódító ereje is 
érvényesült“ — bár legnagyobb kedvvel és 
tehetséggel s legteljesebb hatással a prózai el
beszélő irodalom terén munkálkodott és vezér- 
kedett —, egész pályáján észrevehető előszere
tettel fordult a színpadhoz is, e téren szintén elég 
termékenységgel dolgozott, hiszen körülbelül 25 
darabja került színre, voltak zajos sikerei, s 
ezek közül egyik-másik irodalmi szempontból 
sem jelentéktelen. Első darabját, a Zsidó fiú  
czímű drámát — mely sohse adatott — még 
úgyszólván gyermekkorában, 1842-ben írta, s 
bár az nem nyerte meg a jutalmat, melyre — 
Petőfi által tisztázva — pályázott, de felkeltette 
a bírálók figyelmét; mikor pedig utolsó darabjai 
megjelentek : az öreg költő már a pátriárkák 
korában járt.

Jókainak e két időpont közé eső drámáirói 
pályáján három időszakot különböztethetünk 
m eg: az első, a fiatalkori kezdetleges kísérle
tek ideje, melybe — az említett Zsidó fiú-n 
kívül — A két gyám ez. népszínmű (1846), első 
színre került darabja, továbbá a Kincstárnok ez. 
elő nem adott drámája (1847) s a Földönfutó 
ez. népszínműve (1850) és A hulla férje ez. 
drámája (1851) esnek. E darabokról nincs mit 
mondanunk.

1852-ben a Nemzeti Színházban nagy hatással 
színre került Dalma czímű négyfelvonásos regé
nyes szomorújátékával kezdődik drámaírói mun
kásságának második, drámai érték szempontjából 
legfigyelemreméltóbb szakasza; ebbe tartoznak 
még a Manlius Sinister (1853), Könyves Kál
mán (1855), Dózsa György (1857) és A sziget
vári vértanúk (1860) czímű történeti szomorú
játékok s A murányi hölgy czímű történeti víg
játék.

E müvek közül a vígjáték — melyben Széchy 
Mária túlon-túl sokszor feldolgozott ismeretes 
története van egészen vázlatosan, minden drá
mai küzdelem nélkül — papírra vetve, semmi 
tekintetben sem vall Jókai genie-jére. Legjellem
zőbb különben rá, hogy a nagyon népszerű író 
e darabja színre sem került a Nemzeti Szín
házban.

Manlius Sinister — melynek cselekvénye Ró
mában, a Kr. u. III. század végén játszik — 
nemcsak drámailag gyenge alkotása a roman
tikus írónak, hanem a Jókai-darabokat jellemző 
költői szépségek is ritkák benne. Hőse Manlius 
lovag — kit két testvér: az önfeláldozási rögesz
mében szenvedő Glyceria és a bitorló császár
nak, a kéjencz Carinusnak hatalmából csak 
öngyilkossággal menekülni tudó Sophronia sze

ret — nem tragikus alak, bár Teleki László 
Petroniusát igyekszik annyiban utánozni, hogy 
behízelgi magát Carinus kegyébe, s aztán le
döfi őt.

Az ennél sokkal érdekesebb Dalma czímű 
regényes darab középpontjában Dalma áll, 
Oldamur avar khagán leánya, kit apja, utódjául 
szánva, fiúnak nevelt. Dalma titkon Elemér 
vezért szereti, kiért a szomszéd török szultán 
leánya, Halila is eped. Mikor a szövetséges 
törökök gonosz vezérében, Kublájban, gyanú 
támad Dalma férfi-voltát illetőleg, s hogy a titok 
kipattanjon, a szultánkisasszonyt férjhez akar
ják Dalmához adni — Dalma önfeláldozóan úgy 
menekszik a csapdából, hogy szíve választottját, 
Elemért házasítja össze Halilával. Kubláj meg
öli Elemért, — s Dalma ekkor nem tudja titkolni 
fájdalmát és szerelmét. Dalma leány, ujjong a 
török vezér, nincs joga a trónhoz, a törököt 
illeti az avar uralom is! De Dalma kardjára 
üt — el, harezba, ott dőljön el a nagy kérdés. . .

Igaz, hogy a világ, mi e szomorújátékban 
elénk tárul, nem az életnek, hanem a mesének 
világa, melynek alakjai nem a logika oksági 
törvényei szerint mozognak, hanem a költő 
szeszélyes képzelete mozgatja őket; de ez a 
mesevilág oly pazar színpompában mutatkozik 
itt, oly gazdagon telehintve a költői gondolatok 
remek virágaival s a költői érzés ragyogó har- 
matcseppjeivel — hogy az olvasó nem tud bű
völő hatása alól szabadulni. A színpadon meg- 
érzékítve, bizonyára kevésbbé hathat, ámbár a 
korabeli közönségnek eléggé tetszett, hat év 
alatt tizenegyszer adatott.

A Könyves Kálmán ez. jól concipiált, de nem 
eléggé drámai kivitelű történeti tragédia a nyo
mom testű, de nagy szellemű Árpád-házi király, 
és ellene támadó, őt meggyilkoltatni kész, szen
vedélyes öcscse, Almos közti rettentő küzdelmet 
tárgyalja, melynek vége: Álmosnak és kisfiának 
az országtanács végzése alapján a király általi 
megvakíttatása, s a nagy lelki kínok közt ver
gődő király kiszenvedése. A király jellemét érde
kesen fejti ki az író, hogy a történethez is 
lehetőleg hű maradjon, s költői és drámai indí
tékokat is használhasson. A konok Álmos zabo- 
lázhatatlan szenvedélyének festésében is elég 
erő nyilvánul, s jó szellemeként reá hatni igyekvő 
menyasszonyának, a szép Ingoli, svéd király
leánynak poétikus alakjához kedves vonásokat, 
bájoló színeket talált a szerző.

Kevésbbé sikerült a Dózsa György ez. törté
neti szomorújáték, melyben tagadhatatlanul szin
tén van sok rhetorikai szépség és zajos szín
padi hatást előidéző mozzanat, de hősének — 
a XVI. századbeli nagy pórlázadás vezérének 
— alakjából és szerepléséből hiányzik a tragi
kum. Dózsa alakjának rajzában a költő figyel
men kívül hag>ta úgy a történeti, mint a költői 
igazságot. A történelem Dózsája részben jobb, 
részben rosszabb a Jókaiénál, a ki nemcsak 
hamis színekkel, de következetlenül és zavarosan, 
ellentmondásokkal teljesen is van festve, s a ki 
más tragikai botlást nem követ el, mint hogy 
egy czigányasszony jóslata ellenére — mely 
szerint a bort nem ivó vendégtől óvakodnia 
kellene — szabadon ereszti a hatalmába jutott
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Bornemissza nevű főurat, a ki aztán a megin
duló harczban lefegyverzi és fogságra juttatja őt.

E darab — mely különben egyéb alakjaiban 
és vonatkozásaiban is czélzatosan meghamisítjá 
a történelmet — a gróf Teleki-féle drámai juta
lomért pályázott, de Szigligeti Bélái Pál-jával 
szemben kisebbségben maradt — 1857 novem
berében előadatván a Nemzeti Színház-ban — 
nagy port vert föl, különösen Gyulai szigorú,- 
de igazságos bírálata nyomán. A közönség tün
tetett ugyan Jókai mellett — a ki kereste is, 
élvezte is a népszerűséget — de a darab még 
sem tudott gyökeret verni a színpadon. Két év 
alatt kilenczszer adatván a Nemzeti Színház-ban, 
vidékre szorult, s 1878-iki felújítása a Nemze
tiben egészen sikertelen maradt.

Jókai 1860-ban bemutatott új történeti tragé
diájának, A szigetvári vértanúk-nak középpont
jában nem Zrínyi Miklós, a vár önfeláldozó 
hőse áll — ki itt teljesen passiv alakká, sőt 
jelentéktelen mellékszemélylyé válik — hanem 
az elég ellenszenvesen rajzolt renegátnak, Sze- 
limnek és Annának bús szerelmi története. 
A szorongatott várból Anna titkon kimegy, sege
delmet kérendő, de sikertelen útjából visszatérve, 
a törökök kezébe esik, ám régi kedvese, a renegát 
beszökteti a várba. Zrinyiék nem tudván tovább 
tartani a várat, hősileg kirohannak, a benmaradt 
Anna pedig felrobbantja a falakat, miután a 
kegyelmet hozó Szelimnek megbocsát, s vele 
— ki ismét Jézus hitére tér — a halálban 
egyesül.

E darab szépen zengő melodráma, hatásos 
tableaukkal, de drámai erő tekintetében messze 
jár attól a hatalmas tragikai conceptiójú eposztól, 
a mit Zrínyi, a költő, irt Szigetvár elestéről. 
A darab azonban — hangjának költői és haza
fias voltánál fogva — a 60-as évek fogékony 
közönségének különösen tetszett, sokszor adták s 
ünnepi előadásokon még ma is fel-felhangzanak 
szép tirádái.

E korban aztán nem is termett több Jókai- 
darab. Jókai drámaírói pályájának harmadik 
része jó másfél évtizeddel később, a XIX. szá
zad hetvenes éveinek második felében kezdő
dik Milton ez. négyfelvonásos drámájával. E 
korbeli színpadi munkássága — egy mélyebb 
siker kivételével — nagy hanyatlást mutat a 
költő drámaírói működésében.

Milton (1876) — jellegzetes Jókai-dráma: fan
tasztikusan regényes történet, lélektani lehetet
lenségekkel és költőileg gyönyörű részletekkel. 
A mindent összevéve kevéssé sikerült s a 
színpadon sem igen tetszett darab kiáltó ízlés
telenségektől is hemzseg — mint a milyen pél
dául az, mikor a doktor — a vak Miltont az 
ellene fordult nép dühétől megmentendő — a 
költő halála hírét költi, temetést rendez, s a 
koporsóba — hulla helyett — Milton iratait 
rejti, stb.

Drámaírói pályája e szakaszában több regé
nyét dramatizálta Jókai. E darabok közül a Szép 
Mikhál czímü (1877) — elég érdekkeltő expo- 
sitiója mellett is — igazán alig nevezhető egyéb
nek, mint bohózatos elemekkel tarkított rém
drámai zagyvaléknak, melyről jól jegyezte meg 
egyik kritikusa — a Fővárosi Lapok-ban —,

hogy minden van benne, csak éppen emberek 
nincsenek. A jellemábrázolás általában nagy 
gyengéje Jókainak, — de regényeiben pompás 
mesemondásának szivárványos fátylát veti a 
jellemrajz fogyatékosságára, míg a színpadon 
ezt a nagy hiányt lehetetlen eltüntetni.

•1884 ben Az aranyember czímü, ugyané czímü 
híres regényéből készült drámája került színre 
Jókainak, a Nemzeti Színházban. A darab hőse 
a feleségül vett árva török leánynak, Tímeának 
pénzén meggazdagodott gabonakereskedő, Tímár 
Mihály, ki kettős életet é l : a becsület és tisztesség 
feleségéhez köti, szíve a Senki szigeten idylli 
életet élő Noémihez, kivel benső szerelmi viszonya 
van. Tímea is boldogtalan, mert mást szeret, 
Kadisa őrnagyot, de a hitvesi hűséget meg nem 
szegi. Két gonosz szelleme van a darabnak: a 
Kadisába szintén szerelmes, tőle a faképnél 
hagyott Brazovics Athália, és az elzüllött Krisz- 
tyán Tódor. Mikor Krisztyán a Timár ruhájában 
vízbe fúl s a hónapok múlva kifogott hullát a 
ruháról Tímárénak vélik — Timea férjhez készül 
menni régi szerelmeséhez, miért aztán a gonosz 
Athália meg akarja őt ölni. Ám az álruhában 
visszatérő Timár Atháliával itatja meg a Tímeá
nak szánt mérget, ő maga újra eltűnik, hogy 
élje boldogabb életét Noémivel, a magát özvegy
nek hívő Timea pedig most már csakugyan az 
őrnagyé lehet.

Hyperromantikus történet ez is, lehetetlen ala
kokkal; olyan ördög, mint Athália, — s olyan 
szent, mint Timea, nem járhatnak a föld hátán. 
Timár is — Hernani-szabású romantikus hős 
ebben a lélektani lehetetlenségektől és a vélet
lentől mozgatott, széthulló szerkezetű darabban. 
De olvasni is, színpadon látni is — gyönyörű
ség ezt a drámát, mely minden nagy hibái 
mellett is nemcsak költőileg szép, hanem sok 
ponton színpadi szempontból is hatásos alko
tása egy kivételes írói lángésznek. Ez a leg
népszerűbb, s nagy hatás mellett állandóan 
műsoron lévő darabja Jókainak.

A következő évben (1885) A fekete gyémántok 
czímü, szintén nagyon népszerű regényéből 
ugyanazon czímen dramatizált darabbal jelent 
meg Jókai a Nemzeti Színház színpadán — de 
ez a dráma már nagyon rövid életűnek bizo
nyult. Az észre, jellemre, munkaerőre, hódító 
tulajdonságokra nézve utolérhetetlen hős, Berend 
Iván — ki a regényben bele sem fér az emberi 
lehetőségek korlátaiba —, a darabban tehetet
lenül passiv alakká válik a drámai jellemfes
téssel— úgy látszik — mind jobban hadi lábon álló 
szerző kezei között. — De még gyengébb drá
mai alkotás a Kőszívű ember fiai czímü regény 
nyomán összetákolt, Keresd a szíved czímet 
viselő, 1848/9-ben játszó darab (1887), mely 
már nagyon zavaros munka is, visszataszító 
alakjaival. A Nemzeti Színház — úgy látszik — 
politikai okokból nem adta elő, pedig sokkal 
egyszerűbb és igazságosabb lett volna a dara
bot rosszasága czímén utasítani vissza.

A bolondok grófja czímü énekes bohóság 
(1887) — mely a Népszínházban került színre 
— komoly mértékkel nem igen mérhető, de 
sok jóízű ötletével, mulatságos bolondjaival — 
kiket, egy ócska kastély régi lakóit, a kastély
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új ura gyógyít ki — ügyesen van színpadra 
alkalmazva egy nagyobb novellából.

A gazdag szegények czímű, regényből kivo
natolt népdráma (1893) — szintén humortól 
pezsgő, kitűnő ötletektől duzzadó életkép, de 
drámai fejlemény egyáltalában nincs benne. — 
Az aradi hősnők (1891) ez., történeti vígjáték
nak nevezett, de voltaképpen csak operette- 
szerü egyveleg, valamint a Világszép leányok 
ez. énekes népszínmű — melyben jóízű móka, 
rikító ízléstelenséggel, — zamatos nyelv, teljes 
cselekvénytelenséggel párosul — szintén Jókai 
drámaírói pályája harmadik szakaszának termé
kei, de gyenge alkotások; Helvila (1898) és a 
Fekete vér ez. drámák pedig az öreg költő 
babérjainak gyarapítására még kevésbbé voltak 
alkalmasak. — A Hős Pálffy (1879), Olympi 
verseny (1887), Thespis kordéja (1890), Földön 
járó csillagok (1890) és A jószívű ember (1891) 
czímű alkalmi játékok talán nem rosszabbak, 
de semmiesetre sem jobbak az e fajta mondva
csinált színpadi férczelményeknél.

íme, a Jókai drámaírói pályája, a mit talán 
nagyobb részletességgel tárgyaltunk, semmint 
az a magyar dráma történetének szempontjából 
szükséges lett volna, mert bál éppen az ezen 
fejezetben tárgyalt időszakban nemesebb becs- 
vágygyal dolgozott a színpadnak, s bár több 
darabjának vannak költői szempontból véve 
remek részletei, s egy-két darabjának mélyebb 
és tartósabb siker jutott osztályrészül — mégis, 
kétségtelen, hogy Jókai munkássága a színpadi 
irodalom terén nem jelent magasabb fejlődési 
fokot a magyar dráma történetében. De a nagy 
költő világraszóló neve s általános jelentősége 
a magyar irodalomban, talán eléggé megokolttá 
teszik, hogy mi is hosszasabban időztünk az ő 
drámai munkásságánál, mit ő egész hosszú írói 
pályáján oly nagy előszeretettel folytatott.

A tárgyalás alatti korszak egyik drámaírója 
volt Éjszaki Károly is (1818—1907), elég buzga
lommal dolgozva, de a mükedvelés színvonalán 
nem emelkedve fölül. Darabjai közül az 1855- 
ben kiadott — de színpadra csak a 60 as évek
ben került, A cydoni alma czímű, a görög világ
ban játszó, prózában írt költői színezetű víg
játék a legismertebb, melyet szerzője „színi 
beszély“-nek nevezett, s melynek cselekvénye 
csakugyan nem is igen van. De a darab nincs 
elmésség híján, csak kissé bőbeszédű, s az 
egészen az érzékiség rikító fonala húzódik végig. 
Éjszakinak Egy lengyel követ Budán ez. víg
játéka — mit a Nemzeti Színház 1874 ben hozott 
színre — cselekvényében és szerkezetében gyenge 
mű, de bizonyos jóízűséggel mutatja be az 
alpári lengyel nemest, a ki a Budán időző Hed
vig iengyel királynét van hivatva hazavinni, és 
fegyvernökét, a ki különösen mulatságos, de 
már bohózati alak.

Balázs Sándor (1830—1887) már vérbeli író 
volt. jeles humorista, különösen beszélyeiben, 
— de néhány színdarabja is tehetségről tanús
kodik. Első darabja, az 1862-ben adott A kis 
vára ez. egyfelvonásos vígjáték nemcsak jelen
téktelen apróság, hanem ízléstelenül is van kidol
gozva, pedig a regénytárgyat kereső fiatal író 
alakja nem rossz benne. Ugyanebben az évben

adták a Nemzeti Színházban Az első ősz hajszál 
ez. egyfelvonásos vígjátékát, mely egy kedves 
szerető asszonyt elhanyagoló férj megtérését 
tárgyalja, az ifjúság elmúlásának idejében, egy 
derülten bölcs nagybácsinak s egy fiatal gavallér
nak közbejöttével, s mely kis darab úgy elgon
dolásában, mint kivitelében és nyelvében fran- 
cziás finomságot és ötletességet mutat.

1864-ben Az égben ez. kétfelvonásos, pálya
nyertes vígjátéka került színre Balázsnak, mely 
darab ügyes alapeszméje: a gazdasszonykodást 
elhanyagoló költőnőknek s az értök ielkesedők- 
nek kifigurázása. A kidolgozásban is mutatkozik 
humor, érzék a korszerűség és az élet furcsa
ságai iránt és a darab hosszabb ideig hatással 
adatott; kár, hogy szerzője, a ki a Mért nem 
házasodik meg a sógor? (1871) ez. apróságban 
szintén ügyes és ötletes vígjátékírónak mutat
kozott — nem dolgozott nagyobb műgonddal.

A komoly dráma terén is megpróbálkozott 
a humorista Balázs Sándor, de 1881-ben adott 
Amerikai párbaj czímű négyfelvonásos, gyen
gén motivált, fogyatékos jellemrajzokat nyújtó 
drámájával nem arathatott sikert. Hogy A strike 
czímű, Szigligetivel együtt írt érdekes népszín
műben mi része van Balázs Sándornak, pon
tosan meg nem állapítható.

Bajza Jenő-nek (1840—1863) —- a jeles kri
tikus Bajza József fiának, ki élete tavaszán 
hunyt el — egy történeti tragédiája maradt, 
Zách Feliczián, mely darab drámai erővel, 
gyorsan halad s kétségtelen drámaírói tehet
ségre vall. Az ifjú szerző inkább csak vázlatot 
ad ugyan még e darabjában — de egyéni szín
nel, határozott vonásokkal. A szenvedélyes, 
nagyravágyó Zách — ki maga okozza leánya 
bukását — tragikus alak, de az indítékok 
fogyatékosán vannak kifejtve s a jellemrajz is 
elrajzolt kissé. E darab — mely 1862-ben a 
Karácsonyi-jutalomért sikertelenül pályázott — 
nagy irodalmi vitát keltett, melyben a szemben
álló pártok szenvedelmes csatái közt középen 
maradt az — igazság. A darab nem remekmű, 
mint az ifjú szerző túlzó barátai hirdették, — 
de mindenesetre több dicséretet érdemel, mint 
a mennyit a másik tábor tulajdonított neki.

Tóth Kálmán, az 1848 utáni idők legnépsze
rűbb lyrikusa se tudott ellenállani a színpad 
varázsának. Történeti szomorújátékokkal kezdte
— a magyar dráma egyik legerősebb hagyo
mányát követve, a minek a politikai elnyoma
tás e szomorú idejében még nagyobb jelentő
sége volt. 1858 ban adta a Nemzeti Színház 
Az utolsó Zách ez. négyfelvonásos, a hatást chab- 
lonszerűen, s nem is sikeresen vadászó, tragé
diáját, mely darabban úgyszólván semmi figye
lemreméltó sincsen s bízvást elmondhatjuk, hogy 
Kisfaludy gyengébb drámáinak színvonalát sem 
ériéi. A harmadik magyar király ez. 1880 ban 
adott ötfelvonásos szomorújáték már inkább 
tetszett. Hőse Aba Sámuel király, ki jósága 
miatt vész el tragikusan, ám félkegyelmüségig 
túlzott jósága teljességgel nélkülözi a tragikai 
fenséget. A darab conceptiója azonban a kri
tika részéröl is némi figyelmet érdemel. Az Egy 
királyné ez., Teleki-díjat nyert történeti dráma,
— mely 1860-ban adatott — a beteges 11. István
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király feleségének, Etelnek, a hős, de később 
fellázadó Iván bán iránti boldogtalan szerelmét 
tárgyalja, szintén némi sikerrel a conceptióban, 
a nélkül, hogy a naivságra hajló, nagyon is 
lyrai természetű szerző jól ki tudta volna fej
leszteni" a tragikus magot.

E történeti darabok egyikében sincs igazi 
históriai levegő, sőt bántó stilustalanságok, 
anachronismusok éktelenkednek bennök s köl
tőjük nem lévén önálló drámaírói tehetség, 
folytonos reminiscentiákon bukdácsol, de a 
hazafias érzés ébrentartásához azokban a ne
héz időkben tagadhatatlanul hozzájárultak.

A vígabb nemben is dolgozott Tóth Kálmán. 
A Dobó Katicza, vagy Az egri szép napok 
(1861) ez., „történeti színműdnek nevezett 
dárabja azonban még nagyonis gyenge tákol
mány, drámai szerkesztés nélkül, a történeti 
stilus teljes híjával, pongyolán írva, egyedül 
Homonnai bácsi alakjában nyújtva némi jóízű 
elemet. De a közönség lelkesült és mulatott a 
darabon. A király házasodik zz. történeti víg- 
játáka (1863) — bár szintén elég naivul és 
ügyetlenül van megszerkesztve — a közönség
nek különösen tetszett. A darab cselekvénye 
az, hogy olasz származású, ármányos — de 
túlságosan ostobának festett — udvari embe
rek politikai okokból egy velenczei herczegnőt 
szeretnének elvétetni Lajos, magyar királylyal, 
ám Kiskopjai Nagykopjai Kopjai Imre, fiatal 
vidéki nemes, egy kamrába zárván a tanácso
sokat, megbénítja ármányukat s egyben felvilá
gosítja a királyt a boszniai bán szép leányá
nak a király iránt érzett szerelméről, a minek 
aztán házasság lesz a vége. Hogy a közönség 
tetszéssel fogadta ezeket a darabokat, annak 
oka részben az lehet, hogy a 60-as évek ele
jén minden magyar darabot — különösen a 
történetieket — egy-egy hazafias tettnek tartot
tak, — A király házasodik előadásain pedig e 
mellett az ugrifüles Kopjai Imre eléggé sikerült 
alakján elömlő szeretetreméltóság és Nagy La
jos királyunk történeti alakjának ritka népszerű
sége ejtette meg a közönség lelkét, bár a nagy 
király e darabban szinte szánalmasan élhetet
lennek van festve.

Tóth Kálmán valamennyi darabja között leg
többet ér — a már a kiegyezés utáni korban 
(1871-ben) írt Nők az alkotmányban zz. idő
szerű vígjáték, melynek központjában a derék, 
de kissé nehézkes és közéleti szereplésre semmi
képpen sem alkalmas Bánfalvi Bálint vidéki 
birtokosnak zsarnoki hajlamú és nagyralátó 
felesége áll, a ki képviselővé választatván hiába 
szabadkozó urát, ez Pesten vagyonilag majd
nem áldozatává válik két szélhámosnak, azután 
képviselőházi beszédével vall csúfos kudarezot, 
s a hiú asszonynak még falubeli barátnőjétől 
is éles kigúnyolást kell elszenvednie, míg ki
ábrándul nagyzásából. E vígjáték — néhány 
gyengéje ellenére is — elég jó és mulatságos 
darab, a Szigligeti vígjátékainak színvonalán. 
Tóth Kálmán — a ki a históriai tárgyakkal 
sehogysem tudott boldogulni — a körülötte 
érdekesen zajló életben jó megfigyeléseket tett, 
a korfestő elemeket jól bele tudta szőni e 
darabjába. Ha mindjárt elejével a korabeli tár

sadalomból vette volna tárgyait s békét hagyott 
volna a tragédiáknak, — drámaírói pályája 
bizonyára nagyobb jelentőségre tett volna szert, 
így elkésett, mert tehetsége már a hetvenes 
években — betegsége előre vetett árnyékában 
— hanyatlani kezdett s e hanyatlás szomorú 
bélyegét viseli magán Az ördög párnája (1875) 
ez. népszínműve s A kis hóbortos (1876) ez. 
vígjátéka.

Szász Károly (1829-1905), ki úgy nagy
sikerű műfordításaiban, rendkívül termékeny író 
pályája legnagyobb hatású s legmaradandóbb ér
tékű alkotásaiban, mint eredeti munkásságában 
a költészet minden faját művelte — a drámá
hoz is kitartó előszeretettel vonzódott, habár 
költői egyéniségének lyrai vonásai, s az epikus 
részletezés iránti érzéke gátolták is a tiszta, 
világos szerkezetben mutatkozó drámaírói ké
pességének sikeresebb kifejlését. Drámai müvei 
közül legkiemelkedőbb a Heródes zz. történeti 
tragédia (1866), mely elől az akadémiai pályá
zaton Szigligetinek A fény árnyai zz. polgári 
szomorújátéka elvitte ugyan a koszorút, de a 
színpadon elég hatást tett, felújítását is meg
érte s valóban érdekes alkotásnak mondható. 
A darab a zsidó Makkabeusok és Idomeusok 
törzsének véres gyűlöletét viszi színpadra. Az 
ezen utóbbi törzsből való nagyravágyó, hősies 
Heródes számításból nőül veszi a makkabi 
király unokáját, Mariamnát, kit később meg is 
szeret, ki azonban megesküszik, hogy nem 
fogja bosszulatlan nézni a megtámadt Makka
beusok pusztulását Heródes király lesz s go
nosz húgától, Salométól befolyásolva, végre 
az utolsó makkabeus-sarjat, feleségét is meg
öleti, mire ő maga a tébolynak, illetőleg a 
darab átdolgozása után saját keze keverte 
méregnek áldozata lesz. E darabnak cselek
vénye, jellemrajza és nyelve igazán drámai s 
ha a zsidó hősök világa nem lenne nagyon is 
idegenszerű, a darabot a közönség még jobban 
értékelte volna.

Szász Károly darabjai közül megemlíthetjük 
még az Apám felesége (1863) ez. elég ügyes 
egyfelvonásos vígjátékot, továbbá A lelencz zz., 
nagyrészt rímes versben írt, pályadíjnyertes szín
művet, a mi a Nemzeti Színházban 1866-ban 
Flóra czímmel adatott s melyben az elgondo
lás jobb, mint a kivitel, — a Fráter György 
zz., Teleki-jutalommal koszorúzott történeti 
szomorújátékot (1869), melynek megvan ugyan 
tragikai magva, de igazi drámai élet nincs 
benne, — az István vezér (1889) ez. történeti 
drámát és az Attila halála (1890) ez. történeti 
tragédiát, melyek a magyar történeti színdara
bokat kívánó Kóczán-féle akadémiai pályáza
ton jutalmat nyertek, s melyek közül az előb
binek hőse voltaképpen a pogány Koppány 
vezér, s mely darabban még kísérlet se igen 
van téve arra, hogy a történelemben sem drá
mainak ismert István alakja csak némi drámai 
színt is nyerjen, — az utóbbi pedig, bár a dráma 
lüktető szenvedélye belőle is hiányzik, mégis 
jobban van megcsinálva, — az öregedő s na
gyon is gyámoltalanná lett Attilának Mikolt, 
frank királylány iránti végzetes szerelmét festi. 
Utolsó színpadi munkája a Bölcs Salamon zz.
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négyfelvonásos bibliai drámája, mely a Kará
csonyi-pályázaton 1887-ben dicséretet, de jutal
mat nem nyerve, 1889-ben névtelenül került 
színre a Nemzeti Színházban. E darabban se 
igen van drámai élet, Salamon alakja különö
sen nélkülözi a drámaiságot, de a költészet 
fénye gyönyörűen ragyogja be e bibliai törté
netet, remek szép részletei vannak, mint külö
nösen a gyermekért viaskodó két asszony isme
retes története és Sába királynőjének elmés, 
érdekes jelenete, s igen jól van festve Salamon 
bölcsesége s a szúlemi Abiságnak és a pász
tor Joel-nek idylli szerelme. Különös dicséret 
illeti a darabnak úgy költői, mint biblikus 
szempontból értékes nyelvét. Szász Károly 
nyelvművészete egyebek mellett igen nagy 
jelentőséget nyert gyönyörűen folyó Shake
speare- és Moliére-fordításaiban is.

A XIX század hatvanas éveiből felemlítjük 
még Zichy Antal i (1823 — 1898) — a történeti, 
politikai és neveléstani tudomány nagy művelt
ségű munkását — kit az angol történelem terén 
végzett tanulmányai ihlettek drámaíróvá, s így 
írt drámai korrajzot Stuart Mária Skóthonban 
(1865) czímmel, valamint szomorújátékot Straf
ford- ról (1865) és Cromwell- ről (1866). E da
rabok Zichy Antal tudósi és általánosságban 
vett írói képességeit kétségtelenül igazolják, de 
drámaírói tehetségének majdnem teljes hiányát 
mutatják, — s inkább csak ama jelentőségre 
tekintettel említettük fel őket, a mit szerzőjük 
— ki Lessing Bölcs Náthán-]ának szép fordí
tásával tett legtöbb hasznot a magyar színpad
nak — a culturális és politikai élet terén buz
gón folytatott egyéb munkásságával ért el.

Nem érdektelenül jellemző vonása e kor
szaknak, hogy drámaírói közt feltűnően sok a 
színész. A már tárgyalt Szigligeti-n, Szigeti-n, 
Dobsd-n és Hegedűs-ön kívül sokan kaptak 
kedvet — bár igazi írói tehetség nélkül — 
drámaírásra, azokból, kik a színpadon működ
tek, s közülök nem egy mint színész, halha
tatlan nevet vívott ki magának. E színész-írók 
közül való: Egressy Béni, a nagy tragikus test
vére ; Szentpétery Zsigmond, a Nemzeti Szín
ház első, kiváló művészi gárdájának egyik leg
tehetségesebb tagja; Benkő Kálmán, ki ötven
nél több darabot írt s fordított, s eredeti da
rabjai közül a Bukow, a székelyek hóhéra ez. 
történeti színmű a vidéki színpadokon ma is 
szerepel; Tóth József, a nagy színművész, 
s felesége, Tóth Józsefné, Némethy György, 
népszínműénekes és ifj. Lendvay Márton, hős
szerelmes ; Feleki Miklós, színészi pályája máso
dik felében a fanyar komikumnak elsőrendű 
képviselője a színpadon, a ki a maga gyenge 
darabjai mellett Seribe, ifj. Dumas, Legouvé, 
Feuillet," Dumatioir, Belot, Labiche, Augier, Sar- 
dou darabjainak fordításával kitűnő szolgálatot 
tett; s Szerdahelyi Kálmán, a Nemzeti Színház 
kedvelt salonszínésze, a ki eredeti íróul szin
tén nem tesz számot, de a ki szintén sokat for
dított Sardou-tói, Murger-tői, Sand George-tói, 
Labiche-tö 1, Hennequin-tői. Hogy színészek ilyen 
nagy számban özönlöttek a színpadi írók tábo
rába, annak oka részben az lehetett, hogy ez 
az időszak általában a színpadi hatás keresésé

nek jegyében folyt s a színészek e hatás sok 
titkát ismervén, nemcsak kedvet éreztek maguk
ban, hanem jogezímet is véltek bírni hatásos 
darabok írására. — a mi azonban a most fel
soroltaknak nem igen sikerült.

Az e korszak második felében még feltűnt 
néhány jelesebb drámaíróról — nevezetesen 
Rákosi Jenő-ről, Toldy István-ről és Bérezik 
Árpád-ró\ — egy későbbi fejezetben lesz szó, 
mert bár közülök Rákosi az ő 1866-ban adott 
első darabjával, Aesopus-sal, drámaírói pályájá
nak talán legzajosabb sikerét aratta — ez írók 
munkássága már voltaképpen az 1867-iki ki
egyezés utáni új korszak irodalmának történe
tébe kapcsolódik, s annak válik jelentékeny 
tényezőjévé.

Ugyané korszak terméke Madách hatalmas 
műve, Az ember tragédiája is, mely drámai 
formában van írva, de valójában bölcselmi 
költemény s így alig illeszkedik bele szervesen 
a magyar dráma történetébe. De nemcsak 
ezért, hanem irodalmi értékére és jelentősé
gére tekintettel is külön fejezetben kell róla 
szólanunk. Szász Károly.

Elméletek a népmesékről.
A nemzetek ijesztő tusájának láttára balzsa

mos tavaszi sugárként mosolyog felénk a népek 
fesztelen közlékenységének, egymáshoz való szí
ves közeledésének régi kedves bizonysága: 
meseköltészetük közössége. Azok a nemzetek, 
melyek most véres kardot villogtatnak szomszé
daik felé, a megértés meghitt bizalmasságának 
derűjét sugároztatták egykoron. Az a mese, mely 
az orosz muzsik ajkán megszólalt, talán már 
jóval régebben hangzott el a német mezőkön; 
szép rónaságunk egy-egy jóízű szavú mese
mondója nem egyszer olyan mesékkel lepi meg 
a hallgatót, melyek éppen olyan ismeretesek a 
Pó völgyében, mint Skóczia regényes bérczei kö
zött, vagy a festői Bosporus táján. A népmesék
nek ez az élesen szembeszökő megegyezése 
vagy rokonsága a folklore-tudomány legvonzóbb 
kérdése. Éleselméjű tudósok igyekeztek világot 
deríteni a nemzetközi mesekincs-keltette vitás 
kérdésekre, különösen a mesevándorlás mozza
natára.

Az orosz Stasof 1868-ban azt írja a muszka 
népköltés legnevezetesebb termékeiről, a byli- 
nákról, hogy csaknem teljesen megtalálhatók 
Hindosztánban, a tatár és tölök törzseknél, 
Közép- és Észak-Ázsia népeinél; a kievi hősök
ben a Mahabarata és Ramajana alakjait látja.1 
Darmesteter úgy nyilatkozott, hogy sajátképp való 
franczia népköltés nincs, mint nincs német vagy 
olasz sem, mert a néphagyománynak egyetemes 
a jellege.2 Grundtvig, a kiváló dán folklorista, 
a népköltés termékeit vadvirágoknak tekinti; 
ezek egyik országból a másikba jutnak, a hazai 
talajba gyökeret eresztenek.3 így vagyunk a nép
mesékkel is. Valóban, feltűnő az a jelenség,

1 Rambaud : La Russie épique, 163—164. 1.
2 Románia, X. kötet, 286. 1.
3 K. Warnke : Les lais de Marie de France, LXXXVII. 1.
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hogy ugyanazokra a mesékre a legkülönbözőbb^tani igyekszik ezt a felfogást. így A velenczei 
népeknél is rátalálunk. Igazat adunk az angol :4 kalmár tárgyaltakor említi a tárgy változatait s
Clouston-nek, hogy a népmesék tanulmánya 
nemcsak elmemozdító művelet, hanem az emberi
ség egyetemes testvériségébe vetett hitnek és 
a rokonérzésnek hathatós eszközlője is.1

Az angol Keightley Tamás már 1834-ben 
nagyon egészséges nézetnek ad kifejezést. Arra 
utal, ha valamely mesében több körülmény és 
helyzet ugyanabban a rendben követi egymást, 
mint egy másikban, úgy a mese vándorlásáról 
határozottan beszélhetünk.2

A franczia Loiseleur Deslongschamps 1838-ban 
adja ki Tanulmány az indiai mesékről czímű 
dolgozatát. Tanulságosan fejtegeti, hogyan ha
tolt be a bűvös ló indítéka az európai mesékbe, 
indiai és arab forrásokból. Feltűnést keltett a 
jeles tudósnak az az eljárása, hogy La Fontaine 
meséit keleti mesékkel hasonlította össze.3

Kevés tudományos munka tett olyan mély 
hatást, mint a német Benfey Tivadar-nak 1859- 
ben kiadott Pantschatantra-fordítását megelőző, 
vaskos könyvnyi terjedelmű Bevezetést}  Egy 
előkelő tudós, Paris Gaston, ezt a Bevezetési 
valóban classikus könyvnek tekinti.5 Ma már 
közhelylyé vált ennek a bámulatos tanultságról 
tanúskodó munkának a legfőbb eredménye, 
hogy az európai tündérmesék indiai eredetűek. 
Benfey arra utalt, hogy egyrészt az izlamita, 
másrészt a Buddha vallását követő népek moz
dították elő az indiai mesék egyetemes elterje
dését. Rossini Gaza ladrajáxa hivatkozva, Ben
fey azt élezi ki, hogy az olvasó nem is sejti, 
milyen ősrégi indiai mesével van dolgunk. 
Szépen fejtegeti, hogy a mesékben szereplő 
állatok háladatossága buddhista felfogásból szár
mazik, a rejtvénykérdések, a kígyómondák is 
indiai felfogásról tanúskodnak. Benfey az ephe- 
susi özvegy születési helyét is Indiában gya
nítja.6

A világ egyik legkiválóbb folkloristája, Köhler 
Reinhold, 1864-ben úgy nyilatkozott, hogy olyan 
mesék, melyek csak egy népnél fordulnának 
elő, nagyon ritkák. Úgy találja, hogy a mesék 
viszonylagosan csekélyszámú alapformák válto
zatai. „Csaknem kimondhatjuk — hangoztatja 
Köhler —, hogy a ki a Grimm-féle vagy egy 
másik, különösen gazdag tartalmú gyűjteményt 
olvasott, mint amilyen a norvég Asbjörnsen- és 
Moe-féle, igazán újat keveset talál az európai 
mesék összes többi gyűjteményeiben.“ 7

Benfey tanítása nyomán az a nézet kezd ural
kodóvá válni, hogy India a tündérmesék ős
hazája, de Simrock Károly már 1872-ben módosí-

1 W. A. Clouston: Popular Tales and Fictions Their 
migrations and transformations. 1877, Introduction, 
XII. 1.

2 Thomas Keightley: Tales and popular fictions, Lon
don, 1834, 6 -7 . 1.

3 Loiseleur iDeslongschamps; Essai sur les fables 
indiennes, 1838, 6—7. 1.

4 Pantschatantra: Fünf Bücher indischer Fabeln, 
Märchen und Erzählungen, 1859. Einleitung: 1 — 611.

5 Gaston Paris : Les contes orientaux au moyen äge, 
La poésie du moyen ágé ez. könyvében, II. série, 81. 1.

6 Vorrede: XXV, Einleitung 173., 213., 460., 461. 1.
7 Reinhold Köhler: Über die europäischen Volks

märchen cz. d.-ban, az Aufsätze über Märchen und
Sagen ez. könyvében, 13—35. 1.

azt emeli ki, hogy a meséket nem kell mindig 
keletről származtatnunk. Simrock szerint A ve
lenczei kalmárnak római jogszokáson alapuló 
meséje is nyugatról vándorolt keletre.1

Általában azonban Benfeynek nagy a tekin
télye. 1882-ben Varnhagen Ármin Benfey mód
szerével vizsgálja a Jovenianus-mese elterjedését 
a néphagyományban és a műköltészetben.2

Landau Márkus így nyilatkozik: „A mesék 
és elbeszélések nagy tömegére fennáll az Ázsiá
ból Európába való vándorlás elmélete. Egyesek 
ellentétes irányban vándorolhattak vagy önállóan 
is keletkezhettek különböző helyeken“.3

Katona Lajos-unk 1889-ben írja értekezését 
A népmesékről. Katona Lajos élesen utal az 
egyetemes mesekincs megegyező mozzanataira. 
Az indítékok egymásutánjában, lánczolatuk meg
egyező módjában a mesevándorlás hathatós 
bizonyságát látja. Példaképp bámulatos anyag- 
készlettel, a Psyche-mese számtalan változatát 
fejtegeti. Elfogadja Benfey indiai elméletét. Ka
tona úgy találja, hogy az indítékok összeszö- 
vődése és egymást követése, a földgömb száz 
meg száz helyén megdönthetetlenné teszi a 
mesevándorlás elméletét.4 Egy másik kiváló 
dolgozatában (A magyar népmeséről szóló iro
dalom) „kétségbe alig vonható“ tételnek tartja 
Schullerusnak azt az álláspontját, hogy autoch
ton, őseredeti magyar mesék ma már nincse
nek.5 Katona Lajos, éppen úgy, mint Arany 
László és Sebestyén Gyula, a magyar mesék
ben nem lát eredeti gondolatvilágot, ezt az elő
adásban, a külső és belső elrendezésben, a stí
lusban és fordulatokban veszi észre.6 Császár 
Elemér arra utal, hogy Katona Lajos Benfey 
elméletét Lang András s az anthropologiai 
iskola többi hívének tanításával akarta kibékí
teni.7 Katona Lajos, látva az egyetemes nép
hagyomány nagy csereforgalmát, a mesekincset 
mesetypusokra akarta visszavezetni. Tizenkilencz 
typust össze is állított. Ezen a téren Hahn, 
Gomme és Säinean előzik meg.8

A finn Aarne Antti is felállított egy mese- 
typus-rendszert.9

Lang András, az európai hírű folklorista, az 
anthropologiai irány képviselője. Lang kiemeli,

1 Kari Simrock: D ie  Q uellen d e s  S h akespeare  in  
N o vellen , M ärchen  u n d  Sagen , I. k., 213—254. 1.

2 H. Varnhagen : E in  in d isch es M ärchen a u f  se in er  
W a n d eru n g  durch die  a s ia tisch en  u n d  europäischen  L ite 
ra tu ren . 1—123. 1.

3 M. Landau; D ie  Q uellen  d es D ek a m ero n , 23. 1.
4 Megjelent Pécsett 1889-ben, 12., 15—29., 38., 49. 1.
5 E th n o g ra p h ia , 1901. Újabban az Iro d a lm i ta n u lm á 

n yo k b a n , I. k., 197. 1.
6 Ugyanott, 199. 1.
7 L. Császár Elemérnek Katona Lajosról írott élet

rajzi és méltató bevezetését Katona Lajos Iro d a lm i  
ta n u lm á n y a i előtt. (59— 60. 1.)

8 Katona Lajos: íro d . tan . I. k., 216—295. 1.— Egyik 
czikkében Katona Lajos a s z ím á tra  és s z ív m á tra  kife
jezések szláv eredetére utalva, kiélezi, hogy éppen 
olyan kölcsönvételek, »mint népünk hitének, babonájá
nak, valamint meséinek és mondáinak annyi eleme“, 
M a g y a r  N y e lv ő r , XIX. k., 537—538. 1.

9 Antti Aarne : V erzeichnis der M ärch en typen , Helsinki, 
1910. Alapos ismertetését 1. Berze Nagy János: A f in n e k  
m eseo sz tá ly o zá sa  cz. értekezésében, E th n o g r., 1913., 
65-82., 147—160. 1.

17*
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hogy a mai európai népek ősei éppen olyan 
vadak voltak, mint a milyenek manapság a kez
detleges népek. Ezt a világnézetet meséik tük
rözik. így Lang szerint a mesék azonosságát 
inkább anthropologiai tényezők magyarázzák, 
mint a vándorlás. Lang az egyptomi mesékkel 
akarja czáfolni az indiai álláspontot. Arra utal, 
hogy az afrikai és amerikai meséknek sem vol
tak összekötő szálaik Indiával. Úgy találja, hogy 
a legtöbb európai mesében kevés az indiai 
nyom. De Lang sem tagadja egyes esetekben 
a mesevándorlást.1

Cosquin Emmánuel felfogása a Lángé ellen 
irányul. Cosquin felveti a kérdést, hogyan öltöz
ködtek ezek a mesék ugyanabba az alakba, s 
hogyan rendezkedtek ugyanabba a rendbe? 
Cosquin Benfeynek lelkes híve. Erősen kárhoz
tatja Lang elméletét.2 Majd így kiált fel: „Milyen 
tanulságos Odysseia ezeké a meséké, melyek 
annyi háború és zűrzavar közepett, annyi lénye
gesen eltérő művelődésen át, a Ganges vagy 
az Indus partjairól lotharingiai vagy bretagnei 
patakéira kerültek el!“3 Cosquin egy másik 
dolgozatában is Lang ellen támad.4 Míg Lang 
azt állítja, hogy keleten és nyugaton egymás
tól függetlenül is keletkezhettek rokon mesék, 
Cosquin azt jegyzi meg, hogy szilárd meggyő
ződése szerint ez az elmélet tarthatatlan, mert 
ha keleten és nyugaton részletesen hasonló 
mesék vannak, úgy ez a jelenség közös eredet
ről tanúskodik.5

Meyer Gusztáv-nak is az a véleménye, hogy 
a mese valamely nemzetnek nem kizárólag való 
kincse, mert sok a változat a szomszédos né
peknél, sőt Afrika és Ázsia népeinél is. így a 
vándorlás-elmélet a legkielégítőbb.6

Lang-nak az éleselméjü Bédier József-ben 
akadt lelkes híve. Bédier Les fabliauxjában azt 
hangoztatja, hogy a mesék eredetéről és elter- 
jedásök módjáról semmit sem tudunk. A mese
összehasonlításról Bédier fitymálva szól. Egy 
helyen éles gúnynyal úgy nyilatkozik, hogy 
Ezraél angyal vagy Fő isten sem tudná hűsé
gesen feltárni valamely mese millió változatá
nak történetét. Erősen hiszi, hogy a mesék több 
forrásból származnak. Szigorúan kárhoztatja 
Benfeyék egyoldalú tanítását.7 Tagadhatatlan, 
hogy Bédier okoskodásában is van annyi túl
zás, mint a Benfeyében. Nem csodáljuk, hogy 
akadt egy mélylátású kutató, Pillet Alfréd, ki 
kitűnő monographiában Bédier vei ellenkező 
álláspontra helyezkedik 8

Ddnhardt Oszkár, a „Natursagen“ mérhetet

1 Andrew Lang: Myth, Ritual and Religion, 1887, 
11. k., 310-311., 319—320. 1.

5 Emm. Cosquin : Contes populaires de Lorraine cz. 
gyűjteményének Bevezetésé ben, XV., XXXII—XXXV. 1.

3 U. o., XLV. 1.
4 Emm. Cosquin: Que’ques observations sur les „Inci

dents communs aux contes européens et aux contes 
orientaux“, 1891.

4 68. 1.
6 Finnische Märchen. Übersetzt von Emmy Schreck, 

Weimar, 1887. Einleitung von Gustav Meyer, V— 
XXX. 1.

7 Második kiadása 1895 ben jelent meg. L a 14—16., 
150., 223—224 , 227., 285. l.-okat.

8 Alfred Pillet: Das Fabliau von den trois bossus 
ménest reis, 1901.

len tudású szerzője, egyik dolgozatában elfo
gadja Richard Andrásnak a mesék generatio 
aequivoca\äw\ hangoztatott nézetét. Kiélezi, hogy 
több indíték egyformasága mindig a vándorlás 
mozzanatára utalja a kutatót.1

Újabban nagy feltűnést keltett amár fentebb em
lített Aarne Antti finn tudósnak elmélete Aarne 
a mesét elbeszélésnek fogja fel, mely határozott 
helyen és határozott időben született, vándorlásai
ban pedig számtalan átalakuláson ment keresztül. 
Ezek az átalakulások a gondolkodás és a képzelet 
szigorú törvényei szerint mentek végbe. Ha sikerül 
ezeket a változásokat lehántanunk s ha meg
találtuk a mese őseredeti alakját, úgy eljutot
tunk a vizsgált mese őshazájába s néhány uta
lást nyertünk keletkezésének idejére is. Aarne 
ezt az összehasonlító földrajzi s történeti mód 
szert bámulatosan szabatos philologiai munká
val, először a varázsgyűrűről, majd a három 
varázstárgyról és a csodás gyümölcsökről, végre 
a varázsmadárról szóló mesék meglepően éles
elméjű taglalásával igyekszik igazolni.2

Forke Alfréd műve -az indiai mesékről arra 
az eredményre jut, hogy a legrégibb idő óta 
minden nép önállóan alkot meséket. Ezeknek 
a meséknek meglepő egyezését legtöbbször a 
véletlennek tulajdonítja. De azt is kiélezi, hogy 
nem egy esetben történt kölcsönzés, mert egyes 
mesetárgyak egyik néptől a másikhoz könnyen 
vándorolnak. India nem egyetlen forrása a me
séknek, mert nyugatról India is kapott mesé
ket.3 Forke munkáján érzik Martens Károly 
könyvének,4 továbbá Lang és Bédier elmélke
désének hatása Aarne módszerét Forke süppe- 
dékesnek tekinti.

Von der Leyen az álomnak is nagy jelentő
séget tulajdonít az egyes meseindítékok létre
jöttében. Úgy vélekedik, hogy egyes mesék 
varázsműveietek s beteges izgalmak eredményei. 
Elméletét ügyesen választott példákkal igyekszik 
igazolni. Utal arra is, hogy a lélekben való hit 
is alapja egyes meséknek. Jelentősnek tartja 
még az állat- és növényvilág hatását. Éppen 
ilyen a csillagoké. A mindennapi élet is nyomot 
hagy a népmesékben. Észreveszi azt is, hogy a 
régi élet egyes mozzanatai is élnek. A mesék 
őshazájának nem csupán Indiát tekinti. Elismeri 
ugyan, hogy ezeknek a meséknek nagy hatásuk 
volt más keleti népekre, jóval nagyobb, mint 
Benfey gondolta, viszont a nyugatiakra kevésbbé 
hatottak, mint Benfey hitte.5

A meseelméletek tárgyalása mindenesetre azzal 
az eredménynyel járt, hogy Benfey tanítása a 
maga merevségében tarthatatlan. Valóban, kép
telenség volna csak elképzelnünk is. hogy csu
pán a hinduknak lett volna meseteremtő kép- 
zeletök, míg más népeknek nem jutott volna

1 Oskar Dänhardt: Beiträge zur vergleichenden Sagen- 
und Märchenforschung, 1908, 2. 1.

2 Antti Aarne: Vergleichende Märchenforschungen, 
Helsingfors, 1908, I—VI. 1.; a varázsgyürűröl: 3—78., 
a másodikról 85 — 140., a harmadikról 145—198. 1.

3 A. Forke: Die indischen Märchen, 1911., 24., 39., 
42. 1.

4 Ch. M artens: L'origine des contes populaires, Lou
vain, 1894.

6 Friedrich von der Leyen : Das Märchen, 1911, 35— 
52., 66-67., 123. 1.
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semmi sem ebből a lelki adományból. Az anthro- 
pologiai elméletet is kikezdheti a kritika. Elis
merjük Lang és Bédier súlyos érveinek jelentő
ségét de azt, hogy hosszabb szövetű azonos 
mesék is keletkezhettek volna egymástól füg
getlenül, valószínűtlennek tartjuk. Legjózanabb 
Aarne kiindulása, de legingoványosabb az útja. 
Valóban, az egyik nép éppen úgy alkothat 
mesét, mint a másik, az egyik kor is éppen 
olyan alkalmas a meseteremtésre, mint a másik, 
de a legtöbbször a legéberebb okoskodás sem 
tudja kinyomozni az eredő helyet és a keletke
zés korát. Csupán azzal a ténymegállapítással 
kell beérnünk, hogy a mesék csereforgalma, 
néptől néphez való eleven áramlásában, az 
emberi solidaritás legmegragadóbb nyilvánu
lta , arról azonban, hogy ezt a nemzetközi 
vándorutat szilárd adatokkal tudnók megjelölni 
térben és időben, örökre le kell mondanunk.

Elek Oszkár.

A tengeralattjáró.
Közvetlenül a világháború kitörése előtt, 1914 

iún. 5-én Sir Percy Scott, angol tengernagy a 
Times-hez intézett levelében a következőt írta: 
„Meggyőződésem szerint a tengeralattjáró le fogja 
győzni a nagy hadihajókat a tengeren éppúgy, 
a hogyan az automobil legyőzte a lovat az 
országúton“. Ez a vélemény annak idején nagy 
feltűnést keltett, azonban a szakembeiek egy
általában nem osztoztak benne, hanem puszta 
rémlátásnak tekintették. Abban az időben nem
csak a költők és a phantasták, hanem a szak
emberek is a léghajóban és a repülőgépben 
látták azt a technikai vívmányt, a mely hivatva 
van a hadviselés módján változtatni. A világ
háború eseményeiből azonban kitűnt, hogy ezek 
ugyan nagyon használható hadieszközök, de a 
hadviselés módján egyáltalában nem változtat
nak, ellenben a tengeralattjáró nemcsak igazolta 
Sir Percy Scott előrelátását, hanem azon túl is 
ment. Mert bizonyára ő sem gondolt arra, hogy 
egy tengeralattjáró egyetlen rövid óra alatt képes 
lesz három nagy hadihajót a tenger fenekére 
küldeni, a hogyan azt a „U9“ az „Aboukir“-ral, 
a „Cressy“-vel és a „Hogue“-gal tette. És bizo
nyára ő sem merte feltenni, hogy az angol 
tengerészet valamikor a következő parancsot 
fogja kapni: „Az ellenséges tengeralattjáró szom 
szédságából teljes gőzzel el kell menekülni még 
akkor is, ha valamely megtorpedózott testvér
hajót és személyzetét sorsának kell átengedni“.

De a meglepetések sorozata ezzel még nincs 
kimerítve. A tengeralattjáró felfedezésében és 
tökéletesítésében ugyan nagyon sok nemzet 
vett részt, de éppen Németország a legkisebb 
mértékben. Legalább a világháború kitöréséig 
így tudtuk. Németország a tengeralattjáró építésé
ben az ötödik helyet foglalta el, még Oroszország 
is előtte járt. Mutatja ezt a következő statisz
tikai összeállítás, a mely az 1913-ik esztendőig 
már kész vagy építés alatt álló tengeralattjárók 
számát tartalmazza:

1. A vízszinalatt lévő hajóra minden oldalról hat a fölötte lévő víz
oszlop nyomása.
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német tengeralattjáró arra tudta kényszeríteni 
az óriás angol és franczia flottát, hogy kikö
tőkben vesztegeljen. Az új fegyvernemtől való 
félelem morális hatása a világháború lefolyására 
vonatkozó képzeteket teljesen megváltoztatta.

Tekintetbe véve a tengeralattjárónak ezt a 
nagy világtörténeti jelentőségét, szükségesnek 
tartottuk a reá vonatkozó adatokat — azokat, 
a melyekhez hozzá lehet jutni — olvasóink 
részére összeszedni.

Szerkezete.
A tengeralattjáróval szemben az egyik köve

telmény az, hogy a víz színén éppúgy mozogjon 
mint bármely más hajó, a másik követelmény 
pedig az, hogy bármely időpontban a vízszín 
alá tudjon merülni és ott tetszés szerinti moz
gásokat végezzen és a kívánalom szerint ismét 
felmerüljön.

A vízszin alá való merülés azáltal válik lehe
tővé, hogy megfelelő tartályok vizet vesznek fel,

2. Tengeralattjárók keresztmetszetei.
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3. Tengeralattjáró belső része. Készült az osztrákSés magyar haditengerészet részére a kiéli Krupp-gyárban.

miáltal a hajó súlya nagyobbszik, illetőleg a 
reá működő felhajtóerő kisebbszik, tehát a tenger
alattjáró a nehézségi erő hatása alatt éppúgy sü- 
lyed, a hogyan azt más hajó teszi, ha szerencsét
lenség alkalmával vagy torpedólövés követ
keztében vízalatti részén nyílás támad.

A víz alá való merülés lehetőségének köve
telménye határozza meg a tengeralattjáró szer
kezetének alapelvét. A mikor ugyanis valamely 
test víz alatt van, minden oldalról működik reá 
a felette lévő vízoszlop nyomása és falait be 
akarja horpasztani (1. ábra). Ez a nyomóerő 
igen jelentékeny, mert minden 10 m mélység 
nek 1 atmosphaera, vagyis négyzetcentiméte
renként 1 kg súly, négyzetméterenként pedig 
10 tonnasúly nagyságú erő felel meg; 50 m 
mélységben tehát a hajó falának minden négy
zetméterére már 50 tonnasúly működik. Hogy 
ezt a nagy nyomóerőt összeroppanás nélkül 
kibírhassa, megfelelő alakú szilárd szerkezettel 
kell bírnia. A kívülről jövő nyomóerőkkel 
szemben a gömbalakú test fejti ki legkönnyebben 
az ellenállóerőt. Azonban ilyen alakú hajót 
úgy a víz felszínén mint a víz alatt nehéz volna 
mozgatni, azért minden tengeralattjáró hosszú 
henger vagy szivar alakjában készül, mert ez 
az alak itt éppúgy mint a léghajó esetében a 
felmerülő ellenállások szempontjából a legked
vezőbb.

A felszínen való hajózás lehetővé tételének szem
pontjából azonban még ez az alak sem felel meg 
teljesen a kívánalomnak, tehát a hengeres belső 
részt oly burokkal szokás körülvenni, a milyen 
alakban a felszíni hajók sok száz évi tapasz
talat alapján készülnek. Mindezek folytán minden

tengeralattjáió két részből áll: egy belső hajóból, 
a mely a vízalatti nagy nyomások kibírására 
készül, továbbá egy külső részből, a mely a 
belő részhez érintő irányában illeszkedik hozzá 
vagy azt teljesen körülveszi (2. ábra). A belső 
hajót alámerülés esetén vízhatlan módon el kell 
zárni, ellenben a külső hajó falai részben át 
vannak lyuggatva, úgy hogy alámerüléskor a 
víz szabadon közlekedik a két hajó közötti tér
részekben.

A hengeralakú belső hajó úgy készül, hogy 
egymástól |  m távolságra köralakú aczéltar- 
tókat erősítenek meg és ezeket 20 mm-es aczél- 
lemezekkel boritják be (3. ábra). Minden szege
cselésnek a legnagyobb gonddal kell készülnie, 
hogy a vízhatlanság biztosítva legyen. A belső 
hajó középső részéből a parancsnoki torony 
nyúlik ki, a melyet vízalámerülés esetében víz
hatlan módon lehet elzárni. Ennek a toronynak 
oldalfalai nyílásokkal vannak ellátva, melyeket 
vastag üveg takar el. A toroyban 2—4 ember 
talál helyet; innét kormányozzák a hajót. A belső 
hajón még más nyílások is vannak; két nyílás 
rendesen bejáróként szerepel a személyzet ré
szére, egy nyílás pedig a torpedók és a fel- 
szerelési tárgyak bevitelét teszi lehetővé.

A belső hajót megfelelő keresztfalak több 
rekeszre osztják. Az így támadt főbb helyiségek 
a következők: torpedórekesz, tiszti lakás, pa
rancsnoki helyiség, legénységi lakás, gépterem 
(4. ábra).

A külső és a belső fal közötti űr kereszt
falakkal rekeszekre van felosztva, melyeknek 
egy része a fűtőolajat tartalmazza, másik ré
sze pedig vízballaszt felvételére szolgál. A víz-
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tartályok pontosan vannak méretezve, úgy 
hogy minden egyes tartály vízfelvételének az 
alámerülésre való hatása teljesen ismeretes. 
A víztartályok többfélék. A fővíztartályon kívül 
vannak segéd-, szabályozó- és kiegyenlítő tar
tályok, a melyek a torpedólövésnél és az olaj 
elégésénél előálló súlyveszteségek, továbbá a 
víz változó sótartalma folytán előálló felhaj
tásbeli különbségek kiegyenlítésére szolgálnak. 
Fontos szerepük van a szintező-tartályoknak 
(trimming tanks), melyek a hajó hátulsó és 
elülső részén vannak elhelyezve; töltésük vál
toztatásával a hajó vízszintes vagy tetszésszerinti 
ferde helyzetbe hozható.

A fedélzet a belső hajóra illeszkedik és át van 
lyiaggatva, úgy ho«y alámerüléskor közte és a 
belső hajó között a víz szabadon közlekedik. 
A fedélzeten nyer elhelyezést a drótnélküli 
távíró antennája, a motorok kipuffogó csöve, 
ventillatios csövek, a periscop és egy elmoz
dítható hajózási híd.

A tengeralattjáróknak a vízszínén való haj
tására kivétel nélkül Diesel-motorok szolgálnak, 
ezek a modern gépek, a melyek előreláthatólag 
más téren is ki fogják szorítani a gőzgépet. 
Régebben benzinmotorokat is használtak, azon
ban el kellett őket hagyni, mert rosszul szel
lőzött zárt térben a benzingőzök a levegővel 
igen könnyen robbanó keveréket alkotnak. 
A Diesel-motorokat ugyanis nehéz olajokkal 
lehet táplálni, a melyek minimális gőzmennyi
séget fejlesztenek.

Víz alatt a tengeralattjáró ez ideig legjobban be
vált energiaforrása azelektromos energia. Ilyennek 
felraktározhatása czéljából minden tengeralatt
járó megfelelő kapacitású accumuiatorteleppel 
van ellátva. Ezt a telepet rendes körülmények 
között egy dynamogép árama tölti, melyet a 
Diesel-motorok a felszínen való haladás alkal
mával hajtanak akkor, ha nem szükséges éppen 
a teljes sebességgel való haladás. Az accumu- 
latortelep árama hajtja víz alatt a hajót, a mikor 
a dynamogép mint motor dolgozik; .ez szolgál
tatja továbbá a világítóáramot és ez látja el 
árammal a szivattyúk motorait.

A tengeralattjáróknak energiával való ellátása 
nagyon fontos problema, a mely a feltalálókat 
sokat foglalkoztatja, és nincs kizárva, hogy ezen 
a téren nagyobb újítások történnek. Néhány 
felmerült tervet már ez alkalommal is ismer
tetni fogunk. A Diesel-motorok ugyan kitűnő 
gépek, azonban sebességük nem változtatható 
nagy határok között. Viszont a felszínen való 
haladás nagyon különböző sebességeket igényel. 
Az Egyesült-Államok egyik hajógyára tehát 
olyan tengeralattjárót épített, a melynek Diesel
motorjai csak arra szolgálnak, hogy felszíni 
haladás közben dynamogépeket hajtsanak. A

termelt elektromosáram részben az accumu- 
latorok töltésére, részben pedig a hajó hajtására 
fordittatik. Ezt a hajót tehát felszínen is elek
tromotor hajtja.

A belga Del Proposto viszont teljesen ki 
akarja küszöbölni a sok helyet elfoglaló és 
súlyos accumulatortelepet, mely még azzal a 
kellemetlenséggel is össze van kapcsolva, hogy 
a levegőt — víz alatt oly becses anyagot — 
kénsavgőzökkel rontja. Tervezete a következő. 
A Diesel-motor a felszíni haladás alkalmával 
megfelelő tartályokba levegőt sűrít össze. Víz 
alatt ez a sűrített levegő kétféle módon 
használtaik fel: először átmegy sűrített levegőjű 
motorokon, a hol leadja az összenyomásnál fel
halmozott energiát, azután pedig bemegy a 
Diesel-motorba és ott az olaj elégését előidézve, 
leadja chemiai energiáját. E rendszerrel tehát 
a víz alatt sűrített levegőjű motorok és Diesel
motorok hajthatnák a tengeralattjárót. A kiszálló 
égési termékeket persze megfelelő tartályokba 
kellene összegyűjteni, mert különben felszállásuk 
alkalmával elárulnák a tengeralattjárót.

A franczia Charles-Lebrun 1912—1913-ban 
sokat kísérletezett oly tengeralattjáróval, a mely 
egyetlen gőzgéppel volt felszerelve. Felszíni 
hajózásnál a fejlesztett gőz rendes módon haj
totta a hajót, azonkívül bizonyos mennyiségű 
gőz egy Maurice-féle kazánban raktározódott fel, 
a mely kitűnő hőszigetelő-anyagokkal volt 
védve. A vízszínalatti hajózásnál azután ez a 
felraktározott gőz hajtotta a gőzgépet és így a 
hajó csavarjait. Ezen rendszernél tehát egyetlen
egy gőzgép végzi a munkát úgy a felszíni mint 
a vízszínalatti hajózásnál A francziák a háború 
előtt sokat reméltek ettől a rendszertől, azonban 
azóta nincsenek adatok az elv további fejlő
désére «nézve.

A mai tengeralattjárók nagyobb mennyiségű 
levegőt is visznek magukkal aczélpalaczkokba 
nagy nyomás alatt összesűrítve. Ez a levegő 
részben a belső üregekben lévő levegő felújítására, 
részben pedig a víztartályok gyors kiürítésére 
(kifuvására) szolgál. Az aczélpalaczkok töltését a 
Diesel motorok végzik, megfelelő sűrítőszivattyúk 
(compressorok) hajtása által.

Ha nincs veszély, akkor a víztartályokban lévő 
víz kinyomását és így a hajó emelkedését külön 
e czélra szolgáló vízszivattyúk végzik, a melyeket 
elektromotorok hajtanak.

A világháború kitörése előtt általában két 
typusú tengeralattjárót volt szokás építeni, egy 

nagyobbat és egy kisebbet. A nagyobb 
penscop úgy készült, hogy nagyobb távolságra 

— ki a nyílt tengerre — is elme
hessen. Azt a távolságot, melyet a 
hajó oda-vissza megfuthat a nélkül, 
hogy készleteit ki kellene egészíteni

horgony

s ű r í te t t  le v e g ő

4. Régibb typusú tengeralattjáró hosszmetszete.
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5. 1 Felszíni hajózás. 2  Szinlhelyzet. 3  Alámerülés mozgás közben (a hajó hajlása túlozva van, a valóságban nem nagyobb'1/* foknál).

hatástávolságnak (actioradiusnak) szokás nevezni. 
Az Egyesült Államok már a világháború kitörése 
előtt oly tengeralattjárókat építettek, melyeknek 
hatástávolsága 5000 tengeri mértföldig terjedt. 
Ezeknek a hajóknak súlya 1000 tonna körül van, 
hosszúságuk mintegy 80 m, szélességük 8 m, 
maximális sebességük vízszínen 20 csomó, 
víz alatt 14 csomó óránként. Víz alatt 1 óráig 
haladhatnak maximális sebességgel, redukált 
sebességgel azonban 24 óráig. A vízalatti tartóz
kodás ideje felmerülés nélkül 36 óra körül van.

Valószínű, hogy Németország még nagyobb 
hatásképességü hajókkal rendelkezik, de az erre 
vonatkozó adatok hiányoznak.

A kisebb hajók a kikötők és partok védelmére 
szolgálnak. Tonnatartalmuk általában 400 tonna 
körül van. Hatástávolságuk, sebességük vízalatti 
tartózkodásuk ideje megfelelően kisebb.

Az a mélység, a melybe a tengeralattjárók 
veszedelem nélkül leszállhatnak, különböző: az 
európai államok általában 50 m mélységre, az 
amerikai Egyesült-Államok 70 m mélységre szer
kesztik tengeralattjáróikat. Erre a mélységre azo
kat ki is próbálják, a mi úgy történik, hogy a 
hajót személyzet nélkül, ballaszttal megterhelve 
a megkívánt mélységbe sülyesztik.

Vízszínalatti mozgása.

Ha valamennyi víztartály üres, akkor a tenger
alattjáró a víz felszínéből mintegy 1 | m rel emel
kedik ki. Ilyenkor teljesen úgy kormányozható, 
mint bármely más hasonló nagyságú felszíni hajó.

Az alámerülés a tengeralattjáró legfontosabb 
és egyszersmind legkényesebb mozdulata, a 
mely a személyzettől, különösen pedig a mű
veleteket vezető tiszttől a legéberebb figyel
met követeli, mert egy hibás mozdulat végzetes 
következményekkel járhat.

Az alámerülés mozgás közben történik: mi
alatt a hajó rendes sebességével halad czélja 
felé, az alatt szinte észrevétlenül és minden 
rázkódtatás nélkül merül alá, mintha lejtőn 
csúsznék le a megállapított mélységbe. Az alá
merülés előtt el kell távolítani, illetőleg le kell 
szerelni a fedélzeten lévő tárgyakat. Maga a 
művelet rendes körülmények között két foko
zatban megy végbe. A megfelelő tartályokba 
való vízbeeresztés által mindenekelőtt az úgy
nevezett szinthelyzetbe (awash condition) jut a 
hajó, a mikor is a víz felszíne majdnem a fe
délzetig ér és csak a torony nyúlik ki a víz
ből. Ezután parancsszóra mindenki a hajó bel
sejébe megy, a nyílásokat maguk mögött be
csukják, a Diesel-motorokat megállítják és az 
elektromos motorokat becsatolják. Ezután be

csukják a torony nyílását is és kinyitják a fő
víztartály szelepeit. A mint a fővíztartály meg
telik vízzel, a hajóra már csak 1—2 tonnányi 
felhajtóerő működik, úgy hogy ha nem volna 
sebessége, akkor a torony csúcsa kiállana a 
vízből. Azonban a mozgás miatt a hajó egé
szen lemerül a megállapított mélységbe és pe
dig azért, mert a hajó elején és hátulján lévő 
mélységi kormányfelületekre (hydroplánokra) 
mozgás közben a víz nyomóerőt fejt ki, a mely 
a hajót a mélységbe hajtja le. (5. ábra.) Az alá
merülés egész művelete 2 -  3 perez alatt be 
van fejezve.

A tengeralattjáró alámerülését tehát egy sta
tikai és egy dynamikai ok idézi elő. A statikai 
ok a hajónak vízballaszttal való megterhelése, 
a melynek mértéke azonban úgy van meg
szabva, hogy a hajóra még mindig működik 
1—2 tonnányi felhajtóerő, tehát a nyugvó hajó 
nem is merülne teljesen a vízszín alá. A teljes 
alámerülését a dynamikai ok hozza létre, a mely a 
hajó mozgása folytán áll elő. Ez az ok itt épp 
úgy működik, mint a levegőben mozgó repülő
gépnél. A tengeralattjárót ugyanaz az ok viszi 
le a mélységbe, a mely ok a repülőgépet fel
viszi a levegőbe.

Ez e dynamikai ok teszi továbbá lehetővé 
a tengeralattjárónak a vízszínalatti kormányzá
sát. A mélységi kormányfelületeknek megfelelő 
állításával a hajó könnyen és gyorsan mélyebbre 
sülyed vagy magasabbra megy. (6. ábra.) A vízszin
tes síkban való kormányzás épp úgy történik, mint 
a víz felszínén. A vízszín alatt tehát a kormá
nyos két kormányt kezel, az egyikkel a mély
séget szabályozza, a másikkal pedig az előre 
való haladás irányát. Szemei e közben három 
eszközön függnek folytonosan. Az egyik közön
séges manometer, a mely a víz nyomását mu
tatja abban a mélységben, a melyben a hajó 
halad. Ez a manometer tehát a mélységet 
jelzi és így is van skálázva. A másik eszköz 
az iránytű. E czélra újabban majdnem kizáró
lagosan gyroscopikus iránytűt használnak, a 
mely jóval pontosabb vezetést tesz lehetővé, 
mint a közönséges mágneses iránytű. A har
madik eszköz a vízszinmutató, a mely a hajó 
tengelyének hajlását jelzi és lehetővé teszi a 
hajónak vízszintes vezetését.

Néha szükséges, hogy a tengeralattjáró vala
mely meghatározott helyen, minden előrehala
dás nélkül, tehát tisztán statikus úton, merül
jön a vízszín alá. A tengerészek ilyenkor 
tréfásan azt szokták mondani, hogy aludni 
térnek. Ebben az esetben az első feladat a 
tengerfenék mélységének kipuhatolása, mert az 
aludnitérést csak úgy lehet megcsinálni, ha a
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6. 4 Vízszínalatti hajózás kintlevő periscoppal. 5 Vízszínalatti hajózás nagyobb mélységekben. 6  Emelkedés mozgás közben.

tenger 50 m-nél nem mélyebb. A mélységet jó 
tengerészeti térképről lehet leolvasni, de czél- 
szerű közvetlenül is meghatározni, a mi nem 
nehéz művelet. A fedélzet rendbehozása és a 
gépek elállítása után mindenekelőtt annyira 
megterhelik a hajót, hogy csak 1—2 tonnányi 
felhajtóerő maradjon. Azután igen gondos és 
lassú vízbeereszíéssel ezt a felhajtóerőt is meg
szüntetik és néhány kg-nyi súlytöbbletet is ad
nak, a mi elegendő ahhoz, hogy a hajó lassan 
a fenékre menjen. A fenékre érve, még nagyobb 
megterhelést szokás alkalmazni, hogy á ha
lót esetleges áramlások helyéből ki ne moz
dítsák.

Kényelmesebb alámerülés a horgonykötélen 
való lekapaszkodás Minden tengeralattjáró 
ugyanis mintegy 500 kg súlyú horgonyt visz 
magával. Ezt a horgonyt leeresztik a fenékre, 
azután vízbeeresztéssel annyira megterhelik a 
hajót, hogy mintegy 100 kg súlynyi felhajtóerő 
maradjon. Ezután a horgonyt tartó kötelet fel
csavarják, úgy hogy az egész hajó a kötél 
húzása következtében a kívánt mélységbe nyo
mul le.

Mindkét tisztán statikus lemerülésnél igen 
gondosan kell ügyelni arra, hogy a hajó ten
gelye vízszintes helyzetben maradjon. E czél 
elérésére most a mélységi kormányfelületek 
nem alkalmazhatók, hanem majd a hajó elején, 
majd pedig a hátulján lévő szintező-tartályba 
kell vizet beereszteni. Mindegyik alkalommal a

hajó illető része kissé sülyed, úgy hogy az 
egész hajó úgy libeg, mint a mérleg karjai 
súlymérésnél, épp azért ezt a két statikus 
alámerülési módot „egyensúlyozásnak“ is szo
kás nevezni.

Megjegyezzük még, hogy a víztartályokba 
való vízbeeresztés mindig két szelep nyitása 
útján történik: az egyik szelepen betódul a 
víz, a másikon pedig sűrítve kiáramlik a le
vegő. Ezt az eljárást tréfásan „szellőztetésnek“ 
nevezik. A főtartályok levegője mindig a sza
badba áramlik ki, mert ha a hajó belső üre
gébe áramolnék, ott a légnyomást annyira meg
növelné, hogy a benne levő tartózkodás kelle
metlenné válnék.

A felszínre való emelkedés czéljából a víz
tartályokban lévő vizet ki kell nyomni. Ezt a 
feladatot rendes körülmények között közönsé
ges nyomóvízszivattyúk végzik, melyeket elektro
mos motorok hajtanak. Gyors emelkedés czél
jából az aczélpalaczkokba elraktározott sürített 
levegővel lehet a víztartályokból a vizet „ki
fújni“.

Az alámerülés veszélyei.

Évekkel ezelőtt, a tengeralattjáró fejlődésé
nek első idejében, sok szerencsétlenség történt 
azáltal, hogy a hajó a tengerfenékre sülyedt, 
úgy hogy onnét már nem tudott ismét a fel
színre vergődni. Ezekből a szerencsétlenségek
ből a hajóépítő technika nagyon sokat tanult

7. Osztrák és m agyar haditengerészet egyik kisebb tengeralattjárója.
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és ma már az ilyen fajta esetek bekövetkezésé
nek valószínűsége a legkisebb mértékre van 
leszállítva, de semmiesetre sincs kizárva

Egészen csekély okok idézhetik elő a sze
rencsétlenséget. Egy német tengeralattjáró pél
dául azért sülyedt el, mert egy észrevétlen 
kavics megakadályozta az egyik nyílásnak víz
hatlan bezárását, a mit csak akkor vettek észre, 
mikor már nem lehetett segíteni.

Újabban a nyílások blockirozva vannak, vagyis 
a víztartályok szelepei csak akkor nyithatók ki, 
ha a nyílások be vannak zárva. Szabályként 
van továbbá kimondva, hogy az alámerülés 
előtt a hajó vízhatlanságát meg kell vizsgálni, 
a mi a következőképpen történik. Aczélpalacz- 
kokból levegőt eresztenek a belső üregbe, az
után manometereken megfigyelik, hogy a lég
nyomás emelkedett-e, illetőleg nem csökken-e 
gyorsan.

Több szerencsétlenség úgy történt, hogy alá
merüléskor a hajó felfordult. E felfordulás oka 
a physika egyik alaptörvényében található meg. 
Minden vizen úszó hajó ugyanis két erő hatása 
alatt á ll: az egyik erő a hajóra működő nehéz
ségi erő, melynek támadópontja a hajó súly
pontjában van, a másik erő a víz nyomásából 
eredő felhajtás, melynek támadópontja a kiszo
rított víznek megfelelő tér, vagyis a víztér 
(déplacement) súlypontja. A felszíni hajóknál 
is a hajó alakjának olyannak keli lenni hogy 
hajlás esetében a két erő a hajót az eredeti 
helyzetbe igyekezzék visszavinni (8. ábra, má
sodik rajz). Ez esetben az egyensúly stabilis. 
Ugyanez az eset a tengeralattjárónál is, ha a 
felszínen hajókázik. A mikor azonban a víz
szín alá merül, akkor a víztér súlypontja fel
felé megy, tehát okvetlenül bekövetkezik egy 
pillanat, a mikor a víztér súlypontja és a hajó 
súlypontja összeesnek (8. ábra, harmadik rajz). 
A bajó ebben a pillanatban indifferens egyen
súlyban van. Nagyon kényes helyzet ez, mert 
ha ebben a pillanatban a hajó belsejében a 
tömegek elhelyezése megváltozik (ha például 
valamelyik ember helyéről elmozdul), akkor a 
hajó felfordul. Ez eset bekövetkezésének elhá
rítása czéljából az alámerülés ideje alatt szigo
rúan meg van tiltva a mozgás, ezenkívül min-

8. A tengeralattjáró stabilitása. .S' a hajó súlypontja, D  a víztér (empla
cement) súlypontja. Felszíni hajózásnál elhajlás esetén a két erő az 
eredeti helyzetbe viszi vissza a hajót (má-odtk rajz). Alámerüléskor 
bizonyos időpillanatban a két súlypont összeesik, a hajó ily énkor 
indifferens egyensúlyban van; bármely m  tömeg a hajót felbillentheti.

den a belső üregben lévő tárgy rögzítve van. 
A mint a víztér súlypontja a hajó súlypontja 
fölé kerül, az egyensúly ismét stabilis, mert a 
két erő olyan forgást hoz létre, a mely a hajót 
eredeti helyzetébe viszi vissza. Ilyenkor tehát 
már megint lehet mozogni. A felfordulás meg
akadályozása czéljából ezenkívül a hajó olda

lára stabilizáló felületek vannak erősítve, a 
melyek forgás esetében a vízben ellenállásra 
találnak.

A szerencsétlenségek bekövetkezésének el
hárítására szolgáló berendezésekből még a kö
vetkezőket említjük meg. A hajó több rekeszre 
van osztva, a melyek egymástól vízhatlan mó- 9

9. Szerencsétlenül járt tengeralattjáró kiemelése.

dón elzárhatok. Ha e rekeszek közül csak az 
egyik telik meg valami módon vízzel, akkor 
még a hajó nem merül alá. Ezenkívül minden 
hajó automatikus mélységszabályozóval van el
látva, mely rögtön működni kezd, a mint a 
hajó a megengedettnél nagyobb mélységbe 
sülyed le. A működése abból áll, hogy a víz- 
szivattyúkat becsatolja. Minden helyiségben 
van továbbá a Westinghouse féle vészfékhez 
hasonló készülék, a melynek megrántása az 
aczélpalaczkokban összesürített levegőt a víz
tartályokkal kapcsolatba hozza. Egy másik fo
gantyú megrántása a hajó fenekéről nagy ólom
súlyt old le, a melynek esése a hajót jelenté
keny módon megkönnyíti.

De ha mindezek daczára a hajó a fenékre 
sülyed, akkor még mindig nincs elveszve, fel
téve, hogy a tengerfenék nincs olyan mélység
ben, melyben a víznyomás a hajót összerop- 
pantaná. Egy fogantyú megrántása telefonbóját 
old le, a mely a víz felszínére emelkedik és 
fény- vagy raketajelekkel figyelmezteti a sze
rencsétlenségre a környéken tartózkodó hajókat. 
Persze e berendezésnek csak békés időben, 
vagy csak a honi vizeken van jelentősége. Ha 
már most valamely a közelben lévő hajó a 
szerencsétlenséget észreveszi, akkor a telefon
bója útján a lent lévő személyzettel érint
kezésbe jut. Azután módjában van segítséget 
hozni
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Az egyes államok külön hajókat építettek 
arra a czélra, hogy segítségükkel a szerencsét
lenül járt tengeralattjárókat ismét a felszínre 
lehessen hozni. A német emelőhajó lényegéjben 
két külön hajótestből áll, a melyek oly távol
ságra vannak megerősítve, hogy közöttük a 
tengeralattjáró elférhessen. Az emelőhajó a 
szerencsétlenség színhelye fölött horgonyt vet, 
búvárok szállnak le a fenékre és köteleket erő
sítenek a tengeralattjárónak e czélra szolgáló 
kapcsaiba. Nem kell több, mint két óra ahhoz, 
hogy a hajót ismét a felszínre hozzák.

A fenékre sülyedt tengeralattjárót személy
zete el is hagyhatja. Erre a czélra meg
felelő búvármentőkészülékek állanak rendelke
zésre, melyeket néhány pillanat alatt a testre 
lehet csatolni. (10. ábra.) A mentőkészülék 
elegendő felhajtóerővel bír ahhoz, hogy a 
hozzácsatolt emberi testtel együtt a víz fel
színére jusson. Ezenkívül mesterséges lélegző- 
készülékkel is el van látva, a mely lénye
gében oxygént tartalmazó hengerből és maró- 
kaliumot tartalmazó hüvelyből áll. A hengerből 
az oxygén állandóan kiáramlik és a lélegzésnél 
felhasználtat pótolja, a káliumhüvely pedig el
nyeli a kilehelt szénsavat. A mentőkészülék 
lehetővé teszi, hogy viselője egy óráig a viz 
alatt maradjon. Erre szükség is van, mert a 
fenékről nem szabad gyorsan a felszínre emel
kedni. Ha ugyanis a test a mélységben ural
kodó nagy nyomásba hirtelen megy át és ugyan
csak hirtelen módon emelkedik fel a kisnyo
mású helyekre, akkor veszedelmes, sőt halálos 
sérülések támadnak. Tehát csak fokozatosan 
szabad a nagy nyomás alá menni és ugyancsak 
fokozatosan az alól szabadulni, a mi a személy
zettől hidegvért és tudatos elszántságot kíván.

E helyen szólnunk kell még a tengeralattjáró 
levegőjéről. A mikor vízszin alatt van, minden 
külső íégforrástól el van zárva, minthogy pedig 
minden egyes személyre átlagban csak 5 —15 m? 
levegő jut, azért ennek oxygéntartalma csak
hamar csökken, szénsavtartalma pedig növek
szik. Külön berendezéseknek kell tehát lenniök, 
a melyek a levegő oxygéntartalmát növelik, 
szénsavtartalmát pedig fogyasztják. Az oxigén 
pótlása egyszerűen úgy történik, hogy aczél- 
palaczkokban sűrített oxygén van elraktározva, 
a mely a vízszín alatt állandóan kiáramlik. 
Némely tengerészeinél e helyett az oxygént 
superoxydokból szokás előállítani. De az elrak
tározott sűrített levegőt is lehet a levegő fel- 
frissítésére alkalmazni. A szénsavat, marókaliu- 
mot és marónatriumot tartalmazó patronokkal 
szokás elnyeletni, a melyek a ventilátorokhoz 
vezető légcsatornákban vannak elhelyezve. Ha 
a ventilátorok működnek, a levegő folyton cir- 
culál és e közben a légcsatornákban elveszti 
szénsavtartalmát.

A periscop.
A periscop a tengeralattjáró szeme, a me

lyen a vízszínalatti hajózásnál a vízszín feletti 
eseményeket meg lehet figyelni, de természete
sen csak addig, a míg az a mélység, melyben 
a hajó halad, bizonyos mértéknél (rendesen 
7 m-nél) nem nagyobb.

A periscop első alakja hasonló volt ahhoz, 
melyet a lövészárokban használnak. Lényegé
ben tehát két tükörből állott, melyek a víz
szinttel 45 fokú szöget zártak be. A két tükör 
egy csőben volt elhelyezve, a mely a vízszín 
fölé nyúlt ki, az egyik tükör a cső felső, a 
a másik pedig az alsó végén volt elhelyezve.

A modern periscop ezt az alapelvet fentartja, 
azonban megfelelő lencsék alkalmazásával táv
csővé egészíti ki (11. ábra). Pj totalreflexiós 
prizma úgy működik, mint tükör és a reá eső 
fénysugarakat a vízszintes irányból függőlege
sen lefelé veri vissza. Az 0 L és Q  objectiv 
lencsék a rajtuk átmenő fénysugarakból lent 
Q-nél reális képet állítanak elő. Az U1 és U.,

10. Mentőkésziilék a tengeralattjáró személyzete részére.

lencsék e képet megfordítják, úgy hogy termé
szetes helyzetében áll elő. A C2 helyen kelet
kező reális képből kiinduló sugarak a P2 priz
mán újból vízszintes irányba terelődnek és az 
0 2 ocularlencsén át jutnak a szembe.

Minthogy pedig az egy szemmel való nézés 
nagyon fárasztó, azért a periscopot úgy szokás 
szerkeszteni, hogy mindkét szemmel való meg
figyelés lehetséges legyen. Sőt a megfigyelés 
teljes kényelme kedvéért az ocularokat ki is 
lehet csatolni és más lencsék becsatolásával 
egy ernyőn reális képet lehet előállítani, a 
mely bármilyen helyzetből szabadon meg
figyelhető. Az ernyő azonban sok fényt nyel 
el, úgy hogy csak tiszta és derült időben hasz
nálható sikerrel.

A modern periscopok látószöge 50° körül 
van, úgy hogy vele egyszerre a látóhatár V7 
részét lehet áttekinteni. Ha a megfigyelő a 
látóhatár valamely más részét akarja látni, akkor

18*
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az objectivet forgatnia kell. Készülnek olyan 
periscopok is, a melyek az egész látóhatárnak 
egyidőben való megtekintését teszik lehetővé. 
Az ilyen „teljes látású“ periscop nem egy, 
hanem hat, vagy még több totalreflexiós priz
mával és ugyanannyi objectivvel van ellátva, a 
melyek körben vannak elhelyezve. Az általuk 
létrehozott képek egyetlen képpé egyesíthetők,

m

11. EPenséges hajó megfigyelése a periscoppal. P, és P2 total reflexiós 
üveghasábok, a melyek úíy működnek mint a tükrök. Oi objebtív- 
lencse, Ui és U2 képfordító lencsék, Ci és C2 a fénynyalábot össze

terelő lencsék, O2 ocuiarlencse.

a mely ismét ocularokkal szemlélhető, vagy 
pedig ernyőre vetíthető. A körbe elhelyezett 
prizmákat egyetlen gyűrűalakú kúpos prizma 
is helyettesítheti.

Minden tengeralattjáró legalább két peris
coppal van ellátva, az egyik a parancsnok, a 
másik pedig a kormányos használatára.

Ha a hajó olyan mélységben úszik, hogy a 
periscop is víz alá kerül, akkor a külvilággal 
való érintkezés csak hang útján történik. E vég
ből nem kell egyebet tenni, mint a hajó falát 
kalapácscsal ütögetni. Kitűnt, hogy az így

adott jeleket 500 m távolságban is jól lehet 
hallani, ha az ember a fülét egy másik tenger
alattjáró falához illeszti. Újabb időben ezt a 
jeladást e czélra szolgáló harangokkal, továbbá 
a Klupathy—Berger-féle rezgőhúrral és a Fes- 
senden-féle oscillatorral szokás végezni. A han
got . mikrofonnal és a vele kapcsolatos közön
séges telefonnal szokás felfogni. Ilyen úton 
kedvező körülmények mellett 8 — 10 km távol
ságra lehet jeleket adni.

A drótnélküli távíró útján való jeladás és 
jelfelfogás természetesen csak a felszíni hajó
zás alkalmával lehetséges.

A torpedó.

A tengeralattjárónak ezideig egyetlen feladata 
ellenséges hajók elsülyesztése. Ezt a feladatát 
torpedólövéssel végzi el, a torpedó tehát a ten
geralattjáró főfegyvere.

A torpedó maga is kis tengeralattjáró hajó, 
a melynek hossza 5—6 méter, átmérője45—60cm. 
Ezt a kis tengeralattjárót azonban nem embe
rek, hanem czélszerüen megszerkesztett gépek 
kormányozzák 3 —4 méternyi mélységben az 
ellenséges hajók felé, hogy ott felrobbanva pusz
tító hatását kifejtse.

Legelői fekvő részében, a fejben van a rob
banóanyag elhelyezve. E czélra legjobbnak a 
nedves lőgyapot és a trinitrotoluol bizonyult. 
A robbanótöltetbe a gyújtókészülék van el
helyezve, a melynek peczke elől kinyúlik a fej
ből és karmokkal van ellátva, hogy a hajó tes
téről, melyet elér, könnyen le ne csúszhassék. 
Az ütődés ereje a peczket robbanó higanynyal 
telt gyutacsba hajtja, a mely felrobban és ez
által az egész töltést is robbanásra bírja.

A fej mögött van a sűrített levegő tartálya, 
a melybe a torpedó mozgatásához szükséges 
energiamennyiség van felraktározva. Rendesen 
400—500 liter levegő van a tartályban 150 at- 
mosphaerányi, sőt néha még ennél is magasabb 
nyomás alatt. Ez a levegő először is a nyomás- 
szabályozóba áramlik át, a hol nyomása meg
határozott állandó értékre száll le, azután in
nét a melegítőbe ömlik. Ebbe a szerkezetbe 
finom nyílásokon petroleum, benzin vagy spi
ritus fecskendeződik be, a mely anyagok az
után elektromosárammal izzított dróttól vagy 
kis spirituslángtól meggyulladnak és a leve
gőt felmelegítik. Szükség volt erre, mert a 
nagy nyomás alól szabaduló levegő tágulása 
közben a fagypont alá is lehűlhet és fagyasztó 
hatásával a gépalkatrészek működésében lénye
ges zavarokat okozhat. De szükség volt erre 
azért is, mert így a sűrített levegő energia- 
tartalmát növelni lehetett. Ezenkívül a mele
gítőbe víz is fecskendeződik be, a mely elpáro
logva szintén növeli az energiakészletet.

A melegítőből a sűrített levegő, az égéster
mékek és a vízgőz keveréke a motorba jut. 
E czélra a különböző államok különböző gépe
ket használnak, az amerikaiak például turbinát, 
a németek pedig rendesen 3—4 hengerrel ellá
tott hengeres gépet. Mindegyik szerkezetnek 
megvannak az előnyei és hátrányai. Előre
láthatólag ez az a tér, a melyen a javításra
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12. Egy régi rendszerű torpedó hosszmetszetének vázlata. 1 a sűrített levegő kamrája, a petroleum a tartályából (7) egy csövön (8) a 
melegítőbe (2) ömlik és a torpedó kilövésékor a 9 csövön át meggyulad; az égés termékek és a megmelegitett levegő a 4 csövön át a nyomás 
szabályozóba (5) áramlanak, innét pedig a motorba (6). A tengelyekre (11) vannak szerelve a csavarok. 10 a pörgettyű. 12 a mélységszabá

lyozó ingája és dugattyúja.

vonatkozó tervek sikerrel kecsegtetnek. Máris 
folytak kísérletek olyan torpedókkal, a melyeket 
nem sűrített lég, hanem közönséges benzin
motorok mozgatnak, a kísérletek úgylátszik ered
ménnyel jártak, mert bővebb adatok hiányoz
nak. Az accumulatorokkal való kísérletek azon
ban nem váltak be. Az amerikai Howell torpe
dóját egy 135 kg súlyú lendítőkerék mozgatja, 
melyet a torpedó kilövése előtt magán a hajón 
gőzturbinával igen sebes forgásba hoznak (9500 
fordulat perczenként). Egyelőre azonban a hasz
nálatban lévő torpedók túlnyomó nagy részét 
sűrített levegőjű motorok mozgatják.

A motor két egymásba tolt tengelyt forgat, 
még pedig úgy, hogy a két tengely fogaskerék
áttétel révén ugyanannyi fordulatot tesz meg 
másodperczenként, de ellenkező irányban. Mind
egyik tengelynek végére közönséges hajócsa
var van erősítve, a melyek a vízbe kapasz
kodva a torpedót előrehajtják. Ellenkező irányú 
forgásaik a torpedó testének a reactio folytán 
fellépő forgását megszüntetik.

Jóval complicáltabbak azok a gépek, a melyek 
a torpedót kormányozzák. A torpedónak egye
nes irányban és egy és ugyanabban a mély
ségben kell a kitűzött ezé! felé haladnia; nem 
szabad tehát se jobbra, se balra és sem lefelé, sem 
felfelé kitérnie. Az egyenes irányt és az adott 
mélységet ugyanolyan kormánylapátok biztosít
ják, a milyenek a tengeralattjárón vannak. Ha 
a torpedó jobbra vagy balra tér ki, akkor mű

ködésbe jön a függőleges irányú kormánylapát 
úgy hogy a torpedót visszahajtja az eredeti 
irányba. Ha a torpedó feljebb megy vagy lejebb 
sülyed, akkor működésbe jön a vízszintes irá
nyú kormánylapát (mélységi kormány) és a tor
pedót visszatereli az eredeti mélységbe.

A függőleges irányú lapátot egy pörgettyű vagy 
gyroscop hozza működésbe. Ez a gyroscop a 
Cardanus-féle körökben van felfüggesztve, úgy 
hogy tengelye a torpedó tengelyével összeesik. 
Az ellövés pillanatában a pörgettyű sebes for
gatásba jön és azután egy készülék kioldja a 
Cardanus-féle körök tengelyeinek arretálókészü- 
ilékét. Ha a torpedó jobbra vagy balra tér ki, 
a pörgettyű tengelye azért megtartja eredeti 
rányát és ezáltal egy vele kapcsolatos rúd műkö
désbe hozza a kormánylapátot. A pörgettyűt 
sűrített levegő, felhúzott rúgó vagy külön kis 
elektromos motor forgat, a melyet kis accumu 
lator-telep lát el árammal.

A mélységi kormányt ingával és rugóval el
látott dugattyú (manometer) hozza működésbe. 
A dugattyúra a tenger vizének nyomása hat és 
így ha a torpedó mélyebbre sülyed vagy maga
sabbra megy, a dugatlyú benyomódik vagy 
kijjebb jön és ezáltal meghúzza a mélységi kor
mányt, a mely a torpedót az eredeti mélységbe 
viszi vissza A súlyos inga akkor jön műkö
désbe, ha a torpedó tengelye nem vízszintes.

A torpedót a torpedócsövön lövik ki és pedig 
vagy sűrített levegővel vagy pedig külön e czélra

13. Olasz tengeralattjáró revolverszerű torpedócsövei.
19
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készült gyenge lőportöltettel. Minden tenger
alattjárón legalább 4, de a legtöbbször több 
torpedócső van a hajó testébe beépítve. Az 
Egyesült-Államok tengeralattjáróin 4 torpedócső 
a hajó első részében, 2 a hajó hátsó részébe,
2—4 pedig a fedélzetbe van beépítve. Az olasz 
tengeralattjárókon revolverszerűen elrendezett 
torpedócsövek vannak használatban. A német 
hajók berendezésére vonatkozó adatok ezidő- 
szerint hiányoznak. A vízszínalatti torpedócsövek 
úgy vannak megszerkesztve, hogy a torpedó 
elhelyezésekor a külső nyílás zárva van, viszont 
a belső nyílás bezárása után automatikusan 
kinyílik a külső nyílás. A két ajtó úgy van 
blockirozva, hogy egyidejűleg nem lehetnek 
nyitva.

A tengeralattjárónak felszíni hajókkal szemben 
egyetlen előnye, hogy az ellenséges hajók ne
hezen láthatják meg. Ha felszínen hajózik és 
derült, tiszta idő van, akkor 8—10 kmnyi távol
ságon túl láthatlan. Ha vízszín alatt hajózik, 
úgy hogy csak periscopja van kint, akkor ez 
derült, tiszta időben 2 km-en túl láthatatlan. 
Viharos időben és ködben 100 m-nyire is meg
közelítheti periscopjával az ellenséges hajókat 
a nélkül, hogy észrevevéstől kellene félnie. A 
legkedvezőbb támadási idő a hajnal és az esti 
szürkület.

A torpedólövést csak úgy adhatja le, ha 
periscopja kint van. Torpedócsövei a hajó tes
tébe vannak beépítve, tehát csak az egész 
hajóval tud czélozni. Maga a tengeralattjáró az 
ágyú, melyet az ellenségre rá kell irányítani.

Minthogy az ellenséget kis távolságra tudja 
megközelíteni, azért torpedolövése biztosabb 
mint a felszíni hajóké. De ugyanazon okból a 
torpedó sürített levegőjű kamrája kisebb is 
lehet, úgy hogy a robbanó töltés számára nagyobb 
hely marad. A felszíni hajók torpedói 120 kg 
robbanó töltéssel kénytelenek megelégedni, a 
tengeralattjárók torpedói azonban ennek két
szeresét is tartalmazzák .Oly irtóztató erejű töltés 
ez, hogy a legjobban épített hajót is a tenger 
fenekére juttatja.

Elképzelhetjük, hogy jelenleg ellenségeinknél 
legfontosabb kérdés az, hogyan lehet a tenger
alattjárók ellen védekezni. Különböző gondo
latok merültek fel. A hadihajók számára víz
alatti pánczélzatot, a hajó belsejének rekeszekre 
osztását és sűrített levegőjű tartályok felszere
lését hozták javaslatba. Ez utóbbiaknak az volna 
a czéljuk, hogy a víznek a támadt nyíláson való 
beözönlését megakadályozza. Külön gyorsjárású 
és ágyúval felszerelt csónakok építését is elha
tározták. Mikola Sándor.

A kőszén szerepe a világháborúban.
A háborút előidéző, fenntartó és befejező té

nyezők kezdenek mindjobban és jobban nyil
vánvalóvá lenni. Azok a reális okok is kibon
takoznak, a melyek az általános gyűlölködések 
és féltékenykedések mellett és mögött a művelt 
emberiség e nagy kataklysmájában döntő szere
pet visznek. Közöttük első helyen áll a kőszén 
problémája.

A kőszén szerepe a világháborúban hármas: 
az egyiket a háborút előidéző okok között ját
szotta, a másodikat a háborúban mint a háború 
folytatását lehetővé tevő tényező viszi, a har
madikra pedig majd a béketárgyalásoknál kerül 
a sor.

A háborút előidéző okok között kétségtelenül 
fontos szerepet vitt a kőszén is. A XIX. század 
nagy technikai és ipari fellendülését és az ezek
kel kapcsolatosan mérhetetlenül megnőtt világ
forgalmat ugyanis csak a kőszén tette lehetővé. 
Nemzetek culturájának és vagyonának funda
mentuma a kőszénben fekszik. Dús kőszénbá
nyáinak köszönhette Anglia páratlan gazdagságát 
és világhatalmi állását, nem pedig szigetfekvé
sének, a mit olyan sokszor szoktak emlegetni. 
A kőszén emelte fel Németországot is és tette 
Anglia versenytársává, a páratlanul dús kőszén
telepekben fekszik a német erő forrása, ez adja 
az energiát iparához, a melylyel Angliával si
kerrel versenyzett, ebből meríti az alapanyago
kat chemiai iparához, a melynek termékeivel a 
háború előtt a világ minden részében ural
kodott.

Elmélyedő gondolkodók sokszorfölvetették már 
a kérdést: ha a nemzetek vagyonának és erejének 
fundamentumaa kőszén, mi leszakkor, ha e becses 
anyag elfogy ? A felelet rendesen az volt, hogy 
a kérdés még nem aktuális és hogy addig, a 
míg aktuálissá válik, a tudománynak bizonyára 
sikerülni fog pótlásról gondoskodni. A világhá
ború kitörése azonban más feleletet adott, olyant, 
melyet csak Madáchnak az emberiség fejlődé
sébe mélyen belelátó szelleme láthatott volna 
meg előre. A fekete kőszén felébresztette a még 
feketébb gyűlölködést és féltékenykedést, a mely 
évtizedeken át titokban égett a keblekben, de 
gyűjtötte magába az erőket, a melyek végre 
kitörtek és a nagy világfelfordulást megcsinálták.

Tudnunk kell, hogy Európa leggazdagabb 
szénybányái Angliában, Francziaország észak
keleti részén, Belgiumban, a Rajna vidékén, 
Sziléziában és Oroszlengyelországban vannak, 
tehát Anglia kivételével oly helyeken, melyek 
országhatárokhoz feküsznek közel. E szénterü- 
leíek között is azok a leggazdagabbak, a me
lyek a Rajna mindkét oldalán és Belgiumban 
terülnek el. Magának Westfáliának kőszéntelepeit 
43 miliárd tonnára becsülik, holott egész Fran
cziaország kőszéntelepei a 18 miliárd tonnát 
alig érik el.

A kőszéntelepeknek az országhatárok melletti 
eloszlása nagy csábítóerővel bírt. Nagyon ve
szedelmes dolog, ha minden vagyon és jólét 
forrásához a szomszéd könnyen tud hozzáférni.

Ha ellenségeink háborús terve sikerül, akkor 
Németország elveszti a határtól nem messze 
fekvő rajnamenti és sziléziai, valamint Ausztria 
ugyancsak a sziléziai határ mellett fekvő szén
bányáit. Ez esetben az ellenségnek nem is kel
lett volna tovább fáradnia az országok belseje 
felé, mert részünkről a háború továbbvihetősé- 
gének lehetősége megszűnt volna. Ha nem lett 
volna energia munitió- és fegyvergyártáshoz, 
továbbá a háborús szállítások elvégzéséhez, 
akkor a fegyvert akarva nem akarva le kellett 
volna tennünk. De azzal el is lett volna érve
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ellenségeink legfőbb háborús czélja, mert Fran- 
cziaország dús szénterületek birtokába jutott 
volna, melyek iparának fenntartásához szüksé
gelt energiát hosszú ideig biztosították volna, 
Németország pedig széntelepeitől megfosztva 
az angol világuralmat soha többé nem fenye
gethette volna.

Ezzel szemben azonban az történt, hogy a 
középponti hatalmak hadseregei mindjárt a há
ború első hónapjaiban elfoglalták Belgiumot és 
Francziaország északkeleti részét, valamivel ké
sőbb pedig Oroszlengyelországot, a minek bizo
nyára meg van a maga nagy stratégiai jelentősége, 
de ennél nem lehet kisebb azoknak a kőszéntele
peknek a jelentősége, a melyek így a mi kezünkbe 
jutottak. Kettős czélt értünk el; egyrészt biztosítot
tuk a magunk szénellátását, másrészt az ellenségét 
jelentékeny mértékben megnehezítettük. Franczia
ország elvesztette széntelepeinek 3/i részét és 
bármilyen intensiven műveljék is a kezükben 
maradt szénbányákat, az elfoglaltak termékeit 
pótolni nem lehet. A következményeket egészen 
őszintén tárja fel a párisi „Journal“ egyik czikk 
írója. Francziaország 1916-ban legföljebb 40 
millió tonna szenet használt el, holott a háború 
előtt évi szükséglete 64 millió tonnát tett ki, 
a miből 40 milliót saját termeléssel a többit 
pedig külföldi — különösen angliai — behoza
tallal fedezett. Ennekkövetkezményeképpenaszén 
ára több mint ötször olyan magasra ugrott, mint a 
milyen áron a háború előtt volt kapható. Még 
nagyobb a széninség Olaszországban, a mely 
maga elenyésző csekély mennyiséget termel. 
Mindezek az országok most Angliára vannak 
utalva és így nem csoda, ha a munitió- és 
fegyvergyártásban, továbbá a hadi szállításokban 
komoly nehézségek állottak elő, különösen most, 
a korlátlan tengeralatti háború idejében. így és 
csakis így sikerül nekünk túlnyomó számú ellen
ségeinkkel szemben ellenállani.

Ezzel tulajdonképpen már részben azt a sze
repet is ismerjük, melyet a kőszén a háború 
fenntartásában visz. Mielőtt e szerepét tovább 
ismertetnők, már most rámutatunk a harmadik 
szerepére, melyre a béketárgyalásoknál kerül a 
sor. Előrelátható ugyanis, hogy az elfoglalt szén
területek kérdése a békefeltételek között első 
helyen fog állani. Talán nem túlozunk, ha azt 
a véleményünket fejezzük ki, hogy eddig is ez a 
kérdés akadályozta meg a béketárgyalások meg
indítását. Óriási értékekről van itt szó. Az el
foglalt szénterületek szénmennyisége a geoló
giai felvételek alapján ismeretes. Az elfoglalt 
franczia szénterületek 14, a belga területek 
pedig 11 milliárd tonna kőszenet tartalmaznak, 
a minek értéke, ha tonnánként a minimális 
8 márkás árt vesszük a számítás alapjául, ott 
112, itt 88, tehát összesen 200 milliárd már
kára tehető. De nemcsak óriás értékekről van 
itt szó, hanem nemzetek jövőjéről is. Kétség
telen, hogy Francziaország szénterületeinek {  
részétől megfosztva, alárendelt jelentőségű ál
lammá sülyedne le.

Az a szerep, melyet a kőszén a háború vite
lében betölt, többszörös. Először is mint a 
munitió- és fegyvergyárak, továbbá mint a hadi- 
szállítások energiaforrása működik. Másodszor

pedig oly anyagok nyerhetők részben belőle, 
részben általa, melyeket ellenségeink elzártak 
előlünk. A szerepnek ez a része kevésbbé is
meretes, azért kissé részletesebben fogjuk leírni.

Ezek az anyagok a gázgyártással és a kokszo
lással kapcsolatban keletkeznek, a mely műve
leteknél a kőszenet zárt retortákban, levegő 
kizárása mellett hevítik, vagyis destillálják. A hő 
hatása következtében a kőszénből gőzök és 
gázok szállnak ki, a melyek főleg oxygén, hyd- 
rogén, nitrogén és szén vegyületeiből állanak. 
A keletkezett légnemű termékek a retorta el
hagyása után hűtött csőrendszereken áramlanak 
keresztül, miközben három főanyagcsoportra 
különülnek el, úgymint a sötétszínű, sűrűn- 
folyós kátrányra, a vízszerű szúrosszagú ammo- 
niákvízre és a légnemű világítógázra. A retor
tákban a szilárd koksz marad hátra.

A kátrány nagyon sok anyag keveréke, me
lyeket belőle részben physikai, részben chemiai 
utakon le lehet választani. Az első és legdur
vább elválasztás újabb destillatio útján történik, 
a mit különböző hőmérsékleteknél kell végezni 
azért, hogy a különböző illékonyságú anyagok 
elkülönüljenek. A nyert gőzöket tehát ismét 
csőrendszereken vezetik keresztül, a mikor is 
azok folyadékokká csapódnak le. Ilyen módon 
170°-nál nem magasabb hőmérsékletnél a könnyű 
olaj, 170° és 230° között a középolaj, vagy 
karbololaj, 230° és 270° között a nehézolaj, 
270°-nál magasabb hőmérsékletnél pedig az 
ánthracénolaj keletkezik; a destilláló retortában 
viszont fekete szurok marad hátra.

A könnyű olaj újabb destillatiója víztiszta
ságú, átlátszó olajokat ád, melyeknek szaga a 
benzinre emlékeztet. Közöttük első helyen áll 
a benzol. Ez az anyag igen jelentőséges szere
pet tölt be a háborúban, mint a benzin helyet
tesítője. Ellenségeink ugyanis teljesen elzárták 
előlünk az amerikai, az orosz és egyidőre a 
román petróleumot, sőt jó ideig a galíciai 
petroleumkutak is orosz kézen voltak. Már 
pedig a petróleumból állíttatik elő — ugyan
csak destillálás útján — a benzin, az automo
bilok, léghajók és repülőgépek motorjainak 
szokásos fűtőanyaga. A raktáron lévő benzin
készletek elfogyása után e jármüvek mozdulat
lanságra lettek volna ítélve, a mely körülmény
nek a hadműveletekre való hátrányos követ
kezményeiről felesleges tovább szót vesztegetni. 
Azonban mindez nem következett be, mert a 
kőszénből leszűrhető benzol a benzint tökéle
tesen helyettesítette. Mennyiségre nézve is elég 
bőven állhatott rendelkezésünkre, mert minden 
100 kg kőszénből mintegy 1 kg benzol nyer
hető, azonban csak kisebb részben a kátrány
ból, mert a nagyobb rész a világítógázzal száll 
el, a melyből kész benzolnak befecskendezése 
által vonható ki.

A könnyű olajnak egyik további destillatiós 
terméke a toluol, a trinitrotoluol, vagy trotyl 
alapanyaga. Ez az utóbbi anyag a legértéke
sebb robbanószer, a mely mint a gránátok és 
a torpedók robbanó töltése igen jelentős sze
repet visz a világháborúban.

A középolaj önmagától — ha nyugodtan 
állni hagyjuk — két alkatrészre különül el, a
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folyékony karbolsavra és a hófehér, szilárd 
állapotú naftalinra. A karbolsav, valamint a 
belőle készülő lysol és kresol kitűnő fertőtlenítő
szerek, a melyek a világháború folyamán sok 
százezer sebesült harczost mentettek meg az 
életnek. A sajátságos azonban az, hogy ugyan 
ez a karbolsav a belőle előállított pikrinsavban 
ismét hatalmas erejű robbanószer. Maga a 
naftalin megolvasztott állapotában explosiós mo
torok energiaforrása gyanánt szerepel és a 
katonai teherautók hajtásával jelentékeny szol
gálatot végez.

A nehézolaj és az anthraczenolaj a Diesel
motorok energiaforrása azóta, hogy ásványi 
olajok nem állanak rendelkezésünkre elegendő 
mennyiségben. A Diesel-motorok pedig a ten
geralattjárók nélkülözhetetlen és egyetlen hajtó
gépei és így a világháború folyamán igen fon
tos feladatot teljesítenek.

A kátrányból nemcsak robbanószerek és gé
pek energiaforrásai nyerhetők, hanem egyszers
mind a leghatékonyabb gyógyszerek is. Kát
rányból készül a salicilsav, a salipyrin, az aspy- 
rin, a salol, az antipyrin, a pyramidon, az 
antifebrin és a phenacetin. De kőszénből ké
szül a híres salvarsan is, melynek tulajdon- 
képeni neve „diamidodioxyarsenobenzol“ eléggé 
mutatja származását. Kátrányból állítható elő 
továbbá az atoxyl és az adrenalin (illetőleg a 
suprarenin), újabb időben igen hatékonynak 
bizonyult gyógyszerek. E gyógyszereket majd
nem kizárólagosan Németország állítja elő, úgy 
hogy a háború kitörése után a franczia, angol, 
de különösen orosz orvosok szinte tehetetlenek 
voltak e gyógyszerek elmaradása miatt. Nagyon 
valószínű az is, hogy az első tengeralattjáró 
teherhajó, a Deutschland ilyen gyógyszereket 
vitt ki Amerikába, a hol szintén nagy zavaro
kat okozott elmaradásuk.

Kátrányból állíttatnak elő továbbá a világ
hírű anilin- és alizarinfestékek, közöttük a mes
terséges indigo, melyekkel a háború előtt 
Németország úgyszólván egyedül állott a világ- 
piaczon. Ezeknek az anyagoknak elmaradása 
is komoly zavarokat idézett elő ellenségeinknél, 
a mennyiben a híres franczia selyemipart és 
az angol szövőipart hosszabb időre tétlenségre 
kényszerítette. Valószínű, hogy pótlásuk ma 
sem sikerült.

Ugyancsak a kátrányból a legkülönfélébb 
illatszereket is elő lehet állítani. A jázmin, a 
vanília, az ibolya, a rózsa stb. illata elővará
zsolható a fekete kátrányból, illetőleg kőszén
ből. A chemia tudománya e téren úgy dolgo
zott, mint valamely varázsló: azok a színek és 
szagok, melyekkel sok százezer év előtt a virá
gok pompáztak, hogy azután valami rettentő 
kataklysma hatása alatt a föld alá kerüljenek 
és fekete kőszénné alakuljanak át, a chemikus 
lombikjában újra feléledtek több százezeréves 
álmukból.

De ezzel még nincs kimerítve a kátrány kincs
tára. Háborús vonatkozásai miatt megemlítjük 
még a kaucsukot, melyet az angol blockad 
ugyancsak elzárt előlünk. Ez az anyag is fel
található a kátránytermékek között. A kátrány
ból ugyanis előállítható az isopren, a mely

anyag zárt térben való melegítéssel kaucsukká 
változtatható át. A háború kitörése előtt az 
ilyen úton nyert kaucsuk jóval drágább lett 
volna, mint a természetes úton nyert, de most 
a háború alatt az ár mellékes kérdéssé törpült. 
A fő az, hogy ezt az anyagot sem kell nélkü
löznünk.

A kőszéndestillatió második terméke, az am- 
moniakvíz nem ad ugyan ilyen sokféle és 
annyira eltérő tulajdonságú anyagokat, de azért 
jelentősége a háborúban nem kisebb. Az am- 
moniakvízből ugyanis vízgőz és mésztej beve
zetése által az ammoniakgáz vonható ki, a 
mely, mint nitrogénvegyület, háborúban és bé
kében egyike a legértékesebb anyagoknak. A 
háborús állapot szempontjából két igen fontos 
anyag állítható elő belőle, egyrészt a kénsavas 
ammóniák, a mely mint műtrágya teszi termé- 
kenynyé földjeinket, másrészt a salétromsav, 
a mely nélkül a legtöbb chemiai ipar nem 
működhetik.

A kőszén energiája ezeken kívül többféle 
utat és módot ád arra is, hogy a légkör nitro
génjét vegyülésre bírjuk, vagyis megkössük, 
a hogyan mondani szokás. Óriás méretű gyárak 
keletkeztek a háború alatt e czélra (nálunk az 
erdélyi földgáz energiájának felhasználásával), 
a melyek valamennyien lényegében két anya
got termelnek, egyrészt nitrogéntartalmú mű
trágyát, másrészt salétromsavat.

A háború vitele szempontjából mindkét anyag 
elsőrendű fontosságú, a mióta ellenségeink 
blockádja a chilei salétrom behozatalát lehetet
lenné tette. A műtrágyára szükség van, hogy 
termőföldjeink hozamát növeljük, a salétromsav 
pedig a lőporgyártás elengedhetetlen kelléke.

Végigtekintve az elmondottakon, látjuk, hogy 
elzárt állapotunkból kifolyólag a fegyvert már 
rég le kellett volna tennünk, ha nincs kősze
nünk és ha a tudomány nem gondoskodott 
volna módszerekről, a melyek a hiányzó anya
goknak a kőszénből és a kőszén révén való 
előállítását lehetővé teszik.

Kerkai András.

Az Auer-égö gyártásának fejlődése.
Harmincz éve annak, hogy Auer von Wels- 

bach osztrák chemikus a róla elnevezett égőt, 
az úgynevezett „Auer-harisnyát“, forgalomba 
hozta. Azóta ez az égő elterjedt a világ min
den részében, alkalmazzák a királyi termekben 
és a gazdagok fényes szalonjaiban, de hasz
nálják a legegyszerűbb kunyhókban is. Az 
igénytelen kis találmány az emberi szellem 
egyik legnagyobb diadala, valóságos forradal
mat idézett elő a világítóipar terén, hatalmas 
nagy iparágak keletkezésének kiindulópontjává 
vált. A felfedezés jókor történt, éppen akkor, 
a mikor az elektromos világítás terjedése foly
tán úgy látszott, hogy egyéb világító eszközök 
a versenyt nem fogják tudni fentartani. Az 
Auer-égő ugyanazt a fényt egyszerre ötször 
olcsóbban tudta előállítani, mint a régi rend
szerű pillangós láng és a mellett intensiv, egyen-
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letes fényt adott. Tökéletessége révén verseny
társát, az elektromos világítást is fokozott hala
dásra kényszerítette és így fedeztettek fel^az 
újfajta elektromos izzólámpák, a melyekkel az 
Auer-égő még mindig sikerrel tartja fenn ver
senyét. Az Auer-egő azután nemcsak a gáz 
hanem a borszesz-, petroleum- és acetylenlám- 
páknál is alkalmazást nyert.

Az Auer-harisnya eredetileg a lanthan, zir
conium és cerium oxydjaiból állott, a mely ele
mek keverékének az a sajátsága, hogy az izzí- 
tás hőfokáig felhevítve, annyi fénysugarat bo
csát ki, mint semmiféle más test. Épp azért 
izzítására olyan lángot lehetett használni, a mely 
maga nem világít, de igen magas hőmérsékle
tet állít elő. Ez a jól ismert Bunsen-láng, a 
melynél a gáz a gyulladás előtt megfelelő 
mennyiségű levegővel keveredik, miáltal az 
elégés gyorsul és magasabb hőmérsék kelet
kezik. Ebbe a lángba helyezte Auer a lanthan-, 
zirconium- és ceriumoxidot tartalmazó Auer- 
harisnyát. Az intensiv sugárzás keletkezését 
Bunte vizsgálatai szerint az idézi elő, hogy a 
harisnyában finoman elosztott állapotban lévő 
cerioxyd a gázkeverékben lévő hydrogén és 
oxygén egyesülését gyorsítja, vagyis katalyti- 
kusan hat, minek következtében a cerioxyd- 
részecskék jóval magasabb hőmérsékletet vesz
nek fel, mint a mennyi a láng átlagos hőmér
séklete. Már pedig az izzó szilárd testek su
gárzóképessége a hőmérséklet 5. hatványával 
arányos, tehát pl. a hőmérsékletnek 2-szer való 
nagyobbodásával a kisugárzott energia 32-szer 
lesz nagyobbá. Valószínű, hogy ehhez hozzá
járul az is, hogy a cerioxyd főleg olyan suga
rakat bocsát ki, melyek a színkép látható ré
szébe esnek.

Az eredeti harisnya azóta nagy változáson 
ment keresztül. Megváltozott az összetétele is, 
a mennyiben a lanthan, zirconium és cerium 
oxydjai helyébe a thorium és a cerium oxydjai 
léptek. Megváltozott az előállítási módja is.

Eredetileg a harisnyát úgy állították elő, 
hogy finom gyapotszálakból a harisnyát meg- 
szötték, ismeretes fehérítő és tisztító eljárások
kal megtisztították és azután a thoriumoxyd 
és cerioxyd keverékébe mártották, a hol ezek
kel az anyagokkal teleivódott. Használatba
vételekor a gyapot elégett és hátramaradt a 
thorium-, illetőleg cerioxyd.

Az azóta lefolyt fejlődés a harisnya ellen- 
állóbbá tételére, könnyű előállítására, lehető 
kedvező sugárzóképességü keverék kitalálására 
vonatkozott.

Korán felismerték, hogy a felhasznált gya
potszálak hosszúsága lényeges befolyással van 
a harisnya ellenállóképességére. A nagyban 
való gyártás első idejében a ramie-nek neve
zett gyapotszálat használták. Csak ennek segít
ségével volt lehetséges a lefelé lógó, úgyneve
zett invert Auerégők gyártása.

A ramiet azután felváltotta a sea island nevű 
amerikai gyapotszál. Később, mikor a műselyem- 
és műgyapotfonalak gyártása kifejlődött, ezt az 
anyagot kezdték az Auer-harisnyagyárak alkal
mazni. Kitűnt, hogy az így előállított gyártmá
nyok jobbak, mint azok, a melyek' természetes

gyapotból készültek. Érthető is, hogy így van, 
mert a természetes gyapot és a mügyapot 
semmi egyéb, mint tiszta cellulose, azzal a 
különbséggel, hogy a műgyapotfonalat egyen
letesebben lehet elkészíteni, mint a milyen a 
természetes gyapotfonál.

A harisnya ellenállóképességének fokozása 
végett czélszerűnek bizonyult a harisnyát bizo
nyos anyagokkal, különösen berylliumoxyddal 
átitatni. De ez az ellenállóképesség sem ele
gendő ahhoz, hogy a harisnya a szállítás és 
a felszerelés közben felmerülő nagyobb rázkód- 
tatásoknak és deformáló erőknek ellenállhas
son. Ezért már kezdettől fogva olyan anyagok
kal kellett a harisnyát bevonni, a melyek azt 
ellenállóvá teszik, azonban az első gyújtás után 
eltűnnek belőle. E czélra az első időkben sel- 
laknak borszeszes oldatát volt szokás hasz
nálni. Más gyárak a kész harisnyát paraffin
nal vonták be és így küldték szét. A legújab
ban collodiumot, nitrocellulose-oldatot, vagyis 
folyékony gyapotot használnak erre a czélra. 
A nitrocelluloset kámfort és kevés hódolaját 
tartalmazó oldószerben oldják fel. Ez az 
anyag eléggé alkalmas arra, hogy a beléje 
mártott harisnyát szakadás nélkül ki lehessen 
belőle húzni, gyorsan szárad, a harisnyát nagy 
mértékben teszi ellenállóvá, meggyújtás után 
egyenletesen ég el, úgy hogy szép, egyenletes 
sugárzótest maradt hátra.

Az Auer égő-gyárak legfontosabb kérdése a 
thoriumoxyd és a cerioxyd előállítása. Ezek az 
anyagok a ritka földnemek közé tartoznak és 
miként nevük is mutatja, igen kis mennyiség
ben fordulnak elő. Legfőbb kindulási anyag, a 
melyből előállíthatok, az Amerikában, Ural- 
hegységben és Ausztráliában található monazit- 
homok. Ez az anyag különböző ritka földne
mek keveréke, igen drága, úgy hogy a gyárak 
igen kiterjedt kutatást végeztek olyan czélból, 
nem lehetne-e más anyagokat találni, melyek
ben thorium és cerium előfordul. ' Vannak 
ugyan ilyen anyagok, így pl. a thbranit és az 
orangit tartalmaz thoriumot, azonban . mindez- 
ideig a monazithomok áll az előtérben.

A thorium- és a ceriumvegyületeket csak igen 
fáradságos, hosszas és költséges eljárásokkal 
lehet a monazithomokból és más ásványokból 
előállítani; csak a nagyban való előállítás teszi 
lehetővé, hogy ennek daczára az Auer-égő 
aránylag olcsó áron kerül a forgalomba.

Sok kutatás történt olyan irányban is, nem 
lehetne-e a thoriumot és ceriumot más anya
gokkal pótolni. Erre vonatkozólag sok állító
lagos felfedezés történt, sok szabadalmat is 
osztottak szét, de a tény az, hogy az Auer-égő 
még mindig ezt a két anyagot tartalmazza. Éz 
anyagok összetételének aránya is megvizsgálta
tott, a miből kitűnt, hogy a legkedvezőbb arány 
az, a mikor a cerium az egésznek 1—2°/0-át 
alkotja. K. A.
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KRÓNIKA.

Az Uránia-Egyesület közgyűlésének 
elhalasztása.

M olnár Viktor elnök betegsége követ
keztében f. é. márczius 21-re hirdetett köz
gyűlésünket április 4-én, szerdán, fogjuk a 
márcziusi füzetben hirdetett helyen és órá
ban ( Orsz. Közművelődési Tanács helyisége, 
IV., Ferencziek-tere 3. sz. II. emelet, d. u. 5  
órakor) a közzétett tárgysorozattal megtar
tani. Az igazgatótanács ülése egy félórával 
korábban lesz ugyanakkor.

Elnöki meghagyásból
Dr. Finály Qábor,

titkár.

A sacharin.
A háború kitörése előtt a nagyközönség erről az 

anyagról nagyon keveset tudott, legföljebb az újságok
ban jelent meg itt-ott egy hír sacharincsempészekről. 
Hogy miért kellett a sacharint becsempészni az országba, 
annak az oka a következő. Ez az anyag körülbelül 
500-szor édesebb, mint az ugyanannyi súlyú czukor, 
tehát — minthogy aránylag olcsón is előállítható — 
szabad gyártás és szabad kereskedelmi forgalom mel
lett czukoriparunkat teljesen tönkretette volna. Azonban 
még ez sem tette volna jogosulttá eltiltását. A fő ok 
az, hogy a sacharin teljesen értéktelen, mint tápszer. 
Nem árt ugyan a testnek, mert teljesen változatlanul 
távozik el belőle, azonban nem is járul hozzá semmi
vel a test táplálásához. A nagyközönséget azonban 
nehéz lett volna felvilágosítani arról, hogy az ételeknek 
az olcsó sacharinnal való megédesítése tulajdonképpen 
pénzkidobás, azért tehát inkább azt az utat választotta 
nálunk is, más államokban is a törvényhozás, hogy a 
sacharint a szabad forgalomtól eltiltotta. Csak gyógy
szertárakban van megengedve az árusítása és ott is 
csak orvosi reczeptre kapható. E kivételt meg kellett 
tenni, mert a czukorbetegeknek ételét czélszerű ilyen 
úton megédesíteni. Viszont azonban az is világos, hogy 
sok élelmiszergyárosnak, kinek lelkiismerete kissé tág, 
nagyon kívánatos dolog a sacharin, mert módjában áll 
a gyártmányt megédesíteni s a hozzá nem értő nagy- 
közönség nem veszi észre, hogy az édes íz nem a táp
lálóerejű czukortól, hanem a teljesen értéktelen sacha- 
rintól ered. így tehát nagyon kifizette magát a csem
pészés.

A német kormány tekintetbe véve a czukorhiányt, a 
tilalmat feloldatta és gyárosoknak meghatározott mennyi
ségű sacharint engedélyezett, hogy limonádét, pezsgőt, 
gyümölcsszörpöket, gyümölcsborokat, kompottot, jam-et 
vele megédesítsenek. Úgy tudjuk, hogy hasonló intéz
kedésre nálunk is reákerül a sor, sőt talán már meg 
is történt ez az intézkedés. Szükségesnek tartjuk tehát, 
hogy olvasóink részére egyetmást a sacharinról el
mondjunk.

Már felfedezése is elég érdekes. C. Fahlberg, a 
baltimorei John Hopkins University tanára az 1879-ik 
esztendőben a benzoesavak deriváltjaival foglalkozott. 
Egy napon a laboratóriumi munka után ebédhez ült a 
nélkül, hogy kezeit megmosta volna. Kezébe vette a

kenyeret, egy darabot letört belőle és szájába tette. 
A kenyér émelygősen édes volt. Felelősségre vonta 
gazdasszonyát, de az nem engedett és az érintetlen 
kenyérdarabbal megmutatta, hogy teljesen normális izű. 
„Tehát, gondolta Fahlberg, az édes íz csak kezeimtől 
származhatik“. Megnyalva kezét, tényleg megbizonyoso
dott következtetésének helyes voltáról. És ezzel a sacharin 
fel is volt fedezve.

A sacharint, mint annyi más — újabb időben fontos 
szerephez jutott — anyagot a kőszénből szokás elő
állítani. A kőszén destillatiójánál (gázgyártás, kokszo
lás) keletkező kátránynak egyik alkatrésze a toluol 
(C(; H , CHn), a sacharingyártás kiindulási anyaga. Az 
átalakítás elég bonyolult. A toluolt először is kénsavval 
kell kezelni, a mikor három sulfosav keletkezik. Ezeket 
azután mésszel keverik, a mikor sulfosavaknak calcium- 
sói keletkeznek. A calciumsókat soda segítségével a 
toluolsulfosavak natriumsóivá alakítják át. A nyert anyag 
vízben oldható és leszűrhető. A víz elpárologtatása után 
nyert port phosphortrichloriddal és chlorgázzal kezelik, 
mi által toluolsulfochlorid keletkezik. Ezt az anyagot 
centrifugálásnak vetik alá, a mikor hátramarad az ortho- 
toluolsulfochlorid oldata, a mely ammoniumcarbonattal 
kezelve ortho-toluolsulfamiddá alakul át. Most még csak 
a kaliumpermanganattal való oxydatio művelete van 
hátra és készen van a sulfaminobenzoesav anhydridjé- 
nek kaliumsója, vagyis a sacharin kaliumsója. Ha ennek 
vizes oldatát megsavanyítjuk, előáll a tiszta sacharin

(C. H. < “  >  NH).
A sacharin a kereskedésbe kevés natriumbicarbonat- 

tal keverve pastillák alakjában kerül. Minthogy körül
belül 500-szor édesebb mint a czukor, azért 2 grammos 
pastilla 1 kilogramm czukornak felel meg természetesen 
megint csak az édes íz szempontjából. Édesítőképes
sége olyan nagy, hogy százezerszer több vízben fel
oldva még mindig határozottan megállapítható édesízt 
hoz létre. Ételeknek vele való készítésénél arra kell 
vigyázni, hogy az étel ne legyen sokáig tűzön, mert 
különben megváltozik a sacharin, édesítő képessége 
részben vagy egészen elvész, s kellemetlen íz marad 
hátra. K. A.

Tudományos és technikai újdonságok.
N e g a tiv  e llen á llá s . Régóta tudjuk, hogy izzó 

fémdrót a környező levegőt vezetővé alakítja át. Az 
elektron-elmélet alapján ezt a jelenséget úgy értelmez
zük, hogy az izzó fémdrót negativ elektromos részecs
kéket, elektronokat bocsát ki, ezek pedig a levegőt 
ionizálják, vagyis a levegő moleculáinak egy részét 
positiv töltésű ionra és negativ elektronra bontják fel. 
Az így keletkező ionok és elektronok mozgása létesíti 
az áramot az'izzó fémdrótot körülvevő levegőben.

Hull az izzó fémszálat ritkított levegővel telt csőben 
helyezte el, vele szemben pedig fémlapot állított és ezt 
positiv feszültségre töltötte fel. A fémlapból a ráeső 
elektronok hatása alatt kisebb sebességű elektronok 
indulnak ki. Ezt a másodlagos sugárzást, a melyet az 
izzó szálból kiinduló primaer-sugárzás kelt, 2-sugarak- 
nak nevezzük. Lehetséges, hogy a fémlapot 2-sugarak 
alakjában több elektron hagyja el, mint a mennyi a 
szemben levő izzó szálról ráesik. Tehát a positiv fém
lap a negativ töltés elvesztése miatt nagyobb positiv 
feszültséget nyer, nem hogy a feszültség a csőben, mint 
rendesen az áramvezetékek mentén, csökkenne. A vi
szonyokat úgy fejezhetjük ki, hogy a csőnek negativ 
ellenáílása van.
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Hull az előbbi két elektród (fémszál és fémlap) közé 

harmadik elektródot állított. Ez fémháló volt, a melyet 
még magasabb positiv feszültségre töltött meg, mint 
az előbbi fémlapot. A cső áramkörébe ohmikus ellen
állást kapcsolt. A cső negativ ellenállása miatt az ohmikus 
ellenállás két végpontja között a feszültségkülönbség 
nagyobbodik. A csövet tehát arra lehet használni, hogy 
a feszültséget növeljük. Hull lehetségesnek tartja, hogy 
a feszültséget ilyen módon 1000—10,000 szeresen lehet 
majd fokozni (Elektrotechn. Zeitschr., 1917, 27. lap ).

M. J.
M e s te r s é g e s  p la s z t ik u s  a n ya g o k . Plasztikus 

anyagon a könnyen formálható, a mintákhoz hozzá- 
símuló anyagokat szoktuk érteni; rendesen folyós, vagy 
félig folyós állapotban kerülnek a formákba, s miután 
a kívánt alakot — néha prések nyomása közben — 
felvették, megkeményednek. A legkülönbözőbb czélokat 
szolgálják, a drága, sokszor a meg nem szerezhető 
anyagokat (különösen most a háború folyamán) vannak 
hivatva helyettesíteni. Mint a szarunak, a békateknő- 
nek, a halcsontnak, az elefántcsontnak, a tajtéknak, 
borostyánkőnek és még sok más anyagnak az után
zatai az iparban és kereskedelemben általánosan isme
retesek.

A plasztikus anyagok alkotórészeinek megválasztása 
az alkalmazás természete szerint nagyon különböző 
lehet. A legtöbb gyár a reczepteket titokban tartja 
ugyan, de a chemiai analysis a titkos zárakat fel tudja 
nyitni és az alkotórészek mennyiségi és minőségi viszo
nyairól felvilágositást nyújt. A műanyagok a természe
tes nyersanyagok hiánya és drágasága miatt ma jelen
tős szerepet játszanak; a technika ezen a téren is jelen
tős haladást tett, a természetes és mesterséges anya
gok között igen sok esetben megkülönböztetést tenni 
alig lehet. Pl. a celluloidból készült műelefántcsontot 
a valóditól sem megtapintás, sem a megtekintés által 
megkülönböztetni nem lehet. A természetes nyersanya
gok drágaságától eltekintve, műanyagok bizonyos 
gyártási előnyöket biztosítanak; könnyebben lehet őket 
formálni, önteni, sajtolni. A természetes anyagokat úgy 
dolgozzák fel, a mint a természet azokat nyújtja; a fel
dolgozás sok ügyességet, sok munkaerőt s ennek meg- 
felelőleg sok munkabért is igényel. A műanyag már a 
gyártás első stádiumában a végső alakulathoz alkal
mazkodik, feldolgozása, formálása könnyen történik és 
hasznavehetetlen hulladéka sincs.

A műanyagok alapanyagát elsősorban a természetes 
anyagok hulladékai képezik. A papirmache-t először 
hulladékpapírból készítették, csak későbben alkalmaz
tak fürészport, a melyet enyvvel, caseinnel, szurokkal, 
asphalttal, vagy gyantával nyomás alatt kötötték össze 
szilárd, ellenálló anyaggá. A gyanta a nedvesség ellen 
nagy ellentállást fejt ki, a többi összekötőanyagokat a 
nedvesség ellen ellentállóvá kell tenni, vagy, a mint 
mondani szokták, keményíteni kell. A keményítés cserző
anyagok (tanin, formaldehyd) behatása alatt követ
kezik be.

A plasztikus anyag a felhasználás természete szerint 
kell, hogy más és más tulajdonságokat mutasson. Azok
nak, a melyekből fogók, gombok és dísztárgyak készül
nek, keményeknek és szilárdaknak kell lenniök, a ned
vességnek sem szabad káros hatásait érvényesíteni; 
azoknak, a melyekből fésűk, kapcsok, dobozok készül
nek, rugalmasaknak és hajlékonyaknak kell lenniök; 
átlátszóak legyenek azok, a melyek az üveget helyette
sítik ; hosszú ideig meg kell tartani rugalmas tulajdon
ságukat azoknak, a melyek a gummit pótolják (festékes

hengerek a nyomdaiparban); máskor meg a formákhoz 
való gyors alkalmazkodást, magas szakítási szilárdságot 
kell tanusítaniok (film, műselyem).

A plasztikus anyagok alapanyagai: az enyv, casein és 
a celluloid. Az enyv más anyagokkal összekeverve oly 
anyagokat szolgáltat, a melyeknek plasztikus tulajdon
ságai a keverési arány szerint változnak. Glycerinnel 
keverve felduzzad, gummiszerű lesz, tartós, rugalmas 
tulajdonságokat mutat s így festékes hengereken sike
resen alkalmazható. As ismeretes hectographok eleinte 
ilyen glycerin-enyvkészítmények voltak. Az enyvhez 
hozzáadott glycerin mennyisége szerint a műanyag 
rugalmassága és formálhatósága tág határok között 
változik. Ha a glycerin teljesen elmarad és az alap
anyagot fürészporral, kovaporral, asbesttel, zsírkővel, 
vagy parafaporral keverik, különböző műanyagok kelet
keznek, a melyek physikai tulajdonságaikban eltérése
ket mutatnak. A parafa a műanyagnak könnyűséget és 
nagy szigetelőképességet kölcsönöz. A linoleum is pl. 
parafakészítmény, a mely bizonyos fokú rugalmas tulaj
donságokat mutat, és, a mint ismeretes, erősen hang
tompító a parafa jelenléte miatt. A parafaport olajjal 
kötik össze, és oxygénkezeléssel keményítik. Az asbest 
mint töltőanyag szerepelhet benne, a mely tűzveszélyes
ségét csökkenti. Az alapanyagokon kívül a műanyagok 
jósága és használhatósága lényegesen függ azon nyo
mástól, a melyet a gyártásnál alkalmazott erővel kifej
tettek. A legtöbb plasztikus anyag csak igen magas nyo
másnál éri el azt a szerkezeti szilárdságot, a melyet 
alkalmazásában tőle megkívánnak.

A második alapanyag a casein. Alkalmas chemiai 
behatások alatt a tejből csapódik ki. Felduzzadt álla
potában jól formálható, formaldehyddel keményíthető. 
Töltőanyagokat könnyen vesz fel, enyvvel is össze
keverhető ; igen sok plasztikus anyagnak alapanyaga 
az enyv és casein keveréke. A közhasználatban sok 
caseinkészítmény forog közkézen, úgymint nyelek, cze- 
ruza- és tolltartók, gombok, dísztárgyak, a melyek 
ügyesen festve elefántcsontra, ébenfára, márványra 
stb.-re emlékeztetnek. A kaucsukot- és gummit az 
elektrochemiában a caseinkészítmények helyettesítik.

A harmadik alapanyag a celluloid. A belőlük ké
szített tárgyak tűzveszélyesek ugyan, s mivel a köny- 
nyebb formálhatóság kedvéért kámforral kezelik, kelle
metlen szagúak is. Éppen ezért a nitro celluloid helyett 
gyakran acetylcelluloidot (cellon, cellit) alkalmaznak, a 
melynek physikai tulajdonságai az előbbiével megegyez
nek és mégis kevésbbé tűzveszélyes. A belőlük készí
tett tárgyak legjobban ellenállnak a nedvességnek és 
természetes rugalmasságuk van, mindenféle festést el
tűrnek, ezen kívül a leghívebb utánzatokat lehet belő
lük készíteni A fésűknek és a műékszereknek egyik fon
tos anyaga. A filmgyártásnál is igénybeveszik.

Felemlítjük végül, hogy a mesterséges gyanták 
(backelit és resinil) szintén mesterséges plasztikus anya
gok (Uránia, 1917, 2. sz. 66. 1.).

A plasztikus anyagok jóságát az a körülmény szabja 
meg, hogy az összekevert anyagok egymással szemben 
milyen magatartást tanúsítanak, mert itt nem chemiai 
egyesülésről van szó, csupán az anyagok egymás mellé 
helyeződéséről, s a keverékben az anyagok physikai 
tulajdonságaikat megtartják. Hauser Ignácz.

E le k tr o m o s  e ljá rá s g á z o k  t is z tí tá sá ra .  Fon
tos gyakorlati feladat, hogy az ipari czélokra szol* 
gáló gáz lehetőleg tiszta állapotban jusson rendel
tetési helyére : a gázt az esetleg magával ragadott szi
lárd és cseppfolyós alkotórészektől meg kell szabadi-
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tani. A gáz tisztasága a gázmotorok zavartalan műkö
désének feltétele, a minek betartása azok élettartamát 
is megnöveli. Nem kevésbbé fontos, hogy a gyárak 
kéményeiből felszálló gázok koromtartalmukat elveszítve 
jussanak a szabadba, Hasonlóképpen nagyon kívánatos, 
hogy a chemiai gyáraktól és kohóktól eltávozó gőzök 
mindazon anyagoktól megszabaduljanak, a melyek a 
környezet állat- és növényvilágára ártalmasak lehetnek. 
A városok gázellátásának zavartalan biztosítása miatt 
szükséges az is, hogy az áramló gáz által elragadott 
kátrányrészecskék eltávolíttassanak, nehogy a csőveze
ték valamely helyén összegyűlve azok eldugulását okoz
zák. Szóval a gázok megtisztítása, azok hasznos érté
kesítése szempontjából mindig szőnyegen fekvő kér
dése volt a gyakorlati technikának. Az alkalmazott el
járások két csoportba oszlanak. Az elsőnél mechanikus 
eszközöket alkalmaznak, az áramló gáz útjába szita
szövetet tesznek, a gázt megszűrik. A szövet sűrűsége 
a gázban foglalt szilárd és cseppfolyós alkotórészek 
nagysági rendje szerint változik. Az áramló gáz elé a 
szövet akadályokat gördít, a mely, ha tetemes gáz- 
mennyiség tovaszállításáról van szó, elég sok energia- 
felemésztődéssel jár. A második csoportba tartozó el
járásoknál energiaveszteség nincs, mert itt erőket alkal
mazunk, a melyek az áramló gázból a szilárd és csepp
folyós alkotórészeket kiragadják s oly helyre viszik, a 
hol a gázáramlásnak többé kitéve nincsenek. Ilyen erők 
lehetnek : a nehézségi erő, a centrifugális erő, mágne
ses és elektromos erők. A nehézségi erő ott fejti ki 
hatását a leghatékonyabban, a hol a gáz áramlási se
bessége nem nagy; a centrifugális erő már ott is 
érezteti hatását, a hol a gáz áramlásában hirtelen 
irányváltozások következnek be, például a könyökök
nél. Fordulókat ily czélzattal szándékosan alkalmaznak 
a porszívógépek csővezetékeinél. Oly anyagok, amelyekre 
a mágneses erőknek hatásuk volna, ritkán fordulnak 
elő a gázokban. Az elektromos erők alkalmazása azon
ban már jelentőségteljes.

Az elektromos erők ily irányú gyakorlati kihasz
nálása a legújabb időre esik, bár az alkalmazás 
physikai alapja régóta ismeretes. 1824-ben Hochfeld, 
1850-ben Guitard közli, hogy a füst a statikai elektro
mosság kisülésének hatása alatt lecsapódik. 1884-ben 
Németországban dr. Moeller, Angliában pedig Waller, 
egy ólomgyár igazgatója és Lodge a physikus folytat
tak idevonatkozó vizsgálatokat. Walker az ólomolvasztó 
kéményébe hatalmas szívókat alkalmazott, a melyeket 
2 Wimhurst-géppel kötött össze; a szívókból kiáramló 
elektromosság által az ólomgőzöket lecsapódásra akarta 
bírni. Vizsgálatának eredményei nem ismeretesek. Lodge 
tovább ment, ő nemcsak a gázok megtisztítására gon
dolt, hanem a levegőt elektromos kisülések segítségé
vel a ködtől akarta megszabadítani, a mi bizonyára 
nagy kihatással lett volna hazája meteorologiai viszo
nyainak megjavítására. Kísérletei körülbelül 100 m-nyi 
négyzetben sikeresek is voltak. 1877-ben Antolik (Wied. 
Ann. I. 300) jelentést tesz a statikai elektromosságnak 
a füst sűrűségi állapotának megváltozására gyakorolt 
hatásáról.

A gyakorlatias érzékű amerikaiak a kérdés fontos
ságát felismerve, theoretikusokból és praktikusokból 
összeválogatott szervezetet alakítottak, a mely hivatva 
van a rendelkezésükre álló anyagi eszközök felhaszná
lásával a kérdést úgy elméleti, mint a gyakorlati köve
telmények szempontjából továbbfejleszteni.

Cottrel és társai 1906-tól 1911-ig végezték első vizs
gálataikat. A rendelkezésükre álló magasfeszültségű

váltakozó áramot forgó egyenirányítóval egyenárammá 
alakították át. A kikapott 80,000 volt és még ennél is 
magasabb feszültségek léptek a statikai kisülések he
lyébe. A magasfeszültség ily módon való előállítása a 
gyakorlatias követelményeknek megfelelt, mivel az üzem 
folytonossága a feszültségnek gyárias előállítása foly
tán biztosítva lett. A megtisztítandó gáz rendesen függő
leges helyzetű csöveken áramlik át. A csövek kereszt- 
metszete az alkalmazott feszültség nagysága szerint 10— 
30 cm között változik. A csövek tengelye mentén drót 
van kifeszítve, a mely az egyenáramú dynamogép nega
tiv pólusával van egybekötve. A drót felületén lefolyó 
convectiv kisülések a gáz erős ionizálását vonják ma
guk után. Az ionizálás folyamán a gáz belsejében le
folyó erős mozgalom eredménye, hogy a gázban fog
lalt szilárd és cseppfolyós alkotórészek a csövek falá
hoz löketnek, a honnan saját súlyuknál fogva leesnek. 
A megtisztítandó gázok rendesen magas hőmérsékletűek, 
máskor meg erős chemiai reactiókat fejtenek ki, miért 
is Cottrei és társai az anyagok tartósságára és szigetelő
képességére különös gondot fordítottak. Sikerült is ne
kik 80,000 voltfeszültség alkalmazása mellett, miköz
ben a kifeszített drót és izolátorok savtartalmú 500°-os 
gázok hatásának voltak kitéve, állandó üzemet bizto
sítani. A Cottrel-féle eljárás elsősorban különböző 
gázok savtartalmának kiválasztására irányult. Példa
képpen felemlítjük, hogy 15 K. W. hatásképességű tele-
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piik 140 gázfejlődés mellett naponként 500 kg kén
savat vont el fémkohók kiszabaduló gázaiból. A Cottrel- 
féle eljárás tehát, eltekintve azon káros hatásoktól, a me
lyet az ilyen gázoka környezetre gyakorolhatnak, gazda
sági előnyöket is biztosit. A kénsavon kivül chlort, só
savat, kalisókat termel a Cottrel-féle folyamat. A cze- 
mentgyárakban az elszálló czementport lecsapódásra 
készteti (egy üzemnél pl. naponta 5000 kg-ot); az ezüst- 
finomitók, a czink- és rézolvasztó kemenczék gőzei érté
kes anyagokat tartalmaznak, a melyek ezzel az eljá
rással kiválaszthatók. A kémények gázaiból a füstöt és 
kormot sikerült ugyan ezzel a folyamattal lecsapódásra 
késztetni, de a laza koromnak eltávolításá elé technikai 
akadályok gördültek, a mely körülmény az eljárás el 
terjedését itt meggátolta. A világítógázból a kátrány
nak, a motorokat tápláló gázokból a pornak és hamu
nak eltávolítása sikerrel járt.

Az idevonatkozó elméleti vizsgálatok a kaliforniai 
egyetemen indultak meg. 1916-ban Cottrel és társai 
40,000 márka alaptőkével tursulatot alapítottak; az 
alaptőke ma már 600,000 márkára rúg. A szabadalma
kat értékesítik, a kiválasztott anyagokból részesedésük 
van, tőkéjük tehát folytonosan emelkedik, a további 
vizsgálatok anyagi feltételei mindjobban erősödnek.

Hauser Ignácz.

KÖNYVSZEM LE.
„Arany Koszorú.“

A magyar irodalom e jubiláris Arany-évében — bár 
a háború erősen megbénítja az irodalmi és kiadói te
vékenységet — mind inkább kibontakozni látjuk azt a 
meleg szeretetet és hódoló nagyrabecsülést, melylyel a 
magyar szellemi élet tényezői s nyomukban a nagy 
közönség is — halhatatlan költőnknek, Arany Jánosnak 
„éltető eszmévé finomult“ alakját az emlékezés kegye
letével s a megértés ragaszkodásával körülveszi.

A Franklin-Társulat — mely a könyvkiadói világban 
mindig az elsők közt járt, ha igazi irodalmi ügyről volt
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szó — régi jó szokásához képest csinos kiállításban s 
olcsó árban bocsátotta ki „Arany-Koszorú“ czím alatt 
egy kötet versét Arany Jánosnak — „születése századik 
évfordulójának ünnepére“.

A kötet — időrendben sorakoztatva — 107 kisebb 
költeményt tartalmaz s kivülök Toldi i és Toldi estéjé i, 
Arany két legnépszerűbb s valóban leginkább szívhez 
szóló elbeszélő költeményét adja. A kisebb versek 
elseje A méh románcza, 1847 bői, — az utolsó pedig az 
1880-ban, Arany élete utolsó szakában készült Melyik 
talál ? czímü melancholikusan tréfás kettős párvers:

..Hogy melyik arczképem választom rajzai közzöl? 
Fényképíró úr! a botos és kalapost.

„Mint maradó vendég, ül s áll a többi nyugodtan, 
Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!“

Az időrendi sort azonban kétszer megzavarja a ver
sek elhelyezése. Hogy a Hunyadi-mondakörre vonatkozó 
balladákat tárgyi egymásutánban összehozza: az 1853- 
ban készült V. László-nak elébe bocsátja a szerkesztő Both 
bajnok özvegyé i (1856) és Szibinyáni Jank-ot (1855) s 
utána teszi Mátyás anyjá t (1854). Igen kár volt a nagyon 
helyesen elfogadott chronologiai rendezés elvén ezzel 
a tárgyi csoportosítási kísérlettel rést ütni — nem is 
értjük, hogy mi bírta rá a szerkesztőt, kinek nevéről 
különben a kötet nem ad számot. Semmi értelme sincs 
annak, hogy a Hunyadi-balladákat összeszedi egy cso
móba, egyébként pedig mellőzi a tárgyi csoportosítást. 
Még egy helyen van ilyen engedmény a chronologián : 
t. i. a Petőfiről szóló Emlények ez. kis verscyclus is — 
melynek 1. és 11. verse 1851-ben kelt, a III. pedig 
1855-ben, egymás mellé sorakoznak. Igaz, hogy itt in
kább meg van a jogezím, mert e három versikét már 
Arany összefoglalta egy közös czím alá — de azért 
egy időrendi beosztású kötetben talán jobb lett volna 
ezt a kis cyclust is szétválasztani, mindenik verset a 
maga időrendi helyére osztani be. mint a hogyan az 
ugyanezen cyclussal eszmei kapcsolatban álló llarmincz 
év inulva czímü vers — melyet 1879-ben írt a nagy 
költőtár.-ára mindig megindultál! gondoló Arany a 
maga megfelelő helyére van utolsóelőtti versnek — 
beosztva.

Megemlítem még, hogy a versek közül egy: a Ju
liska sírkövére czímü — mely 1866 ban készült nincs 
ellátva a kötetben dátummal.

A tartalomjegyzék — a keresést nagyon helyesen 
megkönnyítve — betűrendet követ.

A 295 oldalra terjedő kötet ára 3 K. Bár vennék és 
olvasnák minél többen ! Mennyi silány férezművet — a 
divatosak közül — kiszoríthatna ez az Arany-Koszorú. 
melynél jobb társaságot nem kívánhat magának a min
dennapi élet zajában és vesződségei közt elfáradt 
ember, esti pihenő órájában. —ly.

Mikszáth.
Aáikszáth Kálmán méltán egyik legnépszerűbb írónk. 

Nem a nagy alkotások embere, de rendkívül termékeny 
tehetség, s minden írásán a közvetlenségnek annyi 
bája ömlik el, meséi és alakjai — a költészet fényétől 
megaranyozva bár — annyira az életből vettek, hogy 
nem csoda, ha a nagyközönség mohó érdeklődéssel 
fordul feléjük s az irodalom is meghajtja előttük zász
laját.

Prózai elbeszélőink között Mikszáth egyenesen Jókai 
mellett áll népszerűségben Sokban hasonlít is meste
réhez, s ha nem éri is el öt mindenben, több irányban 
felülmúlja. Képzelete közel sincs olyan csapongó és 
olyan széleskörű, mint Jókainak, de viszont nagy előnye,

hogy mindig a földön marad, s nem vágyik talán 
nem is tudna menni — a lehetetlenségek birodalmába.

Most abból az alkalomból idézzük e helyt-Mikszáth 
halhatatlan szellemét, hogy munkáinak új kiadása indult 
meg a buzgó Révai Testvérek-nél s hogy ugyanott egy 
igen derék kis könyv jelent meg a jeles íróról — Mik
száth Kálmán élete és müvei czímmel — dr. Rubinyi 
Mózes avatott tollából.

Mikszáth müvei két ízben jelentek meg könyvbe 
összegyűjtve, sorozatos kiadásban. Az első kiadás — 
34 kötetben — szintén a Révai Testvérek-nél jelent meg, 
a másodikat pedig ugyancsak ez a kiadó-ezég tette 
közzé, de az előbbi kiadásétól eltérő csoportosításban 
még Mikszáth által sajtó alá rendezve, 32 kötetben, 
az író 40 éves jubileuma alkalmából,—mely utóbbi ki
adást azután kiegészítette — Mikszáth halála után — a 
Hátrahagyott Iratok 18 kötete; ezen most említett soro
zaton kívül jelent meg a Franklin-Társulat kiadásában 
egy Mikszáth Kálmán Hátrahagyott Munkái czímü 
gyűjtemény.

Most Révaiék egy új, olcsó Mikszáth-sorozatot indí
tottak meg, melyből eddig négy kötet látott napvilágot 
{A gyerekek, Az igazi humoristák, egy kötetben A vár
megye rókája s Az apám ismerősei és még két kisebb 
elbeszélés és egy kötetben a Galamb a kalitkában és 
a Krúdy Kálmán csínytevései). A kötetek ára különböző: 
2 50, 3 és 4 K. Mindenesetre jó szolgálatot tesznek 
Révaiék az irodalomnak mely mindenha büszkeségei 
közé fogja számítani a magas irodalmi színvonalon, 
művészi formában tartott anekdotaírásnak s a rajznak 
és elbeszélésnek nagy mesterét, Mikszáth Kálmánt — 
és persze a közönségnek is, mely hihetőleg el fogja 
kapkodni ennek az új kiadásnak köteteit is, tudván, 
hogy olyan író műveihez jut, a ki igaz szívből fakadó 
humorával méltán sorolható az emberiség jóltevői közé.

Rubinyi kitünően megírt könyvéből Mikszáth életét 
és írói egyéniségét, munkásságát s ennek értékét és 
jelentőségét nagyon jól megismerhetjük. A könyv kerüli 
a hosszadalmasságot, de a maga egyszerű tömörségé
ben is sokat mond, sok igazságot mond el igen szépen
— Mikszáthnak mint embernek és mint írónak pályá
járól, alakjairól és indítékairól, humoráról és irályáról, 
elődeiről és utódairól megjelöli értékét, megrajzolja 
arczképét s belevilágít jövendőjébe. Rubinyi igaz szere
tettel rajong hőséért s komolyan megbecsüli a maga 
írásművészetét. Jól teszi, hogy megint ráirányítja — 
ismételve is — a figyelmet Mikszáth egyik legértéke
sebb könyvére — arra, melyben Jókai életét és korát 
írta meg, pompásan, rendkívül érdekesen.

Néhány megjegyzésünk van csupán Rubinyi egy két 
állítására.

Semmi esetre sem állhat meg az a mondása, hogy 
„a dráma keretei közt a lefinomabb komikum sem 
emelkedik a humor magaslatára“. Ez az állítás zavaros 
is, téves is. Zavaros, mert összezavarja a komikumot 
és a humort — ezt a két eléggé különböző fogalmat
— s téves is, ha a drámában lehetetlennek mondja a 
humort, mely — egy másik tarthatatlan mondása sze
rint — „csak egy jó könyv nyomtatott betűiről ömölhet 
át lelkűnkbe“. Tehát ha olvasunk egy drámát, élvez
hetjük benne —- ha van — a humort; az előadott drámá
ban pedig elvész a humor? Még ha megfordítva mondaná! 
Hiszen a drámai humor akkor válik igazán élvezhetővé, 
ha humorral bíró színész ajkáról, alakításából árad 
felénk!

Ezzel kapcsolatban kifogásoljuk azt is, hogy a szerző 
-  az 57. lapon — mintha meg akarná tagadni a hu-
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mórt Moliére-től (A fösvény írójától!), mikor azt mondja: 
„Az ordító-tanyán mosolygunk és egy hangulat rabjai 
vagyunk, mert tiszta humor van benne“ — (ez a Bret 
Harte híres kaliforniai rajzára vonatkozó kijelentés tel 
jesen igaz, mint a hogy igaz ama később tett megjegy
zés, hogy Mark Twain a „hidegen hagyó“ amerikai 
humoristák közé tartozik) — „a modern vígjátékon, 
vagy a Moliére jelenetein nevetünk, mert komikum van 
bennök“ ez, — különösen Moliére-re vonatkozólag, 
még ha csak a pár sorral feljebb említett Tudós nök-xe. 
érti is — már nem állhat meg abban az értelemben, 
hogy Moliére-ben csak komikum van, de humor nincs.

Az íróknak nagy-okra és divatos-akra osztályozásában 
sok igazság van ; de hogy ha Móricz Zsigmondot e két 
osztály egyikébe be kell sorozni, akkor semmi esetre 
sem tartózhatik (legalább még ma) a nagy írók közé, 
a hová Rubinyi — úgy látszik — készséggel helyezi, 
ámbár — s ez dicséretére legyen mondva — ellene 
mond azoknak a pajtáskodási hóbortban szenvedőknek, 
a kik Móriczot Mikszáthnál is „nagyobbnak magya
rázták“.

Rubinyi könyvét elismerésreméltó nagy gonddal 
összeállított bibliographia fejezi be Mikszáth ama mun
káiról, melyek eddigi gyűjteményes kiadásaiból ki
hagyattak.

A könyv ára nincs megjelölve. — ly.

A szerkesztőségnek beküldettek még a következő 
könyvek:1

Euripides drámái. Fordította s bevezetéssel és jegy
zetekkel ellátta Csengeri János. Két kötet. Budapest, 1911. 
és 1915. A M. Tud. Akadémia kiadása.

Shakespeare összes színmüvei. Átvizsgált vagy új 
fordításokban kiadja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare- 
Bizottsága. Budapest 1916. Franklin-Társulat. XIII. A 
velenczei kalmár. Ford. Radó Antal. Ára 3 K. XVI. A hogy 
tetszik. Újból ford. Rákosi Jenő. Ára 3 K. XXIX. Cori
olanus. Ford. Petőfi Sándor. Ára 4 K.

Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. Sajtó 
alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Papp 
Ferencz. B. Kemény Zsigmond születésének századik 
fordulójára kiadja a Kisfaludy-Társaság. Bpest, 1914. 
Franklin-Társulat. Ára 8 K.

Gróf Andrássy Gyula: A világháború problémái. 
Budapest. „Élet“ irod. és nyomd. r.-t. kiadása. Révai- 
bizomány. Ára 5 K.

Pethö Sándor : A szabadságharcz eszméi. U. a. kiad. 
Ára 4 K.

Ambrus Zoltán: Színházi esték. — U. a. kiad. Ára 
5 K. (Ezt a könyvet már ismertettük folyóiratunk 1914. 
évi folyamában a 310. lapon.)

Cholnoky Viktor: Kaleidoskop. — U. a. kiadás. 
Ára 4 K.

Gyertyánffy István: Gondolatok. — Epilógus a 
Theano-hoz. Bpest, 1916. La/«/?e/-könyvkereskedés. Ára 
1 K 50 f.

Protestáns Esték. — Felolvasások. — A reformatio 
400 éves emlékünnepére szerkesztette Kovács Sándor. 
III. köt. Bpest, Hornyánszky-könyvnyomda. Ára 12 K.

Müller J. P.: Az én módszerem. — Bpest, 1916. Sin
ger és Wolfner kiadása. Ára 2 K 50 f.

Egyetemi tanárok hadbavonult egyetemi polgárokhoz. 
Szerk. dr. Grósz Emil. 1. fűz. Bpest, 1917. Franklin- 
Társulat kiadása. Ára 1 K 20 f.

1 Közülök többet részletesebben fogunk ismertetni
Könyvszemle ez. rovatunkban.

Dr. Pékár Károly (hátrahagyott munkája): Magyar 
Kultúra. — Sajtó alá rendezte és az életrajzot írta : 
Morvay Győző. Bpest, 1917. Aíay-könyvnyomda. Ára 12 K.

Gróf Bethlen Istvánná, gróf Bethlen Margit: Mese 
a szomorú városról és egyéb történetek. — Budapes, 
1916. Athenaeum-kiadäs. (Egy székely ezred árvái javára.) 
Ára .3 K.

Gyulai Ágost: Háborús anthologia. Budapest, „Étek 
r.-t. kiadása. Révai-bizomány. Ára 5 K.

Csathó Kálmán: Ibolyka. Egy pesti kisleány kalandjai. 
Bpest, 1917. Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 K.

Muraközy Gyula: Emberélet. Bpest, 1917. Singer és 
Wolfner bizománya. Ára 3 K.

Halmágyi Sam u: Hadak útján. — Versek. — Dicső- 
szentmárton, 1916. Szerző kiadása. Ára 2 K.

Olcsó Jókai. 222—250. sz. Petőfi haláláról. — A szere
lem bolondjai. — Egy nagy élet apró emlékei. — Két me
nyegző. — Fejedelem és Fra Diavolo. — Kétszer kettő 
°égy- — A ki a szívét a homlokán hordja. — Arany
ember. (Színmű.) — Korrajzok. — Egy nő naplója és 
egyéb elbeszélések. — Szeretve mind a vérpadig. — 
Révai-kiadás. Ára egy számnak 40 f., 1917 febr. 20-tól 
kezdve 50 f. (Az Olcsó Jókai c.z. vállalatot ismertettük 
folyóiratunk 1914. évfolyamában, a 368. lapon.)

Olcsó Könyvtár. (Szerk. Heinrich Gusztáv, kiadja a 
Franklin-Társulat.) A német birodalom alkotmánya, 
írta dr. Fluck András. Ára 60 f. — Shakespeare és a 
magyar költészet. írta Császár Elemér. Ára 1 K 80 f.

Magyar Könyvtár. (Szerk.Radó Antal, kiadja a Lampel 
r. t.) Stuart Mária. írta Schiller, ford. Radó Antal. Ára 
1 K 08 f. — A világháború naplója. VII—XII (1915 
májustól 1916 áprilisig.) Egy-egy füzet (kettős szám) 
ára 60 f. — Egy színésznő naplójából. írta Porzsolt 
Kálmán. Ára 36 f. — Háborús versek. írták Hangay 
Sándor, Kiss Menyhért, Oláh Gábor. Ára 72 fillér. — 
Bálint lovag szerelme. írta Isolde Kurz. Ford. Péterfy Jenő.

Dumas Sándor: A fekete tulipán. Ford. Hevesi Sán
dor (Athenaeum Könyvtár). Budapest, 1916. Athenaeum- 
kiadás. Ára 3 K.

Vidám Könyvtár. Szerk. Tábori Kornél. A háborús 
Pest. írták: Kulinyi E., Szomaházi /., Tábori K. — 
Híres emberek anekdotái. írták: Színi Gy. és Tábori K. 
— Hadihumor. írták: Szomaházi I. és Tábori K. — 
Egy-egy füzet ára 50 f.

Snyder: A modern természettudomány. Ford. Mikes 
Lajos. Budapest, 1917. Révai-kiadás. Ára 1 K 90 f.

KÜLÖNFÉLE.
Arany János egy franczia bírálója.

A magyar szabadságharcz leveretése után, az oszt
rák önkényuralom idején, a Revue des deux Mondes 
a magyar irodalommal foglalkozó több czikket közölt. 
Ismertette Dudumi Demeter1 Pestről írt leveleit', Saint- 
René Gaspard-Ernest Taillandier2 (1817—70) pedig két 
terjedelmes czikket szentelt az újabb magyar költők
nek. Taillandier az összehasonlító irodalomtörténetnek 
buzgó, de igen felületes művelője volt. Tanulmányokat 
írt az ifjú Németországról (1894), Németország és Orosz
ország viszonyáról (1856), a csehekről és a magyarok
ról (1869), Szerbiáról (1871) stb. Két czikkében német

1 Lettres de Pesth sur la littérature, Tart, le théatre 
et la vie de société p. D. Dudumi, ism. E. A. Suckau, 
R. D. M. 15. jan. 1558.

2 La poésie hongroise au XIXe siécle par Saint- 
René. Taillandier. R. D. M. 15avr. et Ier sept. 1860.
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fordítások (Hartmann, Kertbeny) nyomán a magyar köl
tészet fejlődését 1860-ig méltatta. Első czikke a régebbi 
irodalom áttekintése után Petőfi Sándor műveiről szól. 
A második a nemzeti történelem énekeseit (rapsodes) 
ismerteti, főképp Arany János, Vörösmarty Mihály, Ga
ray János elbeszélő költeményeit. Petőfiről, Vörösmarty- 
ról nagy dicsérettel szól, észreveszi azokat a szálakat, 
melyek műveiket koruk történetével egybefűzik. Értéke
lése azonban Arany Jánossal szemben teljességgel igaz
ságtalan, mit nem ment az, hogy Arany műveit csak 
fordítás útján és hiányosan ismerte, s hogy akkor még 
nem tekinthette át Arany egész írói pályáját, hiszen 
többi remekíróinkat is csak fordításban olvasta és 
Aranyt a kortársak már pályája elején kellően méltat
ták. Toldi (1847) megjelenésekor már azt írta Tompa 
Mihály: „Én csak annyit mondok röviden Toldiról, 
hogy az örökéletű költemény“. Az egykorú bírálók ezt 
ismételgették különféle változatokban és többféle meg- 
okolással.1 *

Taillandier megemlíti, hogy Szilágyi István biztatá
sára dolgozta fel Arany János a tárgyat, annak forrása 
llosvai Péter „Toldi;‘-ja. „A tárgy.helyénvaló volt abban 
a korban, a mikor feldolgozták; nem tudom, megérde
melte-e, hogy napjainkban élő költő felújítsa.“ Ezt a 
kifogását két adattal okolja meg. Toldi történetében a 
nemességet a falusi néppel szembeállítva látja: ez a 
XVI. században jogosult volt, azonban a jobbágyság 
megszüntetése idején, 1847 után, többé nem korszerű. 
„Ezért tartjuk a költemény tárgyát elhibázottnak és 
ezért Garay János, a ki annyira gondos a műveibe 
rejtett (kortörténeti) jelentés megválasztásában, szerin
tünk Arany Jánosnál előbbrevaló.“ A franczia kritikus 
tudhatta, hogy Magyarországon a rendi különbségeket 
nem a guillotine egyenlítette ki, mint hazájában a nagy 
forradalom idején és ezért a kiegyenlítődés egy évtized 
múlva "nem lehetett oly tökéletes. De meglepetéssel 
hallaná, hogy egy félszázaddal később Arany valószerű, 
a l’art pour Vart elvét követő művészete a magyar tár
sadalmi viszonyokat sokkal hüebben tükrözteti, mint 
Garay János annyira magasztalt szónokias, elavult 
romantikája.

A másik adatot a 111. Napoleon korában élő kritikus 
a nemzetiségek kérdésével fűzi egybe. Magyarország 
különböző nemzetiségek hazája, a szabadságharcz ide
jén a magyaroknak meggyűlt velük a bajuk. Békés 
egyetértésre kellene törekedniük és megszívlelhetnék 
Edgar Quinet-nek (1803—75), az oláhok történetírójá
nak intő szózatát. Arany János mivel izgatott a nemze
tiségek ellen? Az utolsó énekekben Toldi ellenfele egy 
szláv, egy cseh vitéz és ő azt párviadalban legyőzi. 
„Szerencsétlenebb ötletre akadhatott volna-e valaki?“ A 
kérdésre Horatius szavával válaszolhatunk: „Risum tenea
tis, amici ?“

Murány ostroma (1848) ellen erkölcsi szempontból 
van kifogása. Az elbeszélés előkelő, ragyogó, regényes, 
de léha és ízetlen (frivole et sans saveux). „A művé
szet bármily szabadon nyilatkozhassék, az a magyar 
költő ugyancsak nincs tekintettel a közérdekre, a ki az 
ilyen tárgyat a tisztesség látszatával dolgozza fel és ez 
a közönyösség kevéssé illik azokhoz a költőkhöz, a 
kik az újkori Magyarországhoz szólnak. Jól tudom, 
hogy Petőfi ugyanazt a kalandot örökítette meg, de ő 
csak futólag beszéli el, néhány odavetett versszakban : 
látszik, hogy azokat a művész szeszélye szülte és ő

1 Nagy S. „Toldi“ keletkezése és fogadtatása. Uránia
XVIII. 1917. 37-47. 1.

nem vont le belőlük további következtetéseket. Arany
nál abból terjedelmes költemény lett,“ Petőfi talán a 
dicséretet épp úgy visszautasította volna, a hogy Arany 
János, a világirodalom egyik legszemérmesebb költője, 
a hangoztatott vádakon megütközhetett. A franczia kri
tikus a fiatal, kezdő költőhöz szól, a ki figyelmezteté
sét számba veheti és tanácsát követheti. Arany János
nak a Nagyidai czigányokról (1852), vagy Toldi estéjéről 
(1854) írt eposa nem érdekli, áttér a többi magyar ének
mondó méltatására és kiemeli Garay János hazafias 
költészetét. ítéletét így összegezi: „Garay János rang
ban Vörösmarty és Petőfi után következik, de azt tart
juk, hogy Arany Jánosnál sokkal előbbrevaló.1

Arany szerencsére nem követte, talán nem is ismerte 
franczia bírálójának véleményét és nem tért le megkez
dett útjáról. Taillandier téves éitékelése igazolja Sala
mon3 felfogásának helyességét, hogy a tömegnél (a felü
letesen, formaismeret nélkül bírálóknál) az irányesz 
mék, az uralkodó szenvedélyek rajza tesznek hatást 
A műbíráló más szempontból ítél : „Nem az anyag 
szerint méltatjuk a költőket, hanem alakitó tehetség, 
teremtő erő szerint, mely az anyagot a maga illő formá
jába tudja önteni. Kari Lajos.

Apróságok nagy írókról, művészekről.
Vörösmarty mint vadász.

Vörösmarty Mihály — „a nemzet költője“ — nagyon 
szeretett vadászni. Már kora ifjúságában, mikor a Per- 
czel-háznál nevelősködött, „a hajnal vagy alkony 
gyakran találta őt puskával a vállán a bonyhádi erdő
ben“ — írja Gyulai a Vörösmarty életrajzá-ban. Igaz, 
hogy talán nem annyira a vadász-szenvedély, mint in
kább a természet szeretete ösztönözte őt a puskás ki
rándulásokra, de tény, hogy későbbi éveiben is sokszor 
és szívesen vadászgatott.

Természetesen vadász-kalandjai is akadtak. Ezek 
közt egyike a legmulatságosabbaknak, mikor — a 30 as 
évek végén — Pest közelében lakó gazdatiszt öcscsé- 
nél, Jánosnál tartózkodván, egyszer egy malom mellett 
felrebbenő szelíd kacsát - a ki nemtelenebb halálra 
volt szánva — vadkacsa képében lelkes buzgalommal 
lepuffantott. Hogy a hirtelen elősiető molnárnénak 
malma kattogott-e, az nincs megírva a krónikában, de 
hogy a nyelve sebes pörgésnek indult, kacsája veszté
nek láttára, azt a hír fentartotta. De a molnárné még 
sem volt akkora bajban, mint a vadász-hírnevét veszé
lyeztetve látó poéta, ki busás pénzbeli ajándékkal igye
kezett vigasztalni és az eset felől örökös hallgatásra 
bírni a molnárnét. Évek múltával azonban — mikor e 
vadász-emlék keserűsége már egészen elpárolgott s 
csak komikuma maradt meg — maga Vörösmarty mulat
tatta néha kalandja elbeszélésével barátait.

Akadt aztán olyan kalandja is vadászatai közben, 
melyet mindig büszkén emlegethetett, sőt meiylyel méltó 
ámulatba ejthette a társaságot. Ugyanis Zsibón, 1845-ben, 
a Wesselényi Miklós vadaskertjében tartott vadászaton 
egy lövésre két vaddisznót ejtett el — a mi olyan vadász
szerencse, hogy talán a legöregebb vadászok sem emlé
keznek mására.

1 Természetes, hogy olyan kritikussal, a ki Garayt
Arany elé helyezi, voltaképpen nem is lenne érdemes 
foglalkozni. De, mint a franczia felületességet jellemző 
nevetséges csodabogárról, talán mégsem volt hiábavaló 
e néhány sorban megemlékezni Taillandier úr kriti
káiról. Szerkesztő.

2 Idézi Nagy S. Uránia XVIII. 1917. 46. 1.
20*
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Vörösmarty és a Csiga-hoz czíinzett vendéglőben 
köréje gyülekezni szokott baráti társaság gyakran ren
dezett galamblövészetet, olyaténképpen, hogy megvá
sároltak egy csomó szelíd galambot, zsákba dugták 
szegényeket, a galambos-zsákokkal s vállukon puskával 
kimentek a Rákos mezejére, ott megnyitották a zsákok 
száját és a kireppenő, megriadt galambocskákat puffo- 
gatni kezdtek. Ilyen alkalmakkor aztán ebédre is ott 
maradtak a rákosi gyepen, jóízűen fogyasztva el a vadász- 
társaság valamelyik szakács-tehetségű tagja által aprí
tott és főzött paprikás gulyáshúst.

Igen mulatságos Vörösmartynak egy ál-vadászka land ja. 
Mikor 1845-ben Deákkal együtt Wesselényi meglátogatá
sára Erdélybe utazott —mely alkalommal történt a fentebb 
említett vaddisznó-vadászat — útközben Szabolcsban be
tértek Bónis Samuhoz s az ott töltött néhány napot Vörös
marty szalonka-vadászatra használta föl. Egyik délután a 
helybeli kálvinista pap behíván a parókhiára a társaságot, 
emléksorokat kért Deáktól s Vörösmartytól. Vörösmartyt 
bosszantotta ez az okvetetlenkedés, Deákot azonban 
nem hagyta el humora, neki ült s írta rettenetes ko
molysággal : ,.Alulírt, több vármegyék táblabírája, bizo
nyítom, hogy Vörösmarty M ih á ly .................  itt jár
ván vadászott s egy lövésre hét szalonkát ejtett el“. 
E sorokat elolvasván, Vörösmarty is felvidult s bajsza 
alatt mosolyogva írta Deák sorai után : „A fentebbie
ket én alulírt is bizonyítom, azon különbséggel, hogy 
nem egy lövésre ejtettem el hét szalonkát, hanem hét 
lövésre egyet“.

A bölcs mondást és epigrammát váró nagytiszteletű 
úr némi csalódással vette át a nagy férfiak írását — 
az utókor azonban jóízűen mulat rajta, de talán kissé 
irigykedve is, ebből a humornélküli mai világból vissza
gondolván a régi jó időkre!

Mindezekről pejig említés tétetik Gyulainak Vörös
marty életrajzá-ban (146 és 243.11.) és Vörösmarty összes 
munkái-nak ugyancsak Gyulai által rendezett és jegy
zetekkel kísért kiadásában, az 1. kötethez csatolt jegy
zetek közt (422. 1.).

Szigligeti első darabjának egykorú bírálata
Szigligeti első, színpadra került darabjáról Garay a 

Honmüvész ez. lap 1835. évi április 2-án és április 5-én 
megjelent számaiban aránylag hosszabb bírálatot írt, 
melyből egyes részleteket az alábbiakban közlünk :

„Budán mart. 24.-én egy új eredeti szomorú játékot 
láttunk (előszer) e’ czím alatt : „A kijátszott cselek.“ 
Szerzője Szigligeti Eduárd budai színész . . .  A’ darab
ban szövevény fárasztás nélkül, csomó zavar nélkül, a’ 
catastropha jól motiválva ’s a’ felfüggesztés csaknem az 
utolsó perczig van tartva. E’ szerint, mi az öt felvo
násra nyúló darab épületét illeti, azt mind a’ részeknek 
egymásba vágására, mind a' fő catastropha kifejtésére 
nézve sikerültnek mondhatjuk. A’ színi hatás jól ki van 
számítva. Csak az kár, hogy némely jelenetek igen is 
emlékeztetnek a' tehetséggel biró fiatal szerzőnek bizo
nyosan példányára Shakespearre. . .  A szerzőnek illy 
kölcsönzésekre nincs szüksége; mert a' darab ezek 
nélkül is szép és jó lehetett volna. Tudja azonban rec.1 
mennyire nehéz és szinte lehetetlen a’ fiatal írónak mes
terei némelly helyeitől megmenekedni; azok akaratja 
és tudta nélkül is kinyomják magokat írásában...

.. Hátra van még Szigligeti stylusáról szólni, olly 
egy tárgyról, mellyet némelly drámaíróink legfőbb pos- 
tulatumnak, mások egészen mellékes tárgynak tartanak,

1 Recensor == bíráló.

ha különben épülete eléggé drámái és dramailag sebesen 
haladó. Engem, kivált tragédiában, az olly darab, mellyben 
magasabb poétái dictio, merész képek ideálban, poétái 
képek s mik még a’ fenséges cothurnus stylusához 
tartoznak, nincsenek, mindig némiképp üresen hagy. s 
ha Szigligety numerosusabb, poétái nyelvvel élt volna, 
minő Vörösmartyé, darabja még egyszer oly szép vala. 
fiö jambusok pongyolábbak, mint oly időben kívánhatni, 
mellyben Vörösmarty és Horváth Czyrill példányainkká 
lettek.

így, kivonván á kivonandókat, örömmel látjuk a ’ 
fiatal írót a’ drámái pályán, ’s ohatjuk, hogy minél előbb 
ismét köszönthessük e szigorú ösvényen, mellyen nálunk 
olly gyéren akarnak a’ virágok tenyészni. . . “

E kritikával a 21 esztendős fiatal szerző is meg 
lehetett elégedve — de elismerheti komolyságát, találó 
voltát az irodalomtörténet is.

Egy költői pálya kezdete.

Hogy Szász Károly — a költő-püspök, a kiváló mű
fordító — már kora fiatalságában mennyire lelkesedett 
a költészetért s mily komolyan készült írói pályájára 

annak bizonyságát találjuk hátrahagyott Napló-jában 
(me/ynek kézirata a család birtokában van s melyből 
egyes részek az utóbbi években különböző folyóiratok
ban, a mienkben is, közöltettek) — hol 1843 szeptember 
26-án (tehát alig 14 esztendős korában) ezeket írta : 

„Fői kíildém a’ Kisfaludy-Társasághoz egyik pálya
művemet.

Sokszor kérdem magamtól, de felelni nem tudék e’ 
kérdésre: „reményihetek é én kitüntetést?“ ’S én vágyom 
erre, mert kiben is ne lenne egy kis hiúság, ’s tetszvágy 
— ’s belém teremtőm jókora nagyságú adagot öntött... 
Azonban e’ pálya mű írását nem csak a' hiúság okozá, 
vagy a’ tetszvágy; ennél sokkal szebb czél lelkesített. 
Szegény magyar irodalmunknak becsét elősegíthetni, ez 
az mit tenni, menynyire erőm engedi, mindig törekszem 
- -  ’s tán e’ müvecském is egy porszemke leend a’ honi 
irodalmi műveltség nagy épületjében 1

Még egy művem van épp e’ célra dolgozott: ha vala
melyik kitüntetést nyerend, én boldog vagyok ! . . .“ 

November 28-án aztán a következőket találjuk a 
naplóba jegyezve:

„Remegő kézzel írom e sorokat. Bámulat ’s harag 
yegyületével olvasám a’ mai Regélőben, hogy a’ Kisfa
ludy-Társasághoz Kártyadüh ’s Honszerelem czimii pálya 
műveim közül csak az első érkezett fel.

Patvar vigye dolgát, nem tudom ez első próbámat 
a' sors mért játszá ki enynyire.

’S most még azt mondom, a’ jobb veszett el. De 
hiszen ha a’ llonszerelem érkezett volna fel, ’s a’ más 
nem, akkor azt mondanám, hogy emez jobb . . .“

Mint a Kisfaludy-Társaság Évlapjai-nak V. kötetéből 
megtudhatjuk, az a pályatétel - vagy, mint akkor 
mondták: költői feladás — melyre a fiatal gyermek
költő két művet is útnak indított, így hangzott:

„Kívántatik egy, valamely emberi szenvedélyt elő
állító, ’s az életre nézve fontos igazságokkal átszőtt 
tanköltemény, mellyben a’ tárgy nem csak a’ külső 
(kötött), hanem a belső (költői) alak’ szépségeivel is, 
képzelemhez és kedélyhez szólólag adatik elő.“

A pályázatra 18 mű érkezett be (később elfogad
tatott a 19-ik is, de már további 3, elkésett mű, vissza- 
utasittatott) s az 1. sorszámot éppen a 14 éves 
Szász Károly Kártyadüh ez. munkája kapta, melynek 
jeligéje ez volt: „Omne tulit punctum, qui miscuit utile 
dulci. Hor.u
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A Honszerelem — a kimutatás szerint — csakugyan 
nem érkezett fel Pestre. De czélhoz persze a Kártyadüh 
sem ért, mert a Bajza, Garay, Szemere Pál, Székács 
és Vádlott Sándor tagokból álló bíráló bizottságnak 
(akkor „vizsgálók“-nak mondták) — 1844 január 29-én 
kelt „Tudósitás"-ából kitetszőleg — a kis poéta müve 
azoknak a pályamunkáknak sorába tartozott, a melyek 
közül „figyelmet egyik sem érdemlett“.

Megemlítjük még, hogy a jutalom A' Féltés czímű 
tankölteménynek ítéltetett oda, melynek szerzője Ney 
Ferencz volt, — Az életből zz. „versezet“ pedig dicsé
retre méltatott, s szerzője — Tárkányi Béla Egerben — 
„Kisfaludy Károly Munkái .nemzeti' kiadásából egy 
diszpéldánynyal határoztatott megtiszteltetni“.

Az „afrikai Roscius“.
Ira Aldrige — a világhírű szerecsen színész, kit az 

„afrikai Roscius“ melléknévvel tiszteltek meg — 1853- 
ban angol társulatával vendégszerepelvén Pesten, a Nem
zeti Színházban, a Szépirodalmi Lapok 27. számában 
közölt K-beny (Kertbeny) aláírással közölt Tárczá-ban 
többek közt a következőket olvassuk a feketebőrü 
tragikusról:

„. . . Ö nem koromfekete, mint az éthióp négerfaj, 
hanem sárgásbarna, bronzszínü senegál. Nem találjuk 
rajta a gyapjas sűrű hajjal fedett szűk homlokot, sem 
a pittyedt ajkakat, a cretinszerű pofacsontokat, nagy 
füleket s a „black devil“-ek egyéb tulajdonságait, követ
kezőleg európai szépségfogalmainkhoz már közelebb 
áll, habár nem is felel meg azoknak egészen. Termete 
magas, erős, vállas, férfiasán szép és ruganyos, a mi 
alkalmasint személyes érdeme inkább, mint fajának 
tulajdona . . . Hangja nem egészen érczteljes ugyan, de 
rendkívül hajlékony s a legerősebb és legcsendesebb 
modulatiókra egyaránt alkalmas, kerek és különösen a 
felsőbb hangfekvetekben tiszta, behízelgő és olvadé
kony . : . Az alak és orgán harmóniájához Aldrige-nél 
a mozdulatok bevégzett művészete járul. Hatalmában 
van minden mozzanata, minden lépése s minden állása, 
minden mozdulata olly biztos és plastikailag kerek, 
mint azt csak az antikot utánzó dráma régi nagy stylje 
tünteté fel . . . Aldrige-ben nem csak a néger bámu
landó, kinek értelmisége történetesen jobban fejlődött 
ki, mint eddig szerencsétlen fajától várni szoktuk, hanem 
hogy egy valóban nagy, gondolkozó művész áll előt
tünk, kinél a származás nem jő tekintetbe . . .“

Nem csuda, ha e ritka művész Pest város lelke
sedni tudó közönségét is annyira lázba ejtette, hogy 
kettőre tervezett fellépésének számát meg kellett három
szoroznia.

A kokainizmusról.

A mindjobban terjedő cultura sokszor olyan ismerete
ket is világgá röpít, melyek legnagyobb ellenségei a műve
lődésnek és csakis hypermodern, exaltációra vágyódó 
lelkekben tudnak követőkre találni. Egy ilyen haszon
talan mellékterméke a culturának a chronikus kokain
élvezés is.

Csodálatos, hogy mennyire megragadja a XX. szá
zad embereinek figyelmét minden, a mi magán viseli 
az abnormitás bélyegét, minden, a mi még ha hosszú 
depressió árán is, de pár pillanatra gyönyörűséget 
szerez; nagyon erős idegzetű embernek kell lenni 
annak, a ki ellent tudván állani az ezernyi csábnak, 
továbbra is megmarad a természetes élet tanai mellett. 
A kíváncsi és excentrikus élvezetekre vágyó lélek fel

kutatja Ázsia legpiszkosabb rejtekhelyein az ópium- 
szívókat, kifürkészi a keleti népek perverzitásba fúló 
passzióit, és lemegy Dél-Amerika vad indiánjai közé, 
hogy a cultura terjesztése czímén, az élvezeteknek egy 
új módjával ismerkedhessék meg. A mit Dél-Amerika 
benszíilötteinek ősei nehéz munkáikban erősítő szer 
gyanánt ettek, s a mit a következő századok cultur- 
emberei, mint érzéketlenítésre szolgáló gyógyanyagot 
ismertek, azt az exaltátiót kereső XX. századbeli européer 
már élvezeti czikknek fedezi fel, s a nyugati cultura 
egyik magnifikus találmányaként dicsőíti.

Az indián műveltség ez elsikkasztott gyümölcse a 
kokain. Azon legkevésbbé sem csodálkozhatunk, hogy 
az Andesek vidékén élő vadtörzsek a kökabokrokat 
még ma is szentnek tartják, de ha a világvárosok zsi
bongó korzóin, a szárnyrakapott divatújdonságok ez 
eleven kirakatán sétálgató hölgyekről és urakról halljuk, 
hogy számukra a mindennapi kenyérnél is szentebb és 
nélkülözhetetlenebb tápszer a kokain, akkor igazán a 
legtisztább kép tárul elénk földünk jövő életéről, mely
ben az emberek elkerülvén mindent, a mi természetes, 
mesterséges úton fognak születni, élni, sőt talán meg
halni is.

Élvezeti szerek tekintetében a jövő emberei már 
éppenséggel nem lesznek válogatósak, csupán variálni 
fogják azokat, mert mindenkor, mindenben csak a vál
tozatosságot keresik.

A régi emberek, a kiket már földrajzi elhelyezke
désükben is temperamentumuk vezetett, úgy hogy az 
elevenebb népek ma is a legértékesebb geographiai 
pöntokon élnek, a komoraknak pedig a terméketlen, 
hideg vidék jutott, igen válogatósak voltak élvezeti 
szereikben is, úgy hogy a mozgékonyak izgatókat, az 
ábrándozásra hajlók s nyugodtan szemlélődök pedig 
leginkább csak altatókat szedtek, avagy oly szereket, 
melyek halluczinálást s víziót keltő erejükkel kifejlődni 
segítették ábrándjaiknak fantasztikus képeit.

így történt, hogy Peruban a spanyol uralom idején, 
maguk az uralmat tartó pirénei katonák is kokainisták 
lettek, úgyannyira, hogy 1570 körül nyílt rendelettel 
tiltotta el a spanyol kormány a kókarágást, s hogy 
visszaesés ne fordulhasson elő, még a kóka-cserjéket 
is megsemmisítették.

Mindez azonban hiábavaló volt, mert pár év múlva 
újult erővel lép fel a szenvedély, s a viczekirályokkal 
együtt élvezi mindenki a kókát, ki forrázatban, ki pedig 
bagózással.

A perui embernek ma is örökösen a nyakában lóg 
kókás zacskója, s ha úgy munkaközben kis fáradtságot 
érez, kivesz belőle 10—15 levélkét (melyek leginkább 
az akáczlevelekhez hasonlítanak és zöldes-barnák), 
kitépi a főereket, eldobja, s a visszamaradó részt szá
jába tömve, lassan, gyönyörrel elbagózgatja. Sokszor 
mésszel vagy hamuval keverve rágják azért, hogy las
sítsák a hatást s ne legyen mérgező. Pár perez múlva 
víg kedélylyel s újult erővel folytatják az abbahagyott 
munkát, sajnos, némelyikük már elmeszesedett véredényű 
orral, sőt átlyukadt orrfallal, a mi a bagózás miatt az 
orron való túlmohó lélekzésnek a következménye.

Tehát, a míg ezek a délamerikai népek azért kóka- 
evők, hogy küzdelmes kenyérkeresetükben, hosszú és 
kimerítő vándorlásaikban a fáradtság és éhség érzetét 
elnyomják általa, addig a tudomány haladását felhasz
náló modern européer már a kókalevelek chémiai úton 
kiválasztott hatóanyagát a kokaint használja, de nem 
azért a voltaképpen nemes intentióból fakadó czélért, 
hanem hiúságból, hogy „csupa tűz, csupa élet“ epitheton
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ornansokra tegyen szert. A két czél közötti különbség 
a cultura némely ..áldásának“ a hőmérője is. (A kóka- 
levelek kokain tartalma 0*1— 0 25%).

Eddig kiváltképpen Francziaország „tett ki magáért“ 
a kokainizmus terjesztése körül, bár Európába kétség
kívül a Dél-Amerikából visszatért angol bányászok közve
títésével terjedt el a kokain-mánia. A franczia tengeré
szet már teljesen impregnálva van vele, s Páris utczáin 
sokszor láthatunk olyan ide-oda ténfergő embereket, a 
kik titkos kokainkereskedők után kutatnak. Ezek az 
ú. n. kokain-kalózok, a kiknek „Butte“ néven szak
lapjuk is van, az ismert helyek zsaluira kavicsot dobnak, 
mire kinyílik az ablak, lebocsájtanak belőle egy üres 
kosarat, ebbe beleteszik pénzüket, melyért pár szál 
virág kíséretében megkapják életük fűszerét a — kokaint. 
— Ezek a virágok igazán a halál rózsái.

Mint a hogy minden bűnt könnyű megszokni, ha 
csak kis élvezettel is jár, úgy a kokainizmus rohamos 
terjedése is bizonyos, s a mi nagyvárosi életünkben is 
tömérdek kokainista van, a kik bizonyára nem tudják 
azt a szomorú véget, a mi a szenvedélyek eme rabjait 
utolérni szokta.

Vannak esetek arra is, hogy az orvos morphinizmus- 
ból akarván kigyógyítani betegét, kokaint ajánl neki, a 
mi azonban nem változtat már a szerencsétlen sorsán, 
miután a szenvedélynek csak a czíme variálódott, s a 
morphinistából menthetetlen kokainista lett.

Francziaországban ma már általános a chronikus 
kokainizmus, úgyannyira, hogy több mint 30 intézet 
működik, melyek a szer feltétlen megvonása által 
igyekszenek a bajt kigyógyítani. F. A. bárókisasszony, 
a ki két éven keresztül állandóan bent lakott egy ilyen 
intézetben, de a ki ma már ismét kokainista, a követ
kezőket mondta el szenvedélyéről: ... . . Fiatal leány
koromban amolyan bakfis-szerelemből kifolyólag melan
cholia vett erőt rajtam; nem akartam tudni emberekről, 
gyűlölnöm kellett mindenkit, valami különös, letörhe- 
tetlen belső erő késztetett erre. Eleinte néha magam is 
megdöbbentem. Nagy társaság volt együtt, pajzán kacza- 
gásba fúlt minden délután, és én némán, törődötten, 
fájdalmasan bolyongottam ide-oda. Két év múlva meg
fordult a sorsom, szerelmem felébresztője atyám segít
ségével országgyűlési képviselő lett, s így szüleim örö
mest egyeztek bele a házasságba. Boldog, nagyon bol
dog lehettem volna, de nem ment sehogysem boldognak 
lenni, s a házasságot most már magam kezdtem elle
nezni. Különösen az a gondolat üldözött, hogy a két
évi szenvedés alatt megfogyatkozott szépségemmel nem

fogom tudni többé lekötni ideálomat. Nosza Párisba 
kerültem, [egy vén nagynénémmel, a nyüzsgő, lármás, 
szórakoztató metropolisba — feledni — mulatni. A fele
dés sikerült is, de mulattatásra a szajnamenti mesevilág 
is kevésnek bizonyult. Ekkor jött egy ismerősöm elő, 
egy ajánlattal — „legyen Ön is kokainista, meglátja, 
újra víg lesz, szép lesz, és fogja tudni élvezni a párisi 
életet“—. — Jó ráálltam ; azonban az első kísérlet 
rosszul sikerült, aránylag kis adagtól is epilepsiához 
hasonló iszonyú görcsöket kaptam, elvesztettem öntuda 
tornat s teljesen elbénultam. Vigasztaltak, biztattak, 
hogy majd megszokom ; úgy is lett, a későbbi adagok
tól már felvidultam, tánczrakerekedtem, pezsgett a 
vérem, pupillám szépen kitágult, éreztem, hogy szépülök, 
kaczagtam, gyönyörűen forgott velem a világ és feledve 
volt minden, minden ; hát mi kell még; egy szép, rózsa
színű álom volt az a pár óra, melyet hiába, nem tudott 
megfeketíteni a később beálló depressió és álmatlanság 
sem, melyen szintén nem kellett soká tűnődnöm, mert 
barátom kezében ott láttam felém kínálva ragyogni az 
altatószereknek egész arzenálját. Mindég volt nálam 
amylnitrites zsebkendő, a mi arravaló volt, hogy erős 
élvezés esetén magamhoz térítsen.

Igaz, hogy ez a mesterséges élet később nagyon 
lesoványitott s kifárasztott, hiszen a kokain, úgy mint 
az alkohol, nem erőt ad, hanem jól hangolván az ide
geket, az izmokat is feszültebb munkára ingerli. Ebből 
magyarázható ki az, hogy a bányászok annyira szeretik.

A párisi kúra sikertelen volt, — bár egy ismerősöm, 
a ki jelenleg híres csillaga Budapest színpadi életének, 
a sanatorium utasításai nyomán itt Pesten teljesen kigyó
gyult — azóta ismét visszaestem, s naponta már másfél 
gramm kokaint követelek, tehát annyit, mint a mennyi 
50—60 gyengébb természetű egyénnek egyszerre ada
golva, a legmagasabb dosis.

A kokainisták sorsa minden tekintetben kezd már 
utolérni, ugyanis állandóan viszketegséget érzek; időn
ként összerázódom, mert kísértetek rémítenek. Ezen
kívül memóriám is áldozata szenvedélyemnek, tegnap 
történt dolgokra már alig-alig emlékezem; kétoldalas 
levélnek az első oldaláról már fogalmam sincs, mikor 
a másodikat is elolvastam; folyton hallucinálok, s 
igazán csak annyit tudok az egymást folyton űző gon
dolatokból összevonva, hogy ennek az öröktől vergődő 
szívnek, csak egy jól irányzott revolvergolyó adhatja 
meg a réges régtől óhajtott nyugalmat.

Köszönöm az érdeklődését — fejezte be az interview 
alkalmával ez a szerencsétlen arisztokrata leány — s

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 április hóban.
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mire könyve napvilágra kerül, talán már nekem is sike
rült a legcsendesebb pihenés, az örök nirvána . .

(A bárókisasszony két év előtt tényleg elhunyt, de 
tüdőgyulladás volt a halál oka.) Jakabfalvy Árpád, s

zete olyan, hogy nálunk is észlelhető, a többi 524-nek 
declinatiója pedig —23° és —90° között van; az utóbbiak 
tehát csak a déli földtekén figyelhetők meg. A catalo
gus 124 algoltypusú és 18 ß Lyrae-typusú csillagot

1. A csillagos ég Budapesten 1917 április 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
A változó csillagok száma.

A fényváltozó csillagok 1917-re szóló catalogusa 1734 
változó csillagról számol be. Ezek közül 1210-nek hely

sorol fel. Ezeken kívül még 180 olyan fényváltozó 
csillag van, melyeknek periódusa 80 napnál rövidebb. 
A dolog természete szerint a csillaghalmazokban, a 
Magellan féle felhőben felismert változókra nem terjed 
ki a catalogus anyaga.' Minthogy utóbb említett változó

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 április hóban.
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csillagok száma a 3000-et meghaladja, jelenlegi isme
reteink mellett 5000 re tehetjük a fényváltozó csillagok 
számát. Pigott 1786-ban közzétett catalogusa mindössze 
12 változót sorol fel, ezek közül is négy új csillag. 
Argelander pedig 1850-ben még csak 50 változó csilla
got ismert, az 1896-ban megjelent harmadik, Chandler-féle 
catalogus már 3)3 változót tartalmaz. Ezen adatokból 
kiviláglik, hogy a változó csillagok zömét a két leg
utolsó évtizedben fedezték fel, legtöbbjét photographi 
kus úton.

A csillagos ég 1917 április havában.

I. Állócsillagok.

A délvonal a hó közepe táján este 9 órakor mintegy 
60°-nyi magasságban metszi az Oroszlánt, melyben fel
hőtlen és átlátszó éjjeleken mintegy 87 csillagot látha
tunk szabad szemmel. A meridián a Gönczöl szekeré
nek átszelése után a Cassiopeiát vágja át és a Tejút 
alatt tűnik el a horizont északi pontján. Ez időtájt 
a nyugati égboltozaton a jellegzetes téli csillagképek 
eltűnnek, a keletin pedig a nyári csillagképek közül a 
AAérleg, a Kígyó, Hercules, a Lant és a Hattyú előtűnnek.

II. Nap és Hold.

A Nap áprilisi útját 2 a ábránk mutatja, coordinatáit, 
kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyen
let és a napátmérő értékét április néhány napjára adja 
a következő táblázat:

cn A Nap A Nap r e  cs
C l  N 
Cl  <z> Idő- Nap-

V-Q.
< emel

kedése elhajlása kelte ny. g O
J S<

egyenlet átmérő

1
ó. p.
0411 +  4° 25 8'

ó. p. [ ó p.
5 40; 6 29,

ó. p.
12 49

p. mp.
+ 4 3-2 31' 3 1"

10 1 140 + 7° 50 3' 5 22 6 41 13 19 +  1 26 1 31' 59-2"
20 1 510 + 11° 25 0' 5 3 6 56 13 53 - 1 2 1 31'52 7"
30 2 286 + 14° 40 9' 4 46 7 1 14 23 2 482 31'47-8”

A táblázat adatai szerint április hó folyamán 1. ó. 
34 p-czel nő a nappal hossza 21-én este 5 ó. 38 p-kor 
a bika jegyébe lép a Nap.

A Hold áprilisi útját 2a és 2b ábráink jelzik. Fény
változásának főphasisai a következő napokra esnek :
1917 április 7-én d. u. 3 ó. 5 0 p -kor holdtölte, 

„ 14-én este 9 ó. 282 „ u. negyed.
„ 21-én d. u. 3 ó. 17‘5 „ újhold,
„ 29-én d. e. 6 ó. 38 2 „ első négy.

Április 2-án délelőtt 8 5 ó.-kor földtávolban, 18-án 
reggel 4-5 órakor földközelben, 30-án reggel 3-5 óra
kor újból földtávolban lesz a Hold. E napokon földtőli 
távolai 6449, illetőleg 63'37 földsugár.

III. Bolygók.

Mercur (9) elöretartó, a hó második felében alkony
csillag ; 24-én legnagyobb keleti kitérésében s e napon 
napnyugta után mintegy két órával későbben nyugszik. 
Venus (9) elöretartó, láthatatlan. Mars (tf) elöretartó, 
láthatatlan. Jupiter (24) előretartó, középben este 8 óra 
után nyugszik. Saturnus (1)) előretartó, átlagban reggel 
2 ó.-kor nyugszik. Uranus ( f )  előretartó, átlagban reg
gel 3 órakor kel. Neptun ('J.-') hátráló 13-áig. E napon 
reggel 1 órakor megállapodik és előretartóvá válik. 
Átlagban reggel 2 l/2-kor nyugszik.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában, mint egységben kifejezve, 1917 április 
hó néhány napjára adja a következő táblázat:

Április ' $ . 9 4 5  ¥
1 1 32 171 2-38 585 8-80 20-61 29 65

11 118 1 72 2-38 5 91 8 96 20-83 20-48
21 0-94 1 73 238 596 9 13 20-33 29 99

IV. Tünemények.
a) Constellatiók.- Április 10-én délelőtt 8 ó.-kor Mercur 

perhieliumában. 16-án este 9 ó.-kor Mercur együtt
állásban a Jupiterrel; előbbi 3°0'-czei északra áll. 20-án 
este 11 ó.-kor Mars, 21-én délután 5 ó.-kor Venus, 
22-én délután 5 ó.-kor Jupiter, 23-án reggel 5 ó.-kor 
Mercur együttállásban a Holddal. 24-én este 9 ó.-kor 
Mercur legnagyobb keleti kitérésében; szögtávola a 
Naptól 20°21'-czel. 26 án délelőtt 10 ó.-kor Venus felső 
együttállásban a Nappal. 28-án reggel 3 ó.-kor Jupiter 
együttállásban a Holddal.

b) Csíllagfödések. Április 3-án reggel 4 ó. 23 p.-kor 
0 Leonis 3’8-adrendü, 30-án ~ Leonis 4’9-edrendű csil
lag geoczentrumos együttállása a Holddal, födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Április 2-án este 
7 ó. 41 p. 29 mp.-kor Jupiter 1. holdjának fogyatkozása 
kilépéssel. A későbbiek nem észlelhetők a boiygó ked
vezőtlen állása folytán.

d) IIállócsillagok: Április 18. és 30-ika között a 
Lant csillagképéből kisugárzó hullok, a Lyridák lesznek 
megfigyelhetők, melyek átlagban 132 km-nyi magasság
ban tűnnek elő, 83 km-nyi magasságban pedig eltűn
nek. A levegőben megtett útjuk átlagban 92 km-nyi 
hosszú, sebességük pedig 53 km másodperczenként. 
A kisugárzó pont helye :

* =  18 óra 4 perez; 5 =  -j-33°
Április hó folyamán még a Szűz csillagképéből elő

törő hullócsillagok, a Virginidák i s . észlelhetők. Elő- 
tünési magasságuk 99 km, eltűnési átlagos magasságuk 
pedig 77 km. A levegőben megtett útjuk hossza 96 km 
közepes sebességük pedig 30 km másodperczenként.

Tass Antal.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 66119



Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. Á 
Tisza. — 45. A kuruczpk. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54, Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. 11. A különféle ásványok bányászata. — 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste.— 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kéri 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. 11. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények lermesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a , Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyei 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.



n/
lQ

Y/
lR

 K
IR

. A
LL

m
V

A
SV

TA
K

 N
Yd

RI
 H

EN
ET

RE
ND

JE

D  é  ; e l ő t t

i dő
a vouat 
□orne h o v á

6 15 
6.25

SZ. V. Rákospalota- U i r esi 
Ersen ui var, Ipolyság

5 30 Czegléd
6.1.0 Esztergom
(i.30 Lajosmizse, Kecskemét
6.S3 Rákospalota-Újpest
7.05 ery. v. Zsolna, Berlin
7.35 SZ„ V. Rák ospalot a-Újpest
7.55 gy. v. Nagyszombat, W ten
8.25 Temesvár-J.,Csernahévíz
8 30 S Z . V. Versecz, Karánsebes •
9.0 . Esztergom
9.15 Wien
9.45 n' Rákospalota-Újpest

II OO Rákospalota Újpest
11.10 0 Lajosmizse, Kecskemét

e
c.

a D é l u t á n
>
c 12.05 S Z . V. Rákospalota-Ujpest
3 2.16 n Szeged
N 13.25 0 Nagymaros
>. 12 SO Esztergom

•á 1 OO n Rákospalota-Ujpest
1.60 » Esztergom
2.00 gy- v - Wien, Zürich, Basel
2 .15 S Z . V. Galánta, Ipolyság

0 2.20 it Rakospalota-Ujpest
cr 2.30 t> Esztergom
3 2.40 gy * Temesvár-J.,Csernahévíz
>» 2.45 S Z . V. Czegléd, Szolnok
S 2.50 Lajosmizse, Kecskemét
** 4.10 n Rákospalota-Ujpest
</> 5.15 gy- v. Wien
V 6 20 S Z . V. Nagymaros
R 5.50 R ákospalota-Uj pest
4 6.00 Nagymaros
B H IO Üllő
S 6.20 Monor
30 6.40 Esztergom
tf) 6.50 gy- v. Pozsony, Zsolna. Beriin
n 6 .5 5 S Z . V . Párkány-Nána, Ipolyság

7.15 Rákospalota-Ujpest
3 7.35 Czegléd
13 Í ,40 Lajosmizse
6 8.05 Temesvár-J.,Csernahévíz

8.10 Vácz
8.40 n Zsolna, Oderberg
9.30 9 Wien, Zürich, Basel
9.35 gy- v. Kolo/S'ár. Bukarest

10.55 S Z . V . Czegléd, Szeged
11.10 *

1

Esztergom

nL
S.n>1
3«»>
a

o
®

>>e
aoaa«
3
00
«•«
N1)Jtc.

-Ui

D é l e l ő t t
i d ő

a  V O U R t  
a e m e h o n n a n

> . 0 5 S Z .  V . Dunakeszi-Alag
5 . 4 « Szolnok, Czegléd
5 . 4 5 Esztergom
5 . 5 « Üllő, Ocsa
5 . 5 5 * Nagymaros
6  « « Monor
ö l ő R.ikospalota-Ujpest

n Lajosmizse
6 . 4 « „ Oderberg, Zsolna
7 . 1 « Basel, Zürich, Wien
;  í r » Czegled
7 . 2 « Rákospalota-Ujpest
7 . 2 5 n Esztergom
7 . 3 « Ci-ern ahévíz,Temesvár J

7 . 3  5 gy v .
)  Bukarest 
\  Kolozsvár

7 . 4 5 SZ. V . Párkány-Nána
7 . 5 0 Kecskemét, Lajosmizse
8  1 5 Rákospalota-Ujpest
8 . 2 5 * Esztergom
8  4 5 9 Vacz
9 . 4 « gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsonv
9 . 5 5 S Z .  V. Esztergom

1 0 . 8 0 n Rákospalota-Ujpest
! « . 4 5 Szeged
I I  2 5 Galánta

1 2  O O 9 Rákospalota-Ujpest

D é [ u t á n
1 2 . 5 0 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest

1 . 2 5 gy- v . Csernahévíz,Temesvár J
1 4 5 S Z .  V . Rákospalota-Újpest

2 . 0 « gy v. Basel, Zürich, Wien
2 . « 8 S Z .  V Esztergom
3 . 4 » Kecskemet, Lajosmizse
3 . 5 » n Rákospalota-Ujpest
4 . 0 5 n Szolnok, Czegléd
4 . 1 « „ Nagymaros
5 . 1 5 fi Rákospalota-Ujpest

5 . 4 » Esztergom
6 . 1 » „ Wien
6 . 3 0 gy- v . C-ernahévíz.Temesvár J
6 . 3 5 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest
6.1« gy- ▼. Wien
7 .5 « S Z .  V . Versecz, Temesvár J.
8 . 0 0 Rákospalota-Ujpest
8 .5 5 Nagymaros
9 . 0 5 gy- v. Wien
9 . 3 » S Z . V . Kecskemét, Lajosmizse
9 .1 5 gy- ▼- Berlin, Zsolna

l » . U U

10 .3»
sz. y. Esztergom

Ocsa
II 1» Versecz, Temesvár J

1 1 .2 5 Érsekújvár

In
d

u
lá

s 
B

u
d

ap
es

t 
k

el
et

i 
p

ál
ya

u
d

va
rr

ól

D  é l e l ő t t D é l e l ő t t

i dő
» vonat 

ueine h o  v  4 id ő
I a vonat 
1 neme h o n n a n

12 » 3 SZ V. Zimonyl szállások 4-4 V. y Bártfa, Kassa
6 1« Bicske 5 .» « Rutika
0 . 5 gy v. Ruttka Berlin 5 2 I t. T . SZ. Szolnok
ti :to SZ V. Balatonfüred, Tapolcza 6 .3 » SZ. V. Hatvan
6 .4 5 gy- v- Kassa, Csorba á.«iO Osijek
6 .5 « Újvidék, BrOd 

Kassa, Csorba, Bártfa
5.4 5 Brassó, Arad

6 .6 5 SZ. V 5 45 Zimonyl szállások
7.00 gy- v- Wien H »5 Komarom
7  « Fiume, Pécs, Osijek 6 1» Vy. Batyu
7 3 « SZ. V. Gödöllő 6 .2 5 SZ. V. Wien
7 .4  . / imonyi szállások 6 45 Fiume, Zágreb 

Gödöllő7 . *« Arad, Brassó, Bukarest 7 .0 5
8. 1«
8 .2»

0 Sátoraljaújhely .Munkács 
/  Debreczen, Kőrösmező,

7 .2 «
7 .3 0

Brassó, Kolozsvár 
Gödöllő

0 \  K olozsvár, Brassó 7 .4 0 Hatvan
8 .3 3 Ruttka 7 .4 5 9 Paks, Bicske 

Gracz, Fehring 
Csorba, Bártfa, Kassa 
Bród Szabadka 
Szolnok
Tapolcza, Balatonfüred
Győr
Szabadka
Oderherg, Ruttka
Miskolca

1 0 .4»
1 1 .5 5

*
0

Nagykáta
Bicske

Nagykátától Szolnokig 
csak szombaton és ün 
nép előtti köznapokon 
közlekedik.

n
L
L
A
8
■a
3
A

8.00
8 .1 5  
8.20
8 .3 5  
9.1 0
9 .1 5  
9 .2 6
9 .3 5  

10.2«

sy. ” v.
sz. ▼.

m
a

- D é l u t á n A
a

% D é 1 n t  á  n
1 2 2« SZ. V. Újvidék, Sarajevo 1.2« SZ V. Bicske
1 2 .3 «
1 2 .45

ti Szombathely, Wien 
Fiume, Osijek 
Gödöllő

1.26

1 .30
gy- v. Bukarest, Arad 

1 Sarajevo, Indjija,
1 25 4) 0 l Szabadka
1 .4 0 gy- v. Fehring, Grácz, Sopron o 1 .40 9 Basel, Zűriek, Wien
2 .0 5 „ W ien, Zürich, Basel g 2 . 1« SZ. V Hatvan
2.10 V Arad, Bukarest 2.20 gy. v. Poprád-Felka, Kassa
2 .2 5
2 .3 »

SZ. V. Hatvan
Bicske

4*
(/)
4>
Q,

3 .4 «
5 .2 6

sz. V Nagykáta
Gödöllő

2 .4 « Szolnok 6 OO Bukarest, Debreczen
«5 45 gy v. 1 Szabadka, Indjija A 6 .2« Bruck-Királyhida

t Sarajevo TJ 7 .0 0 Debreczen
2 .5 5 n Tapolcza 3 7 .2 0 Zimonyi szállások
3 3 « sz. V. Paks 09 7 2 5 Bukarest, Arad
4 3 0 Komárom 7  4 0 Tapolcza, Balatonfüred
5 1« Miskoicz 0 * .4 5 Ruttka
5 .2 « Gödöllő « 7 .5 0 Bicske
6 .4 « Nagykáta, Szolnok N 8.20 Fiume, Bród
5 .5 5 Ruttka, Oderberg 4)

8.20
99 < Munkács,Sátoraljaújhely 

 ̂ Kőrösmező 
Wien, Szombathely
Kassa

6 .1 5 Kolozsvár, Brassó »
6 .3 »
6 .4 0

• Bicske, Trieszt 
Hatvan

w 8 .4 5
8 .5 0 n

7 .0 5 Kunszentmlklós, Tass 9 .0 5 g y ” v. Fiume, Pécs
7 1» Nagykáta, Szolnok 

Győr
9 .3 0 sz. V. Bicske

7 .2 « 9 35 gy- v. Berlin, Ruttka 
BrOd, Újvidék7 .3 » Gödöllő 10.00

8.00 Kassa, Csorba, IO 10 •* Gracz, Triest
8 .» 5 1» Szabadka, Bród 1 0 .3 5 sz. y. Szolnok
8 .4 »
9 .1 5
9 .3 0

10 .16
1 0 .2 5  
10 .55  
11 » 5  
11245 
1 1 .65

n
n
a

Vv.
S Z . V.

VT.
SZ. V. 

n

Pécs, Dalj 
Győr Gracz 
Arad, Brassó 

1 Kassa. Lawoczne 
\  Homonna, Kőrösmező 

Fiume, Tapolcza, Bród 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Debreczen 
Bicske

1 1 .4 5 gy- v. W ien, Sopron

É
R

V
É

N
Y

E
S 

19
15

. 
ÉV

I 
fl

fl
JU

S 
H

Ó
 

E
L

SE
JÉ

T
Ő

L



URÁNIA
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR -TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“

A SZ E R K E SZ T Ő -B lton5ÍÖ  ELNÖKE:

MO L N Á R  VI KTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 
1917. MÁJUS
<SD<£> <£)<£)<£> <£><£><£)<£) <£)<£)<£)<£) ‘£)<£)<£)<g) 
MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

S Z E R K E S Z T Ő S É G  
VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ„
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1Q), 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4)  KÜLDENDŐK

T A R T A L O M :

Nemzeti culturmunka. Molnár Viktor. 145. 1. — A forradalom eredményei Franczia- 
országban. Nagy József. 149. 1. — Színházi levél. Szász Károly. 157. 1. — A detec- 
torok. (Képekkel.) Mende J enő. 161. 1. — Állati közösségek. Horváth Károly dr. 
165. 1. — K rónika. A búvárok élete a tenger mélységeiben. (Képekkel.) M. S. 169.1. 
— Tudományos és technikai újdonságok: „Hadi“ elektromos szerelő anyagok. 171. 1. — 
K ön yvszem le. „Ibolyka.“ —ly. 172. 1. — Kadic 0. d r .: A Szeleta-barlang kutatásának 
eredményei. Bányai János. 172. 1. — C silla g á sza ti krónika. Új üstökös. (1917a.) 
173. 1. — A távcsövek teljesítőképességéről. 173. 1. — A csillagos ég 1917 április 
havaban. (Képekkel.) Tass Antal. 174. 1. — Kimutatás a József főherczeg szobor
alap vagyonáról. Böngérfi János. 175. 1. — Jegyzőkönyv az Uránia Magyar Tudó

mányos Egyesület közgyűléséről. 176. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F elh ívás e lőfizetésre.

Az Uránia az 1917. évvel immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lász Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József, dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi Ödön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 0 0  koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kivánja lefizetni, a teljes befizetésig 5%-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az BUránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza ió. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S Z TI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :  

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor.

T i t k á r :  Déri Gyula.

A 1 e 1 n ö k ö k :
Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.

J e g y z ő k :

Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

P é n z t á r o s :  Preszler Antal. E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Dr. Lőrenthey Imre.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

E folyóiratot az Egyesület tagjai
A szerkesztő-bizottság elnöke: 

M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők: egy évre 10 korona.

SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nemzeti culturmunka*
— Molnár Viktor elnöki megnyitó beszéde az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 1917. évi április hó 4-én

tartott közgyűlésen. —

Míg a háború tart, míg annak fontos tapasztalatait és alakító hatását az állami, 
társadalmi- s magánviszonyokra, valamint főként a nemzetközi helyzetre nem ismerjük, 
addig a jövendő szempontjából alig lehet beszélni megbízható tanulságokról és nem 
lehet határozott programmot adni az új berendezkedés terveiről. Csak elméleti és a törté
nelemben járatlan gondolkodás tételezheti fel, hogy a világháború után olyan idő fog 
bekövetkezni, a mely a maga egészében és részleteiben is ellentétes lesz a háború 
előtti évtizedekkel, oly természetellenes idő, a mely a hagyományokkal és a fejlődéssel 
mereven szakít, a helyett, hogy azokat továbbfejlesztené. Nem is kívánhatunk ilyen 
zökkenést; mert nem a hirtelen és teljes változás, a mely anarchiára vezethetne, 
hanem az organikus továbbfejlődés biztosíthatják az egészséges haladást és a szük
séges, megnyugtató átalakulást.

Bizakodásunkban megerősít az a körülmény, hogy a háború váratlanul hosszú 
tartama teljesen meztelenül tárta fel gondolkodásunk sok ferdeségét, conventionalis 
hazugságainkat és berendezkedésünk számtalan hiányát, melyeket a hosszú, renyhe 
béke alatt már csak azért sem vehettünk észre, mert a részletkérdésekbe elmerülve, 
a szakszerűség útvesztőiben eltévedve, az egyes személyeknek, dolgoknak és körül
ményeknek az általános, nemzeti, közös e'rdekekkel való összefüggését nem láttak, vagy 
figyelemre nem méltattuk.

Bizonyos, hogy sok feladatot oldottunk meg, de mindez kevés azoknak a fel
adatoknak számához, a melyeket még meg kell oldanunk.

Önkéntelenül felmerül tehát az alapvető kérdés, hogy melyik^ az az általános, 
kétségbevonhatatlan tanulság, a melyet a háború alatt szereztünk? És továbbá, hogy 
mire vezethető vissza az a kétségtelen jelenség, hogy a központi hatalmak az ellenség 
többszörös számbeli és gazdasági túlerejével szemben nemcsak helytállottak, hanem a 
hadiszerencsét is a maguk számára tudták eddig biztosítani.

A feltett kérdésre a választ Németország adja meg, a mely mint főtényezőt, a 
nemzeti produktiv culturmunkát, már a békében egységesen, öntudatosan, szóval a 
legjobban szervezte és e minden eleven erőt felölelő szervezettel munkáját a nemzeti 
nagyság és hatalmi erő szolgálatába állította. Valóban, a háborúban szereplő nemzetekés 
népek között a legnagyobb szervezettséget, a culturának minden szellemi, erkölcsi és 
anyagi eszközét és erejét a német nép állította a legtökéletesebben sorompóba; és 
pedig már béke idején is, míg a többi nemzetek és népek csak a háború folyama 
alatt iparkodtak azt a szervezettséget pótolni, sokszor nem is a saját erejükből, hanem 
más nemzetek kierőszakolt segítésével, a mely körülmény bizonyára egyúttal gyönge- 
ségük jele is.

A háború, a mely a nemzetekben szunnyadó összes nemes és nemtelen indu
latok tükrében folyik le, kétségtelenné tette, hogy a háború az ember legtermészete
sebb önzéséből, hatalmi és gazdasági érdekből keletkezett; de kétségtelenné tette azt
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is, hogy ez az önzés a nemzeti életbe átültetve és szervezve, a köze'rdek szolgálatába 
állítva, nemzeti becsvágygyá és nemzeti erővé nemesedhetik, a mely legyőzhetet- 
lenné tesz.

Nálunk is azok a tényezők voltak a háború alatt irányítók, sőt sorsdöntők, a 
melyek azt a régi igazságot képviselték, hogy az államokat azok a belső erők tartják 
fenn a jövendő számára, a melyek azokat a múltban is összetartották: t. i. a magyar 
cultura és a magyar hazafiság, általában az a gondolat, a mely a korona és a nép 
munka- és érdekközösségben találja meg a modern monarchia létének legbizto
sabb zálogát.

Történelmünknek azok a legragyogóbb lapjai, a melyek erről az érdekközösségről 
tanúskodnak; viszont a Németbirodalom is akkor érte meg legszebb korszakát, mikor 
a német nép és korona úgyszólván egyetlenegy hatóerővé lett.

Azonban nem a múlt vagy a jelen dicséretében akarunk megnyugodni, hanem 
a szebb jövő lehetőségeit kívánjuk mérlegelni.

Mert kétségtelenül számtalan az a sok hiány, a mely a népünkben rejlő belső 
erőknek fogyatékos társadalmi és politikai kiművelése következtében a háború alatt 
napfényre került; de egyúttal megnyugtató is ez a tájékozódás a jövőre nézve, mert 
csak a meglevő belső erők külső, állami és társadalmi életünk szempontjából való 
megfelelő szervezésére van szükség.

Nem lehet feladatunk általánosan érvényes vezérelveket adni a lehető legjobb 
politikának bevezetésére, a mi ma még egyébként is lehetetlen volna. A politikai 
czélok és a politikai eszközök különben is változnak a viszonyokkal és a nemzetek 
életének berendezésére nincsenek olyan minták, a melyeket szolgai módon utánozni 
lehetne. Ha fanatikusan, szívünkkel is szolgáljuk a hazát, mikor annak érdeke és java 
kívánja; ha czéljaink, eszményeink és politikai ténykedésünk realistikusan gyakorlati; 
ha óvatosak vagyunk ott, a hol az emberek és népek megbízhatósága és hálája 
kerülhet szóba: akkor politikánk a lehetőséghez képest jó és helyes lesz. Feltéve 
természetesen, hogy cselekedeteinket a nemzeti és culturgondolat végleges győzelmébe 
vetett erős hit irányítja, mert e nélkül nincs igazi nemzeti politika és igazi nemzeti erő.

A nemzetiségi problema égető actualitásából a jövőben sem fog veszíteni, mert 
a kellemetlen kérdéseket akkor szokták nálunk megoldani, mikor azok már tűrhetet
lenekké lettek. Európa, sőt az egész földkerekség nagyobbik felének az a hivatalos 
véleménye, hogy a jövőben a nemzetiségi elv lesz döntő az államok kialakulásában. 
Ellenségeink szerint így az egy-egy különálló nemzetiséghez való faji hozzátartozás 
fog majd jogokat biztosítani az új Európában; tehát a természetes faji állapot mint 
politikai szerzett érdem fog majd mérlegbe esni, földrészünk térképének meg
rajzolásánál.

Azonban a faji összetartozásnál sokkal magasabbrendű a szellemi, azaz cultu- 
rális együvétartozás, mely különböző fajokat is egyesít ugyanegy szellemi körben és 
ugyanazon czélok szolgálatában. Nem ellenségeink felfogása és jogbölcselete határozza 
meg kinek-kinek nemzetiségét, hanem a szív. Még a születés sem határoz; egyedül 
az irányadó, ki minek tartja magát. Aligha lehet majd hivatása az eljövendő 
demokrata korszaknak éppen az, hogy jogot és érdemet születésre és faji össze
tartozásra alapítson.

Mivel a természetes nemzetiségi állapot nem szerzett érdem, nem is lehet az 
alkalmas jogok és előnyök megszerzésére. Tisztult amerikai felfogás hirdette már a 
múltban, hogy csak az emberi munka és a munka eredményei, azaz a nagyobb 
cultura lehet érdem a világ népeinek osztályozásánál. Egyébként a háború borzal
maiban tán megszületik az általános emberi solidaritás is és a nemzetiségi eszmét 
ki fogja egyenlíteni a magasabb nemzeti és emberi eszme.

Régóta hirdetem, hogy Magyarországon nem faji vagy nemzetiségi, hanem szellemi 
azaz culturális egységre kell törekednünk. A nemzetiségi érzelmi világot kell meg
hódítanunk egy magasabb cultura, mélyebb tudomány, nagyobb művészet szellemével. 
Mintegy tíz év előtt egyik tanulmányomban meg is jelöltem néhány eszközt, mely 
alkalmasnak mutatkozik a nemzetiségek lelkivilágának megnyerésére. A szabadtanítás 
országos szervezése, a vándorkiállítások létesítése, egy a nép számára érdekes olvas-
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mányul megírt magyar történelemnek a hazai nyelvekre való átültetése, illetőleg 
elterjesztése jó tankönyvek és könyvek terjesztése stb., általában pedig a cultura decen
tralizálása volna legalkalmasabb eszköz a nemzetiségek lelki életének irányítására.

Csak gyenge és tehetetlen népek fénytelenek tűrni azt, hogy idegen, azaz oly 
népek terjedjenek és erősödjenek az állami határok között, melyek a nemzeti erőt 
nem szolgálják. Törvény a történelmi fejlődésben, hogy ott, a hol különböző faji 
vagy nemzeti culturák érintkeznek egymással, ezek az elsőbbségért versenyeznek; így 
tehát ott is, a hol két vagy több nemzetiség ugyanazon a területen él, ezek között 
összeütközések támadnak. Viszont kétségtelen azonban, hogy minden időben politikai 
jogczímet adott a magasabb cultura, akár volt az igaz, akár csak képzelt, arra, hogy 
a magasabb culturájú nép adja meg az állam jellegét és tartalmát. Nem tanácsos és 
nem czélszerű azonban az, hogy hirdessük is az ilyen cuiturhegemoniát, a melytől 
mint esetleges lelki kényszertől, az egész világon jobban félnek, mint a politikai 
suprematiától. Okosabb és helyesebb egyszerűen csak annyit hirdetni, hogy saját 
országunk biztonságára és erősödésére törekedünk; mert hiszen a saját culturánk 
túlságos dicsérete és a vele való fölösleges hivalkodás a legerősebb ellenállást váltja 
ki az érdekeltekből. Egyébként nincs is indokolható politikai ok arra, hogy idegen 
culturák is keletkezzenek és fejlődjenek az országban; mindenesetre pedig oktalanság 
ezeket az idegen culturákat pénzelni, vagy dédelgetni. Az ilyen eljárás a nemzeti 
cultura, sőt a nemzeti állam érdekével meg nem egyezik, mert az ily eljárás gyakor
lati következményei csak újabb széthúzó törekvéseket és az állami egységre nézve 
szétbontó gondolatokat szülnek.

Egy erős nemzeti culturpolitika ugyan megengedheti az uralmi területén lévő 
más culturák létezését és fejlődését, de csak annyiban, a mennyiben azok saját ere
jükből táplálkoznak; határozottan kizárja azonban az államalkotó culturával ellen
tétes és az állam egyetemes érdekét és jellegét veszélyeztető culturák anyagi támo
gatását.

Kétségtelen, hogy egy ilyen nemzetiségi culturpolitikába csak akkor helyezkednek 
belé nyugodtan az idegen culturák, ha a nemzeti cultura, nálunk a magyar cultura 
elvitázhatatlan fölényét és meggyőző hatalmát észreveszik és minden versengés vagy 
felülkerekedés hiábavalóságát előre is érzik.

Erős, határozott és komoly nemzeti culturpolitikát kell tehát követnünk az 
elkövetkezendő békében, mely parancsolóan követeli tőlünk jövendőnk megalapozását 
és biztosítását.

De ez a politika nem szorítkozhatik tisztán csak a szellemi, a közművelődési 
életre; vele kell átitatni egész gazdasági életünket, mert éppen itt érezzük leginkább 
a következetes és egységes nemzeti politika hiányát A  gazdasági politikát szintén alá kell 
rendelni az egységes és általános nemzeti politikának; mert a helyes gazdasági politika 
nemcsak kénytelen és köteles a nép gazdasági jólétét a jelenben gyarapítani, hanem 
mindenekelőtt a nemzet egészséges fejlődését is tartozik a jövőben biztosítani.

A mezőgazdaság védelme elsőrendű nemzeti kötelesség.
A most folyó háború ezt az igazságot különösen hazánkban helyezte minden 

kétségen fölül.
A magyar harczi dicsőség javarészét a magyar mezőgazdák szerezték meg a 

nemzet számára.
A mezőgazdaság adta a legtöbb magyar katonát és ugyancsak a mezőgazdaság 

fizette és tartotta is el a katonát; míg más országban a katonát az ipar és a keres
kedelem adja, fizeti és tartja el.

A jövő feladata lesz hazánkban is oly ipart és kereskedelmet teremteni, a mely 
a mezőgazdaságot, részben legalább, tehermentesíti.

Természetes, hogy az ipar és kereskedelem szervezésének és átalakításának is a 
nemzeti productiv culturpolitika jegyében és érdekében kell megtörténnie.

Az ilyen következetes nemzeti politikát megvalósítani nem nehéz; ha minden 
intézkedésünknél megkérdezzük önmagunkat és számolunk a tényleges viszonyokkal, 
hogy vájjon mi használ a nemzetnek és általán a köznek, akkor ritkán tévedünk és 
a tévedést is minden habozás nélkül kijavíthatjuk.
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A nemzeti productiv culturpolitika csak akkor érvényesülhet az egész vonalon, 
ha egész közéletünket és különösen politikai pártjainkat olyan politikai szellem hatja át, 
mely mindent az általános érdeknek rendel alá. Mindig elébe kell helyezni az általános, 
nemzeti érdekeket a különös, vagy particularis törekvéseknek és kívánságoknak. Igen 
gyakran megbontja a nemzeti egység megnyilvánulásának folytonosságát a politikai 
pártok küzdelme, a mely sajnos, nemcsak a parlamentben, hanem a közéletben is 
érezteti kínos hatását és a pártok egyébként concret és időleges ellentéte a közéletben 
állandó ellenségeskedést szül. Pedig kétségtelen, hogy a pártok nem önmagukért 
vannak, hanem az általános nemzeti érdekért, a mely megdönthetetlen igazsággal 
legfeljebb a pártprogrammhoz való hűség egyeztethető össze, de nem lehet a párt
rendhez való vak ragaszkodást indokolni vagy megérteni.

E culturgondolat igazságának érvényesülnie kell az egész kormányzatban és különösen 
a jó és megbízható, a néppel együtt érző és dolgozó közigazgatásban, mert a nép nagyon 
jól tudja és hamar észreveszi, hogy a kormány mikor használja erejét a közérdekért, 
nagy dolgokban, vagy viszont mikor él hatalmával vissza kicsiben, concret és parti
cularis esetekben, a közigazgatás ezer apró és mindennapi működésében. Semmi sem szítja 
jobban az elégedetenséget a fennálló renddel szemben, semmi sem keseríti el jobban a népet, 
mint a szűkkeblíí hivataloskodás, politikai igazságtalanság, ok nélküli pártos kodás, 
vagy szellemi téren különösen a nép becsületes lelkivilágába való beavatkozás meg
sértése, annak a szellemi területnek, a melyen belül egy culturnép teljes joggal a 
politikától bántatlanul akar élni és megmaradni.

Ha a nemzeti felfogás megerősödik és döntő tényező lesz közéletünkben, akkor 
bizonyára ledőlnek azok a nehézségek is, a melyek eddig a nemzeti hadsereg felállí
tását és szervezését meggátolták, a mi azért szükséges, mert a nemzeti hadseregben 
nyilvánul meg legjobban az egység király és nép között.

A nemzeti élet teljességéhez és a productiv nemzeti munka alaposságához min- 
denekfelett a magyar közoktatás és közművelődés öntudatos szervezése is szükséges. 
Az egész háborúban a döntő szerepet az a magasabbrendű cultura játszotta, a mely 
az egész német nemzetet a cultura szeretetében és szolgálatában egy majdnem töké
letes egységgé szervezte és a német nemzet minden tagját ezen szervezet gondolkodó 
és cselekvő részesévé tette. Sikerült ezt a csodálatos eredményt elérni, mert Német
országban alig van írni-olvasni nem tudó és így mindenki a sorsdöntő cultura 
öntudatos tényezőjévé lehetett, a mely körülmény viszont a milliós hadsereget a tudás 
fegyverei révén megkétszerezte, sőt megháromszorozta. Éppen így a magyarság fölé
nyét is a magasabb műveltség döntötte el. Mindezek a tapasztalatok arra kell hogy 
indítsanak bennünket, hogy az analphabetismust népünkből kiirtsuk, hogy népünk 
minden tagja az alapműveltség előfeltételeinek megszerzése által a nemzet hasznosabb 
és dolgosabb tagja lehessen. Élemi iskolák felállítása minden községben, analphabéta- 
tanfolyamok szervezése az egész országban, egyik főfeladatunk lesz a békében.

A culturális kiadásokat a háború előtt általában improductiv kiadásoknak szerették 
nevezni és a közoktatásügyi minisztérium javadalmazását bizonyos szűkmarkúsággal 
kezelték. Remélhető, hogy a háború alatt alaposan megváltozott e rövidlátásról 
tanúskodó felfogás és törvényhozásunk gondoskodni fog az oktatás általánosításáról 
és a közművelődésügy hathatós támogatásáról.

A takarékosság, a mely sajnos, nemcsak a magán, de egész állami háztartá
sunkban is kényszerítő gondolattá és szükségszerű cselekvéssé lesz, a közoktatásügy 
szempontjából általában is, a népoktatást illetőleg pedig különösen helytelen lenne a 
közeli jövőben, mert aránylag csekély új áldozatokkal, de mindenesetre oktatásügyünk 
gyökeres átszervezésével — mely egész állami szervezetünk egyszerűsítésével karöltve 
vihető csak keresztül —, annyi megtakarítást eszközölhetünk, hogy a mainál alig 
nagyobb költséggel teljesen, de bizonyára több eredménynyel meg tudjuk oldani a 
magyar állam és nemzet culturhivatását és elérni nemzeti munkaerejének fokozását.

Bennünket elsősorban az iskolán kívüli oktatás szervezése és általánosítása 
érdekel, a melynek hasznossága és szükségessége kezdeményezésünk és példás mun
kálkodásunk folytán átment ugyan a köztudatba, de nem talált olyan értékelést és 
megértést, még kevésbbé szerencsét, mint a milyent az ügy komolysága és culturális
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fontossága megérdemel. Volt testvérintézményünknek, az Uránia tudományos színháznak, 
mozivá és nyerészkedési vállalattá való erőszakos átalakításából is megtanulhattuk,, hogy 
a cultura berkei sem szentek hazánkban, és hogy nálunk még az a culturközösse'g is 
hiányzik, a mely legalább a hasonló cultürtényezők állásfoglalását biztosíthatta volna az 
említett caltartényező megsemmisítésével szemben. Ha a képviselőházban nem alakult ki egy 
olyan culturpárt, a mely csak a magyar nemzeti culturáért dolgozik és minden fe l
merülő kérdést csak e cultura szempontjából bírál meg, ezt a pártot a jövőben tisztán 
közérdekből meg kellene az országban teremteni.

Egyesületünk a jövőben is azon az ütőn halad tovább ernyedetlenül, a melyet 
immár 17 év óta követ, számol azonban az újszerű viszonyokkal és tétovázás nélkül 
halad a korral.

Az országban működő munkásgimnáziumok majd ismét felveszik az iparos- és 
tanonczifjúság, valamint általában a felnőtt munkások tanításának fonalát; népszerű, 
tudományos felolvasásaink előreláthatóan újból fel fognak lendülni és az ország leg
kisebb községében is megteszik felvilágosító és oktató hatásukat; tudományos folyó
iratunk pedig a jövőben is ébren fogja tartani a tudományos és irodalmi törekvések, 
kutatások és felfedezések jelentőségét a nemzeti culturmunka szempontjából.

Súlyosan nehezedtek ránk is a háborús viszonyok. Teljes erőnkre és tántorít- 
hatlan lelkesedésünkre volt szükség, hogy munkásságunk folytonosságát fenntartsuk, 
az elfoglalt culturterületet megmunkáljuk. A háborúban állandóan létfenntartásunkért 
küzdöttünk, a békében azonban szélesebb ösvényeken kívánunk a még messziről 
világító czélok felé haladni. Munkaprogrammunkból csak azt a tervünket említem fel, 
hogy a tudományos ismeretek terjesztésére, a magyar culturközösség ápolására és 
biztosítására az alkotó culturmunka istápolására havi folyóiratunkból hetenkint, vagy 
kéthetenkint megjelenő folyóiratot szándékozunk alakítani és annak terjesztését oly 
széles mederben megindítani, hogy az minden művelt család napi olvasmánya legyen.

Mély tisztelettel kérem a m. t. közgyűlést, hogy culturtörekvéseinket méltányolni 
és támogatni méltóztassék.

A forradalom eredményei Franczíaországban.
Taine élete utolsó két évtizedét a korabeli 

Francziaország kialakulása történetének szen
telte. Hogyan lett a forradalom kohójából a 
XIX. század Francziaországa ? Ez a kérdés fog
lalkoztatta s a múltból a jövőbe akart látni.

Ma újra sok tekintetben érthetetlen a franczia 
nép szerepe. De történetének typikus jelenségei 
mintha ismétlődnének: a forradalom még min
dig nem ért véget.

Nem lesz hát érdektelen, ha Taine nagy mű
vének: az Origines de la France contempo- 
raine-nek a fonalán végigkísérjük a nagy törté
netíró látta sorsot. Különös érdekessége ennek 
a képnek, hogy nagyon más, mint a hivatalos 
franczia fölfogás. A múlt sokat megértet velünk 
e különös nép jelenéből is.

*

A forradalmat megelőző régi Francziaország 
társadalmában a kiváltságosak rendkívül nagy 
száma lepi meg a történetírót. A királyi csa
lád, a papság és a nemesség, meg a társada
lom többi osztályai között óriási hézag tátong. 
E sociális alakulatot az ország régi története, 
a hűbériség kielégítően megmagyarázza: akkor 
a szabadalmak mind egy-egy kötelességgel jár
tak együtt, s az alant álló néposztályok szíve
sen viselték a terheket, mert ennek fejében ol

talmat nyertek a reájuk leső ezer veszedelem 
ellenében. De lassankint változott a helyzet; a 
kiváltságok okai megszűntek, s akkor különös 
állapotokat teremtett az a körülmény, hogy a 
szabadságok és a szolgáltatások a népesség 
egészen különböző két csoportja között oszlot
tak meg.

A kiváltságosak nem teljesítik többé régi 
szolgálataikat. Földjeiken csak a kisebb földes
urak maradnak honn, de ők sem képesek már 
a vezetésre. Nemcsak az ehhez szükséges szel
lem vész ki belőlük, hanem elhanyagolt föld
jeik csekély jövedelme miatt még jobbágyaik
kal is ellentétbe jutnak, mert nincsenek abban 
a helyzetben, hogy elengedhessék a népre ne
hezedő terhek egy részét. Viszont a kik birto
kaikról Párisba vagy a királyi udvar közelébe 
költöznek, bár nagyobb birtokaik miatt nagyobb 
kiváltságok élvezői, jobbágyaikkal többé mit 
se törődnek. Jótékonyságot nem gyakorolnak, 
sőt a fényűző udvarban élve, adósságot adós
ságra halmoznak, míg földjeiken bérlőik zsa
rolják és nyúzzák a parasztokat.

Francziaország jó részét a király és a 
főurak vadaskertjei foglalják el, s jaj annak 
a parasztnak, a kit vadorzáson érnek!

Az egész ország a király tulajdona. Mikor 
XIV. Lajos magához ragadott minden hatalmat,

22*
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természetesen vállalta a vele járó feladatokat 
is. Azonban ezek később igen súlyosaknak 
bizonyultak s a királyok vagy kivonták magu
kat alóluk, vagy nem voltak képesek nekik 
megfelelni. A főhivatalok, a nagy papi javadal
mak mind kegyenczek sinecuráivá lettek s így 
nem sok idő telt el azóta, hogy a hatalmas 
Napkirály sírba szállott és már az absolut ki
rályság a visszaélések központja lett. A nép 
irtózatos terhek súlya alatt nyögött, míg a ki
váltságos osztályok minden kötelezettségtől 
menten, csupán önmaguknak éltek. így aztán 
a társadalom két része közt az értelmekben is 
nagy ellentét keletkezett. A nehéz munka és 
nélkülözések közepette szinte az állati sorba 
sülyedt franczia paraszt ellenségeit kezdte látni 
uraiban, és szívében feltámadt a vágy: ezektől 
bárhogyan, de megszabadulni. A régi Franczia- 
ország élő társadalma a haldoklás tüneteit mu
tatja, a sociális test feloszlása megkezdődik. 
„Lassú és mélyreható forradalom lerontá az 
elfogadott tekintélyek és önkéntes hódolat benső 
uralmát. Oly hadsereg ez, melyből kiveszett a 
vezéreket és alárendelteket alkotó szellem; a 
fokozatok jelezve vannak az öltözeten, de nem 
a lelkiismeretben; hiányzik belőle az, mi erős 
hadsereget alkot, a tisztek törvényszerű tekin
télye, a katonák kiérdemelt bizalma, a kölcsö
nös odaadás naponkint megújuló jelei s azon 
meggyőződés, hogy minden egyes hasznára 
válik az összességnek és hogy a fők leghaszno
sabbak mindannyi között.“

Világosan láthatókká válnak a bomlás jelei, 
ha szemügyre veszszük a kiváltságosak életmód
ját és a köztük uralkodó szellemet.

A versaillesi udvar élete a fényűző pompá
ban merül ki. A tettek helyébe az állandó szó
rakozás lépett: itt örökös vasárnap van s a 
mulatság egy színjáték jellegét ölti magára, 
melyben minden szereplő a királynak játszik és 
arra törekszik, hogy a magára vett szerepben 
megjelenésének fényével és szavainak hízelgő 
mézével minél nagyobb tapsokat arasson.

A hűbéri aristokratia többi része pedig a 
királyi udvar kisded majmolását űzi: megal
kotja a salontársaságot. A salonéletet a XVIII. 
század Francziaországban tökéletességre fejlesz
tette, mert a franczia jellemben megvannak 
mindazok a kellékek, mik nélkül ez nem 
jöhet teljes pompájában létre. „A franczia ter
mészeténél fogva szereti a társaságot. . . Nincs 
meg benne az álszégyen, mely északi szom
szédjait zavarja, s az erős szenvedély, mely a 
délieket lenyűgözi. A társalgás nem esik nehe
zére, nem kell természetes félénkséget, vele
született elfogultságot legyőznie. Cseveg tehát 
könnyedén és kedve szerint s a csevegés élve
zetet nyújt neki. A boldogságnak egy különös 
nemére van szüksége, mely finom, könnyed, 
gyors, folyton megújuló és változatos, melyben 
értelmisége, önszeretete, valamennyi élénk és 
rokonszenves tehetségei megtalálják a nekik 
szükséges táplálékot s a boldogság e nemét 
csupán a társaság és a társalgás adja meg 
neki. Érzékeny lévén, az előzékenység, kímélet, 
figyelem, a gyengéd hízelgés képezik reá nézve 
azt a szükséges légkört, melyen kívül csak baj

jal tud lélegzeni. Ha udvariatlannak kellene 
lennie, ez csak úgy bántaná, mintha mások 
udvariatlanok ő iránta. Ezen jóakaró és hiú 
ösztöneire a szeretetreméltóság megszokása kel
lemes édességgel hat, annál inkább, mert ez 
ragályos. A kinek tetszeni akarunk, az nekünk 
is. iparkodik tetszeni, s a mely mértékben va
gyunk előzékenyek mások iránt, abban a mérték
ben figyelmesek mások irántunk. Hasonlóak 
társaságában lehet csevegni, mert csevegni 
annyi, mint másokat mulattatva mulatni, s a 
franczia számára ennél élénkebb gyönyör nin
csen. A társalgás gyorsasága és fordulatokban 
való gazdagsága reá nézve olyan, mint a ma
dár repülése; vidoran, mások lendülete által 
felélesztve, szökik egyik eszméről a másikra, 
merész ugrásokkal, kerülőkkel, előre nem látott 
fordulatokkal, a legalacsonyabbról a legmaga
sabbra, a lapályról az ormokra, a nélkül, hogy 
az érintett ezer és ezer tárgytól egyebet kívánna, 
mint azok sokféleségét és külső vidorságát.“ 
Ez a jellembeli alkat az oka, hogy ha életraj
zot, egy okmányt, egy leltárt veszünk e kor
ból kezünkbe, szinte kihalljuk a folytonos far
sang csengőinek hangjait. A század folyamán 
ez az életmód mindig kellemesebbé válik, s 
ehhez mérten egyszersmind az embereknek 
több idejét rabolja el. A csevegésért, az elmés 
ötletekért a salonok emberei elhanyagolják köz- 
és magánügyeiket. Bekövetkezik a családoknak 
előbb anyagi, azután erkölcsi romlása. A férj 
helyét az udvarló foglalja e l ; a gyermekek ne
velése — mivel ez teherrel jár — cselédekre 
bizatik. S ebben a mesterkélt, csinált világban 
mindjobban az élet középpontjába kerül a nő, 
s csakhamar úgy tűnik fel, mintha a világon 
minden csak érte és miatta volna. Természetes, 
hogy ennek megfelelően alakul át az emberek 
gondolkodása, eszmevilága és erkölcsi fel
fogása.

A saíonéletben az elme szórakozik, de a 
szív hidegen marad. Az ilyen mesterkélt és 
száraz világban nem igen akad ennek tápláléka, 
s az érzelmi élet forrásait kiapadás fenyegeti. 
-A visszahatás folytán felhangzik tehát a termé
szethez és az érzelemhez való visszatérés jel
szava, de ebben a világban ez a mozgalom is 
az érzelgősségbe fullad s így a század végén 
a salonélet valami színpadias, asszonyos, sen- 
timentális ruhába öltözik. Az irodalomban és 
a művészetben divatosak lesznek az érzékeny 
thémák, az emberek közt nagyobb becsbe jut 
az egyszerűség és az őszinteség De az így 
kialakult jellemek alapvonása a gyengeség lesz. 
Kerülik a nagy, megrázó benyomásokat; ilye
nekre maguk sem lesznek képesek, mert az 
erő mozdulatai és féktelenségei nekik nem szé
pek, mert nem illendőek. Ezek az elfinomult 
emberek az illendőség rabjai. S ilyen a XV11I. 
század végén az egész franczia nemesség és 
a papság nagyobbik fele, szóval: a kiváltságos 
osztályok. Ezek csak tűrni, csak szenvedni tud
nak és udvariasan, finoman csevegni. Csoda-e 
hát, ha a nemes, kit a jacobinus saját lakásá
ban fog el, nem zúzza szét támadója fejét? 
„El fogják magukat fogatni és csendesen men
nek a börtönbe. A lármázás rossz ízlésre val-
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lana s nekik a fődolog, hogy megmaradjanak 
annak, a mik, u. i. az úri társaság tagjainak. 
Á férfiak és a nők a fogságban is gondosan 
öltözködnek, meglátogatják egymást,, salont tar
tanak valamely folyosó végében, négy gyertya 
világánál; de itt is tréfálóznak, verseket farag
nak, dalokat énekelnek; törekvésük lesz itt is 
oly udvariasaknak, vidámaknak, kellemeseknek 
lenni, mint azelőtt, mert hiszen nem szükség 
komorrá és illetlenné változniok azért, mert a 
véletlen valamely kényelmetlen fogadóba szál
lásolta őket. — A bíró előtt s a hófehér sze
kéren is megőrzik finom tartásukat és moso
lyukat; különösen a nők mennek majd köny- 
nyedén és oly vidám arczczal a vérpadra, a 
milyent azelőtt estélyek alkalmával mutattak. 
Ez legjellemzőbb vonása annak az illemtudásnak, 
mely egyetlen kötelességgé és ez aristokratia 
második természetévé lévén, erényeiben és vét
keiben, tehetségeiben és tehetetlenségében, gya
rapodásában és tönkrejutásában egyaránt meg
van és még a halálban is, melybe vezet, fel
ékesíti őket.“

íme, ilyen a lelkek állapota Francziaország- 
ban akkor, mikor ott egy egészen új szellem 
és tan, egy új világfelfogás van készülőben, 
mely — ha egyszer erőre kap — el fogja 
söpörni az egész régi rendet, a régi világot.

A XVII. század óta a gondolkodás szabad
sága és az emberi észbe vetett bizalom rend
kívüli módon megnövekedett. Kezdték a vilá
got a maguk szemével nézni s ezért a termé
szettudományok kora virágzásnak indult. Szám
talan felfedezés következtében átalakult az 
emberi gondolkodás, s most már nem a hit 
igazságait, hanem a tudományt tette' meg ki
indulópontjának. Ennek az új iránynak első 
eredményeként az emberről való felfogás telje
sen megváltozik. Az ember nincs többé kiemelve 
a természet fölé, hanem benne foglal helyet s 
a határtalan világegyetemnek egy parányi ré
szévé válik. Sorsa a világegyetem sorsához 
lesz kötve s ehhez képest alakul át Voltaire 
és Montesquieu kezén a történelem és a politika 
tudománya. Sőt Condillac a lélek természet
rajzát is megalkotja és leírja azt a módszert: 
az elemzést, melynek segítségével feljuthatunk 
a természet ismeretének csúcspontjára, a leg
egyetemesebb tényékig.

Az új világnézet legáltalánosabb eszméi te
hát már készen vannak; de ezek még csak 
általános keretek, hogy igazságok birtokába 
jussunk velük, igen sok tapasztalatra van szük
ség, tényeket kell gyűjteni. Ez pedig nagyon 
hosszú út. Képes lesz-e rá az a szellem, melyet 
a tudomány említett vívmányai készen találtak?

Taine ezt a szellemet nevezi classikai szel
lemnek s kialakulását nyomon követi a franczia 
irodalomban. Külső jellemző vonása a szóno- 
kiasság, a választékosság. Benső tartalmát pe
dig nem annyira a közvetlen tapasztalat élő 
forrásából, hanem már meglevő minták után
zásából és okoskodásból nyeri. Az általánossá
gokat kedveli s ezek kedvéért elhanyagolja az 
egyéni vonásokat.

így e szellem lassankint az üres szócséplés- 
hez, vagy az eszmékkel való logikai játékhoz

vezet Teljes bizalommal, tartózkodás nélkül 
rábízza magát a mathematikai módszerre s ro
hamosan siet általános eszméinek végső követ
kezményei felé.

A tudományok vívmányai visszatükrözve a 
classikai szellemben inkább romboló, mint építő 
hatással voltak. Azt a szerepet, melyet a kor
mányzásban eddig a hagyomány, a történeti 
rend játszott, most az ész veszi át. S a dog
matikus ész, mely csak merev, időtlen termé
szetű, általános fogalmakat ismer, nem akar 
többé tudni a történet alkotta reális rendről, 
a hagyomány szétrombolására törekszik, hogy 
a régi világ romjain valósíthassa meg a maga 
elvont eszméit. A ki az ember eszméit látja 
maga előtt, az nem akar tudni előjogokról, ki
váltságos osztályokról, mert annak az egyik 
ember olyan, mint a másik. Nincs közöttük 
különbség és rossz az a társadalom, a melyik 
ilyet elismer. Csak a temperamentum dolga 
most már, hogy ki meddig megy a rombolás 
művében. Voltaire és Montesquieu még megáll
nak a fele úton; megelégesznek a tekintély és 
a vallás döntögetésével, de Rousseau már min
dent le akar rombolni, hogy visszatérhessen a 
természethez.

Az emberi lélek mélyén rejlő okok miatt a 
vezetés sohasem lehet a kételkedőké, az óvato
saké, hanem azok kezébe jut, kik végig mer
nek menni azon az úton, a melyen elindultak. 
Ezért jutnak diadalra Rousseau és az encyclo- 
paedisták, s megdől a régi erkölcs: újat akar
nak mindenben. Hirdetik, hogy az ember eredeti
leg jó, de a polgárosultság kivetkőztette ter
mészetéből, a tulajdon és a társadalom beren
dezkedése rosszá tették. Le kell tehát ezeket 
rombolni, hogy az ember újra jó lehessen.

íme, rátapintottunk a forradalmi szellem ütő
erére !

A kin úrrá lesz ez a szellem, az, ha majd 
a törvényhozó gyűlésbe kerül, ott is szobatudós 
módjára az elvont mathematika módszerével 
csinál politikát. A múltról úgy beszél, mint az 
ész híjjával lévő ember történetéről, melyet az 
értelmes ember történetének kell felváltani. Sze
mében „az ember oly érzéki lény, mely képes 
okoskodni és erkölcsi eszméket szerezni“. A 
társadalom egyenlő és szabad emberek szerző
dése, tehát a jogoknak is egyenlőknek kell 
lenni. Mivel pedig a társadalmi kötelékbe a 
maga akaratából lépett be, a közös határoza
tokhoz mindenkinek hozzá kell járulni, külön
ben senki sem köteles megtartani azt a tör
vényt, melynek megalkotásához nem volt mód
jában hozzájárulni. így válik az ideológus 
agyában szabaddá, egyenlővé és souverainné a 
nép, sőt annak minden egyes tagja.

A társadalmi szerződés állama mindent el
nyelő szörnyeteggé válik: szabadon rendelke
zik az egyénekkel, a tulajdonnal, a neveléssel, 
a vallással. A mely pillanatban beléptem vala
mely közösségbe, az állam teljesít minden 
működést helyettem: akaratom helyére a köz
akarat lép.

E bölcsészet különösen megfelel a franczia 
szellemnek s a kor nagy írói művészete csak
hamar a nép minden rétegében népszerűvé
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teszi: hogy ez eszmék romboló munkájukat 
megkezdhessék, arra minden körülmény kedvező.

Az aristokratia nem ellenzi az újításokat, 
mint az más államokban, pl. Angliában szo
kott történni. A bölcsészetet a szellem gyakor
lásának tartja és eszméivel maga is örömest 
játszik. Vonzza az ú j; a régit megtámadó ta
nok könnyen hitelre találnak körében Vallásos 
hite már úgyis régebben megrendült és mate
rialista nézeteket vall. A tudományok a vallás 
rovására jönnek divatba s még a főpapság is 
a kételkedők közé áll. Valami végtelen Opti
mismus és szabadelvűség jellemzi azt az osz
tályt : nem tudja komolyan felfogni az életet.

Közben a régi vezetőosztályok mellett mind
inkább előtérbe nyomul a harmadik rend: a 
polgárság. A meggazdagodott polgár, a ki az 
állam legfőbb hitelezője, a rossz pénzügyi hely
zet miatt, veszélyben érzi követelését és érdek
lődni kezd a közügyek iránt. Vagyonban, mű
veltségben közeledik a nemességhez és vele 
egyenlőnek érzi magát. Hagyományai még nem 
igen vannak, így az új eszmék benne vernek 
leginkább gyökeret. A harmadik rend szívvel- 
lélekkel az akkor divatos Rousseau hívévé sze
gődik. Rajong a társadalmi szerződés eszméiért 
és mohón szívja magába a köztársasági szel
lemet. A szokatlan ital csakhamar megszédíti 
s kimondja, hogy a harmadik rend minden, ő 
a nemzet.

így halmozódott fel lassankint a robbanás 
anyaga. Még csak az van hátra, hogy a szélső
séges politikai dogmák leszivárogjanak a nép 
legalsó rétegébe. Abba az osztályba, melyet a 
sok adó, a sanyargatások és az éhség kifosz
tottak emberi mivoltából; a ki az új rendben 
csak nyerhet, hisz nincs mit veszítenie, — és 
akkor a forradalmi eszme hívására egy óriás 
emelkedik fel, egy „millió és millió fejű ször
nyeteg, egy megvadult és elvakult vadállat, 
egy kifosztott, elkeserített és hirtelen felszaba
dult nép a kormány ellen, melynek zsarolásai 
kifosztják, a szabadalmasok ellen, kiknek elő
jogai kiéheztetik“.

S akkor megszületik a franczia forradalom.
Mikor a nemzetgyűlés összeül, már világo

san látszik a jövő. A mint az eszmék a salo- 
nokból kikerültek az utczára, a hatalom is a 
király és a kormány kezéből a csőcselékébe 
jut és csakhamar megkezdődik „valamennyi 
törvényes és törvényszerű hatalom gyászmenete, 
az állatiasságnak diadalma az értelmiség felett, 
gyilkos és politikai húshagyókeddi komédia, a 
Courtille borzalmas körmenete, mely előtt a 
halál jelvényei vitetnek s mely magával sodorja 
Francziaország fejeit, a királyt, a minisztereket, 
a képviselőket, hogy kényszerítse őket úgy 
kormányozni, a mint őrültségei megkívánják, s 
hogy lándzsáinak hatalma alatt tartsa őket azon 
perczig, melyben tetszeni fog ezeket meg
fojtani“.

A régi társadalom keservesen meglakolt bű
neiért. A kiváltságosak, a miért nem végezték 
többé azokat a szolgálatokat, melyeknek jutalmát 
éppen szabadalmaik képezték, — a kormány pe
dig, a miért a közvagyonnal úgy bánt, mintha 
magánvagyona lett volna.

Az alkotmányozó gyűlés teljesen Rousseau 
elveire helyezkedik, s minden régi köteléket 
széttépve, a franczia népet huszonhat millió 
egyenlő és különálló atomra, egyénre bontja 
szét. Nincs többé vezető és nincsenek vezetet
tek. A királyt a bomlásnak indult állam gyanú
sított és megtámadott tiszteletbeli elnökévé teszi. 
Közte a és törvényhozó testület közt elszórja az 
összekoczczanás magvait és a megegyezést lehe
tetlenné teszi. Az uralkodónak nincs semmi 
befolyása; a hatalmak egymástól függetlenek s 
a parancsolás és a végrehajtás közt nincsen 
meg a kellő összhang. Francziaország negyven
ezer község szövetségévé lett, melyekben a 
rajongó és nagyravágyó kisebbség ragadja ma
gához a szót, a befolyást, a szavazatokat, a 
hatalmat, a tevékenységet és az emberi jogok 
kijelentésével igazolja végnélküli önkényét, sza
porodó merényleteit. Egy egészen új társadalmi 
osztály lelt az intéző és ezzel teljessé vált az 
elméleti éltelem és a gyakorlati értelmetlen
ség müve: az önkéntes fejetlenség az alkotmány 
erejénél fogva törvényessé vált.

Az atomizálás következménye, hogy valahány
szor összeütközésbe jut a közérdek és a ma
gánérdek, mindig az utóbbi lesz a győztes. 
A nyilvános hatalom nem mer ellenállani a 
szűkölködő kisebbség erőszakoskodásának, sőt 
bűnrészesévé lesz, mert megengedi, hogy a 
kisebbség a többség jogait gyakorolja. A for
radalmi őrület erőt vesz Francziaországon: az 
absolut monarchia alatt szenvedett éhségben 
kimerült test nem bírja el a Contrai Social erős 
pálinkáját.

Az általános fejetlenség és minden társadalmi 
rend felbomlása közben kialakul a forradalom 
hőse: a jacobinus jellem.

Ennek elemei: a népfenség elve, mely sze
rint a kormány és minden hivatalnok a nép 
családja. Ha a nép nincs megelégedve meg
bízottai tetteivel, joga van rá, hogy önmaga 
cselekedjék. Hozzájárul ehhez még a túlzott ön
szeretet és a francziát oly jellemző dogmatikus 
okoskodás; belőle folyik az alkotmánygyártás 
szenvedélye és a fontosságuk érzetében meg
szédült, egyensúlyukból kizökkent, korlátolt el
mék nagyravágyása. Mindenki minden közhiva
tal betöltésére képesnek hitte magát, s gőg
jükben fenékig ürítik az elmélet kelyhét. A fran- 
cziák két csoportra osztatnak: egyik oldalon 
vannak az aristokraták, a rossz polgárok, a 
másikon a bölcsészek, a hazafiak. A ki nincs 
velük, az ellenük van s az árulókkal szemben 
minden szabad: a jacobinusok csupa ember- 
és hazaszeretetből ölnek. Ilyen az új jellem: 
„egy logikával bíró őrült, oly szörnyeteg, mely 
azt hiszi magáról, hogy van lelkiismerete“.

Minden nagyravágyó fiatalember és a régi 
rend idejében hátraszorított törtető közéjük 
szegődik, s ők emelkednek a zavarosban a 
felszínre. Az elszánt jacobinus kisebbség le
igázza a birkatürelmű többséget és pártja sza
vait a nép szava gyanánt hangoztatja. E faj 
pár év alatt kezébe keríti a dictaturát és most 
már szervezkedni kezd, hogy uralmát meg
szilárdítsa. A haramiaságot kormányzati rend
szerré emeli s miután ennek a segítségével a



girondistákat és minden más ellenfelét eltávo
lította a Conventből, egymaga marad a színen.

A jacobinus kormányzatról szólva, Taine 
alkalmat vesz magának, hogy szélesebben meg
rajzolja a kormányzók arczképét. A gyakorlott 
szemű psychologüs éles szemével állítja elénk 
a három főharamia szellemi arczképét. Ott ha
lad az élen Marat, a képzelgő őrült, a kit az 
őrültek házától ma őrületének logikus világos
sága se mentene meg. Folytonos izgalomban 
élő ember, kinek örökös tevékenységénél csak 
hihetetlen becsvágya és genialitásába vetett 
önbizalma nagyobb. Már gyermekkorában tu
dósnak és emberbarátnak készül; nagyobbnak 
hiszi magát Newtonnál és Lavoisiernál; az 
Akadémia üldözéséről panaszkodik és prófétai 
lélekkel látja a jövőt. A tudományok újjáalko- 
tása, seregek vezetése, az állam boldogítása 
mind reá vár. „Meglévén az a tehetsége, hogy 
a dolgokat nem úgy látja, mint valóban van
nak : elhiszi, hogy van erénye és lángesze; s 
meggyőződve erényéről és lángeszéről, merény
leteit érdemnek, eszelősségeit igazságnak tartja.“ 
Nem csoda, ha kifejlődik benne a gyilkolási 
mánia.

Danton, a haratnbasa, még legtöbbet ér köz
tük. Van szeme a valóság iránt s ebből indul 
ki számításaiban. Ő csinálja a forradalmat. 
Ragadozó barbár, a ki biztos helyről csap rá 
áldozataira, de nincs leikiismerete. Bár szeretné 
magát embernek érezni, nem tudja végét sza
kítani a gyilkosságoknak, s mikor odajut, hogy 
saját szavai szerint „jobb áldozatnak lenni, 
mint bakónak“, már akkor társai szemében készen 
volt a vérpadra. Mégis benne volt a legtöbb 
politikai tehetség: jobb időkben mássá lehetett 
volna.

Robespierre a szónokló, érzelmes, pedáns. 
Szavai vannak, de nincs szíve. Olyan, mint a 
komédiás, ki még a halál küszöbén is betanult 
szerepeit szavalja. Taine reája haragszik leg
jobban, s igazi gyönyörűséggel mutogatja lelke 
ürességét, hypokritaságát és önzését. Bár min
den gondolata vér és pusztulás, az erény pápá
jának szerepében tetszeleg magának.

A nagy vérebek mellett felvonul előttünk a 
kisebbek egész falkája: Saint-Just és társai. 
A mindenható Convent és vidékre küldött biz
tosai korlátlanabb urai lesznek Francziaország- 
nak, mint az absolut monarchiák, de uralmu
kat a hagyomány és az isteni rendelés helyett 
a bölcsészetre és a megfélemlítésre alapítják.

A kormánzyókról a kormányzottakra téved a 
történetíró szeme és megdöbbenéssel szemléli 
a forradalom pusztítását Senki sem találta 
meg többé a maga helyét a társadalom kere
tében. A jacobinusok kiirtandó ellenséget és 
hazaárulót láttak mindenkiben, a kinek jobb 
ruhája, több műveltsége, finomabb megjelenése 
és nagyobb jövedelme volt, mint a sansculotte- 
oknak Az ancien régime felsőbb osztályai, a 
kiket Európa irigyelt és utánzóit, kik a müveit 
emberiség gyönyörű virágait alkották, mind 
megsemmisültek és helyükbe a durvaság és az 
állatias gőg lépett. Fájdalmas melancholiával 
sorolja el Taine azt a veszteséget, mely Fran- 
cziaországot az által érte, hogy a vezetésre

termett és arra hivatott osztályait a forradalom 
vihara elsöpörte. Az egyenlőségi socialismus a 
legféktelenebb és legrűtabb egyéni versenynek 
nyitott tág teret, mely erőszakossággal pótolta 
a hivatottságot és rátermettséget. Nem kellett 
többé sem a vagyon, sem a szellem aristokra- 
tiája. Lavoisier hiába kér kivégeztetése előtt 
15 napi halasztást egy kísérlete befejezhetésére, 
a törvényszék elnöke jellemzően jelenti ki előtte: 
„A köztársaságnak nincs szüksége tudósokra!“ 
A jacobinus kormány úgy szoktatja a régi 
vezetőket az új rendhez, mint Simon varga a 
szegény kis trónörököst, kinek ártatlan gyer
meki szeméből családjának tíz évszázadon át 
való nemzetfentartó munkássága nézett szemre- 
hányólag kínzójára.

De nemcsak a társadalom rétegeződése, ha
nem az élet anyagi alapjai is megrendültek a 
jacobinusok kezén. Mivel a tulajdont nem tar
tották tiszteletben, csakhamar mindennemű ter
melés megszüntetése és az állam teljes csődje 
fenyegette az országot. A dolgos kezek meg
állották s bár a régi terhek, szolgáltatások meg
szűntek, mégis az általános éhínség réme kísértett. 
Némi megkönnyebbülés akkor lön tapasztalható, 
mikor július 28-án porba hull Robespierre, 
Saint-Just, Couthon, a párisi községtanács és 
az elvi jacobinusok feje. Ettől fogva nagy hasa
dások támadnak a jacobinus épületen, mely 
nemsokára porba fog dőlni. De előbb még 
látnia kell a franczia népnek a Convent buká
sát, a jacobinus-párt bomlását és a directorium 
kegyetlenkedéseit. Közben Európa is megismeri 
és meggyűlöli őket. Hogy a belső kormányzat 
urai maradhassanak, külső háborút folytatnak. 
S ez lesz a vesztük.

A kormányzók és a kormányzottak közt nincs 
meg a tartós uralomra szükséges összhang, a 
szívek egyezsége hiányában pedig nincs belső 
rend, állandóság, biztosság, jólét és erő. Más
képp van ez annál a hadseregnél, melyet hábo
rúik számára kénytelenek fentartani. Ott a csa
ták hevében összeforrott a vezérek és a katonák 
lelke; a katona nem okoskodik, csak a paran
csot várja, s ha kell, polgártársaira is kész 
tüzelni. A szétzüllött jacobinus-párt helyén erre 
az erős szervezetre vár az új uralom, csak ve
zetőre van szüksége.

Meglesz ez is, és életbe lép Bonaparte Napo
leon kormányzata, „a bölcsészet és kard szö
vetsége“. Az új főhatalom egyelőre a tetszetős 
és classikus reminiscentiákat ébresztő consulság 
czímébe öltözik, de katonai jellegét nem tagadja 
meg: felépíti azt a szép, arányos és ékes kül
sejű kaszárnyát, melyből a francziák még ma 
sem költöztek ki.

Az épületet legjobban alkotója egyénisége 
magyarázza meg, ezért Taine alapos bonczolás- 
nak veti alája Napoleon jellemét.

Napoleon egészen más anyagból van gyúrva, 
mint kortársai és a francziák. Nemcsak hogy 
nem franczia jellem, de nem is a XVIII. szá
zad embere. Hozzája hasonló egyéniségekért 
legalább is a Cinquecento Itáliájába, a nagy 
condottiere-k hazájába kell visszamennünk. O a 
Malatesták, Borgiák és Sforzák utóda, kit az 
újkori műveltség itt-ott korlátok közé szorított,
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másutt meg a középkori apró zsarnokok által 
soha nem sejtett lehetőségeket nyitott meg előtte. 
Itáliai véralkatát sohasem tudta megtagadni. 
Aligha volt életének olyan pillanata, mikor tö
kéletesen egynek érezte volna magát azzal a 
franczia néppel, kit pedig végrendelete szavai 
szerint „oly nagyon szeretett“. Anyja toscanai 
családból származott, a firenzei okos és nagyra- 
termett olaszok fajtájából. Hazája, Corsica, ez 
az ittmaradt középkor, születése előtt alig pár 
hónappal hódolt meg a franczia fegyverek előtt. 
A briennei katonai iskola növendéke a franczia 
király kenyerét ette, de sokszor gondolt haza 
és ilyenkor idegennek érezte magát a Lajosok 
országában.

Jellemét és akaraterejét anyjától örökölte. 
Ramolino Letitia primitiv, egyöntetű lélek volt: 
egy falusi Cornelia, kiben mindennél erősebb 
volt a fajához és családjához való ragaszkodás. 
A corsicai küzdelmek idejében maga is fegy
verrel harczolt a gyűlölt franczia hódítók ellen. 
A leigázott, de meg nem hódolt corsicai néma 
zárkózottsága és dacza a gyermek Napóleonban 
is tovább élt. Talán itt van a magyarázata 
annak a feltűnő jellemvonásnak, hogy mennyire 
önmaga tud mindig maradni és ellene tud 
állani környezete hatásának. Lelkét sohase osz
totta meg másokkal. Madame de Stael írja róla : 
„Az embereket úgy nézi, mint valami eseményt 
vagy tárgyat, s nem mint magához hasonló 
lényeket. Nem gyűlöl jobban, mint szeret, csak 
önmaga van önmagának, — más teremtmények 
csupán számok. Akaratereje egoismusa meg
zavarhatatlan számításában rejlik, ügyes játé
kos ő, kinek ellenfele az emberi nem, s ezt 
akarja sakk-mattá tenni . . Valahányszor hal
lottam őt beszélni, mindig meglepett fensőbb- 
sége, nem volt ez olyasféle, mint azoké a ta
nult s a tanulmány és társaság által kiművelt 
embereké, milyenekre Francziaország és Anglia 
adhatnak példákat“.

Egyéniségének valósággal megbabonázó ha
tása volt az emberekre és nagyszerűen tudott 
parancsolni. A környezetébe jutott embereknek 
soha eszükbe nem jutott a parancsok teljesí
tése .felett okoskodni. Az uralomra termettség 
különben testvéreivel közös tulajdonsága volt.

Szellemének alkata Daniéra és Michelangelóra 
emlékeztet. Mintha újraéledt volna benne az 
itáliai renaissance eszménye: az uomo univer
sale. Csakhogy míg ezek papírra írták vagy 
márványba vésték müveiket, Napoleon az élő 
ember érzékeny és fájó testét-lelkét választotta 
alkotásai kifejezhetése eszközéül.

Szelleme mindig munkában volt és soha ki 
nem fáradt. Munkabírásával sokszor kétségbe- 
ejtette környezetét s értelmének befogadóképes
sége felülmúlt minden képzeletet. Óriási adat- 
és eszmehalmazt raktározott el agyában, a dol
gok mégsem keveredtek össze elméjében. Kor
társaitól eltérőleg, gondolkodása mindig magukra 
a dolgokra, nem azok fogalmára épült. Az ideo
lógusok elvonásait kicsinylő kézlegyintéssel 
intézte el. Emlékezete mindent tisztán, világosan 
megőrzött s e munkájában képzelete gyakran 
segítette. A térkép megelevenedett előtte: nem 
világosabb és sötétebb foltokat, hanem valósá

gos síkságokat, hegyeket, erdőket, folyamokat 
és utakat látott rajta. A nagy költők alkotó 
képzelete élt benne, csakhogy ez nem alako
kat és eseteket, hanem mindig nagy tetteket 
rajzolt eléje.

A hatalmat úgy szerette, mint a muzsikus a 
hegedűjét: hangokat, addig nem hallott accor- 
dokat akart kicsalni belőle.

Érzelmeiben is hasonlít a renaissance embe
reihez: heves és féktelen. Az erkölcs nyűg 
neki, mely megkötözi a természetet. Az ő ben- 
seje egyszerre külső mozdulatokban keres ki
fejezést, s nem is akar ennek gátat vetni. De 
legnagyobb és mindenen uralkodó benne az 
az ösztön, hogy magát tegye középponttá és 
magához viszonyítson mindent: az egoismus. 
Ezzel Taine Napoleon lelkének lényét véli ke
zében, vele minden tette megmagyarázható.

A franczia anarchia nagyon sokban a cor
sicai állapotokra emlékeztethette a fiatal tüzér
tisztet. Itt is az erő jelentette a jogot. Ezt 
akarta hát megszerezni. Terveinek megvalósítá
sára az embereket eszközökül használta, mert 
tudta őket önzetleneknek hinni.

Csakhogy az olyan jellemmel, mint az övé, 
már nem lehet élni a XIX. században. Geniali- 
tása igen nagy, de mennél nagyobb ez, annál 
károsabb egy olyan insociabilis lénynél, mint 
Napoleon, a ki fölött ösztönei uralkodnak. Az 
államot alája rendelte a maga személyének; 
hogy mi lesz Francziaországgal ő nélküle, ez 
a kérdés nem aggasztotta. Aprés lui, le déluge. 
A franczia népet úgy szerette, mint a lovas a 
paripáját: kedveskedett neki, jól tartotta csak 
azért, hogy mindig nagyobb és nagyobb aka
dályok átugratása elé állíthassa. Európa népeit 
maga ellen ingerelte, Francziaországot a ki
merülés felé vitte: a bukás nem volt elke
rülhető.

Taine kitűzött feladatán kívül esett annak a 
változásnak vizsgálata, melyet Napoleon sze
replése Európában okozott. Ő csupán Franczia
ország sorsára irányozta tekintetét, s itt azt 
látta, hogy a modern Francziaország még a 
XIX. század végén is megőrizte azokat a for
mákat, miket a nagy corsicai szabott reája. 
Tehát a jelenkori Francziaország kialakulása 
Napoleon nevéhez fűződik: állami és társa
dalmi gépezetének érdemei és hibái mind ezzel 
függenek össze.

Az első consul legsürgősebb gondja az állami 
rend helyreállítása volt. A régi keretek vissza
állítására gondolni sem lehetett. A széthúzó 
forradalmi akaratok összhangját csak egy erős 
központi akarat hozhatta létre. De ennek nyílt 
bevallásától a közhangulat még idegenkedett. 
Szerencsére a római köztársaság már a forra
dalom napjaiban utánzandó mintául tűnt fel a 
francziák vágya előtt s így nem volt nehéz 
Napóleonnak kielégíteni a közvéleményt azzal, 
hogy a végrehajtó hatalom három consulra bí
zatott. De szerepük már ekkor úgy osztatott 
meg, hogy az első consul — Napoleon — ke
zében van minden tényleges hatalom, másik 
két társa csak néma szereplő: tanácskozhat
nak, jelen lehetnek, aláírhatják a jegyzőköny
veket, de nem kezdeményezhetnek semmit.
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Ez erős, központosított végrehajtó hatalom 
ellensúlyozásául egy törvényhozó hatalomról 
kellett gondoskodni. De parlament alkotásához 
hiányzott az egészséges társadalmi állapot. „ A 
jacobinusok a nép zömét leszoktatták vélemé
nyük őszinte nyilvánításáról, sőt egy részüket 
egyenesen törvényen kívül helyezték. Az új 
rend emberei nem kedveltették meg magukat s 
félni lehetett tőle, hogy a közvélemény őszinte 
megnyilatkozhatása az általános szavazatjog alap
ján az ancien régime embereit tolja előtérbe. 
Velük szemben állottak volna a forradalom 
emberei, s a két párt meg nem érthette volna 
egymást.

A helyzet az volt, hogy a mint 1788-ban 
nem bíztak már a francziák a történelmi szo
kás alkotta rendben, 1800-ban a kormány nem 
bízhatott a nép választásában. Nem volt más 
menekvés, mint a közvetett választás és a köz
pontosított hatalom teljes kiépítése. Az ered
mény az lön, hogy a Tribunatus csak tanács
kozhatott, a Törvényhozó Testület határozott, 
a Senatus az ellenőrzés jogát gyakorolta, de 
csakis a koimány kezdeményezhetett minden 
javaslatot. így lesz ez a hatalomnak szinte egye
düli letéteményese.

Az első consul keze „a kard és a bölcsé
szet szövetsége“ felé vezette az országot. Egy 
új Francziaország lebegett szeme előtt, nem a 
Robespierre és a Saint-Just chimerikus, commu- 
nista, egalitarius és spártai jellegű országa, 
hanem egy a lehetőségekkel számoló, reális, 
maradandó Francziaország, mely logikusan el
rendezett, egyöntetű, általános és egyszerű elv 
szerint készült. Ilyen a központosított, admi
nistrativ jellegű Francziaország, mely, kivéve 
az egyéni lét kisded egoista játékait, teljesen 
felülről irányíttatik. Ez az a Francziaország, 
melyet Richelieu és XIV. Lajos kívántak, Mira- 
beau 1790 óta előre látott, a mit a monarchia 
és a forradalom együttesen előkészítettek.

A czél méltó Napoleon nagy egyéniségéhez. 
Egyaránt megvolt benne a kormányzás és az 
igazgatás vágya is, meg a képessége is. Tervei 
messze túlterjedtek Francziaország határain, s 
hogy külső feladatát megvalósíthassa, belül 
nem csupán arra volt szüksége, hogy a törvény
hozó és a végrehajtó hatalom birtokába legyen, 
hanem hogy minden törvényes és morális te
kintély megsemmisüljön az övé mellett, más 
szóval, hogy elhallgasson a közvélemény és 
elszigetelődjék minden egyén. Egy nagy egé
szet alkotott, de ez egész részeit csak mintegy 
a külső aczélabroncsok tartották össze; belül 
a részek különállók voltak: nem voltak meg
állapodott összetartó társadalmi osztályok, az 
egyének véletlen és esetleges csoportosítása 
helyettesíté ezeket. Az állam korlátain belül 
Napoleon az egyénnek csaknem korlátlan moz
gási lehetőséget engedett. Nem volt meg többé 
az ancien régime ama szabálya, hogy senki se 
juthatott ki a maga társadalmi osztálya kéreté- 
ből: most egyedül a közrend és a közerkölcs 
szabott korlátokat. Az egész ország lakossága 
a hivatalok ranglétráján elfoglalt helyzete sze
rint rétegeződött s itt a tehetséges ember köny- 
nyen juthatott fel alulról a létra legmagasabb

fokára. „La carriére est ouverte aux talents“ 
— mondotta büszkén Napoleon.

Az új épület minden jelentős vonása már 
eleve meg volt határozva alkotója jellemében, 
úgy, a mint azt oda ösztöne és neveltetése 
bevésték. Kényúri ösztönénél s classikus és 
latin neveltetésénél fogva az emberi társaságot 
nem modern, germán és keresztény módon 
fogta fel, mint alulról kiinduló kezdeményezések 
összhangját, hanem antik, pogány és római 
módon, mint felülről az emberekre kényszerí- 
tett tekintélyek hierarchiáját. Polgári intézmé
nyeibe katonai szellemet lehelt; így aztán egy 
nagy kaszárnyát épített, a hol eleinte harmincz 
millió, majd később negyvenkét millió embert 
helyez el Hamburgtól Rómáig.

Hogy ez a szörnyű épület felépülhessen, a 
régit teljesen le kellett rombolnia. De azért az 
új sem teljesen új. Politikai és sociális téren 
ugyanannak a classikus szellemnek remekműve, 
mely Versailles-t, Le Nőire kertjeit, Mansart 
házait, a Madeleine-templomot, a rue Rivoli-t s 
a XVII. és XVIII. század irodalmát és bölcsé- 
szetét hozta létre.

Napoleon vissza mert menni egész e szel
lem gyökeréig, s mindenben újra diadalra 
akarta juttatni. A római és latin szellem ez : 
mintájára jött létre az első császárság, mely
nek napjaiban a császár elvitte e szellemet 
hódító útjaira s lett a franczia rend és társa
dalmi berendezkedés terjesztője. A nagy had
vezér érzéketlen volt minden iránt, a mi nem 
volt római és latin.

Müvének mindamellett rendkívüli érdemei 
vannak. Ha egyebet nem tett volna, mint hogy 
békét teremtett a forradalom békétlensége nyo
mán, már akkor is nagy hálára kötelezte volna 
a franczia népet. Büszkén hangoztathatta, hogy 
a „forradalomnak vége van“, de még ennél 
többet is tett. A forradalmi túlkapások ellen 
védelmébe vette a tulajdont, a személyt és a 
lelkiismeretet. Az országot újra megnyitotta az 
emigránsok előtt, s a visszatérőket ügyesen 
felhasználta az állami hivatalokban.

Bár a nemesek elkobzott birtokaikat nem 
kaphatták vissza, így mégis megbékéltek az 
új renddel, most nem voltak többé üldözött 
vadak. Gondoskodott róla, hogy a papság is 
megtalálja a maga munkakörét: rábízta a koldu
sok és elhagyottak gondozását és az alsóbbfokú 
népiskolákat, mikben a forradalom pusztítása 
igen nagy sebeket okozott. Látta, hogy a nép 
ragaszkodik a katholikus valláshoz : megkötötte 
hát a pápával a Concordatumot. A papság 
lemondott régi birtokairól s fizetett hivatalnok
osztályává lett az államnak: így megszűnt köz
tük az ellentét.

Napoleon nagy gonddal ügyelt arra, hogy a 
jogok és a kötelességek arányosan osztassanak 
el s így a társadalmi rend nélkülözhetetlen kel
lékét, a közmegnyugvást is meg tudta valósí
tani. Különös tehetsége volt abban, hogy a 
pénz értékét, meg az emberekét teljesen ki 
tudta használni. 1789-ben az államnak csak 
475 millió volt a bevétele. Utána a forradalom
nak nem voltak rendes bevételei, útonálló mód
jára az elrabolt tőkékből és adósságokból élt.

24



156

A consulátus és az első császárság ezzel szem 
ben 750—800 millió bevétellel dicsekedhetett, 
a nélkül, hogy meglopta volna alattvalóit, vagy 
adósságokat csinált volna. 1789-ben az adózó 
jövedelme háromnegyedét elfizette három urá
nak : a királynak, a papságnak és a földes- 
urnák. 1800 után nem egész egynegyedét 
fizette az államnak, mely egyetlen ura volt, s 
másnak nem tartozott. De nemcsak a teher
viselés, a katonakötelezettség is általánossá 
tétetett. Ezzel Napoleon elérte azt, hogy a had
sereg nem a társadalom közveszélyes elemei
nek a lerakodóhelye lett, hanem becsült és 
keresett pálya. Az emberek becsvágyát a vég
letekig tudta fokozni: érdemet jutalom nélkül 
nem hagyott, s így minden tehetséget megnyert 
a maga szolgálatának. A nagy spanyol monarchia 
és a római birodalom óta nem volt olyan hó
dító és új rendet alkotó állam, mely ily nagyon 
számított volna az alattvalók önszeretetére és 
törekvéseinek ily széles teret nyitott volna. Napo
leon látta, hogy a forradalom tíz éve nem vet- 
kőztette ki az embert régi mivoltából, látta, 
mily nagy dolog a franczia szemében az hon- 
neur: megalapítja hát a becsületrendet. Igazán 
átalakította az emberek lelkét: felizgatta lelke
sedésüket, megtízszerezte energiájukat.

Kormányzása az állami élet egész vonalán 
általánossá tette az egoismust, mely főemberei 
részéről utoljára magát az államfőt is fenyegette. 
S a rendszer e jellemvonása megmaradt az 
egész XIX. század folyamán, mint azt a fran
czia állam fejeinek sorsa bizonyítja.

Az emberek leikével együtt átalakult a sociá- 
lis intézmények benső, erkölcsi lénye is. Taine 
ezek közül csak az egyház és az iskola 
lelkében végbement nagy változásokra mutat
hatott rá.

Míg a forradalom a régi egyházat kilökte az 
államból és új vallást próbált alkotni, addig 
Napoleon az egyházat is az állam igájába 
fogta. Éles szemével meglátta, hogy a belső 
ember megnyerésére a hódító állam legfőbb esz
köze az egyházak meghódítása. A vallás kormá
nyozza a képzeletet, a jellemet és a szívet. Napo
leon nem hisz, deazegyháznekikitűnő fegyelmező 
eszköz. 1809 óta az állam és egyház olyatén viszo
nyának megalkotását tervezi, mint Constantin 
és Nagy Károly idejében volt. Róma helyett 
Páris lenne a pápa székhelye. Ennek az elő
készítéséül a pápa számára udvartartást is ren
dez be, melyből már csak a pápa személye 
hiányzott.

Az államot pedig megtette az egyházak fel
ügyelőjévé. Egyetlen egyház, akár protestáns, 
akár katholikus vagy zsidó, sem fogadhat el 
és hirdethet ki az egyházi tanokra vagy a fe
gyelemre vonatkozó határozatot az állam jóvá
hagyása nélkül. A kormány engedélye nélkül 
nem is tarthatja fenn magát. így az egyház az 
államnak egy szervévé lett. Napoleon megvaló
sította az alkotmányozó gyűlés (La Constituante) 
tervét. Az is belátta, hogy a vallás a kormány
zás egyik legrégibb és leghatásosabb eszköze, 
tehát intézését a maga kezébe akarta venni. 
Innen származtak a papságról alkotott törvényei. 
Csakhogy a pápával nem egyezett meg s ebből

eredt a baj. Most ezt a hibát az új régime 
jóvátette s ezzel a központosító állam uralma 
az egyház felett is teljessé lön.

Az állam magábaolvasztotta az egyházat, 
bár különállását feltüntette. De a papokat állami 
hivatalnokokká te tte ; a püspökök mintegy a 
lelkiekben való hivatalfőnökök — préfet spiri- 
tuel-ek — lettek. A polgári hatóságok figyelme 
reájuk is kiterjedt. Ezek eredményéül nyerte 
az egyház a hízelgő püspököket és a felülről 
dróton rángatott papokat.

De a katholikus egyház csak addig tűrte 
ezt a nyomasztó helyzetet, míg a császárság 
igen erős volt. A visszahatás nem maradt el. 
Az egyház fejeiben is feltámadtak a régi nagy
ság emlékei és a vágy a papság régi hatalmá
nak visszaállítására. A pápa egyetemes püspök
ségének tana annál könnyebben talált elfoga
dásra, mert az új pápaság nem a régi, jórészt 
hitetlen kiváltságos osztályokból került ki, ha
nem parasztok és egyszerű mesteremberek 
rajongó hitű s kora ifjúságuk óta az egyház
nak nevelt gyermekeiből. Az ultramontán pap
ság szembehelyezkedett az állammal, elfogadta 
a vatikáni zsinat túlzó dogmáit, s Franczia- 
országban két egymással versengő hatalom 
küzdőtere lett, melyek közül mindkettő el akarta 
nyerni az egyént és egymással természetesen 
nem férhettek össze.

A császárság keltette a papságot erősebb 
élettevékenységre; miatta halt ki a papság kö
réből a gallicanismus eszméje És a nép? A 
két küzdő között ő volt a vesztes. Hitét úgyis 
kikezdte a tudás terjedése, az újságok s így a 
városoktól a falu felé haladó irányban a 
pogányság kapott lábra. A benső keresztény 
hit fellángolt a papságban, de kihalt a köz
népből.

Iskoláival sem járt sokkal külömben a mo
dern Francziaország. A tanítás állami czélok 
szolgálatába szegődött. A kaszárnyái szellemű 
középiskolák megölték az ifjúi szellemet a leg
fogékonyabb évek idején. A közpályákra való 
készülés hosszas elméleti tanulássá vált, mely 
óriási energiapazarlással jár. A 24—25 éves 
franczia ott kezdi az életet, a hol a 15—16 
éves angol vagy amerikai. A szakiskolák tömege 
miatt elsorvadt, vagy nem tudott kifejlődni egy 
olyan egyetem, a hol a tudományt csak ön
magáért tanítanák. Ehhez járult még, hogy az 
oktatás rendkívüli kiterjedése oly roppant ter
het ró az államra, mely semmiképpen sincs 
arányban az eredménynyel. Diadalmaskodott a 
jacobinus állam. Francziaországban az egyén 
csak azt tanulhatja és csak úgy, a mit az állam 
akar. Az élet és az iskola közt óriási szaka
dék tátong, s miatta terjedt el a 80-as és 90-es 
évek nemzedékében a pessimismus.

Müve további részében azt fejtette volna 
ki Taine, hogy mily káros hatással van a 
polgárok sorsára a mindenható franczia állam.

A régi monarchia káros irányát a modern 
törvényhozás kifejlesztette és igazolta. Gyanús 
szemmel néz ma a franczia állam minden tár
sas alakulásra, bármi legyen a czélja. Ma az 
állam az Értelem maga, mely hivatva van min-
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den téren őrködni az alattvalók felett, mert 
csak ő tudja, hogy mi való nekik. Rendelkezik 
velük, megszabja a munkájukat stb.

Mindenről részletesen óhajtott még szójni, 
mert az állam eme mindenhatóságában látta a 
család romlásának okát. Mivel mindenki az 
állam szolgája, a fiatal emberek vagy vonakod
nak a házasságtól, vagy pályájuk eszközének 
használják azt is. A gyermektől pedig egyene
sen rettegnek.1

*

Kétségtelen, hogy a történetíró munkája ezen 
részében is érdekes szempontokat juttatott volna 
érvényre, de valószínű, hogy a politikától itt 
legkevésbbé tudott volna szabadulni. Müve így 
is a franczia forradalom művének nagyszerű 
philosophikus tableaujává lett, a melyet nem 
tehet le kezéből okulás nélkül még az se. a 
ki talán másképpen látja e mozgalmas évek 
hatását. Nagy József.

Színházi levéL
Budapesten, 1917. április.

Nem messze nyugat-Norvégia egyik kis váro
sától — állt a Rosmersholm nevű régi kastély, 
tulajdona a sok őssel dicsekedő, nagy tekin
télyű Rosmer-családnak, melynek tagjai — vál
takozva — mint katonák és mint papok álltak 
szolgálatában hazájuknak s családjuk hagyomá
nyainak. „Rosmersholm — mint a hogy a talpig 
becsületes, egyenes lelkű, conservativ felfogását 
hajthatatlan meggyőződésből követő Kroll rek
tor, Rosmer Jánosnak, a kastély utolsó urának 
sógora mondja — időtlen idők óta a rend, az 
önfegyelem és a tiszta erkölcs fészke volt, egyik 
erőssége annak a világfelfogásnak, mely min
dig tiszteletben tartotta azt, a mit társadalmunk 
legjobbjai helyesnek ismertek el, védenivalónak 
mondtak és igaz ügynek hirdettek.“

De a messze északon fekvő Norvégiának 
napja ha süt is fényesen, nem melegít. Ros- 
mersholmban is hideg, fagyos volt a világ — 
emberemlékezet óta soha se sírtak a gyerekek 
ebben a különös, rejtelmes kastélyban, és a 
felnőttek nem nevettek soha. Nem csak az ősi 
birtok maga, hanem vele az „örökös kétel
kedés“, „aggodalmaskodás“, „töprengő félénk
ség“ is — örökségül szállt a családban firól 
fira, nemzedékről nemzedékre, ez jutott osztály
részül Rosmer Jánosnak is, kinek számára 
katonatiszt-apja — a családi hagyományoknak 
ebben is megfelelendő — lelkészi hivatalt szerzett, 
s ki azután Kroll Beátát — egy idegességre 
hajló, érzékeny lelkű asszonyt — vette feleségül.

Ez a házasság — bár szerelemből köttetett — 
szomorú egyesülése volt két szerencsétlen lény
nek, különösen, mióta Beáta megtudta, hogy 
beteges állapota miatt nem lehetnek gyermekei. 
Rideg fogságnak tekintette ezt a házaséletet az 
alapjában véve széplelkű Rosmer tiszteletes úrra 
nézve West Rebeka kisasszony is, a ki — évek-

1 V. ö. a tervvázlatokat Sa vie et sa corr. IV. pp. 
351—363.

kel ezelőtt — mint házvezetőnő került Ros- 
mersholmba, hol mindjobban megnyerve a család 
bizalmát, később legmeghittebb barátnője lett 
a kastély beteg úrnőjénék.

Rebeka kisasszony fogadott leánya és neveltje 
— sőt természetes gyermeke — volt West dok
tornak, egy az életet és a világot éles szemmel 
néző, s róluk szabadon gondolkodó philosoph- 
nak, a ki a maga forradalmi természetét átörökí
tette leányára, s ismereteit és nézeteit belecse
pegtette annak fogékony leikébe. Mikor a dok
torék a messze északon fekvő Finmarkból — 
előbbi lakóhelyükről — leköltöztek a nyugat- 
norvégiai kisvárosba, Rebekának úgy tetszett, 
mintha „egy új, az eddig ismertnél sokkal 
nagyobb, rengeteg kiterjedésű világ“ nyílt volna 
meg előtte, új idő viradását érezte s lázado- 
zásra teremtett és nevelt lelke nem engedte félre
vonulni „a tétlen tespedés sötét zugába“. Rosmer 
Jánosra vetette szemét, a kiről hallotta is, látta 
is, hogy befolyásolható ember, lelke formálható 
anyag. Rebeka ki akart bontakozni a régi világ 
hideg, szorító öleléséből, — sötétnek, kínzónak 
érezte ezt a világot, — levegőre, napsütésre 
vágyott, az új kornak, a szabadságnak korlát 
nélküli terére, hol a nap is akadály nélkül 
ragyoghat, a szelek, viharok is szabadon száll
hatnak, rombolhatnak. De nem akart egyedül 
menni ebbe az új életbe. Azt akarta, hogy Ros- 
merrel együtt, kéz-kézben haladjanak előre a 
szabadság felé — de hajh, Rosmer előtt „komor 
fal“ zárta el az u ta t: a beteg Beáta szerelme, 
aggodalma, félelme.

Ám West Rebeka lelkében rettenetes démon 
lakozott — kinek „friss és bátor“ akaratát a nehéz
ségek nem törték meg, sőt inkább megsokszoroz
ták. „Vad, leküzdhetetlen vágy, fékezhetetlen kí- 
vánkozás“ szállta meg — Rosmer János után, s 
mert, ismervén a lelkészt, tudta, hogy csak akkor 
juthat hozzá, ha Rosmer szabaddá válik élet
viszonyaiban és lelkében egyaránt — lassan 
ható, de biztosan ölő mérget kezdett csepegtetni 
az útjában álló Beáta leikébe s elhitette vele — 
a minek bekövetkeztétől különben maga teljes 
joggal meg volt győződve, — hogy Rosmer 
szakítani akar régi világnézetével, vallásos hitét 
el akarja dobni, hátat akar fordítani az egyház
nak magának is. Majd később felkeltette a 
szerencsétlen feleség féltékenységét saját maga 
iránt s elhitette vele, hogy Rosmer hűtelen 
hozzá. S aztán megerősítette a nyomorult asz- 
szonyt abban a gondolatában, hogy szinte köte
lessége neki, a gyermektelen feleségnek, hogy 
átengedje helyét életerős vetélytársának. így, 
lépésről lépésre haladt Rebeka czélja felé, terelve 
maga előtt a hatalmába kerített, megbabonázott 
Beátát azon az úton, melynek végén a malom
árok zúgó vize örvénylett, melybe a felzaklatott 
lelkű szegény asszony egy szomorú napon bele
vetette magát. . .

Rosmersholm úrnője West Rebeka maradt, 
egyedül. Ott élt tovább ez a különös, érdekes 
nő, az özvegygyé vált Rosmer mellett, a ki a 
régi kastély csöndjében, magánosságában, tar
tózkodás nélkül közölte vele minden érzését és 
gondolatát, s minden hangulatát, „olyan meg- 
indultan és olyan finoman“ — a hogyan érezte.

24*
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így a nemeslelkü Rosmer oldalán — a ki mit 
sem sejtett az ő bírására korlátlan vágygyal és 
számítással törő indulatról — az erős Rebeka 
lassan-lassan nagy átalakuláson ment keresztül. 
Mialatt neki sikerült Rosmer lelkét és egyéni
ségét átformálni, sikerült neki Rosmerrel meg- 
tagadtatni mindazt, a mit ez addig szentnek, jónak, 
szépnek és igaznak tartott — addig az ő szí
véből elszállt a „rút, érzéki vágy“ — a „láza
dozó hatalmak lecsöndesedtek és aztán egészen 
elültek“, s olyan béke és nyugalom szállt az 
egykor annyira nyugtalan lélekre, a milyent csak 
odafenni, a zord norvég haza legészakibb 
hegyein lehet látni, az éjféli nap idején. West 
Rebeka lebírhatatlannak látszó akarata megbé
nult, összeroppant, elveszítette cselekvőképes
ségét — Rosmersholm megfosztotta őt minden 
erejétől . . .

Itt kezdődik Ibsen híres darabja, a Rosmers
holm — mit a Nemzeti Színház régi, már szinte 
szorongató tartozás lerovásaként, most mutatott 
be először, Ambrus Zoltán kitünően folyó, igazi 
irodalmi és igazi színpadi nyelven hangzó for
dításában.

Több mint egy éve már Beáta halálának. 
A rosmersholmi kastély „tágas, régi módi és 
barátságos“ nappali szobájába — mit a „nyírfa- 
galyakkal és mezei virágokkal díszített cserép
kályha“ oly lakályossá, a falakat díszítő családi 
arczképsorozat pedig oly ünnepélyessé tesz — 
hosszabb szünet után megint beállít Kroll rek
tor, az elhunyt Beáta testvérbátyja, a ki a kor
mányra került radikálisok ellen felvenni készül 
a harczot, s a conservativ-párt actióba lépni 
hivatott újságjának szerkesztőjéül éppen Rosmer 
lelkészt szeretné megnyerni, kiben még most 
is régi elvtársát, igazi lelki rokonát látja. Kroll 
azt véli, hogy Rosmer magának is, nemzetsége 
hagyományának is tartozik azzal, hogy vele 
tartva védelmezze azt, a mit az ő világukban 
eddig „mindenki jónak és helyesmek ismert el“. 
Rosmer, ki nem a régi többé, még habozik, 
hogy lelke megváltozásáról sógorát felvilágo
sítsa — mikor megjelenik egykori tanítója, az 
elzüllött, phantasta Brendel Ulrik, a ki a lelké
ben támadó s „szédítően magasra szárnyaló 
gondolatokéból „költeményeket, jelenéseket, 
képeket“ szokott formálni, hogy aztán a pálinka 
szülte mámorban folytassa álmodozását, s most 
a lelkében rajzó gondolatokkal nyilvános elő
adásokban készül gazdagítani és boldogítani a 
közönséget. Brendel a Rosmertől kapott felöl
tővel, csizmával és 20 koronával távozik — s 
a vele történt beszélgetés hatása alatt Rosmer 
kitárja bensőjét Kroll előtt: hogy lelke „új nyárra 
viradt, új ifjúságra“ s megtagadva ősei vallá
sát, kilépve az egyházból, feladatául vallja neme
sen gondolkozó emberré nevelni mindenkit és 
felülemelkedve az országban dúló pártviszályo
kon, azon fog igyekezni, hogy békesség, kien- 
gesztelődés, megnyugvás és öröm költözzék a 
lelkekbe.

Kroll indulatosan szakít Rosmerrel s harag
gal távozik. De az álmatlanul töltött éjszaka 
után másnap reggel újból megjelenik Rosmers- 
holmban. Meghányta-vetette magában a hallot
takat, s arra a következtetésre jut, hogy Ros

mer csakis Rebeka hatása alatt változhatott meg, 
s vádat emel Rosmer előtt, hogy Beátát is bizo
nyosan Rebeka magatartása és intrikája ker
gette halálba, Rebekáé, a ki — semmi kétség — 
szeretője lett Rosmernek. De azért Kroll még 
mindig bízik, hogy elvakult, elbolondított sógora 
vissza fog térni régi barátjai közé — bár Rosmer 
látszólag erősen tartja magát új álláspontján, 
így érvelvén : „Nekem parancsoló kötelességem, 
hogy egy kis világosságot és örömet terjeszszek 
el ott, a hol a Rosmer-nemzetség hibájából 
hosszú, nagyon hosszú időn át csak sötétséget 
és csak bajt láthattak.“

De új vendég jön — kinek Kroll egyelőre 
átengedi a tért. Mortensgard ez, az elcsapott, 
erkölcstelen tanító — most a radikálisok szenny
lapjának, a „Világító Toronyinak szerkesztője. 
Mortensgard megköszönni jött Rebekának a 
szíves sorokat, miket az — előtte való este — 
Brendel Ulrik érdekében hozzá intézett, de aztán 
Rebeka biztatására feljön Rosmerhez, kiről meg
lepetéssel hallja, hogy mennyire megváltoztatta 
politikai meggyőződését és világnézetét. Mor- 
tensgardtól megtudja Rosmer, hogy Beáta — 
kevéssel öngyilkossága előtt — írt a szerkesz
tőnek, kíméletet kérve az újságtól arra az esetre, 
ha a rossz nyelvek el találnák rágalmazni Ros- 
mert.

Rosmer tudja, hogy Beáta Rebekára czél- 
zott — s lelkiismeretfurdalás kezdi bántani, 
pedig a maga részéről érzi, tudja, hogy baráti 
tiszta, eszményi viszony fűzi csak West kisasz- 
szonyhoz. Szinte bűnösnek kezdi érezni magát 
szegény felesége szenvedésében s halálában — 
s embernemesítő új hivatására gondolva kétség 
támad lelkében, hogy be tudja-e majd azt a hiva
tást tölteni, ha hiányzik a maga szívéből „az 
ártatlanság csöndes nyugalmas é rz é se ? ...“ 
Rebeka vigasztalni bátorítani igyekszik, hogy 
ne hagyja magát, egy agyrém miatt ne mond
jon le az eleven életről, teremtsen magának új 
viszonyokat. Rosmer lelkén egy gondolat suhan 
át: „Légy a második feleségem“ — mondja Re
bekának. S West kisasszony — a ki egykor min
dent elkövetett, hogy bejusson Rosmersholmba, 
s ott megvetvén lábát, minden furfangjával és 
minden erejével azon volt, hogy Beátát éltévé 
láb alól, megkaparíthassa magának Rosmer 
János testét-lelkét, a hajdani bátor és erős West 
Rebeka — egy pillanatnyi hallgatás s egy pil
lanatnyi ujongás után — remegve hajtja meg 
fejét, hogy magát kissé összeszedve, teljes hatá
rozottsággal jelentse k i:

„Soha, de soha se lehetek a feleséged!...“
Miért? E kérdés méltán bámulatba ejti, meg

zavarja, rettentően gyötri Rosmer Jánost, a ki 
szegény,- léleknemesítő „világosságot és örömöt 
akart volna terjeszteni embertársai között s íme 
— maga, a mindjobban rábomló sötétségnek 
és kínszenvedésnek martaléka lesz, s lesújtva 
kezd letenni élete czéljára való törekvéséről, 
mert úgy érzi és azt vallja, hogy „az olyan 
ügyért, melynek maradandó győzelem a czélja, 
csak derült lelkű ember harczolhat, a ki bűn- 
telen“.

A rettenetes lelki tusát vívó férfinak most 
Rebeka segítségére megy — vissza akarja neki
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adni az ártatlanság boldogító érzését. „Rosmer, 
te ártatlan vagy — mondja lélekzetelszorító 
vallomásában Rebeka. Én voltam az . . .  én csa
logattam Beátát lassankínt arra az útra, a hol 
el kellett tévednie...“

A „hazugságnak és csalásnak szövevénye“, 
— a „gyalázatos játék“, mely Rebeka vallo
másából napvilágra kerül: teljesen lesújtja Ros- 
mert, ki első megrendülésében nem tud mást 
tenni, mint veszi kalapját, s Kroll rektor kísé
retében elhagyja házát.

West Rebeka lelke bizonyára távol áll min
den babonaságtól — de a tragikum sötét szár
nyának suhogását hallva és érintését saját magán 
is érezve: szemei előtt elrobogni látja a ros- 
mersholmi „fehér paripát“, az elkerülhetetlen 
végzet e rémes symbolumát, melynek meg
jelenése a ház egy-egy lakójának elköltözé
sét jelenti, azon az úton, a melyről nincs többé 
visszatérés. . .

Rebeka csomagol, hogy elhagyja Rosmers- 
holmot, s visszatérjen északi szülőföldjére. De 
a késő esti órákban — az éjféli hajó indulása 
előtt — Rosmert visszahajtja a házba szíve, 
vágya, végzete. Most már tisztában van magá
val, hogy csak viasz volt Rebeka kezében és 
hogy le kell mondania arról a nem neki való, 
reménytelen fáradozásról, mely végeredményé
ben nemesebbé tenné az emberek gondolkozá
sát. Ekkor tesz neki vallomást Rebeka — egy
kori, fékezhetetlen szerelmi vágyakozásáról, a 
mely úgy rontott akkor rája, mint „az az iszonyú 
vihar, a melyet csak odafenn, északon látni, 
néha tél idején“, — s a mely „megragadja az 
embert és viszi magával, a meddig ak a rja ...“ 
És Rosmer ezt hallva, még kevésbbé érti, hogy 
a ki így tudta őt szeretni, miért nem fogadja 
el a házassági ajánlatot?

Rebeka megmondja. Megmondja, hogy a 
Rosmerek életfelfogása „leigázta és olyan tör
vények rabságába hajtotta“ őt, a melyeknek 
parancsára azelőtt nem is hederített. És ez az 
éietfelfogás bár „nemesit, . . .d e  megöli a bol
dogságot“. Megölte az övét is, mert ime, mi
kor azt most a sors teli kézzel nyújtaná felé — 
az ő Rosmersholmban megnemesült lelkét el
tiltja ettől a boldogságtól: múltjának egy — eddig 
távolról sem említett — sötét foltja megrontotta 
az ő ártatlanságát, az életöröm és boldogság 
előfeltételét! . . .

Rosmerben ez az újabb vallomás — a maga 
szörnyűségével és homályával — „gyilkos ké
telkedését kelt: „Add v issza... benned való 
hitemet, Rebeka. . .  — kiáltja nagy felindulásá
b an — bizonyítsd be, hogy igazán szeretsz!...“

„De hát mivel bizonyíthatnám be? — kiált 
Rebeka, nem látva még tisztán a követendő utat.

Brendel Ulrik — ki egy életen át hordozta 
és őrizte lelkében fényes eszményeit s most a 
rideg lelkű Mortensgard-ral érintkezve, meg
győződött, hogy „az idő foga porrá őrölte“ 
lelkének minden kincsét — búcsúzóra megjelenik 
Rosmersholmban — s megmondja Rebekának, 
hogy mit kell tennie: Rosmer a maga nagy életczél- 
jának diadalra juttatása iránti törekvésében „teljes 
bizonysággal számíthat a győzelemre“, ha „az 
a nő, a ki őt szereti, vidáman megy ki a kony

hába és finom, rózsaszínű kisújját szépen levágja“ 
és „éppen ilyen vidáman levágja csodálatosan 
formált szép balfülét i s . . . “

Rebeka még kissé bizonytalan — de Rosmer 
előtt már világos az ú t : ha Rebeka igazán sze
reti őt, s lelke igazán megnemesedett, akkor, 
az ő hitét visszaadandó, vidáman fogja meg
tenni még ez éjszakán azt az utat — a malom
árok pallóján át, — melyet Beáta megtett.

És West Rebeka nem habozik többé— meg
indul. Rosmer egy pillanatra megállítja, ráteszi 
kezét a fejére: „Most már a feleségem vagy, 
törvényes feleségem. . .  A férjnek követnie kell 
a feleségét, a mint a feleségnek követnie kell 
a férjét. . . “

S a különös emberpár viharvert lelkét cso
dálatos nyugalom szállja meg e rettenes pilla
natban és kéz-kézben vidáman hagyják el Ros- 
mersholm rejtelmes kastélyát, a sötét éjszakában 
rálépnek a végzetes pallóra, melyre Rosmer, 
Beáta halála óta nem merte, nem tudta rátenni 
lábát — s egy perczczel utóbb, egymást átka
rolva, keresztül vetik magukat a korláton, le, 
a malomárok zúgó habjai közé . . .

Miért kiáltana segítségért a megrémült gazda- 
asszony, ki az ablakból tanúja e rémes jele
netnek? „Itt nincs segítség. A megboldogult 
elvitte őket!“ . . .

Rosmersholm a legérdekesebb, legizgatóbb 
modern tragédiák egyike. Hőse West Rebeka, 
kinek tragikai bűne az a korlátlanságra törő 
akarat, a melylyel ráveti magát a Rosmer-házra 
és hogy annak urát egészen magáévá tehesse, jól 
kieszelt mesterkedéssel kétségbeesésbe és azon át 
halálba kergeti Rosmer feleségét. De Ibsen nem 
a megszokott formákhoz ragaszkodó író. A bün
tetést nem közvetlenül a bűn nyomán fakasztja. 
Rebekát a Rosmer-ház hagyományai s Rosmer 
János eszményi egyénisége megváltoztatja, régi 
mivoltából teljesen kiforgatja, e változás meg
töri lelkében a korlátot nem ismerő akaratot, 
odaadó szelíd szerelemmé formálja a lázongó 
vad indulatot, a bűn helyét az erkölcsi érzés 
foglalja el szívében — s éppen ez a felmagasz- 
tosulás zárja el előtte tragikai szükségszerűség
gel a boldogulás útját. E ponton azonban Ibsen 
nagy hibát követ el darabjában. A helyett, hogy 
Rebekának a Rosmer-ház békéje ellen elköve
tett rettenetes bűnét tüntetné föl a boldogság egye
düli akadályául, mely a megtisztult lélekre nézve 
lehetetlenné teszi, hogy elfoglalja Rosmersholm
ban annak a hitvesnek üresen maradt helyét, 
a kit ő kergetett a lelki romlásba és testi meg
semmisülésbe — Ibsen az indíték-halmozás 
hibájába esik, s egy újabb mozzanatnak kellet
len felvonultatásával erősíteni akarván a tragi
kumot, határozottan meggyengíti, mondhatnók 
meghamisítja azt, mikor West Rebeka a darab 
végén azzal áll elő, hogy azért nem lehet Ros
mer felesége, mert neki — „múltja“ van, nem 
csak az, a mit már elbeszélt, hanem „más és 
több“. Hogy mi az a folt múltján, — hajlandó 
volna ugyan azt is megmondani, de Rosmer 
nem akar hallani róla, nem vagyunk rá 
kíváncsiak mi sem, kik olvassuk vagy nézzük 
a darabot, és pedig elsősorban azért nem, mert 
érezzük, hogy erre a mozzanatra egyáltalában
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semmi szüksége sincs sem West Rebekának, 
sem Ibsennek. Rebeka nem azért nem lehet 
boldog, mert egykor, fiatal lány korában, talán 
valami érzéki bűnbe vitte bele forró vére vagy 
ifjúi tapasztalatlansága, hanem azért, mert a 
most már neki is parancsoló erkölcsi törvény 
nem engedi meg elfoglalnia a miatta és általa 
elpusztult Beáta helyét. Ez a tiszta, ez a fen
séges tragikum a maga borzalmasságával és 
sötétségével lesújtja és megborzongatja lelkünket, 
de a maga művészi igazságávál, erkölcsi szük
ségszerűségével mindjárt ki is engesztel és 
felemel bennünket. West Rebeka akkor bukik, 
mikor lelke megtisztult, — de buknia kell, régi 
bűnéért — a költői igazságszolgáltatás teljes, 
ha a felfogás, mely az írót vezette, erősen pesszi
mista is.

És Rosmer sorsa? a természet arra alkotta 
ezt a kedves, de gyenge egyéniséget, hogy a 
gonoszság úrrá legyen felette s rávigye a bukás 
útjára. Rosmer János tiszta lelket, fogékony erköl
csi érzéket örökölt őseitől, és Rosmersholm régi 
módi, tisztes hagyományaiban nevelkedett. West 
Rebeka megmételyezi lelkét a szabadgondolko
dók tanaival, új, hamis isteneket állít a régi igaz 
Isten helyett elébe, és Rosmer elszakadva egy
kori meggyőződésétől és baráti körétől, hitétől, 
és egyházától — lidércztüzeket kerget, míg 
nem belátja, hogy mindaz „csak végig nem 
álmodott álom volt“. Egy hit maradt csak szá
mára : a mit Rebeka szerelmébe vetett. Meginog 
ez is — de Rebeka bebizonyítja szerelmét: 
megindul azon az úton, melyet Beáta megtett. 
Tehet-e mást az Istentől elszakadt Rosmer, mint
hogy maga ítélkezzék maga fölött s kövesse 
Rebekát — a halálba.

Ibsen lelkének nagyszerű gondolataiból, mély
séges érzéseiből és nyomasztó hangulatából 
jókora csomó van ebben az első tekintetre talán 
mesterkélten rejtelmesnek látszó, mindenesetre 
különös és tagadhatatlanul komor darabban, 
melylyel azonban minél többször és minél oda- 
adóbban foglalkozunk, értékét annál inkább tud
juk megismerni és méltatni. Ibsen általában 
véve a legnehezebb írók közé tartozik. Kutatá
saiban az emberi léleknek olyan mélységeire 
száll, a hová alig leküzdhető félelem nélkül 
nem igen lehet őt követni, s oly borzalmas 
szakadékokra világít rá, melyeknek sötétjében 
az indulatoknak irtózatos lávája forr. Az em
bert és világát szinte vigasztalan pessimismus- 
sal nézi és magyarázza. Néha, igaz, a legegy
szerűbb eszközökkel dolgozik, a legközönsége
sebb embert rajzolva meg tiszta, világos kör
vonalakban — de legtöbbször az igen összetett 
alakok s felettébb bonyolult lelki problémák 
érdeklik s vonzzák, s a rejtelmes jelképiség 
iránti jellegzetes előszeretete igen sokszor elej
ted lába alól a való élet talaját és talán min
den darabjában van legalább egy alak, mely
nek rajzában alig van nyoma az életigazságnak, 
elvont eszméknek hordozója csupán, emberi báb 
formájában.

Rosmersholm-ban az egyenes, becsületes Kroll 
rektor, kinek rendíthetetlen erkölcsössége erős 
vallásos hitében gyökerezik, s ki conservativ 
meggyőződésének egész fanatismusával száll

síkra az újító szabadgondolkodók szertelenke
dései ellen és Mortensgard Péter, a szennyes 
múltú, laza erkölcsű radikális újságíró a teljes 
világossággal rajzolt, kevés színnel festett, de 
az élet való színét viselő alakok. Természetes, 
hogy ezeknek szerepét aránylag legkönnyebb 
jól .játszani — de ezzel nem akarom kisebbíteni 
Gál Gyulának (Kroll) és Pethes Imrének érde
meit, a kik igazán nagy művészettel, teljes elis
merésre méltóan állították elénk ezeket az ala
kokat, zavartalan művészi gyönyörűséget keltve 
bennünk játékukkal.

A főalakokat, Rebekát és Rosmert — Márkus 
Emilia és Ódry Árpád adják, a lehető legnehe
zebb színészi feladatot vállalva magukra. Ré
szint ez a körülmény, részint egyéniségüknek 
nem egészen a játszott szerephez illő volta 
okozza, hogy szintén meleg elismerést érdemlő 
buzgóságuk s kiváló művészi erejük ezúttal 
nem juttathatja őket teljes sikerhez. Sem West 
Rebekát, sem Rosmer Jánost — nem egészen 
olyannak gondoltuk — s valószínűleg Ibsen 
sem olyannak képzelte el — mint a milyennek 
őket a Nemzeti Színház egyébként igen jeles 
előadói ábrázolták. Márkus Emilia élénk, ideges 
vérmérséklete — mely oly hatalmas szárnyakat 
ad neki a modern franczia dráma könnyűvérü 
démonainak alakításában — nem megfelelő alap
szín Rebeka rajzához. Mihez lehetne ezt az 
asszonyt hasonlítani? Talán egy hóval födött, 
északi tűzhányóhoz, melynek mélyében egykor 
rettenetes tüzek kavarogtak, az elemi erők tompa 
dübörgése most is hallatszik még — de a tűz 
már csak arra szolgál, hogy átenyhítse a kráter 
falát, s ott, a hó alól, fehér virágocskák dugják 
ki fejüket, hogy aztán ők is elhervadván a 
hegyre boruló hideg éjszakában — a csakhamar 
kialvó vulkán egy örökre bezárult élet néma 
sírköveként meredezzen. Márkus Emilia Rebeká
jában az egykori démon vadsága nem kísértett 
eléggé, az ibseni asszony rejtelmessége nem 
nyert alakításában kellő kifejezést s viszont 
átszellemülni sem tudott eléggé Rosmer oldalán, 
a rosmersholmi hagyományos életfelfogás lélek
nemesítő hatása alatt. Azt a parancsoló hatal
mat, azt a megbabonázó erőt azonban — mely
lyel Rosmersholm kormányzatát anyagiakban és 
szellemiekben magához ragadta — elég jól érez
tette, s megjelenésének megragadó hatása alól 
nem igen vonhatja ki magát senki a nézőtéren.

Ódry Árpád talán közelebb jár Ibsen Ros- 
mer-jéhez. Azt a benyomást kelti, hogy művé
szi öntudata teljesen tisztában van a játszott 
szereppel, az érdekes alak mély megértést kívánó 
rajzával — de művészi törekvéseit nem min
denütt tudja eléggé kifejezésre juttatni. Azt lát
juk rajta, hogy könnyen formálható viasz volt 
West kisasszony kezében, — azt is észrevesz- 
szük, hogy hitehagyása nem mélységes meg
győződés alapján következett be, — azt a bátor
talanságot és habozást is jól feltüntette, mely
lyel az I. felvonásban gondolkozása megfordu
lására vonatkozó vallomását a nyers Kroll rek
tor előtt halogatni igyekezett s melylyel hogy 
mégis előállt, ahhoz Rebeka biztatása mellett 
még az egykori tanítójának, az elzüllött Bren- 
del Ulriknak megjelenésében s beszédében meg
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nyilatkozott sugalló erő is szükséges volt. Ódry 
egészen az a csöndes, nyugodt, megelégedett 
ember volt, a milyen Rosmer óhajtott lenni, 
lelki válsága lezajlása után, könyvei között, az 
emberek békés, nemes versenyére irányuló esz
ményeinek s gondolatainak társaságában, „szép, 
tiszta barátságiban élve Rebeka oldalán. Ak
kor is igen jó, mikor — a IV. felvonásban — 
tudatára ébred annak, hogy ő eddig csak álmo
dozott, mert hiszen „külső hatással nem lehet 
az embereket megsemmisíteni“ — s szelíden le 
is mond erre irányult törekvéséről. De az im
ponáló vonás hiányzott Ódry Rosmer-jéből, 
pedig a nélkül lehetetlen megérteni Rebeka 
átváltozását, e szilaj indulatokkal és mindenre 
képes akarattal teljes léleknek megnemesedését, 
mintegy felmagasztosulását. És az utolsó felvo
násban, Rosmer töprengéseit, nyugtalankodá
sait szemeinek olyan meregetésével kíséri Ódry, 
a mely szokását el kellene hagynia finomságra 
nem sikertelenül törő alakításának külsőségei 
közül.

Legkevésbbá megfelelő volt Somlai Arthur. 
Pedig, hogy Somlai tud jó is lenni ibseni sze
repben — azt különösen a Vadkacsa-ban iga
zolta, melyben mint züllésnek indult, gúnyo- 
ros Relling doktor igazi kabinetalakítást muta
tott be. Brendel Ulrik alakjának rajzában azon
ban csak a körvonalakig jutott el — azokat is 
némileg elmosódottan adta, — de egyéniségé
nek száraz volta teljességgel megakadályozta 
abban, hogy e rajzot a képzelet ragyogó szí
neivel érthetővé és érdekessé tegye. Az álmo
dozó Brendelből — a ki a darab elején, „a nap
fordulat viharos idején“, „a nagy nyilvánosság 
piaczán“ le akarja tenni fillérét „a felszabadu
lás oltárára“, s kit azután a darab végén kiáb
rándultán látunk viszont, „trónjától megfosztott 
királyaként keseregve „elhamvasztott palotá
jának romjain“ — úgyszólván semmit sem 
látunk Somlai száraz, színtelen játékában. Efféle 
költői symbolumok tolmácsolásához sokkal több 
és melegebb színészi phantasia kell.

Igazságtalanság lenne megemlítés nélkül 
hagyni a rosmersholmi házgondviselőnek, az 
egyszerű Helsethné asszonynak megszemélyesí
tőjét, Demjén Marit, a kinek egyszerű természe
tes játékát, tiszta beszédét most is méltán kíséri 
a közönség rokonszenve.

A kritikában csodálatosképpen olyan hangok 
is hallatszottak, hogy a Nemzeti Színház fölös
leges munkát végzett e darab előadásával. Re
méljük, hogy a színház vezetőségét nem tévesztik 
meg az efféle nyilatkozatok, s nem fogja ma
gát zavartatni egyik igen nehéz, de igen szép 
és igen fontos feladatának teljesítésében: hogy 
művelje Ibsent, igyekezzék minél inkább beha
tolni e nagy színpadi író darabjainak rejtel
meibe és szépségeibe, hogy halhatatlan értékű 
müvei -  közöttük nem utolsó sorban éppen a 
Rosmersholm — minél tökéletesebb előadásban 
kerüljenek a közönség elé, gyönyörködtetve 
mindazokat, a kik a színházban is magasabb 
rendű élvezet után vágyódnak. Hogy ezek száma 
mindinkább gyarapodjék: erre törekednie a 
Nemzeti Színháznak szent hivatása, tartozó köte
lessége. Szász Károly.

A detectorok.

Ismeretes, hogyan fogta fel Marconi a drót
nélküli telegraphia elektromos hullámait. A füg
gőlegesen felnyúló légvezeték, az antenna (1. 
rajz, A) és a Föld közé cohärert (K) kapcsolt. 
Ez a cohärer azonkívül néhány elemből álló 
teleppel (B) és telefonnal (T ), vagy Morse- 
géppel közös áramkörben volt.

A cohärer Branly vizsgálatai nyomán 1890- 
ben lett ismeretes, bár előzőleg állítólag mások 
is kísérleteztek vele. Branly üvegcsőbe két, 
fémlapban végződő elektródot vezetett, közé
jük pedig különféle fémek forgácsát hintette. 
Ez az egyszerű készülék a cohärer. Kapcsol-
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1. A Marconi-féle felvevő vázlata.

juk csövünket kisebb teleppel és galvanomé
terrel áramkörbe. A cohärernek olyan nagy 
ellenállása van (néhány százezer ohm), hogy a 
galvanometer észrevehető áramot nem mutat. 
Keltsünk a közelben elektromos szikrát. Az in
nen kiinduló elektromos hullámok hatása alatt 
a cohärer ellenállása hirtelen csökken, a gal
vanometer kitér, a galvanometer helyébe kap
csolt telefon megszólal. A cohärer tehát az 
elektromos hullámok iránt érzékeny, ellenállá
sának csökkenésével azonnal elárulja, ha elek
tromos hullámok érkeztek hozzá.

Minden olyan készüléket, a mely a ráeső 
elektromos hullámok iránt bármilyen tekintet
ben érzékeny, detectornak nevezünk. A drót
nélküli telegraphia gyakorlatában az első detec
tor az előbbiek szerint a cohärer volt. Egyed
uralmát 1902-ig megtartotta.

A cohärer kis ellenállása hosszabb ideig 
megmarad, de ha rákopogtatunk, eredeti nagy 
ellenállását visszanyeri. Ezért Marconi a Morse- 
géppel párhuzamosan csengőt kapcsolt, úgy 
hogy a csengő nyelve a harang helyett a co
härert ütötte.

Abban az alakban, a melyet Marconi hasz
nált (2 rajz), az elektródok (PP) között ék
alakú tér marad. Az elektródok ezüstből ké
szültek, köztük ezüst- és nikkelforgács volt. Ha 
a cohärert forgatjuk, akkor a benne levő resze
lék szélesebb vagy keskenyebb helyre szorul, 
a részek között az érintkezés lazább vagy szo
rosabb. Ezáltal a cohärer érzékenységét változ
tatni lehet. Ha nagyon erős hullámok érkez
nek, akkor jobb, ha a detector kevésbbé érzé
keny, mert különben a telefonon túlságosan
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erős áram halad át. Viszont messziről jövő 
hullámokat csak érzékeny detectorral lehet fel
fogni. Az elektródokkal összefüggő drótokat 
(A B) vezeték (T) köti össze a telefonnal. 
Czélszerű, de nem okvetlenül szükséges a le
vegőt kiszívni. Errevaló az 5 cső, a melyet a 
ritkítás befejeztével beforrasztanak.

A cohärer lényege a vezetők laza érintke
zése. Többen a cohärert a mikrophon mintá
jára készítették. A Koepsel-féle mikrophonos 
cohärerben szén- vagy graphitcsúcs aczéllapot

s

A P P B
2. A cohärernek Marconi-féle alakja.

érint. Ez az alak a gyakorlatban hosszabb 
ideig megmaradt. A higanyos cohärerben a 
reszeléket higanycsepp helyettesíti. Az az elő
nye, hogy a hullámok megszűntével rázás nél
kül visszanyeri nagy ellenállását.

A Branly-féle csövet Lodge nevezte el cohä
rernek. Az ellenállás csökkenését t. i. úgy 
magyarázta, hogy az elektromos hullámok a 
fémdarabkák között igen kis szikrákat keltenek, 
ezáltal a részek összetapadnak. A rázás a ré
szeknek ezt a szorosabb összefüggését meg
szünteti. De apró szikrákat mikroskoppal nem 
lehetett észlelni. Azonkívül nemesfémekből 
vagy szénporból is lehet cohärert készíteni. 
A Gesellschaft für drahtlose Telegraphie máig 
is használ oly cohärert, melyben ezüst- vagy 
aranyreszelék, vagy ezek ötvénye van. Itt pe
dig a részek összeforrásáról szó sem lehet. 
Máig sem sikerült a cohärer működését meg
magyarázni Ezért nem is akarok azoknál a 
kísérleteknél időzni, a melyek a cohárer-hatás 
magyarázatára irányultak. Valószínűleg igen 
bonyolult folyamattal van dolgunk.

Fontosabb az a kérdés, mikor áll elő a co- 
hárer-hatás, vagyis az ellenállás csökkenése. 
Az antennában keletkező rezgések a cohärer 
két elektródja között feszültségkülönbséget léte
sítenek. Többen megállapították, hogy a cohä* 
rer-hatás csak akkor áll elő, ha a feszültség
különbség bizonyos, a cohärer minőségétől 
függő kritikus értéket felülmúl. Ha az antenná
ban a rezgések olyan gyengék, hogy a feszült
ségkülönbség az elektródok között a kritikus 
értéket nem éri el, akkor a cohärer az elektro
mos hullámokra nem válaszol ellenállásának 
csökkenésével és így az'érkező hullámokat nem 
is jelzi. Ezt röviden úgy szoktuk kifejezni, hogy 
a cohärer az elektródjai között keltett feszültség
különbségre szólal meg.

Ha az első néhány rezgés nem kelt elég 
nagy feszültségkülönbséget, akkor a cohärer 
egyáltalában néma marad, akármennyi ideig 
érik is a hullámok. A cohärerrel tehát csak 
aránylag erős hullámokat lehet felfogni. Ha a 
hullámok nagyobb távolságból érkeznek, akkor

a cohärer nem elég érzékeny detector. A má
sik hátránya, hogy nem eléggé megbízható. 
Sokszor minden látható ok nélkül felmondja a 
szolgálatot.

Ugyancsak a feszültségkülönbségre reagálnak 
az anticohärerek is. így nevezzük azokat a co- 
härereket, a melyeknek ellenállása az elektro
mos hullámok hatása alatt növekszik. Bennün
ket méltán érdekelhet a Scháfer-féle lap. Neu- 
geschwender ezüsttel bevont üveglap fémréte
gében vékony rést metszett. A lapot elemmel 
és galvanométerrel áramkörbe kapcsolta. Ha a 
résre rálehelt, akkor az áram áthaladt, a gal
vanometer kitért. Mikor a lapot elektromos hul
lámok érik, a lap elveszti kis ellenállását, az 
áram megszűnik. Valószínű, hogy a résben 
elektrolysis folytán apró fémhidak keletkeznek. 
Az elektromos hullámok ezeket szétrombolják. 
Schäfer Béla, akkor a budapesti műegyetem 
hallgatója, 1898-ban ezt a lapot a cohärer helyett 
használta. 1899-ben Pola mellett 61 km-nyire 
sikerült jeleket felfognia, pedig Marconi ekkor 
még csak 50 km-nyire tudott érintkezni. Ugyan
ebben az évben Schäfer vezetése alatt az angol 
telegraph-igazgatóság kísérletezett evvel a rend
szerrel.

Amerikában hosszabb ideig Lee de Forest 
responderjét használták. Üvegcsőbe két rúd- 
alakú elektród nyúlik be. A szemben álló vé
gek homorú felületüek. A köztük maradó vé
kony réteget de Forest péppel töltötte ki, a 
melyet úgy kapott, hogy fémreszeléket és ólom- 
oxydot glycerinnel vagy vaselinnel kevert.

A mágneses detector. A cohärert 1902-ben 
sokkal érzékenyebb és megbízhatóbb detector 
váltotta fel, a Marconi-féle mágneses detector, 
a mely a tengerentúli érintkezést Írország és 
Kanada között lehetségessé tette.

Helyezzünk vasat mágneses térbe, akkor a 
tér a vasban mágnességet inducál. Ha a tér 
változó (pl. váltakozó áram kelti), akkor a vas 
mágneses erőssége a tér erősségét követi ugyan,

de mindig mögötte marad. A mágnesezés gyen
gébb annál, a mely a tér mindenkori erőssé
gének megfelel. Ez a mágneses hysteresis. Ruther
ford észrevette, hogy ha a vasat elektromos 
hullámok érik, a hysteresis megszűnik, a mág- 
nesség hirtelen arra az értékre emelkedik, a 
mely a tér errőségének megfelel. Rutherfordnak 
ezt a tapasztalatait értékesítette Marconi. Detec- 
torának a gyakorlatba átment alakját 3. rajzunk 
mutatja. Vasdrótokból font vezeték (D D) két 
korongon van átvetve. Ha a korongokat a nyi
lak irányában forgatjuk, a vezeték velük együtt 
mozog. A mágneses teret két mágnespatkó

3. A Marconi-féle mágneses detector.
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kelti. Az antennában keltett rezgéseket S t te
kercsen át a Földbe vezetjük. A vasvezetéknek 
tehát az a része van a hullámok hatása alatt, 
a mely éppen az tekercsen átvonul. Mikor 
a vezeték mágnessége a hysteresis megszűnte 
folytán hirtelen emelkedik, S2 tekercsben indu- 
cált áram jön létre, a közbekapcsolt telefon 
megszólal.

Marconi után többen szerkesztettek mágneses 
detectort, legtöbbnyire ugyanennek az elvnek 
alapján, de ezeket a gyakorlatban már nem 
alkalmazták, mert időközben még czélszerübb 
detectorokat sikerült szerkeszteni. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a mágneses detector igen 
megbízható és ez is nagy előnye a cohärerrel 
szemben. Akármilyen erős hullámok érik, a 
detector nem pusztul el. Használat közben újra 
beállítani nem kell. De berendezése bonyolult, 
a korongokat külön kis motorral hajtják, nagy 
helyet foglal el és rázással szemben érzékeny. 
De nem is ebben rejlik lényeges hátránya.

A feszültségkülönbségre megszólaló cohärer
rel szemben a Marconi-féle mágneses detector 
a legnagyobb áramerősségre szólal meg. Az 
érkező hullámok az antennában gyors váltako
zásé áramot keltenek. Ennek legnagyobb érté
kétől (amplitúdójától) függ a Marconi-féle mág
neses detectorra gyakorolt hatás. A cohärerrel 
szemben ez a körülmény is haladást jelent. 
A cohärert ugyanis oda kell kapcsolni, a hol 
a feszültség legnagyobb, tehát az antenna csú
csára.1 Ezt technikailag nem lehet megvalósítani. 
Mikor Marconi a cohärert az antenna alsó ré
szébe, vagyis a feszültség csomópontjának kö
zelébe kapcsolta, felvevőjének érzékenységét 
lényegesen csökkentette. Slaby átalakította ugyan 
ennek megfelelően a felvevőt, de ez a beren
dezést bonyolította. Az áramerősségnek ellen
ben alul van legnagyobb értéke, és így a mág
neses detector a legelőnyösebb helyre jutott.

+

4. A Schlömilch-féle elektrolytikus detector.

Csakhogy a hatást erre a detectorra is az 
első néhány rezgés szabja meg, a további 
rezgések már alig növelik az első rezgések 
hatását.

Az elektrolytikus detector. A drótnélküli tele- 
graphia gyakorlatában új korszakot jelentenek 
azok a detectorok, a melyek a hozzájuk érkező 
hullámok energiáját az egész idő alatt, a míg a 
hullámok tartanak, összegezik és az összes ener
giára szólalnak meg. Ezért fontos lépés volt 
az elektrolytikus detectorok felfedezése. A kö

1 V. ö. Uránia, idei évf., 54. 1. 2. rajz.

vetkezőkben leírt detectorok ebbe a csoportba 
tartoznak.

Az elektrolytikus detector gondolata Fémé
től ered (1900), sőt előtte Pupin is kísérlete
zett vele (1898), a gyakorlatba egymástól füg
getlenül és körülbelül egyidőben Németország
ban Schlömilch, Amerikában Fessenden vezette 
be (1903).

Schlömilch szigetelőanyagból készült kisebb 
edénybe (4. rajz a) hígított kénsavat öntött. 
A fedőn (b) át a vezetőfolyadékba két platina-

5. A Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Schlömlich-féle detectora.

elektród (c és d) nyúlik. Az egyik elektród (c) 
tetszésszerinti lehet, a másik pedig igen vékony 
szál és csak a vége ér ki az üvegcsőből. A 
detector áramkörében elem és telefon vagy gal
vanometer van. Az elem feszültsége csak vala
mivel nagyobb legyen annál, a mely az elektro- 
lysis megindítására szükséges. A kapcsolásnál 
a vékony elektród az anod legyen. Mikor a 
detectort hullámok érik, az áram erőssége hir
telen emelkedik, a galvanometer kitér, a telefon 
megszólal.

Ezt a detectort a Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie hozta forgalomba abban az alak
ban, a melyet 5. rajzunkon láthatunk zárva 
(I) és lecsavart fedővel (II). Az anod 0001 
mm vastag és O'Ol mm hosszú.

A Fessenden-féle liquid barretter-ben az 
elektrolyt hígított salétromsav vagy natronlúg. 
Az elektródok hasonlóak az előbb leírtakhoz. 
Az anodot nem veszi körül üvegcső, hanem 
csak igen kevéssé merül a folyadékba. Ennek 
a résznek hosszát csavarral szabályozni lehet, 
hogy az érzékenységet változtathassuk. Az el
nevezés Fessenden felfogásával függ össze. 
A barretter lényege igen vékony drót, melyet 
gyenge áram erősségének mérésére használnak. Ha 
áram megy rajta keresztül, felmelegszik, ellenál
lása nő. Az ellenállás változásából az áram erős
ségére lehet következtetni. Fessenden azt hitte, 
hogy az elektrolytikus detector barretter, mely
nek szála az anodból kiinduló folyadékszál. Ez a 
magyarázat nem lehet helyes, mert a rezgések 
okozta felmelegedés távolról sem elég arra, 
hogy az áramerősségnek észlelt növekedését 
okozza.

Ma már tudjuk, hogy az elektrolytikus detec
tor mint szelep működik. Elektromos szelepnek 
olyan készüléket nevezünk, a mely az áramot 
csak egyik irányban bocsátja át. Ha az áram 
ebben a kiváltságos irányban halad, akkor a 
szelep ellenállása csekély. Ha ellenben az áram 
irányát megfordítjuk, a szelep nagy ellenállást 
fejt ki és így legfeljebb igen gyenge áram halad 
át. Az elektrolytikus detector olyan irányú ára
mot enged át, a milyen az előbbi kapcsolás
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nál az állandó aram. Mikor hullámok érkeznek, 
a rezgéseknek csak ilyen irányú része marad 
meg és így az áramerősséget növeli. A rez
géseknek ellentett irányú felét a detector el
fojtja.

A kristály detector ok. Az elektrolytikus detec
tor, ha túlságosan erős hullámok mennek át 
rajta, elpusztul. Ez pedig nem éppen ritka 
jelenség. Ha a levegőben kisülés keletkezik, 
ebből hullámok indulnak ki. Közeli kisülés az 
antennában igen erős rezgéseket kelthet. Azon

kívül az elektrolytikus detector nagy hidegben 
megfagy. Ha ezeket a hátrányokat el akarjuk 
kerülni, akkor jó szolgálatot tesz a kristály- 
detector.

Braun (1874) észrevette, hogy egyes anya
gok ellenállása az áram erősségétől függ, ren
desen nagyobb áramerősségnél csökken, azon
kívül függ az áram irányától. Ilyen anyagok 
egyes mesterséges és természetes sulfidok, mint 
az ólomsulfid (PbS, galenit), calcopyrit (CuFeS2) 
stb., oxydok, mint a cinkoxyd (.ZnO, cinkyt), 
pyrolusit (M n02) stb., különösen a psilomelan, 
mangantartalmú, egyébként bonyolult összetételű 
kristály.

Foglaljunk ilyen kristályt két fémelektrod 
közé és kapcsoljuk kis teleppel és galvanomé
terrel áramkörbe. A kristály mint elektromos 
szelep működik, az egyik irányban átengedi az 
áramot, a másik irányban elfojtja. Ferdinand 
Braun 1901-ben felismerte, hogy e jelenség 
alapján detectort lehet szerkeszteni. Ha a fém- 
elektrodok közé foglalt kristályt hullámok érik, 
a galvanometer az áram erősödését mutatja, a 
telefonban hangot hallunk. Működése tehát 
hasonló az elektrolytikus detectoréhoz.

Braun ösztönzésére a Gesellschaft für draht
lose Telegraphie 1905-ben a psilomelan-detectort 
dolgozta ki. A kristályhoz mint elektródok 
csúcsban végződő fémcsavarok értek. Többen 
másféle kristályt ajánlottak, így carborundu- 
mot (Dunwoody carborundum detector), gale- 
nitot (Helsby-féle detector), molybdensulfidot 
(Pierce) stb.

Ebbe a csoportba sorozhatjuk azokat a de- 
tectorokat, a melyeknél fém é s . kristály, két

kristály, vagy két fém érintkezik. Ezek a con- 
tactus-detectorok. Ilyen a perikon-detector: cin
kyt és calkopyrit kristályokat rúgó, gyengén 
egymásra nyom. Érzékenysége olyan, mint az 
elektrolytikus detectoré, de túlterheléssel szem
ben nem elég ellenálló. A Meunier-féle contac- 
tus-detector pyrit rajta nyugvó fémcsúcscsal. 
Érzékeny, állandó, erős hullámok nem ártanak 
neki, áramkörébe telep nem kell. Bronck gale
nit és tellur érintkezését ajánlja.

Pickard észrevette, hogy silicium, ha akár
milyen fémmel érintkezik, mint egyenirányító 
detector működik. A mai Pickard-féle contactus- 
detector egyik elektródja silicium, a másik ar- 
sen, bismut, antimon vagy ezek ötvénye. Az 
Austin-féle detector csúcsban végződő silicium- 
vagy aluminium-pálcza, melynek csúcsát tellur- 
gömb érinti.

A thermodetectorok egyik csoportja lényegé
ben igen érzékeny hődrótos árammérő. Ha az 
antennában (6. rajz, A) keltett rezgések átha
ladnak a vékony hődróton (bolometer, barretter), 
akkor, mint említettük, ellenállása megváltozik. 
A hődrótot (w) Wheatstone-féle híd egyik ágába 
kapcsoljuk és a többi ág (a b c) ellenállását a 
szokásos módon úgy választjuk meg, hogy a 
galvanometer (g ) a rezgések átbocsátása előtt 
ne mutasson áramot. Ha a hődrót ellenállása 
megváltozik, a galvanometer kitér. A gyakorlat
ban leginkább a Fessenden-féle alakot (7. rajz) 
használták. A 0 002 mm átmérőjű és 04 mm 
hosszú hődrótot (P) léghíjas edénybe (G) állí
totta. Hőveszteség elkerülése végett a drót azon
kívül ezüstözött edényben (5) van.

A thermodetectorok a kísérletezésnél igen 
czélszerűnek bizonyultak a rezgések kimutatá

sára és energiájuk mérésére, de távolról érkező 
hullámok jelzésére nem elég érzékenyek.

Ugyanezt mondhatjuk a thermodetectorok 
másik csoportjáról, a thermoelemekről. A rez
gések felmelegitik a két összeforrasztott fém 
(Te—Al, Si— Cu stb.) érintkezésének helyét, 
ezáltal thermoáram keletkezik, a melyet galva
nometer kitéréséből lehet felismerni.

A gázdetectorok az utóbbi években annyira 
fejlődtek, hogy a közel jövőben kétségtelenül 
fontos szerepük lesz. Mai alakjukban az Edison- 
hatáson alapszanak. Ezt a jelenséget Pierce, 
majd Fleming vizsgálták. Izzólámpa szénszálá-

fcgiiga>-
6. A hődrótos detector kapcsolása.

7. A Fessenden-féle thennodetector.
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nak (8. rajz B ) két végét kössük össze állandó 
áramforrással pl. úgy, hogy A az anod és Ca 
kathod legyen. Az izzó fonal két ága közé állít
sunk elszigetelt fémlapot és kapcsoljunk A,és 
D pontok közé galvanométert. Ekkor a gal
vanometer áramot jelez. Ha ellenben az áram-

8. Az Edison-hatás kimutatása.

mérőt B és D pontok közé kapcsoljuk, nem 
tér ki, vagy legalább is az áram igen gyenge 
az előbbihez képest. Az elektron-elmélet alap
ján ezt a jelenséget úgy magyarázhatjuk, hogy 
a szénfonal negativ ágából negativ elektromos 
töltésű részecskék, elektronok indulnak ki és a 
fémlapot negativ feszültségre töltik fel. Az A 
és D között levő galvanometer tehát áramot je
lez, mert az A és D pontok között feszültség
különbség van. Ellenben a szénfonal negativ 
ága és a lap feszültsége alig különbözik.

Fleming az izzólámpa fonalát fémhengerrel 
(9. rajz, A) vette körül. A szénszálat B telep 
izzásban tartja. A kathod (,K) és a fémhenger 
(A) között galvanometer (G) és S2 tekercs van. 
Az S í tekercs az antenna és a Föld közé esik. 
Az antennában és így az S x tekercsben kelet
kező rezgések inducálólag hatnak az S2 te
kercsre és így a KS2GA áramkörben gyors 
váltakozású áram jön létre. Az izzólámpa a

9. A Fleming-féle szelepdetector.

váltakozó áramnak csak azt a részét engedi 
át, a melynél a henger az anod, a szénszál 
pedig a kathod. Ez erősíti az Edison-hatás 
folytán keletkező áramot, a galvanometer kitér, 
a helyébe kapcsolt telefon megszólal. Fleming 
ezt a detectort szelep-detectornak nevezte, mert 
működése szelephatáson alapszik. Ez a gáz- 
detector az elektrolytikus és a kristálydetec- 
torokkal együtt az egyenirányítók közé tartozik.

Brandes azt tapasztalta, hogy az érzékenysé
get lényegesen lehet fokozni, ha a íezgő áram

körbe, pl. K  és S.2 közé néhány voltnyi segéd- 
feszültséget kapcsolunk. Ennek a feszültségnek 
van legelőnyösebb értéke. Fleming utóbb a szá
lat wolframból készítette, a hengert szénből, 
így a Brandes-féle segédfeszültséggel igen ér
zékeny detectort sikerült szerkesztenie.

Lee de Forest kezdetben hasonló alakú de- 
tectorral kísérletezett, de a segédfeszültséget 
kezdettől fogva alkalmazta. Utóbb harmadik 
elektród bevezetésével lényeges javítást ért el. 
Detectora audion néven ismeretes. Az izzó
lámpa szénszála (10. rajz, F) és az anodlap 
(P) között még rácsszerű elektród (N) van. Eí 
telep a szénszálat izzásba hozza. A rezgő áram
kör a szénfonal kathodja és a segédelektrod 
közé esik (a rajzban vastagabban). A felvevő 
telefon (T) a szénszál másik vége és az anod
lap közt van. Mikor az antenna az N C S 2F  
körben rezgéseket kelt, a P T E2 F  körben az 
áram erősödik, a telefon megszólal.

Milyen detectort használjunk, az a viszonyok 
szerint változik. Repülőgépen, hordozható állo

máson, hajón olyan detectort kell választani, a 
mely rázással szemben kevéssé érzékeny. A 
forró égöv alatt az erős légköri zavarok igen 
gyakoriak, tehát nem használhatunk olyan de
tectort, a mely nagyobb áramerősségnél elpusz
tul. Rendesen a felvevőt több detectorral sze
relik fel, hogy mindig a czélszerűbb alakot 
lehessen használni, továbbá az egyik detector 
elromlásakor a másik kéznél legyen.

Mende Jenő.

Állati közösségek*
Az állatok együttélését nem tekinthetjük min

dig társulásnak. Néha táplálék- vagy lélegzési 
szükséglet hozza össze az állatokat, főleg az 
alacsonyabb rendűeket, de más okok is előidéz
hetik az együttélést, mely a tulajdonképpeni társas
élettel egyáltalában nem függ össze. Az alacso
nyabb rendű állatok néhány faja óriás számú 
petét rak, melyek mind egy helyen kelnek ki. 
Ott vannak pl. a gyapjaslepkék petecsomói, 
melyekben Hanstein 300—400 petét talált. Her
nyójárta esztendőkben 10—12 csomó is van 
egy-egy fán. Ezekből kedvező esetben a rákö
vetkező tavaszon 3—4000 hernyó bújna ki, 
melyek a kezdetben csekély táplálékszükségle
tüket ugyanazon a fán keresik. A kis hernyócs- 
kákat alig veszszük észre, de ne csodálkozzunk, 
ha később nagy hernyókat látunk hatával-nyol-
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10. Lee de Forest audionja.
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czával egy levélen és ha a pihenés idején ötve- 
net, vagy még többet találunk összezsúfolva 
egy-egy ágon. Ilyenkor nem lehet társas életről 
szó: egy helyen születve, a helyváltoztatásban 
kissé nehézkes hernyók egyszerűen ott marad
nak, míg megtalálják szükséges táplálékukat. 
Mihelyt azonban új táplálékforrásokat kény
telenek keresni, különválnak egymástól. Alig 
hihető, hogy az együttélésből valami különös 
előny származnék rájuk, sőt ellenkezőleg, minél 
több fogyasztó van együtt, annál rövidebb ideig 
tart a táplálékkészlet. Az is valószínű, hogyha 
egyfajú állatok nagy tömegben vannak együtt, 
leselkedő ellenségeik hamarabb észreveszik őket, 
mintha kevesebben vannak együtt.

Néha azonban haszon is származhatik az 
együttélésből. Pl. az almán élő Hyponomenta 
malinella hernyói nagy tömegekben élnek' szin
tén együtt. Ezek a hernyók fonalat szoktak 
készíteni és ha nagyobb számban — alkalma
sint százan és még többen — vannak együtt, 
új sűrű szövedékkel borítják az ágak végét, 
a mi sokszor eltakarhatja őket ellenségeik elől.

Feltűnő egyes hernyóknak az a szokása, hogy 
a legelő-, táplálkozóhelyről nyugvóhelyükre és 
vissza sűrűn zárt sorokban vonulnak. A búcsú
járó lepke hernyói innen kapták nevüket. Váj
jon hasznos, vagy pedig véletlen és közömbös 
szokás-e ez? Nem könnyű ezt a kérdést eldön
teni. Tudjuk, hogy ezeknek a hernyóknak szőre 
és testnedve maró hatású anyagot tartalmaz, 
mely a bőrön és a nyálkahártyákon gyulladá
sokat okoz. Ha ez a hernyó nagy tömegekben 
jelenik meg s a szél levedlett bőrüket szerte
szét hurczolja, akkor az ilyen erdőbe érzékeny 
bőrű emberek alig léphetnek be. Évekkel ezelőtt 
ez a hernyó a Keleti-tenger vidékén annyira 
elszaporodott, hogy a fürdővendégek elutaztak, 
mert az ételekbe is bejutó csalánszőrök gyo
mor- és bélkatarust okoztak. Azt lehetne hinni, 
hogy egy állatnál, mely ily hatásos védőeszköz
zel rendelkezik, az együttélés előnyt jelent. Ne 
gondoljuk e, hogy a feltűnő „búcsújárásoknak“ 
hasonló a jelentőségük, mint a védő- és dacz- 
színeknek? Hogy melyik magyarázat helyes, 
nem tudjuk. A valószínűség arra utal, hogy az 
eredetileg inkább véletlen, a peték lerakása és a 
táplálékkészlet folytán létrejött közösségből hasz
nos közösség is lehet.

Az ilyen, a közös szülőföld, születési hely 
által okozott állategyesüléseket — melyeket szü
letési közösségek-nek nevezhetünk — írja Han- 
stein, a tömegesen együtt élő planktonikus vég
lényeknél, a koralliumzátonyoknál, az osztriga
padoknál, a mocsarasvidékeken csapássá váló 
hatalmas szúnyograjoknál, egyes növényeken 
élő levéltetveknél, fonómolyoknál, a húson hem
zsegő, egy anyaállat petéiből kibújó légykuka- 
czoknál, stb. találjuk. Megemlíthetjük még a 
rágcsálók kolóniáit, melyek talán közös okból 
élnek tömegesen együtt, pl. a lyukakban és üre
gekben tanyázó egerek, patkányok, tengeri nyu- 
lak, az Alpokban élő marmoták, az ázsiai step- 
pék ürgéi, az északamerikai steppék prairi- 
kutyái, a délamerikai pampákon otthonos pákák, 
marák és viskochák. Az északamerikai és ázsiai 
steppék helyenkint a földalatti épületekből kita

karított, dombszerüen felhalmozott földtömegek
től, az említett rágcsálók „falvaitól“ sajátságos 
külsőt nyernek, akárcsak egyes trópusi vidékek 
a termeszek építményeitől. És hogy az argen
tínai pampákon lovagló gyakran ki van téve 
annak a veszedelemnek, hogy a rágcsálók „fal
vaitól“ aláaknázott talajba belesülyed, azt már 
Ch. Darwin is felemlítette útleírásában.

Ha most meggondoljuk, hogy ezen esetek 
némelyikében, így pl. a hernyóknál, legyeknél, 
a petelerakás helyét a szülők választják ki és 
hogy a petéket olyan helyre rakják, a hol bő 
táplálék várható, úgy ez mindjárt az egyesülés 
egy másik formájára, a táplálékközösségre vezet, 
mely akkor jön létre, ha egyazon fajhoz tar
tozó állatokat különböző helyekről ugyanaz a 
táplálékforrás csábít. Hosszabb ideig tartó táp
lálékközösségeket, melyek tartós nyájképződésre 
és igazi társulásra vezetnek, a szárazföldön 
csak a növényevőknél találunk, mert csak ezek
nek áll rendelkezésükre egy és ugyanazon a 
helyen bőségesebb táplálékmennyiség. A her
nyók és a levéltetvek születésük helyén marad
nak, csak táplálékhiánykor keresnek újabb táp
lálékforrásokat. De ha tavaszszal lerázunk egy 
fáról néhány száz cserebogarat, melyek nem itt, 
hanem a földben töltötték álcza- és bábállapo
tukat és egyenkínt — mindegyik külön — repülve 
szálltak fel a fára, akkor táplálékközösséggel 
állunk szemben.

A táplálékközösségre jó példát nyújtanak 
azután a dög- vagy temetőbogaraktól ellepett 
állati hullák, vagy pl. egy a méhektől körül- 
rajzott, teljes virágzásban levő fűzfabokor. Ilyen 
és sok más hasonló esetben nem az állat az, 
mely más hasonló állatokat csalogat, hanem a 
közösen áhított táplálék. Az ilyen közösségből 
valóban származhatik haszon, mert féltuczatnyi 
temetőbogár gyorsabban boldogul a hullával, 
mint az egyes. Egymást nem keresve, a társak 
elősegítik egymás munkáját. Sok, patás állat 
nyája, csordája is eredetileg nyilvánvalóan ilyen 
„véletlen“ egyesülés volt, melynél minden egyes 
egyed csak a maga táplálékszükséglete után 
járt. Míg azonban az alsóbbrendű állatoknál 
a táplálékközösség jellege állandóan megmaradt, 
addig a magasabbrendüeknél a közösség jellege 
megváltozott. A húsdarabon, valamely édesvízi 
ételen, stb. levő légyraj, elhessegetve minden irány 
felé szétrepül; a felriasztott fogolycsapat, zerge
vagy őzfalka azonban közösen menekülve igyek
szik tova. Ugyanazon a költőhelyen közösen élő 
krokodilusokat agyonüthetjük mind, egyik sem 
nyújt segítséget a másiknak; a szétdúlt darázs- vagy 
hangyafészekből azonban csakhamar előkerülnek 
a fészektársak közös erélyes védelemre. A farkas- 
falka közösen jár zsákmány után és a vadász, 
a ki egy bivalylyal felveszi a harczot, ugyancsak 
őrizkedik, hogy az egész nyájjal kikössön. Az, 
hogy a megtámadott állatot a többiek iparkod
nak megvédeni, már bizonyos közösségérzetre 
vall.

A letűnt század 40—50 es éveiben még az 
északamerikai präriken ezrivel legeltek a bizon- 
(bölény-) csordák, Afrikában az elefánt-, víziló,- 
antilop-, zebra- és bivalycsordák, a mint azt 
Schilling gyönyörű útleírásából ismerjük. Egyes
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majomfajták is nagyobb csapatokban élnek, 
míg a nagyobb majmok inkább egyenként, vagy 
mint a gorilla, csak kisebb számban, családon- 
kint élnek együtt. Kevésbbé kedvezők a nagy 
számban való együttélésre a ragadozók élet- 
körülményei. Csak kisebb csapatokban, együtt 
vadászva találjuk a farkasokat, oroszlánokat, 
hiénákat, sakálokat. Húsevő állatok nagyobb 
egyesülései csak a tengerben lehetségesek, mely
nek halállománya majdnem kimeríthetetlen táp
lálékforrást nyújt. így a delfinek, bálnák nagyobb 
csapatokban, a fókák, rozmárok csordákban 
élhetnek.

A zavartalan nyugvóhely szükséglete is össze
hozza az állatokat, melyeket egyébként tulaj
donképpeni közösségérzés nem fűz egymáshoz. 
A denevérek nagy számban keresik fel a bar
langokat, tornyokat, padlásokat; rokonaik a repü
lőkutyák Ázsiában és Afrikában százával gyü
lekeznek a fákon, a krokodilok nagy számmal 
heverésznek a folyók partján homokpadokon 
egymás mellett és egymáson. A rovarok között 
is találunk ilyen példákat.

A téli alvás is összehozza a denevéreket, de 
más állatokat is. Brehm írja, hogy százával 
összefonódott keresztes viperákat csomókban 
ástak ki a földből.

A közösség gyakori formája továbbá a költő- 
hely közösség. Emlékeztetünk a halak ivóhelyeire, 
melyekre némely fajok — heringek, tőkehalak, 
tinhalak, gardák — olyan tömegben sereglenek, 
hogy tömeghalászatra nyújtanak alkalmat. Sirá
lyok, viharmadarak, alkák, melyek táplálékszer
zés végett a tengerre vannak utalva, a szige
teken és partokon ütik fel költőtanyájukat. Ma
darak, melyek egyébként semmiféle közösség
ben nem állanak, megszámlálhatlan tömegek
ben verődnek össze a költés idején elhagyott 
szigeteken és szirteken, hogy ott költsenek, pl. 
az északi vidékek tengereinek madárhegyein, a 
Skóczia északi részén levő sziklaszigeteken. 
A nagy óczeánok korallszigeteit tengeri mada
rak látogatják. Gyakran azok helyébe, melyek 
a költést befejezték, csakhamar más fajok tódul
nak seregesen.

Ritkák az ilyen költőközösségek a szárazföl
dek belsejében, bizonyára azért, mert itt nincs 
meg az a táplálékbőség, mint a tengerparton. 
De azért itt sincs hiány madártelepekben: a kócsa
gok és a kormoránok, a vetési varjak és a fecs
kék, főleg a partifecskék, a gémek (gémfalvak) 
társasán fészkelnek. Ezekben a közösségekben 
nemcsak egyfajtabeliek vannak együtt, a közös
séget mégis csak közös szükségletek hozták létre 
eredetileg. Vészjelre, melyet eredetileg a jeladó 
állat csak erős felindulásában hallat, lassankint 
a többi fészektársak is figyelnek, pl. a szajkó 
ijedt lármájára az erdőnek minden madara hall
gat.

Az alacsonyabb rendű gerinczeseknél is talá
lunk költésközösségeket. Hagemann közli, hogy 
a Para közelében fekvő szigeten az alligátorok 
olyan sokasága gyülekezik össze peterakásra, 
hogy a bennszülöttek évenkint tömegmészárlást 
rendeznek közöttük.

A táplálékközösségek néha a helyváltoztatás 
szükségét hozzák magukkal, mert periodikusan

változó klimájú országokban a nyájak szabályos 
ide-oda vándorlását látjuk. így a rénszarvasok 
egyrészt táplálékok után járva, másrészt a szú
nyogoktól és szúrólegyektől menedéket keresve, 
felváltva, hol a szabad tundrát, hol az erdőt 
keresik fel. így vándorolnak Észak-Amerikában 
a mosuszállatok, a präriken élé bölény- (bizon-) 
csordák, a szibériai steppéken az elvadult lovak, 
Dél-Afrikában az antilopcsordák és még szá
mos más együttélő állat. A rovarok j közül 
a sáskák pusztító vándorlását, járását mindnyá
jan ismerjük. De hogy a lepkék néha miért 
vándorolnak tömegesen, azt még nem tudjuk.

Nemcsak a csordákban élő, hanem más, egyéb
ként egyenkint, magánosán élő állatok is egye
sülnek időnkint, többnyire táplálékhiány eseté
ben, nagytömegű közös vándorlásra. Itt azután 
tisztán vándorközösséggel van dolgunk. Habár 
némely esetben bizonyos utánzási ösztön is 
közrejátszik a dologban, mégis az ily vándor
szövetkezésnek valamivel több együttérzés az 
alapja, mint az eddig említett többi közösség
nek. A táplálékforrás bedugulása még nem hozza 
magával, hogy mindazok, melyek belőle hasz
not húztak, ugyanabba az irányba vándorolja
nak — hacsak az állatok bizonyos távolságról 
nem veszik észre az új táplálóhelyet. Kissé 
nehezen érthető, mi készteti az állatokat ilyen 
közös vándorlásokra, hiszen ezt a tulajdonsá
got csak néhány állatfajnál találjuk meg, míg 
mások, amazok rokonai, egyáltalában nem ván
dorolnak. Sok ezernyi apró ezerlábú (Schizo- 
phyllum sabulosum) vándorlása — hiteles forrá
sok szerint — megállította már a vonatokat is, 
mikor a síneken átkeltek. Dohrn, a nápolyi 
zoológiái állomás alapítójának édesatyja, híres 
entomologus hasonlót jegyzett fel a galagonya
lepkék hernyóinak vonulásáról.

Hogy a heringek szabályosan vándorolnak, 
azt Heincke állapította meg. Már rég észrevet
ték, hogy olyan helyeken, a hol évek során át 
bő heringfogás volt, a halak hirtelen kimarad
tak és más, eddig tőlük nem látogatott helye
ken tűntek fel s néhány éven át ott jelentek 
meg szabályosan, hogy azután megint a régi 
helyeket keressék fel. Régi idők óta ismerik már 
a lemmingek vándorlásait, is. Ezek az északi 
vidékeken honos, nagyságra az egerekhez hason
lítható rágcsálók néha — talán erős elszapo
rodásuk miatt beállott táplálékhiány következ
tében — óriási tömegekkel verődnek össze és 
feltartóztathatatlanul vándorolnak előre, míg új, 
bő táplálékot nem találnak. Ezeket az érdekes 
tényeket még azért is nehéz megérteni, mert az 
állatok összetorlódása mindazokat a veszedel
meket, melyek őket ellenségeik üldözése révén 
érik, még növelik : minél többen vannak együtt, 
annál jobban feltűnnek ellenségeiknek.

Tudvalevőleg sok madár is szabályszerű, az 
évszakok változásával összefüggő vándorlást 
végez. Aszerint, a mint ezek a vándorlások 
nagyobb vagy kisebb távolságra történnek, 
vándor- vagy kóborló-madarakról beszélünk. 
Nyilvánvaló — írja Hanstein1 —, hogy itt 
nagyon régi, talán a jégkorszakba visszanyúló

1 Biologie der Tiere.
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szokásról van szó, mert a vándorlás ösztöne 
köztudomásúlag veleszületett a madarakkal, úgy, 
hogy a kalitkában élő madarak, melyek fajbeli 
társaikat nem látják, nem hallják, abban a bizo
nyos időben nyugtalankodnak. A táplálékhiányt 
sem tekinthetjük a vándorlás okának. Mikor a 
gólyák útrakelnek, még dúsan terített asztalt 
hagynak itt, míg visszatérésük első idejében, 
márcziusban, gyakran szükséget szenvednek. 
Mindenekelőtt az érdekel bennünket, hogy olyan 
madarak is, melyek egyébként egyáltalában 
nem élnek társasán, mégis közösen, együtt ván
dorolnak, elinduláskor összegyülekeznek és 
nagyobb, bizonyos módon rendezett csapatok
ban igyekeznek czéljuk felé.

A madarak repülésének sebességét és magas
ságát régebben sokkal nagyobbnak képzelték, 
mint amennyire azt a pontos megfigyelések 
megállapították. Gaedtke, ki Helgoland szigetén 
sok éven át figyelte a madarak vonulását, több 
ezer méterre becsülte a repülés és vonulás 
magasságát. Gondos megfigyelések azonban, 
melyeket rögzített ballonok segítségével bizonyos 
magasságig felbocsátott kitömött madarakkal 
végeztek, azt mutatták, hogy még a legélesebb 
szem sem láthatja meg a legnagyobb madarat 
sem 1000 m magasságban. A léghajósok, repü
lők sohasem láttak madarakat 1000 méternél 
nagyobb magasságban.

A sebességet is nagyon túlbecsülték. Egy 
Berkában (a Werra mellett) 1893 aug. 20-án 
megjelölt gólyát 4 nappal későbben Spanyol- 
ország északi részén lőttek le. Afölött, hogy 
hogyan tájékozódnak a madarak vonulásuk 
közben, sokat vitatkoztak. Moebius elegendőnek 
tartja a madarak látóképességét, azt hiszi, hogy 
az előző évben látott táj képe vezeti a madarat, 
annak a segítségével tájékozódik. Az idősebb 
madaraknál lehetséges ez a magyarázat. De 
nehezebb eldönteni ezt a kérdést a fiatalabb 
madaraknál, melyek először kelnek vándorútra és 
pedig annál is inkább, mert a fiatalok a legtöbb 
madárfajnál előbb kelnek útra mint a szülők.

így a társasélet különböző formáinak kifej
lődése még mindig számos problémát rejt magá
ban. Régente a megoldást nagyon egyszerűnek 
gondolták. Az összes állatok cselekvését a leg
alacsonyabb véglénytől a legmagasabb fejlett
ségű emberszabású majomig magasabb intel- 
ligentia folyományának tekintették. „Non ágit, 
sed agitur.“ Nem saját intelligentiája vagy 
tapasztalata, hanem rajta kívül álló hatalom 
irányít minden egyes állatot arra a helyre, ahova 
éppen szükséges és a hol létfeltételeit megtalálja, 
de a melyek szintén más, magasabb czélok szol
gálatában allanak. A ki ebből a — a mi számunkra 
ma már érthetetlen — nézetből kiindult, me
lyet különben neves természetbúvások: Altum, 
Gaedtke, stb vallotak és védelmeztek, annak 
nem kellett tovább törődnie az állati cselek
vések okaival. De az ellenkező álláspont is 
tarthatatlan (főleg Brehm vallotta), mely minden 
cselekvést, főleg a magasabb rendű állatokét, 
intelligentiával akart megmagyarázni. Még nem 
tudjuk a valóságot, csak keressük az igazságot és 
annak megismeréséhez elsősorban igen sok, kriti
kailag megrostált megfigyelésre van szükségünk.

Más a jellege a méhek és a termeszek állam
alkotásainak. Ezeket isa munkamegosztás jellemzi, 
melyet számos, nemileg teljesen ki nem fejlődött 
munkásnő kifejlődése tesz lehetővé. Míg a 
méheknél és termeszeknél egyetlen királyné gon
doskodik a nép fenntartásáról, addig a darazsak 
és hangyák fészkeiben több is van. A munká
sok közül azzal válnak ki, hogy hosszabb éle
tűek; a munkások élete hetekig, a királynéké 
évekig tart. A hímek helyzete a társas rova
roknál egészen más mint a termeszeknél. Míg 
az előbbieknél a hímek a fészket vagy mindjárt 
elhagyják, mihelyt kibújtak a bábtakaróból 
(hangyák), vagy a nyár vége felé erőszakkal 
elűzik őket (herecsata a méhkasban), a termesz
fészek királynői szobájában, ahogy azt Escherich 
saját megfigyelései alapján állítja, mindig tar
tózkodik néhány „király“ is. Ez bizonyára azzal 
a körülménynyel áll összefüggésben, hogy ezek
nél az állatoknál többszöri párzás van. További 
elkülönülést is látunk néhány hangyafélénél, 
mely úgy áll be, hogy a munkások egy része 
a „rágókészülék“ kifejlődése folytán „harczossá“ 
lesz. Ezt a sajátságot megtaláljuk a termeszek
nél is. A colobopsis-nemhez tartozó, fatör
zsekben fészkelő fajoknál ezekre a harczosokra 
az a feladat hárul, hogy eleven ajtólakatul 
szolgáljanak és pedig oly módon, hogy a bejá
ratokat nagy fejükkel elzárják. Még különösebb, 
mikor az afrikai^ mézhangya“ egyes munkásait 
„mézes fazekaknak“ használja, amennyiben 
a falazat mentén lustán ülő állatokat formálisan 
teletömik mézzel, hogy azt társaik későbbi hasz
nálatára megőrizzék.

Az összes társasrovarok közös tulajdonsága 
az, hogy fészküket még a fajrokonok elől is 
elzárják. Rendes körülmények között nem tűrnek 
meg idegen méhet vagy hangyát a kaptárban 
vagy bolyban, hanem megtámadják és kidobják, 
ha ugyan meg nem ölik. Lubbock és Bethe 
kísérletei szerint úgy látszik, hogy minden fészek
nek sajátságos fészekszaga van. Lubbocknak 
sikerült a hangyákat fészektársuk megismeré
sében megtéveszteni, ha azt előbb vízben vagy 
alkoholban megfürösztötte. Bethe egyes hangyá
kat más fajhoz tartozó néhány állat összeprése- 
lésével előállított lében fürösztött meg és ezzel 
elérte azt, hogy az így kezelt hangyákat saját 
fészektársaik nem ismerték meg, sőt bántal
mazták, míg az a törzs, a melynek fészeksza
gával átitatták, befogadta és megtűrte mindaddig, 
míg a mesterségesen felvett szag elillanása után 
megint a saját szaga nem jutott érvényre. Sikerült 
ilyen módon állatokat nemcsak ugyanazon faj
hoz tartozó, hanem más fajhoz tartozó állatok 
fészkébe is becsempészni, sőt a sokkal nagyobb 
Camponotus herculanus-t ilyen kezelés után a 
kisebb Tetramorium-ok megtűrték fészkükben.

Minden méhész tudja, hogy az olyan kaptár 
lakói, melynek királynéja elhalt, nem fogadnak 
be egykönnyen új királynét, sőt megtámadják 
azt. Csak úgy sikerül új királynét betelepí
tenünk, ha egy ideig kis drótkalitkába zárva 
tartják, míg a kaptár szagát felveszi. A mikor 
„fészekszagról“ beszélünk, írja Hanstein,1 a

1 Biologie d. Tiere.
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kísérletek szerint csak chemiai érzékkel való 
érzékelésről beszélhetünk. Az egész természetes, 
hogy a rovarok szaglóérzékének nem kel! okvetlen 
olyannak lenni, mint a mienknek. Hogy vájjon 
a termeszeknél is megvan-e ez az ellenséges 
érzület idegen fészekbeli fajrokonaik iránt, arról 
az egyes megfigyelők közlései még mindig 
szétágaznak. Munkamegosztás nyilvánul továbbá 
abban is, hogy a kaptár lakóinak szükséges 
táplálékot mindig csak a munkások egy része 
szerzi meg, melyek a kaptárban maradt társaikat 
úgy etetik, hogy a gyomrukba felvett táplálék 
egy részét átadják nekik. A méhek és darazsak 
hazatérő társaikat az alsóajak előrenyujtásával, 
a hangyák fejük és csapjaik forgatásával, tapo- 
gatásával szólítják fel, hogy etessék őket.

A darazsak csak átmenti, egy nyáron át 
fennálló államot alkotnak. Őszszel, a táplálék
hiány beálltakor az állam feloszlik, a munkások 
elhalnak és csak a nőstények telelnek át, hogy 
a rákövetkező évben új államokat alapítsanak. 
A darazsaknak sajátságos jellemvonása az, 
hogy a még fejletlen álczákat, ha táplálék
hiány áll be, kidobják a fészekből és pusz
tulásnak teszik ki. Nem érdektelen, hogy a 
melegebb éghajlat alatt, a hol nincs tél, olyan 
darazsak is vannak, a melyek éveken át együtt
maradnak államukban. Ezek a fajok (Polybia 
scuteliaris, Polistes versicolor) erősebb fészke
ket építenek Néhány évvel ezelőtt Rudov közölte, 
hogy Déltirolban a klauseni templomban az 
egyik oszlop mögött darázsfészket talált, mely
ben télen is ki- és berepültek a darazsak. 
Az itt meglévő kedvező feltételek mellett tehát 
a trópusokon kívül állandó darázsállam jött 
létre és pedig olyan darázstól, mely távol északon 
csak nyári fészket épít. Tanulságos példa ez 
arra, hogy az állatok szokásai a külső körül
mények hatása alatt megváltoznak.

Ha a méheknek tartós anyagból készült és 
védett helyeken — méhkasban vagy a szabad
ban többnyire faodukban — levő fészke a telet 
át is éli és a behordott táplálékkészlet — a 
virágpor és a méz — a kaptár lakóinak ter
mészetes körülmények között megadja a szük
séges táplálékot, mégis évről-évre változnak 
a kaptár lakói. Nemcsak az egyik nyár rövid- 
életű munkásai pusztulnak ki a jövő évre, hanem 
maga a királyné is, kevéssel az új királyné 
születése előtt, a munkások egy részével kirajzik 
a kasból, a kaptárból, hogy új államot alapít
son. A fészek mint egész továbbra is megvan, 
de a népesség folytonosan megújhodik. Éppen 
a közösségnek ez a változatlan fenntartása az, 
a mi az emberi államalkotásokra emlékeztet.

A hangyáknál és a termeszeknél a régi királyné 
állandóan a fészekben időzik. A hangyakirályné 
a nászrepülés után elveszti szárnyait, a termesz
királynénak a potroha a peték óriási száma miatt 
annyira meg van duzzadva, hogy mozogni sem 
tud. Ezeknél az állatoknál az új királynék azok, 
melyek elhagyják a közösséget és új államokat 
alapítanak.

A rovaroknak ezt a nagy közösségét több 
biológus az alsóbb rendű állatok telepeivel 
hasonlította össze. A hogy a szivacsok, korallok 
helyhez kötött állattelepein kívül szabadon úszó

telepek is vannak, úgy a hangyák között is 
találunk számos fajt, melyeknek nincs meg
állapodott lakóhelyük, hanem nagy rajokban 
mindig ide-oda vándorolnak. Afrikában és 
Indiában a dorylinák családja, Amerikában az 
ecitonidák ilyenek. Ezen, átmenetileg fa- és 
földüregekben vagy hasadékokban tartózkodó 
hangyák vándorlását, vonulását több megfigyelő 
is leírta. Bates szerint több cm széles, 70 m 
hosszú menetben vonulnak előre, minden kisebb 
állatot rémületbe ejtve, gyakran még az emberi 
lakásokba is bemennek. A mi hangyafajtáink 
egynémelyikénél is találunk periodikus fészek
cserét az évszakok szerint, így pl. a vérvörös 
erdei hangyánál (Formica sanguinea).

A társasán élő rovarok életmódja annyi érde
kes vonást és oly sok biológiai problémát rejt 
magában, hogy nem csodálkozhatunk azon, 
hogy ezek az állatok újra meg újra magukra 
vonják a kutatók figyelmét. Reaumur vonzó 
leírásait, ki a rovarokat tárgyaló hatalmas 
művében két kötetet szentelt a társasán élő 
méheknek, valamint Huberét, ki figyelmét főleg 
a hangyákra irányította, újabban lényegesen 
kiegészítették. A hangyák életéről sok tanulságos 
megfigyelést köszönhetünk Forelnek, Lubbockmk, 
Wasmannak, Emerynek, Weelernek. Ez idő 
szerinti ismereteinket néhány év előtt Escherich 
foglalta össze, ugyancsak ő írta meg a ter
meszek életét is. Biológiai szempontokból pedig 
Haustein foglalta össze ezeknek az állatoknak 
a tulajdonságit (Biologie d. Tiere)

Horváth Károly dr.

KRÓNIKA.
A bűvárok élete a tenger mélységeiben.

Rettentő világharczunkban napról napra számos hajó 
sülyed le a tenger fenekére magával vive számos ember
életet, tömérdek kincset és az emberi tudás alkotásai
nak legjavát. Sokan kérdezik, mi fog történni az alá
merült hajókkal és a bennük lévő értékes dolgokkal, 
ott maradnak-e örökké a tenger iszapjába temetve vagy 
pedig van mód arra, hogy a béke idején a felszínre 
kerüljenek. El fogjuk mondani, hogy a műszaki tudo
mányok mai állása mellett e téren micsoda lehetőségek 
vannak.

A tenger fenekére sülyedt hajóra vonatkozó minden 
művelet feltételezi, hogy oda búvárok szánjanak le. 
A kérdés tehát az, mekkora mélységbe szállhatnak le a 
búvárok. A határt a víz nyomása szabja meg.

A föld felszínén a légköri nyomás hat ránk minden 
oldalról, nemcsak felülről lefelé, hanem jobbról-balról, 
elölről hátulról, alulról felfelé, sőt belülről kifelé is. 
Ez súlyban kifejezve négyzetczentiméterenként 1 kilo
grammot négyzetdecziméterenként pedig 1 métermázsát 
tesz ki. Nem érezzük ezt az igen nagy erőt, mert ren
des körülmények között teljesen ki van egyensúlyozva 
a belső nyomással, a mely természetszerűleg ugyan
akkora. A hús, a bőr, a vér részei ugyanis szintén tar
talmaznak levegőt és ez ugyanakkora nyomás alatt van 
és ugyanekkora nyomást is fejt ki a szilárdrostok falaira 
minden oldalról. Nincs tehát egyoldalú nyomás vagy 
feszülés, egyetlen rost sincs arra kényszerítve, hogy 
egy másik rosthoz közeledjék, vagy attól távolodjék.
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Egészen másképpén áll a dolog, ha az ember vízbe 
merül le. A víz alatt ugyanis a légköri nyomáshoz 
hozzájárul a víz nyomása, a mely a mélységgel arányos 
és pedig úgy, hogy minden 10 m mélységnek 1 légköri 
nyomás felel meg. Ha az ember minden külön készü
lék nélkül, meztelen testtel merül le, akkor a test részei
ben magával viszi az 1 légköri nyomással bíró levegőt, 
ügy, hogy a nyomások immár nincsenek kiegyenlítve, 
egyoldalú feszülések állanak elő, a mi a test rostjait 
nagyobb mélységekben szétroncsolja.

A fentebbiből következik, hogy a búvárok nagyobb 
mélységekbe csak úgy szállhatnak le, ha a belső és 
külső nyomások minden mélységben megfelelő készü
lékkel kiegyenlítetnek. Ez a legegyszerűbb módon a 
búváröltöny útján történik, a mely a testet minden oldal
ról légmentesen veszi körül és egy cső révén függ össze 
a buvárhajón lévő nyomólégszivattyúval. A mint a búvár

1. A búvár újfajta bűváröltözetében a vízbe ugrik. 
Levegőszükségletét a hátára csatolt aczélpalaczkban viszi magával.

mélyebbre és mélyebbre sülyed, a nyomószivattyúval 
a búváröltönyben lévő levegő nyomását folyton növelik 
mindig addig a mértékig, a míg egyenlő lesz a víz 
hydrostatikus nyomásával. A búvár egyszerűen az öltöny
nek a testhez való símulásán érzi, vájjon a belül lévő 
levegő nyomása egyenlő-e a víz hydrostatikus nyomá
sával vagy sem. Ha az öltöny a testre feszül, akkor a 
belső levegő nyomása kisebb, viszont ha az öltöny szé
lesedik, akkor nagyobb a hydrostatikus nyomásnál. Mint
hogy pedig az öltönyön belül telephon is van, a búvárnak 
módjában áll a nyomószivattyúnál lévő emberek szá
mára a kellő utasításokat megadni.

A búvár tehát sűrített levegőjű légkörben él, a mely
nek sűrűsége annyiszor nagyobb a közönséges légköri 
levegőnél, a hányszor 10 m az a mélység, a melyben 
tartózkodik. Ez a sűrített levegő átdiffundálódik testé
nek pórusaiba, úgy hogy a belső és külső nyomás 
mindig ki van egyenlítve, tehát nem lépnek fel egyol
dalú feszülések. Az átdiffundáláshoz mindig bizonyos 
idő kell, azért a mélységbe való leereszkedés nem történ
hetik túlságosan gyorsan. Megjegyezzük még, hogy arról 
is kell gondoskodni, hogy a búvárnak mindig friss levegő 
is álljon rendelkezésére, a mely a kileheltet pótolja. 
Ezt úgy érik el, hogy a búváröltönyben lévő levegőt 
folyton czirkuláltatják.

2. Draeger-féle bűváröltözet, melyben a levegőt a fe lszínenjs meg 
lehet sűríteni.

Újabban olyan búváröltönyöket is készítenek, a me
lyek függetlenek a szivattyúktól. Ez esetben a búvár a 
szükséges levegő- és oxygénszükségletet kis aczélpalacz- 
kokban hátára csatolva viszi magával. A kilehelt levegő 
szénsavát pedig marókalium patronok nyelik el. A búvár 
és a hajó között csak a telephonkabel tartja az összeköt
tetést és ez olyan erős, hogy felhúzásra is alkalmas (l.kép).

A felemelkedésnél az eljárás megfordított, ilyenkor 
az öltönyben levő levegő nyomását az emelkedésnek 
megfelelően csökkenteni kell. A felemelkedésnél egé
szen új jelenség, az úgynevezett búvárbetegség lép 
fel, a mely igen heves ízületi fájdalmakban jelentkezik 
és sokszor halállal is jár. Sokáig ismeretlen volt az 
ok, a mely ezt a betegséget okozza. Most már tudjuk, 
hogy a nitrogén idézi elő. A nyomás csökkenésekor 
ugyanis a test szöveteiben és a vérben lévő nitrogén 
nem távozik el egyszerű elpárolgással, henem buboré
kokat alkot, sőt ha a nyomáscsökkenés igen gyors, 
akkor a vér a buborékok folytán habzik, a mi igen 
komoly következményekkel jár. Régi búvárszabály tehát, 
hogy a felszínre csak igen lassan, apró fokozatokban 
szabad emelkedni.

Minthogy pedig az a búvár, a ki hosszabb időt tölt 
a mélységben, már türelmetlen, azért nem véve tekin
tetbe fájdalmait, megadja a jelet a felhúzásra. A felszínen 
azután kitör rajta a búvárbetegség, a melyet csak úgy 
lehet megszüntetni, ha ismét nagyobb légnyomás alá 
helyezik. A legegyszerűbb dolog persze az volna, megint 
a mélységbe sülyeszteni. De ez, kivált ha a tenger

3. Búvár-kísérleti állomás.
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viharos, nem megy olyan egyszerűen. Épp azért külön
böző eljárásokkal szokás a bűvárt magán a hajón 
nagyobb légnyomás alá helyezni. A nagyobb búvár
hajók e czélra külön pneumatikus kamrákat tartanak. 
Vannak továbbá olyan búváröltönyök, a melyek meg
felelő lánczokkal és drótokkal úgy vannak megerősítve, 
hogy bennük a levegő nyomását a szétpukkadás veszélye 
nélkül a felszínen is meg lehet növelni (2. kép). Igen haszná
latos továbbá egy ugyancsak drótkötelekkel megerősített 
zsák, a melybe a búvárt öltönyével együtt vagy a nélkül 
el lehet helyezni és a nyomást kellő mértékre felemelni.

A búvárokat a nagyobb nyomások elbírására szok
tatással ki is szokták képezni. E czélra a különböző 
búvárállomásokon megfelelő készülékek állanak rendel
kezésre, mert így kényelmesebb, biztosabb és gyorsabb

4. Micduff-féle merev búvárpánczél.

is a kiképzés, mint ha az magában a tengervízben 
történnék. Egy-egy ilyen készülék semmi egyéb mint nagy 
kazán, mely vízzel megtölthető és a melyben a nyomást 
szivattyúk révén egészen 10 légkörinyomásig lehet emelni. 
Ablak, telephon, elektromos lámpa, manometer satöbbi 
egészíti ki a felszerelést (3. kép). A búvár öltönyébe 
bújva beszáll a vízbe, a légvezető csövet és a telephon
vezetéket becsatolja, azután a kazánt légmentesen lezárják 
és működésbehozzák a szivattyúkat. Ilyen úton sikerült 
Stelzner lübecki főmérnöknek és a búvárállomás első 
búvárjának összesen 40 perczen keresztül 8 légköri
nyomás alatt tartózkodni. E nyomás alól való kiszaba
dulás azonban összesen 9 i- óráig tartott. Háromszor 
akartak ugyan előbb kijönni, azonban a heves fájdalmak 
arra kényszerítették őket, hogy újból nagyobb nyomás 
alá menjenek.

Az említett kísérletnél a kazánokban nem volt víz, 
hanem pusztán a benntlévő levegő nyomását növelték, 
épp azért Stelzner főmérnök olyan észleléseket is végzett, 
melyeket vízben nem lehetne elvégezni. Czigarettára 
gyújtott és azt tapasztalta, hogy két szippantásai 4 cm 
hosszú darab égett el belőle. Kis ráfuvás a czigarettát 
lángra lobbantotta. A 8 légköri nyomással bíró levegő 
tehát úgy táplálta az égést mint a tiszta oxygén. A légzés

nem okozott különös nehézséget, azonban a levegőt úgy 
lehetett érezni, mint sűrű folyadékot. A beszéd orrhan
gúvá és dadogóvá vált, úgy hogy a két bentlevő alig 
értette egymást. Csak hosszabb próbálgatás után sikerült 
a fütyülés. Az ütésnél keletkező hang jóval erősebb 
volt mint légköri nyomásnál. A szabadon eleresztett 
testek egészen lassan, ide-oda lebegve estek lefelé.

E kísérlet alapján azt a mélységet, a melybe búvár 
még leszállhat, a 8 légköri nyomásnak megfelelően 80 m-re 
tehetjük. Ez volna tehát a legnagyobb elérhető mélység. 
Valójában a búvárok általában csak 40 m mélységig 
szoktak leszállani. És mindez ideig csak nagyon kivételes 
képességű búvárok merészkedtek mélyebbre. Fel van pl. 
jegyezve, hogy egy spanyol búvár 55 m, egy amerikai 
62 m és egy másik amerikai a legújabban 80 m mély
ségbe szállt le.

Nagyobb mélységek elérése czéljából az amerikai 
Macduff aluminiumfémből búvárpánczélzatot készített, 
a mely a 100 m mélységekben uralkodó nyomást is 
kibírja. Ennél a készüléknél tehát maga a búvárpánczél 
fogja fel a hydrostatikus nyomást, úgy hogy a pánczél- 
zaton belől a levegő nyomását légköri nyomáson lehet 
tartani. A búvár tehát közönséges sűrűségű levegőben 
dolgozik, így hosszabb ideig is maradhat a mélységben 
és a búvárbetegségtől is mentes marad. Miként a 4. képen 
látszik, a pánczél kar- és lábrészei úgy vannak meg
szerkesztve, hogy azokat a búvár mozgathatja, a mit 
hengeres ízületek tesznek lehetővé. Az esetleg beszi
várgó vizet az A tartóban összesürített levegő nyomja 
ki a B szelepen. Az elhasznált levegő a G csövön 
távozhatik el. Ugyanebben a csőben van elhelyezve a 
vékony C cső, a mely sűrített levegőt szállít a pánczél- 
zatba, továbbá D áramvezeték, a mely a balkarra erő
sített villamos lámpát látja el árammal és végül az 
E telephonvezeték. A jobbkarra mesterséges kézfejmecha- 
nismus van erősítve, a melylyel a búvár a tárgyakat 
megfoghatja.

A Macduff-készülékkel tehát mintegy 100 m mély
ségig lehet leszállani. Mai segédeszközeink mellett 
tehát 100 m az a legnagyobb mélység, a melybe még 
ember lemerészkedhetik. Azok az elsülyesztett hajók, 
a melyek mélyebben feküsznek, tehát egyelőre hozzá
férhetetlenek. M. S.

Tudományos és technikai újdonságok.
„ H a d i“ e le k tr o m o s  s z e r e lő  a n y a g o k . A hadi 

állapot folytán bekövetkezett réz-, gummi-, juta- és ón
hiány az elektromos gyárakat arra kényszerítette, hogy 
megfelelő pótló anyagokról gondoskodjanak, a mi többé- 
kevésbbé sikerült is. A legfontosabb kérdés a réz helyet
tesítése volt, mert hiszen minden elektromos eszköz 
a világháború előtt rézalkatrészekkel készült. Három 
fém jött használatba a réz helyettesítője gyanánt, úgy 
mint a vas, a czink és az alumínium. A vasat mindenek
előtt olcsósága és a mechanikai igénybevételekkel szem
ben való nagy ellenálló ereje ajánlotta, ámbár kétség
telen, hogy éppen elektromos szempontból a legke- 
vésbbé alkalmas, mert fajlagos ellenállása 7—8-szór 
akkora, mint a rézé és ezenkívül nagy a hőmérsékleti 
coefficiense is. Mindazonáltal a megfelelően nagyobb 
keresztmetszettel készült „hadi“ vasvezetékek és vas
kábelek a követelményeknek jól megfelelnek.

A czink ellenállása már 2-szer kisebb mint a vasé, 
azonban kisebb a mechanikai igénybevételekkel szenrl en 
kifejtett ellenálló ereje is, azonkívül könnyen deformálódik. 
Ebből a fémből szintén készülnek vezetékek, különösen
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az épületek belső részeiben való használatra, azonkívül 
kábelek is.

A réz legalkalmasabb helyettesítője az aluminium, 
mert fajlagos ellenállása csak 1'6-szor nagyobb mint 
a rézé. Nagyobb felhasználásának azonban útját állja 
az a körülmény, hogy ez is „hadi“ fém és csak kor
látolt mennyiségekben áll rendelkezésre.

A generátorok, motorok és transformatorok veze
tékeit nagyobb részt czinkből és alumíniumból készítik. 
A kapcsolótábla, az áramelosztó, az elektromos óra, 
a mérő műszerek, a lámpák stb. fémalkatrészei az 
említett három fémből készülnek; az így előállított 
eszközök czéljuknak tűrhetően megfelelnek, de azért 
sok technikus bizonyára fájó szívvel gondol vissza a 
régi szép eszközökre.

A szigeteléseknél a jutát majdnem kizárólagosan a 
papír helyettesíti és oly jól beválik, hogy a béke idején 
is meg fog maradni ebben a használatban.

KÖNYVSZEMLE.
„Ibolyka.“

Csathó Kálmán-mk, az újabb elbeszélő-irodalom e 
nem régen feltűnt s kétségkívül egyik legtehetségesebb 
munkásának már két regényéről adtunk számot e helyen: 
a nagyobb szabású, de sok cynismussal átszőtt s egyéb 
fogyatkozásokban is leledző Varjú a toronyórán czímü 
regényéről s a rendkívül jóízűen, igazi humorral írt, de nem 
is annyira regény-, mint inkább csak nagyobb elbeszélés
számba menő Te csak pipálj Ladányi ez. munkájáról. 
Harmadik könyve az Ibolyka czímet viseli és — egy
ségesen kikerekedő mese nélkül — tíz egymás mellé 
sorakozó vázlatban egy fővárosi keztyüsmester leányá
nak, a minden hájjal megkent Havalszki Ibolykának 
történetét mondja el fruska korától kezdve, színiiskolai 
növendék pályáján át férjhezmeneteléig. Hogy Csathó 
Kálmán ügyes író, a ki pompásan figyeli meg az em
berek külső és belső életét s fölényes humorral adja 
elő mondandóit — azt ebből a legújabb könyvből is 
megállapíthatjuk, de egyben arra is rá kell mutatnunk, 
hogy humora ezúttal is sokszor cynismussá sülyed és 
hidegszik, a művészi szépség és igazság rovására. 
Ibolyka históriájától a mulatságosságot nem lehet meg
tagadni és azt sem, hogy a jószemü szerző ha általá
ban kissé rikító színekkel fest is, az életből ellesett 
alakot rajzol, a milyen — sajnos — elég sok mozog, 
tülekedik, kellemetlenkedik fővárosunk kialakulásban 
lévő, sok szeméttel kavargó társadalmában. De annyira 
bestiának talán már mégsem lenne szabad rajzolni 
Ibolykát, mint pl az Ibolyka kirándul ez. fejezetben, 
mert az már bántó. De, úgy látszik, Csathó különös 
előszeretettel foglalkozik ezzel a női typussal, mert az 
álnok Domokos Lenke („Varjú a toronyórán") volta
képpen édes testvére Havalszki Ibolykának, csak na
gyobb stílű s alakja odaadóbb írói gonddal, nagyobb 
részletességgel van megrajzolva. Ismételjük: Csathó 
tehetsége elsőrangú írói tulajdonságokban gazdag s 
eddigi fejlődése úgy mutatja, hogy Herczeg és Ambrus 
után ő lesz egyike a legszámottevőbb elbeszélés- és 
regényíróknak a legújabb magyar irodalomban —ly.

Kadic 0 . dr.: A Szeleta barlang kutatásának 
eredményei. Földt. Int. Évkönyv XXIII. 4 f. Ára 
10 K. Hét évi alapos kutatás eredményeit közli le 
a szerző a most nem rég megjelent munkájában. Meg
jelenését régen vártuk, mert már előzőén sokat hallot

tunk a pleisztocén ősember miskolezi előfordulásáról 
s e probléma vitája meglehetős nagy érdeklődést váltott 
ki úgy a szak-, mint a laikus publikum körében is. 
E munka a döntő aktákkal a vitát úgy, hisszük, be is zárja.

Lássuk a munkában feldolgozott anyagot. A bevezető
ben a Szeleta-barlang kutatásának történeti feljegyzéseit 
találjuk. A leletek a geológia és archaeologia határ- 
mesgyéjéről valók s így nem csoda, hogy a két tudo
mány művelői közt az első leletek fölött bizonyos 
véleményeltérés támadt. Az ebből származó vita, mint 
minden esetben itt is csak a tudományt vitte előbbre, 
mert szinte ösztönzésül szolgált a további kutatásokra. 
Az előttünk álló eredmények még tényleg igazolják a 
vita jótékony hatását, mert a kérdés megoldása oly 
rendszeres kutatásokon alapszik, melyek hasonló munká
latokhoz tényleg mintául szolgálhatnak.

E mű nagy érdemének kell betudnunk, hogy a remek 
módszert, melylyel a szép sikert elérték, alapos részle
tességgel ismerteti a szerző s így ezzel a művét szinte 
néikülözhetlenné teszi azok számára, kik e nyomdokon 
haladni akarnak. (E példát bár többen követnék, mert 
módszerek ismertetésére is — itt nálunk, hol a szük
séges kézikönyvek hiányoznak — nagy szükségünk van.)

Egy nagyobb fejezet az ásatások és tanulmányok 
vázlatos történetéről szól. Az első ásatástól, 1906. őszétől 
kezdve 12 ásatás történetét látjuk itt leírva s hozzá 
csatolva az anyag feldolgozására tett tanulmányutak 
ismertetését is. Ezekből az adatokból kitűnik, hogy az 
1906—1913 időközben a munkálatok összesen 1 év, 3 
hó és 3 heti időt vettek igénybe.

A geológiai részben tisztázva látjuk a vidék geológiai 
viszonyait is, melyben az alapot már Papp K. dr. meg
adta 1907-ben. Az általános földtani viszonyok után 
szerző a Szeleta-barlang ismertetésére tér át.

Az érintetlenül maradt elsődleges lerakodások szinte- 
tésénél a következő rétegsorokat találta:

Holocén.
10. Denevér-guánó.
9. Mésztufa-réteg.
8. Fekete humusz (Canis lupus, Felis silvestris, 
Taxus meles, Bos primigenius (?), Bos taurus, 
Capra hircus, Cervus elaphus, Caprea capreolus, 
Sus scrofa, Sus scrofa fera, Homo sapiens faunával.)

Pleisztocén.
7. Világosszürke barlangi agyag Ursus spelaeus, 
Felis leo spelaeus, Hyaena crocuta spelaea, Canis 
lupus, Alopex vulpes, Megaceros giganteus, Ibex 
sp. Equus caballus faunával.)
6. Vörösesbarna barlangi agyag.
5. Sötétszürke barlangi agyag (Ursus spelaeus 
Hyaena crocuta spelaea, Canis lupus faunával) 
4. Világosbarna barlangi agyag (Ursus spelaeus, 
Felis leo spelaea, I yaena crocuta spelaea, Canis 
lupus, Alopex vulpes,Megaceros giganteus faunával.)
3. Sötétbarna barlangi agyag (az előbbi Ursus, 
Felis, Hyaena, Canis, Alopex fajokkal és Elephas 
primigenius, Cervus elaphus, Rangifer tarandus is 
hozzá.)
2. Plasztikus agyag.
1. Pataklerakodás.

Másodlagos lerakodások már az emberi kéz munká
jára valló rétegfelhalmazódások.

Régészeti részben a pleisztocén ősember culturamarad- 
ványait látjuk feldolgozva. Részletesen leírva találjuk a 
kőipari eszközök anyagának ásványtani ismertetését 
(Vendl Aladár dr. adatai.) A kőszerszámokat megmunká
lásuk szerint 4 csoporba látjuk osztva. 1. Megmunká- 
latlan amorph szilánkok, 2. Retusozott amorph szilánkok,
3. Czéltudatosan megmunkált szerszámok 4. Durva és 
finom babérlevélhegyek.
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E szerszámok rétegek szerinti előfordulását külön 
fejezetben látjuk tárgyalva egy szép táblázatos össze
állítással. A talált typusok alapján e leletek a solutréen 
culturába helyezhetők.

Az archeológia leírás fejezetében a paleolitanyágot 
találjuk ismertetve a Herman Ottó módszere szerint.

A holocén ősember culturmaradványainak ismer
tetését Bella Lajostól kapjuk, ki a kőipar, csontipar, 
agyagipar czímek alatt ismerteti a leleteket. A bronzkorra 
vonatkozóan is közli az adatokat. A vaskor marad
ványai már a hallstatti-kor és a La Téne-kort képviselik.

Röviden ezekben adhatjuk a Radic által feldolgozott 
anyagot s hosszú tudományos búvárkodásuknak hű képét 
látjuk benne. Az elsőrendű szakmunkának a belsejéhez 
méltó a külső kiállítása is. A sok szép rajz és a mellékelt 
táblák prima minőségéért a Földtani Intézetet illeti 
hála és köszönet. Bányai János.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Új üstökös (1917a).

A folyó év első üstökösét Mellish Bostonban már 
czius hó 20-án fedezte fel. A felfedezésről a sürgönyi 
értesítés az európai continensre kétnapi késéssel ju
tott. Felfedezésekor a Melish-féle üstökös az égnek az 

a =  2 ó. 15 p.; S =  -j-14° 0'
gömbi coordinátákkal meghatározta helyén állott. Az 
eddigi megfigyelések szerint az új üstökös parabolikus 
pályán mozog. Legnagyobb fényét április 13-án érte el 
a mikor egy 4-edrendü csillagét meghaladta.

Alak- és fényváltozó köd a déli Koronában.
A helwani (afrikai) csillagvizsgálón E. Shaw a Rey- 

nolds-féle 30 hüvelykmyílású reflectorral a déli Koro
nában az R Coronae australis fényváltozó csillag körül 
lévő ködöt 1914 és 1915-ben photographikus úton 37 
ízben figyelte meg. A felvételek összehasonlítása arra 
meglepő eredményre vezetett, hogy a köd úgy alakját, 
mint fényét változtatja. Noha a köd legnagyobb inten- 
sitását akkor éri el, mikor R Coronae australis is maxi
mális fényben tündököl, még sincs egyszerű összefüg
gés a köd alakváltozásának és a csillag fényének pha- 
sisai között, mert a csillag ugyanazon fényphasisához 
nem tartozik ugyanazon ködalak. Shaw a köd alak- 
változásait két phasisra osztja. Az elsőben a köd igen 
fényes és ez akkor következik be, mikor a csillag is 
eléri maximális fényét. Ez talán természetes is, mert 
ekkor a köd a csillagtól legjobban van világítva. E pha- 
sisában a köd a csillaggal összefüggőnek látszik; a 
hetedik phasisban ellenben igen gyenge a köd és a 
csillagtól teljesen izoláltan áll. A tünemény magyará
zata még most nem lehet kielégítő. Nem lehetetlen 
azonban, hogy a csillag, és a Föld között változó vastag
ságú és mozgásban levő cosmikus anyag van, melynek 
absorptiója okozza a köd alakjának és fényének változó 
phasisait. Ilyen anyagok létezésének kimutatása már 
évekkel ezelőtt történt.

A távcsövek teljesítőképességéről.

A távcsövek teljesítőképességét rendszerint azon 
legkisebb fényhatás által szokás megadni, melynek 
sugarait még képpé képes összegyűjteni. Ebből a szem
pontból valamely távcső teljesítőképességének legszélső 
határa azon csillagrend által van megadva, mely rend
hez tartozó csillagokat benne még felvillanni látjuk.

J. Herschel 1874 hüvelyk nyílású reflectorában még fel
tűnő csillagokat 20-adrendüeknek, D’Arrest 11 hüvelyk 
nyílású refractorában még láthatókat 18-adrendüeknek 
becsülte, Smyt egy 6 hüvelyk nyílású refractorban még 
16-odrendü csillagokat vélt látni. így már egy évszá
zadnál is régibb az a kérdés, mely bizonyos méretű 
távcső teljesítőképességére vonatkozik. A kérdésre még 
a múlt század közepe táján exact feleletet Pogson 
adott. Ha ugyanis két távcső közül a nagyobbiknak 
lencsenyílását D-vel, a kisebbikét d-vel, a nagyobbik
nak fényerejét F-fel, a kisebbikét /-fel, végül a nagyob
bal még látható csillag rendjét Af-el, a kisebbel még 
láthatóét /72-e! jelöljük, akkor Pogson szerint e mennyi
ségek között

(M — ni) log R  =  log F  — log f  =  2 (log D — log d) 
összefüggés érvényes, melyben R egy csillagrenddel 
különböző csillag fényintensitásainak hányadosa.

Pogson szerint R =  2*512 1; ha kerekszámban R-et 
25 értékűnek vesszük, úgy =  5 lesz es ha
d-t egységnyinek választjuk, log d — 0 lesz, úgy hogy 

M — m •+• 5 log D.
Hogy tehát valamely tetszőleges nyílású látcsővel 

még látható csillagok rendjét kiszámíthassuk, ismer
nünk kell az egységnyi nyílású távcsőben még látható 
csillagok rendjét, azaz m-értékét. A jelen század első 
évtizedében történtek az erre vonatkozó exact megha
tározások a modern photometriai csillagfénycatalogusok 
segélyével. Több jeles kutató adata szerint az egy 
angol hüvelyk (2 54 cm) nyílású távcsőben még látható 
legkisebb csillagok rendje 8'5 csillagrend körül ingado
zik. Ha tehát m — 8-5 csillagrend, úgy 

M =  8-5+  5 log D
formulával számítható egy tetszőleges nyílású távcső
ben még látható csillagok rendje; a képletben D értéke 
természetesen angol hüvelykben fejezendő ki. A for
mulával számított néhány adatot alábbi összeállítás 
mutatja:
0 =  2 4 6 8 lO 15 20 30 40 ang. liíiv.
M  =  10-0 10-6 12-6 130 13-5 14'4 150 I5’(T 16'5 csillagiend

Az adatok közepes minőségű lencsékre vonatkoznak 
Igen természetes, hogy mivel m értéke csak közelítő, 
M értéke is csak egy csillagrendnyi pontossággal bírhat. 
A táblázat adataiból kiviláglik, hogy J. Herschel leg
feljebb 15-öd, D’Arrest legfeljebb 14-ed és Smyth leg
feljebb 12-5-edrendű csillagokat láthatott.

A formulával számított adatok azt is mutatják, hogy 
nem észszerű a távcsövek méreteit bizonyos határon 
túl nevelni, mert a fénynyereséggel nem áll arányban 
a műszerek előállítási költsége. A modern nagyobb 
csillagvizsgálók rendszerint egy-egy 30 vagy 40 hüvely
kes távcsővel és több kisebbel vannak felszerelve. 
Csak az igen gazdag államok csillagvizsgálói van
nak 40 hüvelyknél nagyobb nyílású távcsövekkel ellátva. 
A csillagászati megfigyelések átlagában azonban nem 
annyira a távcső mérete, mint inkább a levegő tiszta
sága, nyugalma és átlátszósága a döntő tényező. A lég
köri zavaroktól ment helyeken valamely távcső telje
sítőképessége két-három csillagrenddel is felülmúlhatja 
ugyanoly méretűét, mely rosszabb légköri viszonyokkal 
bíró helyen van felállítva, nem tekintve azt, hogy utóbbi 
helyeken a derült éjjelek száma évenként még ráadásul 
lényegesebben kisebb.

1 L. az Uránia XIII. évfolyamának (1912) 395. lap
ján : „Az égitestek fényességmeghatározásának törté
neti fejlődése és physikai jelentősége“ ez. czikket.
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A csillagos ég 1917 május havában.
A hó közepe táján este 9 óra (zónaidő!) körül az 

1 ső képben található csillagokat láthatjuk.

II. Nap és Hold.
A Nap áprilisi útját 2 a ábránk mutatja, coordinatáit, 

kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyen
let és a napátmérő értékét a hó néhány napjára adja 
a következő táblázat:

CD3
A Nap A Nap rv cd Idő- Nap

egyenlet átmérő
kedése j e l h a Í | á s a

kelte c o 
"y- <

1
Ó. p. !
2 32-4 +14° 59-2'

4 .  P. 
4 43

ó p. ló. p.
7 1114 28

p. mp.
+ 2 56 1 131'47 3"

11 3 110+17° 48-2' 4 30 7 25 14 55 -  3 457 31'42-8"
21 3 50 6 +20° 7-6' 4 17 7 37115 20 - 337 2 31'38-8"
31 4 31-1 +21° 52-6'

1
4 8 7 49 15 41 -  2 35 6 31' 35-7”

1. A csillagos ég Budapesten 1917 május 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 május hóban.
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Ezen adatok szerint a nappal hossza május hó fo
lyamán 1 ó. 13 p.-czel nő. Május 21-én este 5 ó. 21 
p.-kor az Ikrek jegyébe lép a Nap.

A Hold áprilisi útját 2a és 2b ábráink jelzik. Fény
változásának főphasisai a következő napokra esnek:

1917 május 7-én reggel 3 ó. 59 5 p.-kor holdtölte, 
* 14-én „ 3 ó. 41 „ u. negyed.
„ 21-én „ 2 ó. 3 0 „ újhold,
» 29-én „ 0 ó. 49 7 „ első négy.

Május 13-án este 79 ó.-kor földközelben, 27-én 
este 107 ó.-kor földtávolban lesz a Hold. E napokon 
föídtőli távola 57'98, illetve 63 37 földsugár.

III. Bolygók.
Mercur ($) 6-áig előretartó; e napon reggel 5 ó.-kor 

megállapodik és hátráló mozgású lesz 29-éig, mely 
napon reggel 0 ó. 50 p.-kór újból megállapodik és di
rect mozgásúvá válik. A hó folyamán átlagban látha
tatlan. Venus ($) előretartó, a hó vége fejé alkony
csillag. Mars (c?) előretartó, átlagban reggel 3^2 óra
kor kel. Jupiter (4 )  előretartó, átlagban napkelte előtt 
kel. Saturnus (1)) előretartó, a hó első felében éjfél
után félórával, második felében éjfél előtt félórával 
nyugszik. Uranus ( f )  29-éig előretartó, e napon délben 
megállapodik és hátráló mozgásúvá válik; átlagban 
reggel 1%-kor kel. Neptun (4 )  előretartó, átlagban 
éjfél előtt nyugszik.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában, mint egységben kifejezve, a hó néhány 
napjára adja a következő táblázat:
1917 május 5 9 ^ 4  1) $  ^

1 0 72 1 73 2-38 5 99 9 30 2077 30 16
11 0-58 173 2 37 6 00 9 45 20 01 30 32
21 0-56 1 72 2-37 599 9 60 1984 30 48

IV. Tünemények.

a) Constellatiók: Május 6-án reggel 3 ó.-kor Venus 
együttállásban Jupiterrel; előbbi 0°16'-czel északra áll. 
9-én délben Jupiter együttállásban a Nappal. 13-án este 
8 ó.-kor Mercur együttállásban Venussal; előbbi 0°24'- 
czel marad északra. 16-án este 9 ó.-kor Mercur alsó 
együttállásban a Nappal. 19-én este 8 ó.-kor Mars, 
20-án délután 1 ó.-kor Jupiter, ugyaneznap délután 
5 ó.-kor Mercur, 21-én délután 4 ó.-kor Venus együtt
állásban a Holddal. 24-én reggel 8 ó.-kor Mercur aphe-

liumában. 24-én este 10 ó.-kor Mercur együttállásban 
Jupiterrel; előbbi 2°6'-czel délre áll. 25-én délután 
4 ó.-kor Saturnus együttállásban a Holddal.

b) Csillagfödések. Május hó 27 én este 8 ó. 26 p.-kor 
o Leonis 3 8-adrendü csillag együttállásban a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai: Jupiter kedve
zőtlen állása miatt nem észlelhetők.

d) Hullócsillagok: Május 1. és 9-ike között az Aqua- 
ridák, 11. és 18-ika között a Koronidáknak nevezett 
hullócsillagok rajzása lesz megfigyelhető. Ezeken kívül 
még néhány jelentéktelenebb hullóraj is szokott jelent
kezni.

Tass Antal.

Kimutatás
a József  főherczeg szobor-alap vagyonáról.

XXXII.
1. Első hadikölcsönben (a.Leszámítolóbank

kezelésében)...........................................  28,000 — K
2. Első hadikölcsönben (az Uránia-Színház

ta r to z á s a ) ................................................  5000 — „
3. Lombardírozott II. hadikölcsönben tiszta

vagyon (a Leszámitolóbank kezelésében) 7122 — „
4. Készpénz (a m. kir. postatakarékpénz

tárban) ........................................... ....  . 118-27 „
Összesen . . . 40,240 27 K 

Múltkori kimutatásunk . 38,873 27 „ 
Vagyonszaporodás . 1367‘— K

Budapesten, 1917. évi április hó 4-én.
Böngérfi János,

az Uránia M.T E. ellenőre, 
a szobor-alap kezelője.

Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás 
köszönetünket. A gyűjtőket — kik íveiket még be nem 
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés 
eredményével beszámolni. A gyűjtőíveket — még ha 
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére. 
(Budapest, VIII., Mátyás-tér 14. sz., I. em., 1.)

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 május hóban.
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Jegyzőkönyv
az Uránia Magyar Tudományos Egyesületnek Budapesten, 1917 április hó 4-én d. u. 
5 órakor az Országos Közművelődési Tanács helyiségében (IV, Ferencziek-tere 3. sz.)

tartott évi közgyűléséről.

Jelen voltak: Böngérfi János, Dietz Lajos, dr. Finály 
Gábor, Igmándi Mihály, Kunfalvi Rezső, dr. Lőrenthey 
Imre, dr. Mészáros Károly, Mikola Sándor, dr. Moesz 
Gusztáv, Molnár Viktor, Nagy Béla, Preszler Antal, dr. 
Szekeres Kálmán, stb. stb. Kimentették magukat: Déri 
Gyula, dr. Gombos F. Albin, Jacobi Károly, dr. Köves- 
ligethy Radó, dr. Kupcsay Felicián, dr. Lóczy Lajos, 
dr. Szűcs István.

1. Molnár Viktor elnök a megjelenteket üdvözli, a 
közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyűlés 
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésével megbízza 
dr. Finály Gábor titkárt, hitelesítésére pedig felkéri dr. 
Moesz Gusztáv és Nagy Béla tagokat. Ezután elmondja 
megnyitó beszédét. (Lásd e füzet első lapján.) Éljenzés
sel fogadtatik.

2. Elnök bejelenti, hogy dr. Szász Károly főtitkári 
állásáról lemondott. Ennek következtében dr. Finály 
Gábor titkárt bízta meg, hogy jelentésében a főtitkári 
ügyekről is tegyen jelentést. Dr. Finály Gábor bemu
tatja jelentését, a mint következik:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Dr. Szász Károly ő nagyméltósága a múlt 1916. év 

végén főtitkári tisztségéről lemondott s így elnöki meg
bízás folytán nekem jutott az a kitüntető feladat, hogy 
egyesületünk 1916. évi életéről beszámoljak.

A háborús állapot mindnyájunk előtt ismeretes ne
hézségei közt kellett 1916-ban egyesületünknek működ
nie. Alapszabályszerű czéljaink művelésében igyekez
tünk, ha már fejlesztésről szó nem lehetett, legalább a 
folytonosságot fentartani.

Hogy a művelt magyar közönség ezt a folytonossá
got nagyrabecsüli, arról tagjaink számának a nagy há
ború alatt nem is remélt szaporodása ad ékesen szóló 
tanúságot. Alapitó tagjaink száma 1916-ban 11 új ala
pítóval 67-re, rendes tagjaink száma 1635-re emelke
dett a múlt évi 1598-czal szemben. Ez emelkedésekkel 
szemben előfizetőink csökkenése 505-ről 504-re nem 
mondható veszteségnek. Folyóiratunk tehát az 1915. év 
végén volt 2159 fizető olvasóval szemben 2206 fizető 
olvasónak járt, 47-tel többnek, holott az előző egyesü
leti évben mindössze 4 volt a gyarapodás.

Itt számolok be arról, hogy hadbavonult tagjainknak 
a folyóirat küldését ideiglenesen felfüggesztettük s öröm
mel jelenthetem, hogy közülök többen maguk kérték a 
folyóiratnak tábori postán való utánuk küldését, hogy 
a harcztéren se nélkülözzék megszokott és kedvelt 
olvasmányukat. Az oláh betörés alkalmával menekült 
tagjaink példányait is szeptembertől deczemberig visz- 
szatartottuk.

Kilépés útján aránylag kevés tagot veszítettünk, 
év folyamán feltűnt, hogy sok polgári és elemi iskola 
jelenti be kilépését az alapszabályok szerint meg nem 
engedhető időpontban és időpontra, arra hivatkozva, 
hogy a tagság évi 10 korona díját felsőbb hatóságuk 
nem negedélyezte. Az ily kilépésekkel szemben termé
szetesen alapszabályszerűen jártunk el. Alapszabályaink
4. §-a ugyanis a rendes tagokra nézve 3 éves cyklust

rendel el kötelező módon, s ha valamely személy vagy 
intézet nem rendes tagul alapszabályszerűen belépett, 
csak a ciklus végén, kellő időpontban bejelentett kilé
pését vehetjük tudomásul. Elkésett, egyoldalú elhatáro
zás alapján a tagsági kapcsolatot megszüntetni nem 
lehet.

De ha már a culturáért áldozatot kell hozni, vájjon 
nem akadna-e minden községben egy-egy áldozatkész 
Maecenas, a ki a hivatatos költségvetésből kitörölt évi 
10 koronával a tanári és tanítói testületeknek biztosí
taná folyóiratunk folytonosságát, egy-egy vagy több 
jobb módú birtokos vagy szülő, vagy esetleg az illető 
testületek tagjai együttvéve ?

Meg kell említenem azt is, hogy éppen e dúló há
ború közepette egyesületünk, mint minden culturális 
egyesület, valamint az egyesek, úgy a hatóságok foko
zott támogatására szorul. Annál rosszabbul esik, hogy 
felsőbb hatóságok néhány korona költség megtakarítása 
czéljára éppen culturális egyesületek tagdíjait akarják 
az iskolák költségvetéseiből törülni. Bízunk benne, hogy 
a rossz helyen alkalmazott takarékosság káros követ
kezményeit illetékes helyen idejekorán felismerve mó
dot fognak találni arra, hogy az iskolák e kényszerű 
kilépései megszűnjenek.

Régi tagjaink közül elvesztettük gróf Szögyény- 
Marich László tiszteletbeli elnökünket, a ki ugyan előbb 
hivatalos távollétben töltött évei alatt Berlinben, majd 
nyugalomba vonulása után egészségi állapota miatt vi
déken élvén, egyesületünk életében tevékeny részt nem 
vehetett, de működésünket mindig élénk érdeklődéssel 
figyelte.

Igen tisztelt tagtársaink folyóiratunk szeptemberi 
füzetében még egy súlyos veszteségünkről értesültek. 
Egyesületünk egyik jegyzője, dr. Zemplén Győző mű
egyetemi rendes tanár, tartalékos tüzérfőhadnagy 1916 
június 29-én hősi halált halt a déltiroli fronton. Benne 
a magyar culturának kiváló tehetségű, és tudományánál 
és egyéniségénél fogva vezérszerepre hivatott munkását 
vesztettük el. Európai hírű tudós volt már, a kinek a 
tudományos problémákhoz való hozzászólását a tudo
mány legelőkelőbb fórumai érdeklődéssel várták és ta
nulmányozták, s még derült és életvidám fiatal ember
nek ismertük, a kiről a tudós közmondásos külső 
ismertető jelei mind hiányoztak, de megvolt benne az 
igazi, belső ismertető jel, a tudomány, a melynek fej
lesztésére és közlésére szentelte életét. Mi benne azt a 
tudóst siratjuk, a kinek megvolt az a ritka tehetsége is, 
hogy tudományát népszerű köntösbe öltöztetve is tudta 
közölni, a kitől azt vártuk, hogy éppen e ritka tehetsé
génél fogva egyesületünk jövendő munkájában jelenté
keny szerepet fog játszani. Reményünk, fájdalom, már 
nem válhatik valóra. Emlékezetét kegyelettel fogjuk 
megőrizni.

Folyóiratunk, az Uránia, 1916. évi XVII. évfolyamá
ban 81 nagyobb és 133 kisebb közleményt hozott 53 
szerzőtől, a tudomány és irodalom minden ágából, 
híven ragaszkodva egyesületünk alapszabályszerű czél- 
jához.
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Nem is vagyunk kétségben aziránt, hogy alapszabá 
lyainkban kijelölt czélunkkal jó utat tűztünk ki magunk 
elé, s egyesületünk térfoglalása, tagjaink számának sza
porodása nemcsak anyagi eszközeinket gyarapítja, ha
nem erkölcsi támogatást is nyújt egyesületünknek s 
elnökünk vezetése alatt működő buzgó szerkesztőink
nek, hogy ezen az erős nemzeti érzéssel kijelölt pályán 
tovább is, nem lankadó buzgalommal vigyük előre egye
sületünk ügyét, mint a magyar nemzeti művelődés egyik 
jelentékenynyé nőtt tényezőjét.

Kiadványaink második sorozatának, a népszerű tudo
mányos felolvasások füzeteinek száma 1916-ban alig 
gyarapodott. Új szöveget csak egyet bocsátottunk ki, 
A juh haszonvétele és tenyésztése ez. gazdasági felol
vasást, a melylyel kinyomatott füzeteink száma 170-re, 
gazdasági sorozatunk pedig 33-ra emelkedett. A mikor 
gazdasági sorozatunkat a többi 11 szakhoz mérve ily 
erősen kezdtük fejleszteni, még nem volt sejtelmünk 
sem arról, hogy a legbékésebb munka, a földművelés 
és állattenyésztés, mint a legerősebb háborús fegyver 
fognak szerepelni önvédelmi harezunkban, de láttuk, hogy 
az őstermelés ügye a köztudatban nem foglalta el azt 
a helyet, amelyet nálunk, Magyarországon, megérdemel. 
Ellenségeink gyilkos erőszaka, látjuk és érezzük, ma 
annyira előtérbe helyezte ezt a kérdést, hogy minden
kinek, a városi fogyasztónak éppúgy, mint a vidéki ter
melőnek legelső érdeklődése tárgyául tolakodott fel ez 
az egykor háttérbe szorított dolog. Mi megnyugvással 
mondhatjuk, hogy előrelátásunk — nem a háborút s 
nem ilyen háborút láttunk előre, ezt állítani lelkiisme
retlen hivalkodás volna — helyes volt, a gazdasági 
munka a culturmunkának elsőrangú ágazata; megisme
rése ne párosuljon Mátyás király gömöri urainak gyors 
lankadásával, hanem maradjon állandó érdeklődés, meg
becsülés forrása.

1916-ban különben az említett egy új felolvasásszö
veg 6000 példányán kívül csak egy régibb szöve
günket, német szövetségeseink hazájának ismertetését 
(Az Alpesekben és a Rajna völgyén) nyomtattuk újra. 
Ezzel kinyomtatott példányaink száma 1,415.500-ra emel
kedett. Kiosztottunk 1916-ban tagilletményül kereken 
40,000 példányt, a 121—144. füzeteket, felolvasások tar
tására és mutatványul kereken 7000 példányt. Ezekkel 
forgalomba jutott füzeteink száma 942,130-ra emelkedett.

Egyesületünk életében a lefolyt 1916. év nevezetes 
változást okozott az Uránia Magyar Tudományos Szín
ház-részvénytársaság vezetésében és irányzatában beál- 
tott változás. Az Uránia Magyar Tudományos Színház
részvénytársaság megalapításában, irányításában, a mint 
tudni méltóztatnak, elnökünk vezetése alatt tulajdon
képpen egyesületünk tagjai dolgoztak ugyanabban a 
szellemben, a melyet egyesületünk mai napig is követ. 
A részvénytársasági törvény rendelkezései lehetővé tet
ték, hogy a részvények többségével rendelkező, az 
anyagi érdeket a közművelődés érdekeivel a bevétel
kiadás rovatai előtérbehelyezésével összemérő érdek- 
csoport törvényszerű szótöbbséggel olyan új utat jelöl
jön a színháznak, a mely egyesületünk útjától teljesen 
eltér Örömmel üdvözöltünk volna minden olyan válto
zást, a mely a közművelődés emelését jó üzletnek mu
tatta volna be, mert az magasfokú, anyagi áldozatra 
is késztő culturszükségletről tett volna tanúságot, de, 
sajnos, ettől ma még — a megnövekedett könyvfogyasz
tás mellett is — távol állunk, s valamint nem kétséges, 
hogy a könyvkiadók megnövekedett forgalma nem az 
úgynevezett „komoly“ kiadványok forgalmából keletke
zett, úgy nem kétséges az sem, hogy az Uránia Magyar

Tudományos Színház részvénytársaság előreláthatólag 
megnövekedő osztaléka nem a „tudományos“ jelleg ki
emelésével fog létrejönni. Nem irigyeljük a nagyobb 
osztalékot, de sajnáljuk, hogy a magyar cultura egy 
önzetlen munkást vesztett el, mert culturából élő mun
kásunk eddig is elég sok volt, de a culturá/zaá élők 
számából egynek az elvesztése is észrevehető veszteség.

Ennek a veszteségnek a pótlására gondolt az igaz
gatótanács, a mikor azzal az eszmével kezdett foglal
kozni, hogy kísérletet tesz az Uránia Színház eredet 
tervezete^szerint való új intézmény létrehozására, arra 
alkalmas időben.

Ma ez az idő még nem érkezett el, de a létrehozás 
módozatainak, az intézmény alakjának, szervezetének 
kidolgozásához már hozzá kellett fognunk, nehogy a 
várva várt béke készületlenül találjon. Az igen tisztelt 
Közgyűlés bizonyára helyesléssel fogja tudomásul venni 
hogy elnökünk ezt az actiót már a napi sajtóban is 
megbeszélés tárgyává tette a Pesti Hírlap f. é. jan 30-i 
számában Nemzeti Királyház ez. czikkében, a melyben 
az új intézmény feladatát a következőképpen tűzte k i ; 
Az új culturháznak feladata lenne a kapcsolatot meg
teremteni a vidéki culturházak és művelődési közpon
tok között és a felnőttek oktatását a fővárosból irányí
tani és a gyakorlati élet és az új szaporodó közszük
ségletek szempontjából az egész országban szervezni. 
A culturházban volnának felolvasó-termek és szobák ; 
ipari, kereskedelmi és általán gazdasági kísérleti állo
mások, a hol az iparosok, kereskedők és gazdák min
den időben és díjtalanul, szakszerű felügyelet mellett 
physikai és vegyészeti kísérleteket végezhetnének, útba
igazításokat kapnának a többtermelés és a gyorsabb 
fejlődés érdekében. Ez az intézmény az elméletet szol
gáló iskolák rendszere és a reális gyakorlati élet között 
helyezkednék el és általában az ismeretközlés új, egész
séges és gyakorlati módját szolgálhatná sok lényeges 
társadalmi és anyagi gazdasági szükséglet kielégítése 
czéljából.

Csak mellékesen említem fel — folytatta a czikk, — 
hogy ez a culturház hajlékot adna a fővárosi jótékony- 
sági, társadalmi és culturális intézményeknek, a melyek 
közül igen sokan megfelelő ülés- és felolvasó-termekkel 
nem rendelkeznek. Ebben a culturházban lehetne össz
pontosítani ugyancsak ezeknek az intézményeknek pénz
ügyi kezelését, vagyonuk gyümölcsöztetését, a mi rend
kívüli megtakarítással és biztossággal járna.

A czélnak és részben az eszközöknek e kijelölése 
világosan mutatja, hogy a tervezett intézmény nemcsak 
szükséges, hanem létrehozható is lesz. Ennek a bizto
sitékául szabad már is tekintenünk azt a rokonszenves 
érdeklődést, a melylyel a felvetett eszme a legmagasabb 
körökben találkozott. Reméljük, hogy az így megindított 
előkészítés a háború alatt tovább haladva annyira meg 
is érleli az ügyet, hogy az óhajtva várt béke első művei 
közt lesz a diadalmas magyar cultura erejének örökös 
emlékéül a magyar culturának otthont adó Nemzeti 
Királyház.

Jelentésem végére értem. A mikor a tisztelt Közgyű
lést jelentésem elfogadására kérem, egyúttal tisztelettel 
javasolom, hogy volt főtitkárunknak az őt megillető 
felmentés mellett köszönetét kifejezni méltóztassék.

A közgyűlés a jelentést elfogadja, egyúttal dr. Szász 
Károly lemondását sajnálattal tudomásul veszi és neki 
főtitkári működéséért köszönetét fejezi ki.

3. Déri Gyula jelentését a munkásgimnáziumokról és 
egyes Uránia-előadásokról bemutatja Böngérfi János, 
a mint következik:
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Igen tisztelt Közgyűlés !
Az 1915—16-ik évről nem terjeszthetünk elő oly tar

talmas jelentést, mint az előző években. A háborús 
viszonyok, fájdalom, nagyon is sok irányban éreztették 
bénító hatásukat. Mindenekelőtt a munkásgimnáziumok 
súlyos helyzetéről kell sajnálattal megemlékeznünk, 
ezeknek tudniillik hadbavonult majdnem az egész hall
gatósága, de hadbavonult tanárainak nagyobb része is. 
Csodaszámba kell vennünk, hogy ily körülmények kö
zött néhány munkásgimnázium mégis működésben ma
radt. Ezekről azonban részletes statisztikai kimutatás 
nem állítható egybe, mert a működésükre vonatkozó 
adatok csak szórványosan érkeztek be, sőt egyes mun
kásgimnáziumok, valószínűleg hallgatóik, valamint a 
tartott órák csekély száma miatt adataikat beküldeni 
nem tartották érdemesnek. Intézkedtünk azonban, hogy 
e hiányokon segíthessünk és így reményünk van rá, 
hogy a nyár folyamán lehetőleg kimerítő statisztika 
legyen összeállítható, a melynek táblázatai folyóiratunk
ban közzé fognak tétetni, és így mindazok a tisztelt 
tagtársak, kik eziránt érdeklődnek, a mai jelentés hiá
nyaiért kárpótlást fognak találni.

Az egyes előadások statisztikájával sem állunk job
ban, ez is most van kiegészítés alatt. Ezúttal azoknak 
a megyéknek és helységeknek felsorolására kell szorít
koznunk, a melyekben a háborús viszonyok daczára 
szabadoktatási tevékenység folyt.

Abaúj vármegyében Kassán a munkásgimnáziumban 
Bóbita Endre igazgató tartott néhány Uránia-előadást. 
Ugyancsak Kassán a Vl-ik számú kisegítő hadikórház
ban Rohringer Sándor kir. műszaki tan. tartott előadásokat.

Bács-Bodrog vármegyében Újvidéken az állami polgári 
iskola tanárai fejtettek ki szabadoktatási tevékenységet. 
Zentán a munkásgimnázium teljes erővel működött; 
pusztán vetítéses-előadást 53-at tartottak.

Bihar vármegyében Nagyváradon a premontrei r. fő
gimnáziumban voltak előadások és Tulkán az állami 
elemi iskola tanítónője nagyobbrészt román nemzetiségű 
hallgatóság előtt tartott több előadást.

Brassó vármegyében a brassói munkásgimnázium 
Dózsa János igazgató buzgólkodása eredményéül majd
nem teljes erővel működött.

Győr vármegyében a győri munkásgimnáziumról 
ugyanez jelenthető ; itt a sikerért Szabó József iparisko
lai igazgatót illeti az elismerés.

Jász-N.-Kún-Szolnok vármegyében Fegyverneken az 
önálló gazdasági ismétlőiskola tanítói tartottak előadá
sokat;

Heves vármegyében Pásztón a róm. kath. plébánia;
Hont vármegyében Korponán az állami polgári iskola 

tantestülete; és Selmeczbányán az ev. Csemez-tanító- 
képző tanárai tartottak több fölolvasást.

Hunyad vármegyében Vajdahunyadon számos elő
adást tartott az ottani polgári leányiskola tantestülete;

Máramaros vármegyében Máramarosszigeten2 helyen 
is voltak előadások: a tanügyi körben, és a reform, 
lyceumban.

Pest vármegyében Kecskeméten a városi mozgókép- 
színházban 900 hallgató előtt tartottak Uránia-előadást. 
Váczott a munkásgimnázium is életjelt adott magáról 
néhány előadással.

Pozsony vármegyében a pozsonyi munkásgimnázium
ban szintén tartottak néhány előadást az ottani főgimn. 
tanárok.

Sopron vármegyében a soproni m. kir. fogház felügye
lősége 21 vetítéses előadásról számolt be.

Szatmár vármegyében a szatmárnémetii r. kath. elem 
tanítóképző tanárai tartottak több előadást ;

Szepes vármegyében Iglón az ev. polg. leányiskola 
tantestülete;

Zemplén vármegyében Erdöbényén a ref. lelkész, Sátor
aljaújhelyen ugyancsak a ref. lelkészi hivatal tagjai.

Zólyom vármegyében Beszterczebányán a Rokkantügyi 
hivatal gazdasági különítményének gondnoksága

Budapesten nagyobbarányú szabadoktatási tevékeny
séget fejtett ki a M. kir. Rokkantügyi Hivatal császár
fürdői intézete, valamint a Zita-kórház.

Összegezvén ez adatokat, megállapítható, hogy az 
1915/16-ik évben 22 törvényhatóság területén összesen 
26 helyen volt Uránia-előadás. Ami azt mutatja, hogy 
intézményünk a háborús időkben is vonzóerővel bír, 
eredményeket tud felmutatni tehát oly körülmények 
között, midőn a többi szabadoktatási intézmények na- 
gyobbára szünetelnek. Ebben mindenesetre vigasztalást 
találhatunk. Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét.

A közgyűlés a jelentést elfogadja.
4. Preszler Antal pénztáros bemutatja az 1916. évről 

szóló jelentését, a mint következik:
Tisztelt Közgyűlés !

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 1916. évi 
vagyonkezelése 33,487 K 23 f bevétellel szemben 33,481 
K 12 fillér kiadást vagyis 6 K 11 fillér pénztármarad
ványt mutat.

Tovább vizsgálva a kezelést, tapasztaljuk, hogy az 
egyesület két irányban kifejtett működése közül az első 
vagyis a folyóirat 14,959 K 74 fillérbe került, s ezen 
kiadások fedezésére szolgál a befolyt tagsági- és előfize
tési díjak, valamint az engedélyezett segélyek egy része, 
melyekből a fenti kiadás még a mostani nehéz időkben 
is eddig fedezhető volt.

A második vállalkozás az úgynevezett vidéki actio, 
a folyó évben 5762 K 27 fillér kiadással szemben a 
2500 K segély betudásával 6804 K 55 fillér bevételt 
vagyis jövedelmi fölösleget is produkált.

A vagyonmérleget vizsgálva tapasztaljuk,hogy a szo
rosan vett egyesületi vagyon a múlt évi 95,277 K 17 
fillérről 93,892 K 07 fillérre, vagyis 1385 K 10 fillérrel 
apadt, ezen apadás nem érinti azonban az intézetnek 
záloglevelekbe, állampapírokba és részvényekbe fektetett 
törzsvagyonát és alaptőkéjét, hanem csupán a leltári 
tárgyak apadásából ered.

Tekintve a háborús állapot folytán beállott rendkí
vüli körülményeket, melyek egyrészt a tagdíj és előfize
tések beszedése körül támasztanak nehézségeket, más
részt pedig a nyomdai költségek tetemes emelkedése 
folytán előállott több kiadásokat, valamint némely meg
szokott, de ez évben elmaradt rendkívüli bevételt, ez 
évi zárlat igen kedvezőnek mondható, mert reményt 
nyújt arra, hogy az egyesület ezen nehéz időket min
den rázkódtatás nélkül fogja elviselni.

Megjegyezni bátorkodom, hogy az egyesület vagyona, 
számadásai és könyvei évközben alapszabályszerüleg 
többször felülvizsgáltattak és rendbenlevöknek találtattak.

Az egyesület törzsvagyonát a Földhitelintézet őrzi.
Az előadottak szíves jóváhagyó tudomásul vételét 

kérem azzal, hogy ez alapon a pénztáros és ellenőr 
részére a felmentvényt megadni méltóztassék.

A részletes pénztári kimutatás és vagyonméileg az 
1916. évről a következő: (1. 180. oldal.)

A közgyűlés a jelentést elfogadja, a pénztárosnak 
és az ellenőrnek a szokásos felmentést megadja.

5. Preszler Antal pénztáros bemutatja az 1917. évi 
évi költségvetési előirányzatot a következőképpen:
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Költségvetés az 1917. évre:
Bevétel Kiadás

T a g d íja k ....................................... 15,000.-—
Előfizetések . . . . . . . . 4,000.--
Vidéki ac tio .................... ...  1,000.—
K am ato k ......................................  2,500.—
a) Folyóirat :

írói díjak ................... ....  2,500.—
szerkesztői d i j a k ..........  1,600.—
clichék . . . . . . . . . . . .  900.—
n y o m d a ................... ....  13,000,—

. b) Egyesület:
pénztáros díja . . . . . . . .  800.—
nyom tatványok ............... 200.—
p o sta k ö ltsé g ...................  200.—
távbeszélő ............................  300.—

c) Vidéki actio:
jegyzői d i j ........................ ....  1,200.—
szerkesztői és jrói d í j .....  400.—
csomagolás k e z e l é s .....  700.—
nyomda . . '................... ....  ■ . . 700.—

22,500.— 22,500.—

A közgyűlés az előirányzatot elfogadja.
6. fíöngérfi János ellenőr bemutatja a József főher- 

czeg-szoboralapról szóló következő jelentését:

Igen tisztelt Közgyűlés!
A Magyar leszámitoló és pénzváltó bank 1917 január 

hó elsején kelt legutóbbi kimutatása szerint József fő- 
herczeg-szoboralapunknak a nevezett bank gondozására 
bízott készpénz-vagyona 35,122 korona. Ehhez hozzá
számítandó az Uránia-színháznak kölcsön adott 5000 
koronányi I. hadikölcsön s a magyar kir. postatakarék
pénztárba helyezett 118 27 korona. Ezek alapján József 
főherczeg szoboralapunk 1917 január hó 1-jére 40,240-27 
koronára emelkedett. Mivel a múlt évi közgyűlésen a 
szoboralap javára kimutattam 37,52339 koronát, az évi 
gyarapodás 2.716 88 korona.

Ez a szaporulat minden külső segítség nélkül, a 
szoboralap saját belső erejéből, előnyös gyümölcsöz- 
tetéséböl keletkezett, s így szilárd a reményünk, hogy 
a jobb napok bekövetkeztével alapunk még erőteljeseb
ben fog növekedni, gyarapodni és fejlődni.

Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét.
A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul.
7. Elnök beterjeszti, hogy dr. Szász Károly 1916 

novemberben hozzáintézett levelében a főtitkári tiszt
ségről lemondott. Elnök ismételten kérte, hogy a 17 év 
óta viselt titkári ill. főtitkári tisztségét e válságos idők
ben tartsa meg továbbra is. Minthogy azonban dr. Szász 
Károlyt elhatározása megmászására nem tudta rábírni, 
a lemondást a főtitkári jelentés kapcsán már kénytelen 
volt a közgyűlésnek bejelenteni s a közgyűlés a lemon
dást a volt főtitkár buzgó működésének legmelegebb 
elismerésével sajnálata és meleg köszöneté kifejezése 
mellett már el is fogadta. A megüresedett főtitkári 
tisztségre ajánlja, hogy a közgyűlés válaszsza meg dr. 
Finály Gábort.

A közgyűlés dr. Finály Gábort közfelkiáltással fő
titkárrá megválasztja.

8. Elnök jelenti, hogy az Uránia Magyar Tudomá
nyos Színház r.-t. igazgatósága felhívta volt, hogy a 
vidéki actiónak a színház épületében elhelyezett irodá
ját és raktárát onnan költöztesse ki. Elnök ugyan azon
nal kezdett megfelelő bérhelyiséget keresni, de mivel

formaszerü felmondást nem kapott, a kiköltözést nem 
siettette. Eközben egyszerre értesítést kapott a színház 
igazgatóságától, hogy a raktár kitelepítése már megtör
tént s hogy a felmerült 360 korona költséget a színház 
r.-t. igazgatósága egyszerűen levonta az egyesülettől 
kölcsönképpen bírt 5000 K hadikölcsönből. Dr. Bezsilla 
Nándor útján elnök bírói útra terelte az ügy elintézé
sét. Most egyelőre arra kér engedélyt, hogy megfelelő 
bérhelyiséget fogadhasson a vidéki actio számára.

A közgyűlés a kért engedélyt megadja.
9. Elnök jelenti, hogy az Uránia folyóirat oly átala

kítását tervezi, hogy ezentúl ne havonként, hanem egy- 
vagy kéthetenként jelenjék meg. Ez az átalakítás az 
egyesület működését, a tagokkal és esetleg a nagy- 
közönséggel való összeköttetését nagymértékben fogja 
élénkíteni. Minthogy azonban a nyomdával való tárgya
lások még folyamatban vannak, csak annak a tudomá
sul vételét kéri, hogy a tárgyalások kedvező befejezése 
után rendkívüli közgyűlésen fogja erre vonatkozó javas
latát előterjeszteni.

A közgyűlés az előzetes bejelentést tudomásul veszi.
10. Elnök bejelenti, hogy az „Uránia“ folyóirat elő

fizetési árát a papír és a nyomda árainak emelkedése 
következtében az eddigi 8 koronáról 10 koronára kel
lett emelnünk, annál inkább, mivel az előfizetők egy 
része könyvkereskedők útján szokott előfizetni s a könyv- 
kereskedők a maguk százalékos jutalékát az előfizetési 
díjból — sajnos — levonják, úgy, hogy az egyesület 
még a teljes 8 koronát sem kapja meg mindig.

A közgyűlés az előfizetési díj felemelését jóváhagyja.
11. Elnök előterjesztésére Mikola Sándor, dr. Szekeres 

Kálmán, Nagy Béla és dr. Finály Gábor hozzászólásai 
után a közgyűlés, tekintettel arra, hogy az Uránia Ma
gyar Tudományos Színház r.-t. az elmúlt 17 év alatt 
az Uránia Magyar Tudományos Egyesülettel erkölcsi és 
szellemi közösségben működött a tudományok népsze
rűsítésének anyagi haszonnal nem járó munkájában, e 
munkának az Uránia Magyar Tudományos Színház r.-t.- 
ban volt vezetőit, dr. Bezsilla Nándor, Gerster Béla, 
dr. Kövesligethy Radó, dr. Lichtenberg Kornél, dr. 
Lukács György, Révai Mór, dr. Schiller Henrik és dr. 
Várady Gábor urakat, mint az Uránia Magyar Tudo
mányos Színház r.-t. volt igazgatósági, és dr. Bezsilla 
István, Igmándi Mihály, dr. Mészáros Károly és dr. 
Szűcs István urakat, mint ugyanazon részvénytársaság 
volt felügyelőbizottsági tagjait 17 éven át végzett ön
zetlen munkálkodásukért, személyes és anyagi áldoza
taikért, erkölcsi elismerése jeléül az Uránia Magyar 
Tudományos Egyesület tiszteletbeli tagjaivá egyhangú
lag megválasztja. Néhai Rátz István volt felügyelőbizott
sági tagot, a ki a folyó év márczius havában elhunyt, 
a közgyűlés már nem tisztelheti meg, de iránta érzett 
kegyelete jeléül az ő nevét is a tiszteletbeli tagok so
rába iktatja és erről özvegyét értesíti.

Miután a közgyűlés az elnöknek, a tisztviselőknek 
és a folyóirat szerkesztőinek köszönő elismerését kife- 
fejezte, elnök azzal a kérdéssel fordulván az egyesület 
jelenlevő és távollevő tagjaihoz, hogy ügyszeretetükkel 
továbbra is biztosítsák az egyesület zavartalan műkö
dését, a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 1917 április 4.
Dr. Finály Gábor s. k. Molnár Viktor s. k.

főtitkár. elnök.
Hitelesítjük :

Dr. Moesz Gusztáv s. k. Nagy Béla s. k.
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Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
pénztári kimutatása az 1916. évről. vagyon-kimutatása az 1916. év végével.

Összeg
33 e -v é  t  e  1 K f

Múlt évi pénzmaradvány . . 46 41
T a g d í ja k ............................. 8128 88
Előfizetési d í ja k ................... 3439 10
Alapító tő k ék ........................ 2200 —
Vidéki actio bevételei . . . 4304 55
S e g é l y ................................. 5500 —
Földhitelintézetből készpénz 2000 —
Kamatok:

Postatakarékpénztártól . . 20 69
Földhitelintézettől:

a) egyesületi vagyon után 2311 60
b) Trefort szoboralap után 496 —

Adomány . . . . . . . 40 —
Takarékkivét........................ 5000 —

Összes bevétel . . . 33487 23

IKI i  a  d á  s  :

Uránia folyóirat: ■
szerkesztői és írói díjak

(1600 +  2315) . , . 3915 K — f
clichék............................. 480 „ 06 „ •
n y o m d a ........................  10528 „ 68 „
postaköltség................... 36 „ — „ 14959 74

Egyesületi költségek:
pénztárnok díja. . . . 800 K — f
nyomtatványok . . . . 990 „ 22 ,
postaköltségek . . . . 63 „ 50 „
távbeszélő díja . . . . 300 „ V
vegyesek és folyóiratokra 525 „ 90 „
vagyon őrzési díj pénz-

intézeteknél . . . . 59 „ 29 „
szolga d í j a .................... 10 „ — „ 2748 91

Vidéki actio :
jegyzői d í j ................... 1200 K -  f
irói d íja k ........................ 220 „ V
tűzkárbiztosítás. . . . 206 „ 25 „ *
csomagolás, kezelés,
szállítás........................ 696 „ 15 „

munkásgimn. könyvekre 2500 „
diapositivekért . . . . 939 „ 87 „ 5762 27

Trefort-szoboralap :
nyomdai költségekre . . 551 —

Alapító tőkék fejében takarékba . . 200 —
Postatakarékpénztárba. . . 4493 55
Földhitelintézetbe . . . . 1573
Kötvényekre felvett kölcsön utáni kam at. . 953 65
Kötvényekre felvett kölcsön utáni törlesztésre 239
20 drb Uránia részvényért (alapító tőkékből) 2000

9459 20

Összes kiadás . 33481 12
Pénzm aradvány................... 6 11

Együtt . . • • 33487 23

Budapesten, 1917. évi márczius hó 21-én.
Böngérfi János s. k.

egyleti ellenőr.

T á r g y Összeg

K *

Földhitelintézeti záloglevelekben:
4%-os talajjav. záloglevél . 8800K —f 
4°/0-os kor.-ért. záloglevél . 16000 „ —„ 24800 —

4°/0-os koronajáradék-kötv. 
4%-os koronajáradék-köt-

200

vény (Szemák István ala
pítványa) ......................... 500 _

1914. évi 6°/0 hadikölcsön
kötvény ........................ 20000

Postatakarékpénztárban . . 
Alapító tőkék takarékpénz-

214 37

tárban . . . . . . .
Uránia színházi részvények

3013 50

76 db., ä 100 K (ebből 20 
drb á 100 K =  2000 K 
az alapító tőkéket illeti) 7600

Uránia mükeresk.-részvény 1000 K —f 
L e : az eladásból befolyt

1—V. részlet fejében . . 500 K —f 500 —
Pénzmaradvány . . . .  
József főherczeg - szobor-

6 11

alapnak adott kölcsön . . 419 70

Leltár:
egyesület .............................  70K —f
vidéki a c t io ........................  55290 „ 20 „ 55360 20

Hátralékos:
alaptőke............................. 66 50

Tagdíj- és előfizetési díj . 12320
Összesen . . . . 125000 38

Le:
nyomdatartozás...................  12022 K 31 f
Földhitelintézetnek hadiköl-

csőn u tá n ........................  19086 „ — „ 31108 31
Marad A) . . . 93892 07

Alapok:
Trefort-szobor javára a m.

F öldhitelintézetnél 4%-os
kor. ért. záloglevelekben 12400K—f

földhitelintézetnél készpénz
ben ................................. 441 „ — „

takarékpénztárban . . . 67 „ 70 „ 12908 70
Le:
nyomdatartozás fejében........................ 1528 25

Marad B) . . . 11380 45

Együtt A) és B) . . . 

•

105272 52

Budapest, 1917. évi április hó 4-én.
Preszler Antal s. k.,

egyleti pénztáros.
Molnár Viktor s. k.,

ügyvivő elnök.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 6 3 4 9



Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok.— 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. 1. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.'
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása,
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste.— 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 1.41. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142.. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII, Izsó-u. 4.
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neme h o v á
5 .1 5
5 .3 5

SZ. V. Rákospalota-U j pest 
Érsekújvár, Ipolyság

5 .3 0 Czegléd
6.00 Esztergom
6 .3 0 Lajosmizse, Kecskemét
6 .3 3 Rákospalota-Újpest
7 .0 5 gy. v. Zsolna, Berlin
7 .3 5 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
7 .5 5 gy- v. Nagyszombat, Wien
» .2 5 Temesvár-J.,Csernahévíz
» 3 0 SZ. v. Versecz, Karánsebes
9 .0 5 Esztergom
0 .1 5 Wien
9 .4 5

11.00
If Rákospalota-Ujpest 

Rákospalota- Újpest
11.10 0 Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
1 2 .0 5 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
13.13 n Szeged
1 2 .2 5 » Nagymaros
13 3 0 m Esztergom

1 00 n Rákospalota-Ujpest
1 .50 » Esztergom
2.00 gy- v. W ien, Zürich, Basel
2 .13 SZ. V. Galánta, Ipolyság
2.20 ff Rákospalota-Ujpest
2 .3 0 ff Esztergom
2 .4 0 gy y- Temesvár-J.,Csernahévíz
2 .4 5 SZ. V. Czegléd, Szolnok
2 .5 0 Lajosmizse, Kecskemét
4 .1 0 ff Rákospalota-Ujpest
5 .1 5 gy- y- Wien
5 .2 0 SZ. V. Nagymaros
5 .5 0 Rákospalota-Ujpest
6.00 Nagymaros
6 10 Üllő
0.20 Monor
6 .4 0 Esztergom
6 .5 0 gy- v. Pozsony, Zsolna, Berlin
6 .5 5 SZ. V. Párkány-Nána, Ipolyság
7 .1 5 0 Rákospalota-Ujpest
7 .3 5 0 Czegléd
7 .4 0 Lajosmizse
8 .0 5 Temesvár-J.jCsernahévíz
8.10 Vácz
8 .4 0 Zsolna, Oderberg
0 .3 0 W ien, Zürich, Basel
9 .3 5 gy- v. Kolozsvár. Bukarest

1 0 .55 SZ. V. Czegléd, Szeged
11.10 0 Esztergom
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name h o n n a n
5 .0 5 SZ. V. Dunakeszl-Alag
5 .4  0 » Szolnok, Czegléd
5 .4 5 Esztergom
5 .5 0 Üllő, Ocsa
5 .5 5 ■ Nagymaros
6.00 Monor
6.15 Rákospalota-Ujpest
6. í t t » Lajosmizse
6 .4 0 Oderberg, Zsolna
7 .1 0 Basel, Zürich, Wien
7 .15 Czegléd
7 .2 0 R ákospalota-Üj pest
7 .2 5 „ Esztergom
7 .3 0 Csern ahévíz,Temesvár J
7 .3 5 gy- v. /  Bukarest 

1 Kolozsvár
7 .4 5 SZ. V. Párkány-Nána
7 .5 0 Kecskemét, Lajosmizse
8 .1 5 n Rákospalota-Ujpest
8 .2 5 n Esztergom
8 .4 5 9 Vácz
9 .4 0 gy- v. Berlin, Zsolna, Pozsony
9 .5 5 sz. y. Esztergom

10.30 Rákospalota-Ujpest
1 0 .4 5 • Szeged
11.25 Galánta
12 00 v Rákospalota-Ujpest

D é l u t á n
1 2 .5 0 SZ. V. Rákospalota-Ujpest

1 .25 gy- v. Csernahévíz,Temesvár J.
1.4 3 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
2.00 gy- v- Basel, Zürich, Wien ,
2 .0 8 SZ. V. Esztergom
3 .4 0 Kecskemét, Lajosmizse
3 .3 0 ff Rákospalota-Ujpest
4 .0 5 0 Szolnok, Czegléd
4.10 ff Nagymaros
5 .15 0 Rákospalota-Ujpest
5 .4 0 n Esztergom
6.10 Wien
6 .3 0 gy- v. C sernahévíz,Temesvár J
6 .3 5 SZ. V. Rákospalota-Ujpest
6 .4 0 gy- v. Wien
7 .5 0 SZ. V. Versecz, Temesvár J.
8.00 * Rákospalota-Ujpest
8 .5 5 *f Nagymaros
9 .0 5 gy. v. W ien
9 .3 0 SZ. V. Kecskemét, Lajosmizse
9 .4 5 gy- v. Berlin, Zsolna

10.00
1 0 .3 0

SZ. V. Esztergom
Ócsa

t i  lo 9 Versecz, Temesvár J
11 .25 n Érsekújvár
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i dő a vonat 
neme h o v á i dő

I a vonat 
1 neme h o n n a n

1 2 .0 5 sz. V. Zimonyi szállások 4-4-> V. v - I Bártfa, Kassa
6 IO Bicske 5 .0 0 Ruttka
6 .2 5 gy v. Ruttka, Berlin 5 21) t. V. sz. Szoluok
6 .3 0 SZ V. Balatonfüred, Tapolcza 5 .3 9 SZ. V. Hatvan
6 .4 5 gy- v. Kassa, Csorba 5 .3 0 Osijek
6 .5 0 Újvidék, Bród 5 .4 5 Brassó, Arad
6 .5 5 SZ. V. Kassa, Csorba, Bártfa 0 43 Zimonyi szállások
7 .0 0 gy- v• Wien 6 05 Komárom
7 . 10 Fiume, Pécs, Osijek 6 19 Vv. Bátyú
7 3 0 SZ. V. Gödöllő 6 .2 5 SZ. V. Wien
7 .4 3 Zimonyi szállások 6 45 9 Fiume, Zágreb
7 .5 0 Arad, Brassó, Bukarest 7 .0 5 Gödöllő
8.10

8.20
0 Sátoraljaújhely,Munkács 

/  Debreczen, Kőrösmező,
7 .2 0
7 .3 0

Brassó, Kolozsvát 
Gödöllő

0 \  Kolozsvár, Brassó 7 .4 0 n Hatvan
8 .3 5 Ruttka 7 .4 5 Paks, Bicske

1 0 .4 0 9 Nagykáta 8.00 Grácz, Fehring
1 1 .5 5 Bicske 8 .15 Csorba, Bártfa, Kassa

8.20 Bród, Szabadka
8 .3 5 Szolnok
9 .6  0 gy- y • Tapolcza, Balatonfüred
9 .4 5 SZ. V. Gyór

01 9 .2 6 Szabadka£» 9 .3 5 0 Oderberg, RuttkaC.(95>
10.20 0 Miskolcs

Nagykátától Szolnokig
csak szombaton és ün- 13
nép előtti köznapokon 3
közlekedik. 19

D é l u t á n 9 1) é 1 n  t  á n
12.20 sz.  v. Újvidék, Sarajevo a 1.2» SZ. V. Bicske
1 2 ,3 0 ff Szombathely, Wien 1 .25 gy- v- Bukarest, Arad
1 2 .45 „ Fiume, Osijek 4* 1.30 / Sarajevo, Indjija,

1 .2 5 Gödöllő <D \ Szabadka
1.4 0 gy- v. Fehring, Grácz, Sopron 0) 1.40 Basel, Zürich, Wien
2 .0 5 W ien, Zürich, Basel 41 2.10 SZ. V Hatvan
2.10 0 Arad, Bukarest 2.20 gy- v- Poprád-Felka, Kassa
2 2 5 SZ. V. Hatvan 4*0QS3.

3 .4 0 SZ. V Nagykáta
2 .3 0 Bicske 5 .2 5 Gödöllő
2 .4 0 Szolnok 6 06 Bukarest, Debreczen
2 .4 5 gy- v. / Szabadka, Indjija n" 6.20 Bruck-Királyhida

v Sarajevo •a 7 .0 0 Debreczen
2 .5 5 „ * Tapolcza 3 7 .2 0 Zimonyi szállások
3 .3 0 SZ. V. Paks 00 7 .2 5 Bukarest, Arad
4 3 0 Komárom 7  4 0 Tapolcza, Balatonfüred
5 10 Miskolcz (0 7 .4 5 Ruttka
5 .2 0 Gödöllő 7 .5 0 Bicske
5 .4 0 Nagykáta, Szolnok N 8.20 Fiume, Bród
5 .5 5 Ruttka, Oderberg •Ü

8.20
M 1 Munkács,Sátoraljaújhely 

i Kőrösmező 
W ien, Szombathely

6 .1 5 Kolozsvár, Brassó 0
6 .3 0 Bicske, Trieszt u 8 .4 5
6 .4 0 Hatvan 8 .5 0 Kassa
7 .0 5 Kunszentmiklós, Tass 9 .0 5 gy. v- Fiume, Pécs 

Bicske7.10 Nagykáta, Szolnok 9 .3 0 SZ. V.
7 .2 0 Győr 9 .3 3 gy- v. Berlin, Ruttka
7 .3 0 Gödöllö 10.00 Brod, Újvidék
8.00 Kassa, Csorba, 10.10 n Grácz, Triest
8 .0 5 Szabadka, Bród 1 0 .3 5 SZ. v. Szolnok
8 .4 0 ff * Pécs, Dalj 1 1 .4 5 gy- v. W ien, Sopron
9 .1 5 n Győr. Grácz
9 .3 0 Arad, Brassó

10 .15 Vv. /  Kassa, Lawoczne 
\  Homonna, Kőrösmező

1 0 .2 5 SZ. V. Fiume, Tapolcza, Bród
10 .55 Szombathely, Wien
11 .05 Vv. Ruttka, Poprád-Felka
11 .25 sz. v. Debreczen
11 .55 n Bicske É
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URÁNIA
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“É

A SZERKESZTŐJ3Í2Í3TTSÁG ELNÖKE:

MO L N Á R  VI KTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY És MIKOLA SÁNDOR

XV11I. ÉVFOLYAM 6—8. SZ. 
1917.JÚNIUS-AUGUSZTUS
<£)<£) <&&<&<£) <£)<£)<§)<§)<£><£)<£)<£) <£><£><£)
MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

SZE RKE S Z TŐS É G:  
VIL IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR IQ), 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4 ) KÜLDENDŐK

--------------------------- T A R T A L O M : ------------------------------
Művészet a háború után. Molnár Viktor. 181. 1. — A háborús valuta. Kovács 
G ábor 183. 1. — Földrajzi tényezők a nagyhatalmi politikában. Dr. Hézser Aurél. 
186. 1. — Braila, Galacz és Konstancza. (Ábrákkal.) Dr. Kerekes Zoltán. 189. 1. — 
A primitív mágia tünettana. Marót Károly. 193. 1. — Báró Eötvös Loránd kutatásai 
a Földön mozgó testek nehézségéről. Mikola Sándor. 199. I. — Magyarországtermé- 
szetvilagának fölfedézője. Dr. Rapaics Raymund. 201. 1. — A bányaféreg. (Ábrával.) 
Bányai János. 202. 1. — Élő állatok vetítése. (Képpel.) Kedves Miklós. 204. 1. — 
A stereoscop a csillagászatban. (Képpel.) Hauser Ignácz. 206. 1. — K rónika. Grün- 
wald Vilmosné az Uránia Magyar Tudományos Egyesületnek. 208. — Tudományos és 
technikai újdonságok: Vasúti kocsik tisztán vasból. 208. 1. — Új bevonat magas hőmér
sékletnek kitett fémek részére. 208. 1. — Röntgenház. 209. 1. — Hogyan készül a pók
háló ? (Képekkel.) 209. 1. — Kígyóméreg-serum. (Képpel.) 210. 1. — Mi okozza a közel
látást? 210. 1. — A nehéz ágyúk munkavégzése. 211. 1. — Újabb módszer a Föld 
forgási sebességének meghatározására. (Ábrákkal.) M. S. 211. 1. — Új pyrometerek. 
Hauser Ignácz. 213. 1. — A radioactiv bomlások sebessége. M. J. 213. 1. — 
K ön yvszem le . „Shakespeare és a magyar költészet“, ly. 214. 1. — „Farkas József 
emlékezete“. 216. 1. — „Régi és új színművek“. 216. 1. — „Szergij atya“. 216. 1. — 
Grimsehl, Lehrbuch der Physik. Mende J enő. 217. 1. — A szerkesztőségnek beküldött 
könyvek. 217. 1. — K ü lön féle . A büntető igazságszolgáltatás rendkívüliségeiből. 
Zsoldos Benő. 218. 1. — Apróságok nagy írókról, művészekről. 219. 1. — Az arzén
evőkről. Jakabfalvy Árpád. 219. 1. — C sillagásza ti krón ika. Saturnus gyűrűjének 
változó voltáról. 220. 1. — A Nap tömegének csökkenéséről. 220. 1. — A Mount- 
Wilson-hegyi Nap-observatoriumról. 221. 1. — Részleges napfogyatkozás 1917 június 
19-én. (Képpel.) 221. 1. — Teljes holdfogyatkozás 1917 július 4—5-én. 221. 1. — Rész
leges napfogyatkozás 1917 július 19-én. (Képpel.) 222. 1. — 1917b) üstökös. 223. . — 
A csillagos ég 1917 június havaban. (Képekkel.) 224. I. — A csillagos ég 1917 július 
havában. (Képekkel.) 224. 1. — A csillagos ég 1917 augusztus havában. (Képekkel.)

226. 1. Tass Antal. — Hirdetés. 228. 1.
Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)

\  folyóirat czikkeinek es képeinek ut án ny om ás a  csaki s  a forrás m e g n e v e z é s é v e l  történhetik

BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F e lh ív á s  e lő f iz e té s r e .

Az Uránia az 1917. évvel immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lösz Samu, dr. Laurenlzi Vilmos, 
Makoldy József, dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi 'Ödön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thier ing Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe*
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5%-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő - 

-gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 

felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S Z TI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :  

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k : A 1 e 1 n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Ercjdi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor. 

T i t k á r :  Déri Gyula.

J e g y z ő k :

Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

P é n z t á r o s :  Preszler Antal. E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Dr. Lőrenthey Imre.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

. . .
A szerkesztő-bizottság elnöke:

Nem tagoknak előfizetési á r aE folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R

az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők: egy évre 10 korona.
SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Művészet a háború után.
— Molnár Viktor elnöki megnyitója a „Nemzeti Salon“ f. évi május hó 26-án tartott közgyűlésén. —

A Nemzeti Salon mai közgyűlését — a gyü
lekezet szíves türelmével — felhasználom annak 
fejtegetésére, hogy vájjon milyen hatása lesz a 
háborúnak a művészetre, különösen pedig, hogy 
mit kellene tennünk a jót Ígérő hatások kihasz
nálására, valamint a károsok ellensúlyozására.

Távolról sem kívánok e fejtegetések során 
jóslásokba bocsátkozni, hanem iparkodni fogok 
a korábbi háborúk tapasztalatai alapján főbb 
vonásokban legalább annak a valóságos hely
zetnek a leírását adni, a mely művészetünket 
a háború utáni időben valószínűleg várni fogja.

Természetes, hogy a múlt tapasztalatai — 
különösen a méretek szempontjából — nem 
hasonlíthatók össze a mostani háború tapasz
talataival, mert a korábbi, korlátolt terjedelmű 
háborúk átalakító, vagy pusztító hatásai sem 
voltak olyan mélyrehatók, mint a milyenek lesz
nek azok, a melyek a most dúló és az egész 
művelt emberiséget magával ragadó világháború 
nyomában fognak járni.

A mostani háború teljesen átalakítja gazda
sági helyzetünket, átformálja gondolkodásunkat, 
még pedig nem csak gazdasági, hanem ezzel 
szerves összefüggésben culturalis és művészeti 
életünket i s ; mert hiszen úgy a népeket fen- 
tartó gazdasági erőkben, mint a népeket kor
mányzó eszmékben való nagy változások követ
kezményeikben kihatnak a culturalis és művészi 
életre is és mert a gazdasági és culturalis élet 
minden időben a legszorosabb kapcsolatban 
van egymással.

Az emberek a kényszerítő hatások alatt önzőb
bek és gyakorlatiabbak lettek; többre becsülik 
az anyagi, mint culturalis javakat, és a meg
nehezült életviszonyok általában nem kedveznek 
a művészetnek, mely a cultura gyermeke, de 
nem szükségszerű hajtása, csak kedvező idők
ben nyíló virága. A művészet csak ott virágzik, 
a hol nem kell a mindennapi kenyérért küzdeni, a 
hol gazdagság, jómódú polgárság, fejlett ipar van.

Ezt a véleményt nem döntheti meg az a körül
mény, hogy a háború alatt aránylag nagyobb 
volt a müvásárlás, mint békében. A háború 
alatt ugyanis a hirtelen meggazdagodott emberek 
bőséges keresetet nyújtottak általán a művé
szetnek, különösen az iparmüvészetnek; a régi

ségvásárlások pedig talán sohasem voltak oly 
kiterjedtek, mint most; a nagy vagyonok keres
tek egyrészt biztos elhelyezést, másrészt az új 
vagyonok tulajdonosai otthonukat a régi patiná
val és előkelőséggel óhajtották megnemesíteni.

A háború után azonban valószínűen megfordul 
a helyzet. Látjuk, hogy a múlt század első 
felében, különösen a napóleoni háborúk után 
potom pénzen lehetett a legkiválóbb műtár
gyakra szert tenni. Frigyes Ágost szász király, 
a londoni Wallace-gyüjtemény, a párisi gyűj
temények és igen sok más nyílványos és ma
gángyűjtemény ekkor gyarapították művészeti 
állományukat, vagy létesítettek új gazdag gyűj
teményeket; ugyanis a háborúban harácsolt 
műtárgyakat gazdái könnyen és olcsón adták 
el és az elszegényedett polgárság és nemesség 
kénytelen volt megválni még családi ereklyéitől 
is, csakhogy élete fentartására vagy üzletének 
új berendezésére a szükséges tőkét megszerez
hesse.

Előrelátható, hogy azok az európai műkin
csek, melyek vagyontalan magánosok birtokában 
vannak, a háború alatt és után gazdát fognak 
cserélni és a béke első évtizedeiben ismét azok 
fognak gazdagodni, a kik ezeket a műkincseket 
összevásárolják. Már most gondoskodni kellene 
tehát a kormánynak arról, hogy a nyilvános 
gyűjteményeinket lehetőleg gyarapítsa ezekkel 
a felszabadult és bizonyára elég olcsó műtár
gyakkal, a melyek későbben sokkal, de sokkal 
többet fognak érni. Módot kell találni arra — 
a mi nem is okozhat nehézséget —, hogy 
múzeumaink vezetői lehetőleg közvetlenül vásá
rolhassanak mindabból, a mit értékesnek és 
állandó becsűnek tartanak.

Az általános elszegényedés egy további folyo
mánya az lesz, hogy a művészet iránt az utóbbi 
több időben a társadalom szélesebb köreiben 
elterjedt érdeklődés meg fog csappanni és olyan 
kis körre szorítkozni, a mely művészetünk 
egészséges fejlődését megakaszthatja. Művé
szeink egy nagy része így kénytelen lesz más 
hivatást vállalni, vagy művészeti irányát meg
változtatni, hogy megélhessen. A képzőművé
szet és az iparművészet komoly törekvései, 
gazdag hajtásai könnyen megbénulhatnak vagy
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visszafejlődhetnek, meri az ízlés megváltozása, 
főként pedig az anyag drágasága és a nyomott 
gazdasági helyzet szinte kizárják majd a monu
mentális építkezést, sőt a festészet és szobrászat 
nagyobbszerű alkotásait, vagy a drága anyagból 
készült iparművészeti czikkeket is, a mi annál 
valószínűbb, mert a múlt század művészete 
amúgy is nagyon terméketlen volt igazi művé
szi alkotásokban. Alkalmasint ismét az olcsóbb 
anyagok, mint pl. a vas, a fa stb., fognak elő
térbe lépni és fogják pótolni a nemes anyagokat.

A háború után számolnunk kell a tömeg- 
művészet fellendülésével, a mely már most is 
eléggé dísztelenkedik, a mely nem az aesthetikai 
érzést és eszményi cultust, hanem a kegyeletet 
és a hiúságot fogja szolgálni azokban a szám
talan olcsó síremlékben, arczképekben, kegyele- 
tes emléktárgyakban. Helyes volna, ha előrelát
ható művészeink ezen a téren iparkodnának 
érvényesülni, mely esetben egyelőre legalább 
bőségesebb keresetforrás nyílnék számukra. 
Gondoskodnunk kell arról, hogy ezekben az 
apró alkotásokban legalább is annyi müízlést 
vigyenek belé a megrendelők, a mennyit a tér, 
az anyag és a takarékosság korlátái megenged
nek.

A kormánynak és művészeti társulataink
nak lesz kötelessége oda hatni, hogy a háború 
után is felburjánzó ezen tömegművészet ne 
mesteremberek és üzérek, hanem hozzáértő mű
vészemberek kezébe kerüljön és így a gazda
sági eltolódások ellenére is művészeink legalább 
megélhessenek.

Sokan úgy vélekednek, hogy azok a most 
folyó nagy világesemények, a melyeknél nagyob
bakat a világtörténelem nem ösmer, terméke
nyítőén fognak hatni a művészetre is. Kétség
telen, hogy ilyen nagy világfelfordulás, a mely 
az eddigi megszokott rendet tán gyökerestől 
felforgatja, új és nagy tehetségeket szül és az 
új eszmékkel új csapásokra kényszeríti az em
beriség fejlődését, előbb-utóbb a művészetre is 
valami megifjító hatással fog lenni, de előbb meg 
kell születnie annak a nagy tehetségnek, a mely 
az új utakat majd kijelöli. De egész közéle
tünkön a szürke középszerűség terült végig, és 
így új utak, messze világító gondolatok nin
csenek előttünk. Van valami logikus természe
tesség ebben a nagy szürkeségben; mert hisz 
a magyarság nemzeti létét még legádázabb 
ellenségeink sem fenyegetik, a legnagyobb erő
feszítéssel is elérhető nemzeti előny, a legke
csegtetőbb győzelmi ajándék pedig maga is 
középszerű jelleggel bírhat csak nemzetünk álla
milag is korlátolt fejlődésében. Nincsenek nagy 
czéljaink, nem harczolunk gigászi eszmékért, 
csak robotolunk a ránk kimért nehéz és kegyet
len sors parancsa szerint; természetes tehát, 
ha sem politikai, sem katonai, sem culturalis 
közéletünkben sem látunk dominálóan nagy 
embereket és kivételesen vonzó tehetségeket. 
Kétségtelen, hogy a háború a háború előtt 
annyira divatos nemzetközieskedést, mely min
den állam életében ezer és ezer béklyót jelen
tett, szinte egy csapásra elsöpörte a nemzeti 
érzés, általában a tömegekben fellángolt nemzeti 
összetartozandóság gondolata és szükségessége,

és a nemzeti egyéniség kidomborítása hivatalo 
san is összeforrt az állammal. Kormányunk hiva
tása gondoskodni arról, hogy a háborús ese
mények és a belőlük kisugárzó ezen nagyszerű 
erők a művészetben is monumentális alkotá
sokban megörökíttessenek. De erre az egész 
művésznemzedéket nevelni kell, mert a mostani 
nemzedék a naturalista és impressionista fes
tészet békóiban és a középszerűség szellemében 
csak aprópénzre váltja fel a tehetségét és drága 
idejét. A nagyobb szabású történelmi festészetre 
művészeink nem készültek, de nem is készül
hettek, mert sem megfelelő tanításban, sem kellő 
anyagi támogatásban nem részesültek, sőt a 
bátorító erkölcsi elismerés is legtöbbször hi
ányzott.

Nagyon keveset, jóformán semmit sem tettünk 
a monumentális-decorativ művészeti irány mű
velésére és megerősítésére; arra szorítkoztunk 
csupán, hogy az éppen divatos naturalista és 
impressionista irányt támogassuk. Kétségtelen 
ugyan, hogy az a művészeti irány, a mely a 
színeknek, formáknak és mozgás jelenségeinek 
egyéni meglátására és visszaadására szorítkozik 
és így főként a festői elemet juttatja előtérbe, 
jelentékeny szolgálatot tett a művészetünk fej
lődésének, de mégis túlságosan egyoldalúvá 
tette a művészeti törekvéseket, mert végered
ményben a festői elem túltengése háttérbe szo
rította — a rajztudáson kívül — az eszmei 
tartalmat, a művészi gondolat érvényesülését,, 
sőt a nagy művészet ápolására szükséges mű
vészi készséget. Művészeti iskoláink hivatvák 
és kötelezvék arra, hogy történelmi festészetünk 
mielőbb hathatós és különösen kedvező ápo
lásban részesüljön ; és reméljük, hogy kormány
zatunk nem fog elzárkózni attól, hogy részint 
egy mesteriskola felállításával, részint bőséges 
támogatással ezen komoly és nemzeti szempont
ból igen nagyjelentőségű művészeti irányt meg
honosítsa és müvásárlásai s megrendelései útján 
favorizálja is.

A Nemzeti Salonnak éppúgy, mint a többi mű
vészeti egyesületeknek feladatai ezek szerint 
szintén változást fognak szenvedni, ha meg
élni akarnak. Alkalmazkodnunk kell az új kor 
követelményeihez és a közönség igényeihez. 
A rendszeres kiállításokkal párhuzamosan ben
sőbb és változatosabb közvetítő szerepet kell 
vinnünk a művészek és a müvásárló közönség 
között és egyúttal gondoskodnunk kell arról is, 
hogy a háború után készülő műtárgyak és mű
alkotások megrendelése illetékes művészi ke
zeknek jusson. De annyiban művészeink is 
kénytelenek lesznek megalkudni az új viszo
nyokkal. hogy le kell majd szállítaniok ezeket 
a mostani árakat, a mélyek csak néha vannak 
arányban a műtárgy becsével, a ráfordított mun
kával és művészi készséggel. Azzal a jó érzés
sel tehetik ezt meg művészeink, hogy ez által 
kötelességet teljesítenek a nemzettel és a mű
vészettel szemben egyaránt, mert így nemcsak 
a müvásárlást teszik lehetővé, hanem a művé
szet megerősítését és fejlődését is biztosítják a 
jövendő számára.

Ifjú és öreg, asszony és férfi, koldus és ki
rály áldozatot hoznak ma a nemzet jövendője
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számára; érthető és illő tehát, hogy művészeink, 
kiknek hivatása és — néha a szó valódi értel
mében — kenyere az idealismus, a nehéz idő
ben szintén letörjenek egy darabot kenyerükből, 
hogy hívőn áldozhassanak vele a haza oltárán.

A háborús valuta.
A világháború ezredik napja már elmúlt, benne 

vagyunk a 34-ik hónapban. Teljes a bizalmunk 
a jövő iránt. Katonailag kibírtuk idáig és vitéz 
hadseregeink segítségével kibírjuk e sorsdöntő 
időket ezentúl is. Gazdaságilag és pénzügyileg 
is kiállottuk eddig e nagy erőpróbát. Megvan 
a reménységünk, hogy ezután is kiálljuk. A 
világháború gazdasági és pénzügyi oldala azon
ban sok olyan jelenséget vetett fel, a mi a békés 
idők világgazdasági, összekapcsolódott életében 
vagy úgyszólván teljesen ismeretlen volt, vagy 
pedig csak kivételes esetben elszórtan tűnt elénk. 
Az azonban, hogy ilyen jelenségek vannak, 
egyedül arra a közgazdasági életünket alapjában 
mássá tevő változásra vezethető vissza, hogy 
az eddigi békés, internationális jellegű köz
gazdaság zárt, de egyszersmind idegen államok
kal gazdasági forgalomban vagy egyáltalában 
nem, vagy csak csekély mértékben álló köz
gazdasággá fejlődött át

E háborús közgazdasági jelenségek sorában 
talán a legfontosabb, hiszen hatásában még a 
béke bekövetkezte után is tovább ható jelenség 
a háborús valuta alakulása, a melynek a mon
archiát érdeklő vonatkozásában szeretnék egyet 
s mást itt megjegyezni.

1.

Egy kilogramm finom aranyból 3280 koronát, 
vagy 2790 márkát, vagy 3844*44 frankot vagy 
1653*44 hollandi, forintot vagy 664*62 dollárt 
vernek. E kulcs alapján az ú. n. érmeparitás 
a különböző országok pénze közt a következő:

100 márka ér 117 56 koronát 100 kor. ér 85*06 márkát 
100 frank ér 95*225 „ 100 „ ér 105*00 frankot
100 holl.frtér 198*3Í „ 100 „ ér 50*41 holl. frtot.

És íme, 1917 április 30-án kell fizetni:
100 németbirodalmi márkáért 155*60 koronát 
100 svájczi frankért 198*00 „
100 hollandi forintért 413*00

Viszont 1916 deczemberében adtak:
100 o -m. kor.-ért 68.95 németbirodalmi márkát
100 „ „ 51.50 svájczi frankot, s 1916 nov.-rében
100 „ „ 25.775 hollandi forintot.

Mi ennek az oka, hogy a mi pénzünkből 
ilyen sokat kell adni e külföldi pénzekért, a 
mikor a bennök levő aranytartalom alapján a 
márkáért csak 117*56, a frankért csak 95*225 
és a hollandi forintért csak 98 38 koronát kellene 
adnunk? Mi az oka annak, hogy a mi pénzünk 
ilyen keveset ér, ennyire leromlott annak vevő
ereje a külföldi pénzzel szemben?

A nemzetközi kereskedelemben az árúkat nem 
készpénzzel, hanem váltókkal szokták fizetni.

Régi iskolai példa, hogy egy budapesti keres
kedő hozat Svájczból selyemárút, mondjuk, 
1000 frankért. Fizethetne magyar aranyakkal, 
vagyis elküldhetne az árúkért 952 korona 25 
fillért. Vagy vásárolhatna valamely budapesti 
banknál svájczi pénzt és ezt küldhetné el. De 
ez az elküldés elég körülményes. A pénzkülde
ményekre aránylag elég nagy a postai szállítás 
költsége ; az aranyküldeményt még biztosítani is 
kellene, a svájczi pénz megszerzése pedig még 
váltási költségekkel is jár. Ezért a kereskedő a 
legegyszerűbb módhoz folyamodik: keres a 
tőzsdén olyan váltót, a melynek elfogadója, 
vagyis az intézvényezettje, a kire a váltót intéz
ték, svájczi ember s a mely váltó 1000 frankról 
van kiállítva. Ezt a váltót megvásárolván, egy
szerűen ajánlott levélben elküldi hitelezőjének, 
a ki azután a lejárat napján bemutatja az intéz- 
vényezettnek beváltás czéljából és a svájczi 
adóstól megkapja a maga 1000 frankját.

Az ilyen váltók éppen úgy, mint a belföldi váltók 
is, keresett árúk. Éppen ezért a piaczon áruk van, 
hisz tudvalevőleg a váltó csak a lejárat napján 
ér annyit, a mennyiről kiállítva van. A lejárat 
előtti időben a váltó értéke kisebb, s ha valaki 
a váltót ekkor akarja értékesíteni, a leszámíto
lásnál a váltó értékéből levonják a lejárati időig 
terjedő időre járó kamatokat. Az az összeg, 
a mit a külföldi váltóért, vagy a mint hívják: 
devizáért adnak, az ú. n. váltóárfolyam. Ez folyton 
hullámzik, a névértékkel nem esik össze s nem
csak a leszámítolási kamatláb nagysága, hanem 
más körülmények is befolyással vannak reá. 
Az ugyanazon valutájú országok közti keres
kedelemben, ha tehát aranyvalutájú ország áll 
szemben más aranyvalutáju országgal, a devizák 
árfolyamának felfelé épp olyan könnyen meg
határozható határa van, mint lefelé. A ki kül- 
födre tartozik, csak annyit ad a devizáért, mint 
a mennyibe az arannyal való fizetés, az arany
pénz szállítási és biztosítási költsége, valamint 
a szállítás ideje alatti kamatveszteség kerül. 
Különben gazdaságosabb, ha tényleges arannyal 
fizet, ha külföldről kapott árújáért valóságos 
aranyat küld ki cserébe. Viszont, a kinek köve
telése van küldföldről, csak akkor adja el vál
tóját, ha az eladási ár a névértéknél nem többel 
kevesebb, mint az aranybehozatal költsége. 
E két pont közül az elsőt felső, a másodikat 
pedig alsó aranypontnak nevezzük. Békés és 
rendezett nemzetközi kereskedelmi viszonyok 
között a váltóárfolyam ingadozásának határa ez 
a két pont, a melyen túl már effectiv arany- 
kiözöniés, illetve effectiv aranybehozatal követ
kezik.

Békés viszonyok közt a külföldi váltók árfolya
mának alakulására főképpen a kereskedelmi és 
a fizetési mérleg gyakorol befolyást. Az a kérdés, 
miként alakult most a háború alatt ez a két 
tényező s milyen hatással van a monarchia 
valutájára egyfelől annyiban, hogy mit kell 
adnunk minekünk a külföldi váltókért, más
felől pedig, hogy mit ad a semleges külföld a 
a miránk szóló devizákért?

Ha az ország nagy értékű árútömeget visz ki, 
azaz külföldön követeléseket szerez, akkor a 
devizák árfolyama kedvezően alakul reánézve.
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Váltóit keresik, ezek árfolyama emelkedik. Ellen
ben ha az ország nagy értékű, külföldi árúk 
behozatalára szorul, akkor váltóinak kelendő
sége csökken, azok árfolyama leszáll az érme
paritás alá. Békés időkben minden ország többé- 
kevésbbé reászorul más ország termékeire: a 
mezőgazdasági ország ipartermékeket hoz be s 
visz ki ezekért gabonát, szarvasmarhát. Az 
ipari ország mezőgazdasági termékeket hoz 
be s kivisz ipari termékeket. A nemzetközi 
földrajzi munkamegosztáson alapszik a nem
zetközi kereskedelem, a mely lehetővé teszi, hogy 
az olyan ország is hozzájusson az ananászhoz 
meg a gyapothoz, a hol az nem terem meg s 
hogy az iparos ország se legyen szűkében a 
gabonának meg a húsnak, a minek előállítása 
helyett más termékek produkálására specializá
lódott. Hogy alakult a mi kereskedelmi mér
legünk az utóbbi években?

Magyarország behozatali többlete 1912-ben 
249, 1913-ban 170 és 1914-ben 71 millió 
korona volt. Az osztrák-magyar monarchiáé 
pedig 1912-ben 743, 1913-ban pedig 521 millió 
korona. Vagyis ezekben az években ennyivel 
többet fizettünk árúért a külföldnek, mint az 
minekünk. A háborús 1915. és 1916-os évek 
külkereskedelmi statisztikája még nincs nyil

vánosságra hozva De ennek ismerete nélkül 
is tudjuk, hogy egyfelől a külállamokkal való 
forgalmunk a háborús ellenségeskedés és a kivi
teli s behozatali tilalmak miatt csökkent, más
felől pedig azért, mert a hazai termelés aránya 
erősen megnövekedett. Itthon akartunk termelni, 
sőt mi több, kényszerítve is voltunk.arra, hogy 
itthon termeljünk lehetőség szerint, mindent, a 
minek nyersanyagát a hazai föld megadja, 
hogy úgy a hadsereg, mint a polgári népesség 
is el legyen látva mindazzal, a mi az adott 
nehéz körülmények között szükségletei kielégí
tésére új termelés útján szolgálhat. De más
felől az ellenséges államok elzárkóztak előlünk 
és így a szövetséges országokon kívül csak 
nehány semleges állammal tartható fenn a 
háború alatt a külkereskedelem.

A kereskedelmi mérleg magában véve nem 
mutat tiszta képet. 1905-ben pl. mintegy 35 
millió korona kiviteli többletünk volt s mégis 
tartoztunk a külföldnek nem ugyan árúért, hanem 
más czímen. Anglia a világháború előtt mindig 
passiv kereskedelmi mérleget mutatott fel, 
vagyis többet vitt be, mint a mennyit exportált, 
mégis ő követelt a külföldtől, nem pedig ez 
ő tőle. Ezért kell tehát a kereskedelmi mérleg 
mellett a fizetési mérleget is vizsgálni, vagyis 
az ország összes, nemcsak az árúforgalomból 
származó követeléseinek és tartozásainak mér
legét. Fellner szerint Magyarország fizetési 
mérlege 1907-ben a külfölddel szemben 176 5 
millió korona tartozást mutatott. Ez a megkö
zelítőleges szám azt mondja, hogy ennyivel 
voltunk adósa a külföldnek. Ausztriával szemben 
fizetési mérlegünk eredménye az, hogy 305 
millió korona a tartozásunk. Az osztrák-magyar 
monarchia fizetési mérlege pedig 1892—1901 
közt úgy alakult, hogy átlag 30 millió koronával 
volt passiv, vagyis ennyivel tartozott a monarchia 
a külföldnek.

A háború alatt kivitelünk minimálissá vált, a 
semleges és a szövetséges államokból sokat 
importáltunk. A semleges államok a tőlük 
behozott árúk ellenértékét vagy aranyban kíván
ják, a mivel a jegybank aranypolitikája miatt nem 
fizethetünk, vagy pedig saját valutájukban, vagyis 
reájuk szóló váltókban. A külföldi váltók árfo
lyama ennélfogva növekvőben van. Mivel pedig 
mi nem viszünk ki nagy mennyiségű terméket 
a külföldre, a mireánk szóló váltók árfolyama 
csökken. Ha elég külföldi értékpapiros lett volna 
a kezünkben s ezekkel fizethettünk volna, mint 
Anglia tette a háború elején, jobb lenne a hely
zetünk. Kamatlábemeléssel sem tudtuk a kül
földi tőkét becsalogatni kellőképpen s ezzel 
csökkenteni’ a váltóárfolyam magasságát A 
kivándorlóink pedig, a kik békében évenként 
150—200 millió koronát küldöttek haza, a mivel 
külföldi tartozásunknak több mint felét fizettük 
volt, a háború alatt csak kis mértékben juttatják 
haza küldeményeiket, az entente hadviselésével 
kapcsolatos bizonytalanságok következtében.

A valutarosszabbodás nemcsak a mi valu
tánkat éri, hanem az összes hadviselő államokét. 
Anglia kivételével a holland piaczon az összes 
hadviselő államok valutája az érmeparitás alatt 
jegyeztetik, élénk tanúságául annak, hogy a be- 
és kivitellel kapcsolatban a fizetési mérleg a 
hadviselő államokban mind rosszabbodott.

II.

A valutaromlás e könnyen megérthető okát 
a nagy közönség rendesen nem látja át. 
Sokkal mesterségesebb magyarázatot keres és 
ezt az itthoni drágaság kapcsán a bankjegy
mennyiség növekedésében sejti meg. A háborús 
pénzügyi műveletek révén természetesen sok 
bankjegy kerül forgalomba, hisz az állam egy
szerre a legnagyobb fogyasztóvá lett. Kell neki 
rengeteg ember, a kiket táplál és fizet, s ren
geteg árú, a mit éppen úgy meg kell hogy 
fizessen. E czélból kölcsönt vett a jegybanktól. 
Ez bankjegyekben adta ki a kölcsönt. Az állam 
azután ezekkel fizet. Tehát az árúkat fizetési 
eszközökért: bankjegyekért cserélik el. Máskor 
is így volt ez, csakhogy máskor nem csinálnak 
új fizetési eszközöket a fogyasztás czéljaira. A 
bankjegy és a többi fizetési eszköz nem a consum 
czéljára teremtődik meg, hanem azért, hogy ter
melési vagy jövedelemmegoszlási czélokra hitelt 
lehessen vele nyújtani. A takács, a mikor fonalat 
vásárol, aláír egy váltót s ezzel fizet a fonó- 
dásnak. Ennek már ma van szüksége a pénzre 
és nem várhat 3 hónapig, a mikor a váltó lejár. 
Ezért közvetlenül vagy közvetve elviszi a váltót 
a jegybankhoz, a hol leszámítolják, kifizetik a 
váltó mai értékét, a lejáratig járó kamatok levo
násával. A fonódás bankjegyekben kapta meg 
a váltó ellenértékét a jegybanktól s bankjegyek
ben teljesíti a maga fizetni valóit. Ha a takács 
elkészítette a szövetet, eladja a kereskedőnek. 
Ettől pénzt kap, váltóját beváltja, az ezért kapott 
bankjegyek visszafolynak a jegybankba s kivo
nulnak a forgalomból. A kereskedő ugyan talán 
szintén váltóval fizet és csak akkor váltja be a 
váltót, a mikor a szövetét eladta. De a váltó
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és az azért adott bankjegyek mégis csak eltűn
nek a forgalomból, a mikor a forgalomba hozott 
árú az utolsó fogyasztóhoz kerül. Ez a pénz 
normális körforgása. Az ilyen pénz termelési és 
megoszlási czélokra teremtődik. A forgalomból 
kikerül abban a perczben, a mikor a termelt 
árú készen van, illetve a mikor forgalomba jut.

Ettől a normális folyamattól teljesen eltér az 
állam által a jegybanknál felvett kölcsön esete, 
így csak fogyasztási czélra teremtődik meg az 
új fizetési eszköz, a bankjegy, a mely nem tűnik 
el a forgalomból, ha az árú a fogyasztóhoz 
eljut. Ellenkezőleg. A pénz éppen arra a czélra 
állítódik elő, hogy általa árúk jussanak forga
lomba. Az árúkészletek tehát pénzzé változnak. 
Tegyük fel Federnnei együtt, a kinek gondolat- 
menetét itt követjük, hogy a háború végéig 
minden árúkészlet elfogy s a helyére pénz kerül. 
Úgy-e ebben az esetben minden árat megadunk, 
csakhogy egy csipet liszthez jussunk? Termé
szetes, hogy ez a feltevés nagy túlzás, hiszen 
a háború alatt is állandó a továbbtermelés.

A bankjegyek mennyiség megnövekedésének 
az árakra különböző a hatása. Az a bankjegy, a 
mit a ládafiába vagy a harisnyába dugnak el, 
tezaurálnak, semmiféle hatással nincs az árak 
színvonalára. Mintha ezek nem is volnának 
forgalomban. A forgalomba került bankjegyek 
hatása már más. Az állam kölcsönvette ezeket 
a jegybanktól s fizeti ezekkel a maga fogyasztá
sában szükséges árúkat. Átadja a termelőnek, a 
kereskedőnek, a szállítónak, fizeti velük a munka
béreket, katonái gázsiját, polgári tisztviselői fize
tését. Ha ezek most több bankjegyet kapnak kéz
hez, mint ezelőtt, akkor esetleg többet is vásárol
nak. Ha azután azon árúk kínálata, a melyeket ők 
akarnak megvenni, ugyanaz marad, mint eddig, 
vagy plane csökken, akkor az árak emelkedni 
fognak. A bankjegyforgalom szaporodása tehát 
ebben atekintetben befolyásolhatja az árakat emel
kedő irányban. De hogy mennyire emeli magá
ban véve és egyedül a növekedett bankjegy
mennyiség az árakat, ezt előbb még alaposab
ban kellene szemügyre venni. A hogy én látom, 
a fizetési eszközök szaporodása csak másod
lagos szereppel bír a háborús árak alakulásában. 
A felszínen levő jelenségek mögött el van rejtve 
a végső ok, a mi a zárt közgazdasággá való 
átformálódás legalján áll és ez a következő:

A régi elmélet szerint a valuta disagiójának 
oka a fedezetlen és beválthatatlan bankjegyek 
kiadása, a bankjegyforgalom emelkedése. Az ok 
nem ez, hanem sokkal egyszerűbb. Többet kell 
a külföldnek fizetnünk, és sokkal kevesebb a 
követelésünk a külföldtől, úgy hogy a külföldi 
fizetési eszközök : a devizák után nő a kereslet. 
Ez nem talál megfelelő kielégülést, tehát a 
devizák árfolyama emelkedik éppen, úgy, a hogy 
nő az árúk ára a belföldön. A növekedett 
kereslet a csökkent kínálat mellett magasra 
hajtja a váltóárfolyamot. • A megkisebbedett 
aranyfedezettel és a fedezetlen bankjegyekkel 
ennek semmi köze. Ha a hadikölcsönökkel 
sikerülne minden bankjegyet hadikölcsönné vál
toztatni, az állam a közönségtől kapott bank
jegyekkel ki tudná fizetni a jegybanknál levő 
adósságát s a régi arány a bankjegyek fedezete

és a bankjegyek mennyisége közt helyreállana, 
ezzel a devizák árfolyama még nem csökkenne 
le arra a színvonalra, a hol a háború előtt állott. 
De ha a jegybank a maga érczalapjából 1 mil- 
liárdot aranyban a külföld rendelkezésére bocsá
tana, akkor a devizák árfolyama erősen csök
kenne, az aranyagio esetleg el is tűnnék, pedig 
ezzel a bankjegyek érczfedezete ugyancsak meg
apadna. Persze ez csak átmeneti áresés volna 
s a külföldre szóló legközelebbi fizetésnél már 
nem maradna aranyunk. De ha 1 milliárd korona 
értékű búzát itthon való fölöslegessége miatt 
exportálhatnánk, azonnal csökkenne a külföldre 
s azonnal emelkednék a miránk szóló devizák 
árfolyama, vagyis éppen olyan hatással járna 
ez, mintha aranyat küldenénk ki. Ez esetben a 
külföldre szóló tartozásainkat a külföldről való 
követeléseinkkel kiegyenlítenénk s a külföldi 
fizetési eszközök utáni kereslet azonnal csök
kenne. A melyik állam mindigexportál,annak nem 
kell arany, hogy váltóárfolyama kedvező legyen.

Az árakat pénzben fejezzük ki, így hozzuk 
közös nevezőre. Ez okozza, hogy elfelejtettük, 
miszerint a pénz csak számítási egység, de a 
dolognak nem lényege. A háború tanított meg 
ismét erre az igazságra. Nem pénzben van az 
állam vagy az ország gazdagsága, hanem javak
ban. Pénzben kell számítanunk, de javakban 
kell gondolkodnunk. Nem az a baj, hogy a 
bankjegy érczczel nincs az eddigi arányban 
fedezve, vagy hogy a bankjegy be nem váltható, 
hanem hogy fogyasztási czélokra kellett kiadni 
bankjegyeket. A külsőleg könnyen észrevehető 
jelenségeket tekintő elmélet a fedezetlen bank
jegyek kiadásában s a bankjegymennyiség és 
az érezfedezet aránya megváltozásában találta 
a bajt, a helyett, hogy a dolog mélyére tekintett 
volna, a jószágkészletek fokozatotos fogyását 
s ezeknek fizetési eszközökkel való helyettesí
tését nézte volna. Ez a körülmény, a mi azután 
abban nyilvánul, hogy kereskedelmi mérlegünk 
passivitása mellett fizetési mérlegünk is passiv, 
okozza a mi valutánk leromlását a külfölddel 
szemben s okozza a külföldi váltók árfolyamá
nak hatalmas emelkedését. A hadviselő államok 
mindenikének több-kevesebb mértékben emiatt 
szenved a valutája. És ezen segíthet ugyan 
valamit a devizaközpont megalkotása, a mi a 
devizákkal folytatott spekulácziónak gátat szabott, 
de semmiféle törvényi intézkedés nem tud való
jában és gyökeresen ezen a bajon segíteni. 
Csak egy a menekvés, ha ebben az országban 
csakugyan többet termelnek. Több munka és 
jobb munka, több árú és egyáltalában többter
melés minden gazdasági téren, ez az egyedüli 
menekvés, hogy háború után valutánk javuljon, 
váltóink árfolyama emelkedjen, a disagio csök
kenjen. Mindez nem megy egyszerre s ezért 
bizony éveken át nyögni fogjuk a váltóárfolyamok 
terén is a háború gazdasági következményeit.

III.
Minden háború nagy pénzforgalommal jár, 

mert a háborúkhoz pénz kell, még pedig nagyon 
sok pénz. Az 1848—49-iki szabadságharcz az 
önkéntes adományokon felül 64 millió forint 
papírpénzbe került. Az 1866-iki háború az
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osztrákoknak 282 millió forintba. Az 1870 - 71-iki 
háború német részen 5, franczia részen a hadi- 
sarczon kívül 4 milliárd frankba. A búr háború 
az angoloknak több mint 5 milliárd koronájába. 
A japán háború az oroszoknak 2 milliárd rubelét 
emésztette fel. Mindez semmi a mai világháború 
rettenetes költségeihez képest. Ez év januárjának 
végéig az összes hadviselő országok hadikölt
ségét egyik kimutatás 300 milliárd márkára 
becsülte, vagyis annyira, a mennyit Európa 10 
évi gabonatermése ér.

A magyar pénzügyminiszter egyik képviselő- 
házi beszédében kijelentette, hogy a háború 
első 23 hónapjában Magyarország hadiköltségei 
a hadbavonultak családjának adott támogatással 
és a hadikölcsönök kamataival együtt havonként 
440—460 millió koronát tettek Ettől az időtől 
kezdve 560—600, millió korona a havonkénti 
háborús költség. így lévén a quótának az aránya 
Magyarországon 36 4 és Ausztriában 63 6%, az 
első 23 hónap 10 6 milliárd korona magyar- 
országi hadiköltségével szemben 18 5 milliárd 
osztrák hadiköltség áll. Vagyis a monarchiának 
a háború 1916 június végéig körülbeüli 29—30 
milliárd koronájába került. Azóta nekünk 
560—600, Ausztriának 980—1050 millió koro
nába kerül havonként a háború, ha ezt havon
ként csak 1600 millió koronával számítjuk, az 
azóta 1917 május l éig eltelt 10 hónapra újabb 
16 milliárd koronát kell felvennünk, vagyis 
e szerint 30-f-16 =  46 milliárd koronát adott 
ki a monarchia a háború 33 hónapja alatt.

Az osztrák államadósságot ellenőrző bizottság 
kimutatása alapján kiszámítható adatok szerint 
Ausztriának 1916 június 30 áig 245 milliárd 
korona volt a hadiköltsége. A quóta arányában 
Magyarország ez időre eső hadiköltsége 14 
milliárd korona lenne. Azaz a monarchia hadi
költsége az első 23 hónapban nem 30, hanem 
38 5 milliárd koronát tenne ki. Ha ehhez 
az összeghez hozzáveszszük az újabb 10 hónapra 
eső 16 milliárd koronák akkor végeredményül 
1917 május 1 éig nem 46, hanem 54 5, mondjuk 
kereken 55 milliárd korona a monarchia hadi
költsége. Természetes, hogy pontos képet erről 
nem lehet még most alkotni, hisz a háborúk 
számláját, mint Franklin nagyon jól mondotta, 
csak utólagosan szokás benyújtani.

Az állam tényleges pénzügyi helyzetének 
megismerésére még tudnunk kell, hogy voltak 
adósságaink a háború előtt is Magyarország 
államadóssága 649, Ausztriáé pedig 13 0 milliárd 
koronát tett ki. A monarchia tehát körülbelül 
20 milliárd korona államadóssággal ment bele 
a háborúba. Nagyon nagy adósságnak tűnt 
fel ez annak idején s ennek láttán gondolta azt 
az entente, hogy nem bírjuk ki egy félévnél 
tovább. Hál Istennek, sokkal erősebbek voltunk 
mint az entente remélte és sokkal erősebbek 
annál is, mint a hogy magunk hittük magunkról 
Ha ezt az államadósságot hozzáadjuk a hadi
költségekhez, úgy 55 -f- 20 =  75 milliárd korona 
a monarchia eladósodottsága 1917 május l éig, 
a miből Magyarországra kb. 26—27 milliárd 
korona jut. Ha ennek a kamatfizetési összegét 
vesszük, úgy csak 5^%-kal számítva is (hisz a 
háború előtti olcsóbb kamattételű adósságok is

be vannak számítva), 1430—1450 millió korona 
az évi kamatterhünk.

íme, itt van az a pont, a melyen ismét csak 
arra az eredményre juthatunk, hogy egyedül 
akkor lehet ezt az óriási terhet elviselnünk, ha 
többet termelünk. Nem jelszó hát a többter
melés, hanem a kényszerítő szükség parancsolta 
okossági elv. De meg lehet valósítani és meg 
is fogjuk valósítani. A háborúval kapcsolatos 
óriási értékrombolást épp ilyen hatalmas arányú 
értékteremtés váltja majd fel s a romokból új 
élet, új virulás fakad. Megújhodik ez a nemzet, 
mint a hogy mindig meg tudott újulni eddigi 
véres zivatarai után is, s ha új gazdasági alapok 
jönnek a régi elavult és korhadt fundamen
tumok helyébe, földje gazdagsága, népének szor
galma segítségével az lesz, a mivé válnia kell: 
Közép-Európa tejjel-mézzel folyó Kánaánjává.

Kovács Gábor.

Földrajzi tényezők a nagyhatalmi 
politikában.

Minden nemzet élete szoros összefüggésben 
van azzal a földdarabbal, a melyhez tartozik. 
Az államalakulásokban, az egyes nemzetek tör
ténelmi fejlődésében az endogén, vagyis emberi 
hatások mellett a földrajzi tényezőknek is el- 
vitázhatatlan fontos szerepe van. A nagyhatalmi 
politika legfőbb kérdései geographiai kérdések 
is egyszersmind és csak a földrajzi szempontok 
kellő mérlegelésével oldhatók meg helyesen, 
így a világháborút előidéző és irányító okokat 
is csak megfelelő geographiai keretbe illesztve 
értékelhetjük igazi mivoltukban.

A háború vezérelve: Anglia szigeti fekvése 
által elősegített tengeri egyeduralmának fentar- 
tása és a túlságosan continentalis jellegű Orosz
ország földrajzi fekvésének megjavítása a közbe 
ékelt Németország, mint mind a kétrendbeli 
törekvést ellensúlyozó nagyhatalom rovására.

Anglia Németország letörésére kieszelt be- 
kerítési politikáját Németország és szövetségesei 
viszonylagos földrajzi helyzetének gyengeségére 
alapította, azt remélve, hogy a nyílt tenger 
felől hajóival, hosszú szárazföldi határai felől 
pedig ellenséges seregekkel zárva el, rövid idő 
alatt éhínségre és belső erőforrásainak kiapa
dására fogja kárhoztatni. Számításait azonban 
a saját fegyverében való elbizakodottság: a 
központi hatalmak földrajzi összetartozandó- 
ságában rejlő hatalom energiája hiúsította meg.

Anglia világhatalma kifejlődésének legfonto
sabb tényezője: tengeri fekvése. Ez mentette 
meg a szigetország népét azoktól az évszázados 
küzdelmektől, melyek a continens népeit gyen
gítették. A tenger által biztosított védelem fej
lesztette ki az angol nép önérzetét, független
ségét és imperialistikus törekvéseit. A művelt 
európai continenshez való közelsége tetle lehe
tővé számára a szárazföldi népekkel való cultu- 
rális érintkezést. Kitünően tagozott partjai, ked
vező éghajlata, termékeny medenezékre való 
tagolódása szintén nagyban elősegítették tengeri 
hatalmának létrejöttét. Ahhoz azonban, hogy

j .
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az angol-szász faj földrajzi helyzetének jelentő
ségére ráeszméljen, a szigetország népességé
nek megszaporodása és történelmi befolyások 
közreműködése is kellett. Csak a XVII. század 
elején veszi kezdetét Anglia imperialistikus poli
tikája. A spanyol győzhetetlen armada felett 
aratott győzelem érlelte meg a szigetország 
fiaiban a nagyhatalmi törekvések vágyát és azt 
a tudatot, hogy ennek egyetlen alapja a tenger. 
A sok tekintetben hasonló fekvésű Japán is 
csak akkor válik világpolitikai tényezővé, amikor 
több ezeréves meddő múlt után földrajzi helyze
tének jelentőségét felismeri s megszerzi a hatalmi 
politikához szükséges culturális eszközöket.

Anglia tengeri hegemóniájának megteremté
séhez nagyban hozzájárult a nagy felfedezések 
következtében létrejött óczeáni kereskedelem, 
mely megváltoztatva Anglia addigi peripherikus 
fekvését, a legforgalmasabb tengeri útvonalakba 
kapcsolta bele. Az a körülmény, hogy a fel
fedezések úttörői nem maguk az angolok voltak, 
Anglia már csak a portugálok, spanyolok és 
hollandusok által kijelölt utakat használta és 
ezekkel a már többé kevésbbé meggyengült 
continentális népekkel szemben a közben meg
erősödött szigetországnak, könnyű volt tért
hódítani, szintén csak Anglia czéljainak kedve
zett. Ezenkívül a szerencse még abban is segí
tette Angliát, hogy gazdag vas- és kőszén
bányái a gőzhajózás és a modern gyáripar 
kifejlődésével bőven ellátták a gazdasági nagy
hatalom kialakulásához szükséges összes esz
közökkel. Elsőrendű gyarmatai nemcsak éleimi- 
czikkek és ipari nyersanyagok tekintetében 
függetlenítették más országoktól, hanem hirtelen 
fellendült iparának termékeivel elárasztotta és 
uralta az egész világpiaczot. így érthető aztán, 
hogy a legnagyobb nemzeti vagyon Angliában 
halmozódott fel s gazdagságával együtt hatalma 
és tekintélye is egyre növekedett.

Anglia kedvező földrajzi helyzete által támo
gatott hatalmát az európai politikában is igye
kezett minden kínálkozó alkalommal érvénye
síteni. Annak valósággal irányítója lett s mind
untalan arra törekedett, hogy a continens álla
mai csak az ő érdekeinek megfelelő politikát 
folytassanak. Anglia legfőbb érdeke, mint azt 
Homer Lea is kifejti „The problem of the 
saxon“ ez. müvében, hogy a continensen erős 
állam ne jöhessen létre, mert ez az ő életérde
keit veszélyezteti. Ha pedig ez mégis bekövet
keznék, ennek meggyengítésére vagy letörésére 
Anglia igyekszik mindazokat az államokat felhasz
nálni, melyek a tengeren nem számottevő 
vetélytársai. Az entente megteremtése és az 
egész bekerítési politika ezt igazolja.

Oroszország Angliának természetes ellensége, 
mert ama tengerek felé törekszik, melyekhez 
Angliának létérdekei fűződnek (Földközi-tenger, 
Indiai-óczeán).

Szárazföldi és tengeri nagyhatalom szomszéd
sága különben is örökös veszedelmek forrása. 
Az orosz-angol érdekellentétekről a háborúelőtti 
évek diplomatiai történelme bőven tanúskodhat. 
A Dardanellák, Perzsa-öböl és Afganisztán a 
két hatalom érintkező érdeksphaerájának leg
érzékenyebb pontjai. Mégis a csupán száraz

földi hatalomnak tekinthető Oroszország ez idő 
szerint korántsem jelent olyan nagy veszedelmet 
Angliára, mint az iparilag és kereskedelmileg 
megerősödött Németország. Oroszország csak 
akkor lesz félelmes vetélytársa Angliának, ha 
megfelelő tengerhez jut és gazdaságilag is meg
erősödik. Oroszország meggyengülése szintén 
fontos érdeke Angliának, de Németország le
törése annál is előbbvaló Érthető, hogy Anglia 
nem szívesen engedi át Oroszországnak Kon
stantinápolyi és a Dardanehákat, de ha a 
kényszerűség mégis erre utalja, nyomban bizto
sítékokról is gondoskodik, mint azt a Darda
nellák bejáratánál fekvő szigetek megszállása 
bizonyítja. Oroszország, mint tengeri nagy
hatalom, nemcsak Anglia hatalmát döntené 
meg, hanem az egész Európa feletti hegemóniát 
magához ragadná.

Az orosz birodalom kialakulásánál éppen ellen
tétes földrajzi tényezők működtek közre, mint 
Angliánál. Anglia nagyhatalmát a tenger és 
elszigeteltsége mozdította elő, az orosz birodalom 
pedig összefüggő, egyforma nagy felületének 
köszönheti gyors és nagymérvű megnöveke
dését. Az a roppant nagykiterjedésű síkság, 
mely Európa keleti részében elterül, minden 
átmenet nélkül folytatódik Ázsiában. Az Ural 
kivételével hegyek nem húzódnak rajta végig, 
élesen elkülönülő kisebb egységekre nem tago
zódik sehol, mint pl. Európának nyugati része. 
A végtelen síkság sem a népek vándorlásának, 
sem a hódító politikának nem állotta útját. 
A belső határok hiánya és a felszín anthropo- 
logiai egységesítő hatása miatt szilárd állam
alakulások itt nem jöhettek létre. A nagy kiterje
désű tundrák, erdők és steppék lakatlanságuknál 
vagy gyér és műveletlen népességüknél fogva, 
a nyugati államoktól való teljes elzárkózottság, 
nagyobb, müveit országok szomszédságának 
hiánya, mind kedvezően mozdították elő a 
moszkvai nagy fejedelmek hódító politikáját a 
több százéves tatár rabság szerencsés leküzdése 
után. A birodalom óriási kiterjedésével azonban 
hatalma nincs összhangzásban. Ennek egyik 
legfőbb oka continentális jellegében keresendő. 
Tengerparti fejlettsége nem nagy, határoló ten
gerei beltengerek, melyek más országoktól 
könnyen elzárhatok, vagy lakatlan területekkel 
érintkező sarkvidéki tengerek, a melyek vagy 
egyáltalában nem, vagy csak az év néhány 
hónapjában használhatók. Érthető, hogy az 
orosz czárok Nagy Pétertől kezdve birodalmuk 
continentális fekvésének hátrányait igyekeznek 
megjavítani a jégmentes tengerek felé való 
törekvés által. Mondhatjuk, hogy az orosz nagy
hatalmi politika az ország földrajzi helyzetében 
gyökerezik. Oroszország más, kisebb államok 
leigázásával igyekszik tengerre jutni s czéljait 
a politikai constellatiók szerint irányítja: egy
szer az egyik, másszor a másik szempont kerül 
előtérbe a szerint, hogy a legtöbb kilátás hol 
kínálkozik. A Svédországgal fennálló állandó 
feszült viszony, az orosz-japán háború, az 
orosz-angol érdekellentétek Perzsiában és Afga
nisztánban, az örmény kérdés s legutóbb a 
Boszporusz megnyitásának kierőszakolása mind 
ezt igazolják. Valamennyi között természetesen
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az utóbbi a legfontosabb, mert legközelebb 
fekszik a birodalom gazdasági súlypontjához, 
a dús gabonatermő dél-orosz síksághoz, mert a 
világforgalomnak egyik legfontosabb útja a 
Földközi-tenger felé vezet, honnan úgy az 
Atlanti-, mint az Indiai-óczeánba könnyen ki 
lehet jutni s végül, mert a Fekete-tenger ki
járatát környező kicsi vagy elgyengült országok 
az orosz hódító politika érvényesülését nem 
nehezítik meg. Ezért hoz Oroszország a világ
háborúban oly óriási áldozatokat, ezért intrikált 
a Balkán-államokkal s ezért igyekszik hódító 
vágyainak egyik legfőbb kerékkötőjét: az oszt
rák-magyar monarchiát szétdarabolni.

Németország világpolitikai helyzete és imperia- 
listikus törekvései is földrajzi viszonyaival álla
nak összefüggésben. A mai Németország gaz
dasági fejlődésének követelményeit saját terü
letén belül nem találja meg. Az egységessé 
vált Németország, mint egészen fiatal nagy
hatalom, kész geographiai keretek közé illesz
kedett be, melyeken nem igen állott módjában 
változtatni. Anglia és Francziaország anarchiá
juknál fogva a nagyhatalmi fejlődéshez sokkal 
kedvezőbb feltételekkel rendelkeznek s a mellett, 
hogy a világkereskedelem szempontjából is 
előnyösebb fekvésük van, határaik biztosabbak, 
élelmiczikkeiket és ipari nyerstermékeiket jórészt 
saját területeikről fedezhetik. Németországnak 
azonban csak egyik sarka néz az óczeán felé, 
tengerpartjának javarésze a ma már alárendelt 
jelentőségű Keleti-tengerre esik. Szárazföldi 
határa igen hosszú. Három nagyhatalmassággal 
és több kisebb állammal érintkezik, melyek 
mindannyian gyengítik valamivel biztonságát. 
Eltekintve attól, hogy igen hosszú vonalon kell 
határait ellenséges támadások ellen védeni és 
a tengerről is egy ellenséges nagyhatalom által 
könnyen elzárható, nincsenek mindenütt termé
szeti határai; legfontosabb folyójának : a Rajná
nak felső, és kereskedelmi szempontból még 
fontosabb alsó szakasza idegen területre esik, 
hasonlóképpen a Dunának és Visztulának is 
csak jelentéktelen része öntözi földjét. Ha pedig 
még mindezekhez hozzáveszszük, hogy az anya
ország gyarmataival együtt sem képes fedezni 
azokat a termelési szükségleteket, melyeket 
óriási mértékben fejlődő ipara és évről-évre 
körülbelül egymillióval gyarapodó népessége 
igényel, csak bámulnunk lehet azt a magasfokú 
gazdasági fellendülést, melyet Németországnak 
pár év alatt sikerült felmutatni.

Németország elkésett a gyarmatosítással. A 
mikor gyarmatpolitikához kezdett, a föld leg
értékesebb gyarmatait már elszedték tőle. Év
századok mulasztásait természetesen nem lehe
tett pótolni, főleg egy oly államnak, a mely 
sem megfelelő tengeri fekvéssel, sem erős hadi
flottával nem rendelkezik. A jobbára pénzen 
összevásárolt német gyarmatok úgy az anya
országtól, mint egymástól távol, majdnem mind 
a fehérektől alig lakható trópusok alatt feküsz- 
nek, kívül esnek a fontosabb világforgalmi 
útvonalakon, legnagyobb részük még nincs 
kihasználva s így más nemzetek gyarmataihoz 
viszonyítva, értékük vajmi kevés. Németország 
gyarmatainak hátrányait azzal igyekezett kár

pótolni, hogy tengeri kereskedelmét és ennek 
biztosítására hadi flottáját is rohamosan fejlesz
tette s a mellett, hogy elárasztotta ipartermé
keivel a világpiaczot, gazdaságilag értékes, de 
még, kihasználatlan területeket (Dél-Amerika, 
Elő-Ázsia, Kína) igyekezett a saját érdek- 
sphaerájába bekapcsolni, valamint megtette a 
diplomatiai előkészítő lépéseket arra is, hogy 
belső Afrikában belga Kongó és Angola bevoná
sával egységes nagy gyarmatterületet létesítsen.

Németország jól tudta, hogy békés szándé
kait békés úton nem valósíthatja meg. Jól 
tudta, hogy megtámadtatás esetén tengeren és 
szárazföldön is védekeznie kell. Ezért fordított 
oly nagy gondot és hozott rengeteg áldozatot 
szárazföldi hadseregének megszervezésére. Az 
ellenségeinktől sokat emlegetett „német mili- 
tarismus“ tulajdonképpen nem egyéb, mint 
jelenlegi földrajzi és gazdasági helyzete által 
reáparancsolt kényszerűség.

Az is érthető, hogy Németország mostani 
ellenfelei részéről fenyegető veszedelem tudatá
ban azoknak az államoknak a szövetségét ke
reste, melyekkel közös politikai és gazdasági 
érdekek fűzik egybe. Nyugat és Kelet felé nem 
terjeszkedhetett, ellenben a Balkán és Elő- 
Ázsia hálás talajnak kínálkozott a német tőke- 
befektetések számára. Oda pedig a monarchián 
keresztül vezet az út. Az Északi-tengertől az 
Indiai-óczeánig húzódó gazdasági lánczterület 
megteremtése még a békében foglalkoztatta 
Németország illetékes köreit s hogy ezt a há
ború alatt a kölcsönös érdekszövetség jegyében 
sikerült megalkotni, — győzelmeinknek leg
nagyobb eredménye.

Ellenségeink háborús czéljai között ott szere
pel Ausztria-Magyarország és Törökország fel- 
darabolása is. Mind a kettővel hódító politiká
jukat akaiják megvalósítani, a mely csak a 
német gazdasági blokk megtörése által érhető 
el. A monarchia feldarabolása által a Balkántól, 
török Ázsián való osztozkodással pedig az 
Indiai-óczeántól akarják elvágni Németországot 
s ilymódon megakadályozni a német száraz
földi imperium kifejlődését.

Kjellen szerint1 Ausztria-Magyarország a há
ború ethnopolitikai, Ázsiai-Törökország pedig 
geopolitikai súlypontja. Ausztria-Magyarország 
sem politikailag, sem földrajzilag nem egységes 
terület, de mint a germán és szláv nagyhatal
mak ütközőpontján fekvő állam, európai hiva
tást teljesít. A monarchiának a nemzetiségi elv 
szerint való feldarabolása úgy geographiai, mint 
politikai szempontból a legnagyobb képtelenség. 
Földrajzilag egységes, évezredes államterület 
(Magyarország) darabolódnék szét s geo- 
graphiailag teljesen elhibázott, ingatag kis 
államalakulások jönnének létre A számos apró 
állam örökös egyenetlenségben állana egymással 
s a mint a Balkán példája is igazolja, ezeket 
a belső zavarokat valamely szomszédos nagy
hatalom s elsősorban Oroszország a saját javára 
igyekeznék kihasználni, a mi ismét csak fel
borítaná a világbékét.

1 Kjellen: Die politischen Probleme des Welt
krieges. 1916.

•



189

Ázsiai-Törökország földrajzi helyzeténél fogva 
lett a nagyhatalmi törekvések czéltáblája. Hely
zetének jelentőségét az adja meg, hogy három 
continens közé ékelődik s elválasztja egymástól 
a világforgalom szempontjából oly nagy jelentő
ségű Földközi-tengert és Indiai-óczeánt. A három 
continens összekapcsoló útjai itt találkoznak 
össze s itt halad végig az Európát az Indiai - 
óczeánnal összekötő nagy szárazföldi (Bagdad- 
vasút) és tengeri útvonal (Szuezi-csatorna). 
Elő-Ázsia mind a három nagyhatalom imperia- 
listikus czéljai számára alkalmas terület. Orosz
ország itt is a jó tengerhez vezető utat keresi, 
egyrészt Oroszországon, másrészt Perzsián és 
Mezopotámián keresztül; Anglia a szárazföldi 
összeköttetést két legfontosabb gyarmata, India 
és Egyptom között Szíria, Mezopotámia és Dél- 
Perzsia meghódításával, hogy így Indiától a 
Fokföldig összefüggő szárazföldi területtel ren
delkezzék. Egymástól távoleső gyarmatainak 
ilymódon való összekapcsolása nemcsak azoknak 
a sorsát biztosítaná, hanem Anglia hatalmát is 
jelentékeny mértékben emelné. Végül Német
ország a hosszú tengeri út helyett közvetlen szá
razföldi összeköttetést akar az Indiai-óczeán és a 
gazdaságilag kihasználatlan keleti országok felé.

Az ehhez a területhez fűződő fontos hatalmi 
érdekek és érdekellentétek már a háború előtt 
sejtetni engedték, hogy a három érdekelt nagy
hatalom között előbb-utóbb kenyértörésre kerül 
a dolog.

Ázsiai-Törökország látszólag a világháború 
másodrendű színtere, valóságban pedig a béke 
legfontosabb problémája itt van lefektetve. A 
különböző érdekek közül egyedül Németországé 
biztosítaná Törökország fenmaradását. Helyesen 
ismerte fel tehát helyzetét, mikor hozzánk csat
lakozott.

A nagyhatalmi politika vezérelvei Kje!len 
szerint: a belső összetartás, terjeszkedés lehe
tősége és a mozgásszabadság. A mint a fentiek
ből kitűnik, valamennyi földrajzi szempontokat 
takar, minők: jó határok és új területek szer
zése és gyarmatosítása (terjeszkedés), a meg
lévő, de különálló területek összekapcsolása 
(belső összetartás), kereskedelmi útvonalak bizto
sítása és a tengerre jutás (mozgásszabadság).

Röviden azt mondhatjuk tehát, hogy a nagy
hatalmi politika legfőbb vezéreszméje a föld
rajzi helyzet megjavítására irányuló törekvés.

Dr. Hézser Aurél.

Braila, Gala ez és Konstancza.
Kevés három olyan név van a világháború 

krónikájában, melyet az utóbbi időben annyit 
emlegettek volna, mint ennek a három román 
kikötőnek a nevét. Konstancza volt az első 
lépés Románia meghódítása felé, az első intő 
példa az elbizakodott oláhoknak, Braila már 
a keserű kijózanodás idején esett el s Galacz 
eleste fogja jelenteni azt, hogy Románia telje
sen a kezünkben van, a három fontos város 
tehát az annyi dicsőséget, de főleg elégtételt 
hozott oláhok elleni hadjáratunknak három 
határköve.

Braila (65,000 lakosa voli 1913-ban) a leg
fontosabb kiviteli kikötője Romániának, mert a 
nagy termelő vidékekhez igen közel esik s így 
a Nagy-Oláhország nevű rész terményeinek ki
vitelére földrajzi helyzeténél fogva legalkalma
sabb, míg vele szemben Galacz inkább a be
hozatalt bonyolítja le és így meg tudjuk érteni, 
hogy ugyanegy folyón, egymástól csak 21 km- 
nyire, két ilyen nagy kikötő tudott kifejlődni s 
csak ez az érdekes forgalom-megoszlás tudja 
lehetővé tenni, hogy a két város közti versen
gés egymásra nincs káros hatással. Különböző 
a forgalmuk iránya s így a versengés csak a 
forgalom fejlesztésére szolgáló eszközök létesí
tésében nyilvánul meg, sőt még maga az oláh 
kormány is nagyon ügyelt, hogy mindkét város 
kikötő-berendezései és építményei teljesen egy
formák legyenek, nehogy aránytalanság álljon 
be a kettő között.

Braila helyzete annyiban előnyösebb, hogy 
a hazánkból kifelé törekvő forgalmat vasutai 
magához vonják, s mivel a Dunán eddig a 
kisebb tengeri hajók is feljárhattak, annak 
egyik hajózási határa, a hol az árúkat át kell 
rakni folyami gőzösökre vagy pedig vasútra. 
A mikor még a törökök uralkodtak ezen a vi
déken, ők Ibrahilnak nevezték a várost s ebből 
eredt később az oláh elnevezés. Régi várából, 
a melyet az oroszok sokszor megostromoltak, 
ma már semmi sincs meg. Főkiviteli czikkei 
gabonafélék voltak s még a szomszédos Szerbia 
és Bulgária gabonájának jelentékeny része 
került Brailán át kivitelre. Gabonakereskedel
mének czéljaira épült terménybörzéje s a szá
razföldről behozott gabonaféléket nagy malmai
ban lisztté őrölték s leginkább már mint lisz
tet vitték ki.

1887-ig Romániának leginkább hazánk szál
lította a lisztet, ekkor azonban hirtelen a liszt
vámot 9 leire emelték fel s ennek védelme 
alatt csakhamar annyira fejlődött a román 
malomipar, hogy most már nemcsak hogy nem 
szorulnak rá a külföldi őrlésre, hanem maguk 
is kivitelképesek s habár a román parasztság 
még most is a nagyszámú és kezdetleges be
rendezésű vízimalmokat használja az őrlésre, 
mégis a nagyobb városokban hatalmas gőzmal
mok épültek, így pl. Braila malmai naponta 
55 vagon búzát képesek naponta felőrölni. 
Braila közelében nagy fűrészgyárak vannak s 
ezeknek köszönheti nagy fakivitelét, hazánkból 
is Erdély déli részén volt Magyar-Olasz Erdő
ipar r.-t. sok fát vitt ki Brailán át a Levantére, 
Konstantinápolyba és Görögországba. Vitt még 
ki szeszt és zöldségeket is, utóbbiakat csaknem 
kizárólag Bulgáriából, a hol a szorgalmas bol
gár kertészek zöldségféléket igen nagy mennyi
ségben termesztettek.

Bevitele rizs-, olaj-, czukor-,kávé-, gyarmatárú-, 
fa-, petróleum-, kőszénből s mindenekelőtt pedig 
ipari czikkekből állott, habár ez utóbbiak be
vitele az egyre fejlődő oláh gyáripar folytán 
már csökkenőben volt. Hosszú dunaparti rakodó
helyein rakodtak a hajók, a melyeknek nem 
kellett az elzárt kikötőmedenezébe (dokk) men
niük, a dokkjában is elfért 10 nagy hajó, a 
vízparton álló hatalmas raktárak igen sok árút
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voltak képesek magukba fogadni. Dokkja Ga- 
laczéhoz hasonló berendezésű volt s avval együtt 
az volt a hátránya, hogy állóvize télen köny- 
nyen befagyott s ilyenkor csakis a nyílt folyami 
rakpartokat lehetett használni.

Galacz (Galati, 72,000 lakosa volt 1913-ban) 
földrajzi fekvése annyiban volt kedvező, hogy 
a Duna két nagy baloldali mellékfolyójának, a 
Szeretnek (Siretu) és a Prutnak (Prutet) torko
lata közt, közvetlen a deltavidék kezdetén fe
küdt s mivel kikötőjébe a nagyobb tengeri 
hajók is bejárhattak, azt lehet mondani, hogy 
a Duna torkolaívidékének stratégiai és keres

kedelmi kapuja volt, már az ókorban is ez 
adta meg a jelentőségét. Római telep állott a 
helyén s ezt is erődítésekkel védték hódítások 
ellen. A város a két folyótorkolat és a Brates- 
tó (Bratesu) vize közt levő és kelet felé hirtelen 
meredeken elvégződő térhullámon épült s ezért 
felső és alsó városra oszlik. Az alsó város 
(Mahala) a kőfalakkal védett Dunaparton épült 
s kelet felé messze elnyúlik, itt a Brates-tó 
árasztásai ellen a Reni felé épített, de azután 
abbahagyott vasúti pálya töltései védik. A Ma
hala legfontosabb része a kikötő utczája, a 
melynek mentén van a börze, a hajóstársaságok 
irodái, a román királyi kereskedelmi és hajó
zási hivatal, a nagy kiviteli czégek irodái stb., 
s így az egész kereskedelmi élete itt játszódik 
le. Keleti felében épült az új kereskedelmi ki- 
kötőmedencze, távolabb az oláh dunai hajóhad 
arzenálisa, a Prutig terjedő partvidék pedig az 
erdélyi határhegyekből a Szereten és mellék
folyóin leúsztatott hatalmas fatömegek felhal
mozására szolgál.

Téli kikötője a Szeret-torkolat alatt épült, 
de csakis a dunai monitorok számára van meg
nyitva, kereskedelmi hajóknak nem szabad fel- 
használniok. A felsőváros két részből áll, a déli 
fele sűrűn tele van építve, az északi felében 
pedig gyönyörű kertek közepén épült villaszerű 
épületek fekiisznek, ez a gazdagok negyede, 
itt vannak a consulok lakásai, a Duna-bizottság 
székhelye, szállodák, kávéházak, iskolák stb. 
Ennek a városrésznek legforgalmasabb utczái 
északdéli irányban haladnak, pl. a Traján-út, 
egy helyütt egy nagykiterjedésü nyolczszögletű 
térrel megszakítva, ezenkívül még több nagyobb 
tere és egy népkertje (Gradina publica) is van. 
Brailán át Bukaresttel (Bucuresci) és Jasival 
is vasúti összeköttetésben áll, szabadkikötői 
jellege Brailáéval egyszerre megszűnt 1883-ban. 
Kikötőmedenczéjének hossza 500 m, szélessége 
120 m s egy 30 m széles tölcséralakú csatorna 
köti össze a Duna vizével.

Épületek leginkább az északi partján vannak, 
itt van két óriási elevátor a gabona felhalmo
zására és a hajókba való közvetlen beöntésére, 
ezek silosokkal is fel vannak szerelve. A silos 
a gabonaneműek hosszabb időre való elraktá
rozásához nélkülözhetetlen, mert ezek ha tartó
san levegőtől elzártan állanak, levegőhiány 
miatt megdohosodnak s ezért a gabonát a ma
gasból leszórva kiszellőztetik és kitisztítják bi
zonyos időközökben, ezt a munkát végzik a 
silosok.

A rakparton van még néhány raktárház déli
gyümölcsök, fűszerek stb. raktározására, ugyan
csak itt van még a vámház, a rendőrség s 
egyéb kikötői irodák. A medencze vize 5 m. 
mély, 4 m.-rel emelkedik föléje a rakpart s így 
a legnagyobb árvíz sem önti el, maga a Duna- 
part is hosszan ki van építve a rakodás meg
könnyítésére.

Galacz ipara nem nagyon fejlett, gőzmalmai, 
magyar tőkével alapított műmalma, több fűrész- 
gyára, szappan- és gyertyaöntője, bőr- és 
czipőgyára van, kereskedelme azonban sokkal 
jelentősebb és ez adja meg a város gazdasági 
jelentőségét, ezért következik közvetlenül Buka
rest után fontosságra nézve. Brailával szemben 
(kiviteli főczikke a gabona) a behozatalban ját
szik fontos szerepet s ez a jellege 1887 óta 
egyre inkább erősödik, mert ekkor kezdte meg 
Románia monarchiánkkal szemben a vámhábo
rút s ezért kereskedelme egyre inkább a sza
bad tengeri útirányt választotta. 1887-ben már 
külön törvényt hoztak román nemzeti kereske
delmi tengerhajózás létesítésére, ez azonban 
ténylegesen csak 1896-ban kezdődött meg, a 
mikor egy törvény nagyobb összeget adott ke
reskedelmi hajópark vásárlására, a mely azután 
lassan létre is jött s így 1911-ben Romániának 
5 posta- és 5 teherszállítógőzöse járt a Dunán, 
a mi bizony a magyar, osztrák és német édes
vízi kereskedelmi hajóhaddal szemben igen kevés.

Legfontosabb kiviteli czikke a fa, a melyet 
a Szeret és mellékfolyóin úsztatnak le a határ
menti havasokból, itt feldolgozzák és a Föld
közi-tenger kikötőibe, a Levantére és német 
piaczokra szállítják. Helyben leginkább csak a 
belföldi fát dolgozzák fel, a magyar és bukó-
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vínai nyers fát pedig legtöbbször továbbítják 
Besszarábiába, mert ennek csak a transito (át
meneti) forgalma vámmentes, ha pedig belföl
dön feldolgozzák, úgy a magas vámot is meg 
kell fizetni. Mivel az utóbbi időkben a fakeres
kedelem a monarchián belül is egyre kedvezőbb 
helyzetbe került, így előrelátható, hogy mivel 
Galacz piaczán túlnyomó részben a mi fáink 
kerülnek eladásra, Galacz fakivitele és átmenő
kereskedelme a jövőben csökkenni fog, 1911-ben 
29,053 vaggon fát vitt ki. A szálfákból gyak
ran nagy tutajokat állítanak össze, ezeket vitor
lával látják el és a Fekete-tengeren át Batum 
kaukázusi kikötőbe irányítják s azután nagy 
bádogedényekben petróleumot szállítanak rajta. 
Gabonakereskedelme csak mintegy negyedrésze 
Brailáénak, kedvezőtlen vasúti összeköttetései 
miatt s a moldvai gabona is inkább Odesszán 
át kerül kivitelre, a mit a Galacz—Beriad—Jasi 
vasút jobb kapcsolásával igyekeztek ellensúlyozni 
és idetéríteni.

Az oroszok alacsony vasúti és hajózási tari
fákkal arra törekedtek, hogy Galiczia és Buko
vina fakereskedelmét maguk felé tereljék és az 
ő dunai kikötőjük, Reni számára biztosítsák, a 
mire a románok a Galacz felé irányuló vasúti 
forgalomban a díjszabást jelentékenyen leszál
lították, hogy az oroszok intézkedéseivel szembe
szállhassanak, mégis Odessza fakivitele, való
színűleg Galaczé rovására, az utóbbi években 
gyarapodott, viszont Galacz sokszor kivisz 
besszarábiai gabonát, a mit meg az oroszok 
Reni kikötőjének kiépítésével és jó vasúthálózat 
létesítésével igyekeznek lehetetlenné tenni. Lát
juk tehát, hogy éles a verseny az Alduna orosz 
és román kikötői közt, bár kétségtelen, hogy 
még Galacz áll az első helyen.

A Galaczból kikerülő mezőgazdasági árúkat 
leginkább Anglia vásárolta meg, jelentősebb 
mennyiséget vittek még Belgiumba, Hollandiába, 
Antwerpenbe és Amsterdamba, Németországba 
is sokat továbbítottak ez utóbbi kikötőkön át, 
de közvetlen is szállítottak ide, kivitte még a 
skandináv államokba, Franczia- és Spanyol- 
országba és olasz közvetítéssel Svájczba is. 
A lisztet leginkább Törökország (Konstanti
nápoly) fogyasztja el, bort déli franczia kikö
tőkbe vittek ki.

Szarvasmarhakivitele az utóbbi időkben 
csaknem teljesen megszűnt, mert az egész oláh 
állattenyésztés, az Ausztria-Magyarország hatá
rán felállított tilalom következtében a vámháború 
ideje alatt (1884—1909) nagyon lehanyatlott s 
a mikor a meghatározott mennyiségű leölt 
áljatok behozatalát az 1909-iki vámegyezség 
szerint ismét megengedték, kitűnt, hogy Románia 
állatállománya a vámháború alatt annyira meg
csappant számszerint is, hogy a belföldi áraik 
is magasak voltak s így a megengedett mennyi
ség behozatalát sem volt képes ellátni. Hátrá
nya volt még ez idő alatt az is az állattenyésztésé
nek, hogy igen magas adóval sújtották a szeszt, 
a szeszgyárak száma leapadt s a gazdák nem 
bírtak elegendő moslékot kapni a szeszgyárak
ból hizlalásra. Galacz egyéb öntött és kovácsolt 
vas-, aczél- és vasárú- stb. kivitele az említet
tek mellett csekély volt.

A vámháború idejéig hazánk és Ausztria 
látta el Galacz és egész Románia bevitelének 
jókora részét, azontúl azonban Német- és Fran- 
cziaország foglalták el helyüket, így pl. akkor 
szorult ki a hazai czukor Romániából s 1886- 
ban Galacz már franczia czukrot kezdett be
vinni s ez látja most is el a fogyasztás 70%-át, 
kevés német, belga és orosz czukorral együtt. 
Kávét Trieszt vagy Anglia útján, rizst közvet
lenül Rangoonból, déligyümölcsöket Görög- és 
Törökországból, nyers gyapotot pedig Indiából 
szerzett be, Anglia posztókat és jutaárúkat, 
gépeket és vegyszereket, cserzett bőröket, sze-

2. ábra.

net, Oroszország kenderárúkat, monarchiánk 
(különösen Csehország) a magas vámok daczára 
is vitt be papirost és üvegárúkat. Galacz gyá
raiban, mint egész Romániában általában, a 
gyári munkások idegenek, mert a benszülött 
oláh munkások ilyen munkára egyáltalában 
nem használhatók, csak a háziiparhoz értenek, 
s mivel eszközeik még nagyrészt igen kezdet
legesek s a nép is igen igénytelen, csaknem 
minden szükségletüket saját maguk ki tudják elé
gíteni. Sok magyar, székely famunkás dolgozott 
Galacz gőzfürészgyáraiban, a kiknek legnagyobb 
része a hirtelenül kitört háború következtében 
künrekedt.

Kikötőforgalmában természetesen a Duna- 
gőzhajózási Társaság hajói jelentékenyen sze
repeltek, mellette a Magyar Folyam- és Tenger- 
hajózási r.-t., az Osztrák Lloyd, több angol, 
franczia, orosz, olasz, görög, sőt török társaság 
is rendszeresen járatta hajóit Galaczba ; hajó- 
forgalma volt 1910-ben :
érkezett 1149 tengeri hajó 694,206 tonnatartalommal 

„ 2663 folyami „ 400,125 „ „
indult 1200 tengeri „ 725,452 „ „

„ 2625 folyami „ 393,835 „ ,

s összes vízi árúforgalma mintegy 22 millió 
korona értékű volt. A mióta szabadkikötői jel-
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lege megszűnt, kereskedelme csak keveset fej
lődött, legnagyobb segítségére az volna, ha a 
Dunát (illetőleg a Regen nevű mellékfolyóját) 
a Rajnával a Majnán át összekötő Lajos-csator- 
nát (Ludwigskanal) nagyobb folyami teherhajók 
számára kellő kimélyítéssel járhatóvá tennék, 
mert így Európa legjelentősebb víziútjának 
egyik végében olyan jelentős szerepet vihetne, 
mint a Rajna torkolatában levő Rotterdam s 
avval Európa szívén át közvetlen, olcsó vízi- 
úton át is összeköttetésben állana, nyerstermé
nyeit így értékesíthetné legkönnyebben a Nyu
gat piaczain s iparczikk behozatala is sokkal 
olcsóbb volna, mint Gibraltáron és Konstanti- 
nápolyon át. A Lajos-csatorna kibővítése fogja 
megadni a Duna világforgalmi jelentőségét s 
akkor Galacz fontossága is meg fog nőni.

3. ábra.

Galacz a székhelye az európai Duna-bizott- 
ságnak (Comission européenne), a melyet az 
1856 márczius 30-iki párisi béke alapított meg 
s résztvevői eredetileg a párisi békét aláíró 
hatalmak voltak, de az 1878-iki berlini béke 
óta Románia is képviselve volt egy kiküldöttel. 
Ennek a bizottságnak feladata volt tervezni és 
végrehajtani azokat a munkákat, a melyek szük
ségesek a hajózás akadályainak eltávolítására 
Iszakcsától lefelé a Dunatorkolatban. A másik, 
az úgynevezett parti államok bizottsága (Co- 
mission riveraine) a folyamrendészeti, hajózási 
szabályok kidolgozásál a, a folyószabályozások
nak az egész Duna hosszában való végrehaj
tására, a hajózás akadálytalan lefolyásának 
ellenőrzésére és előmozdítására alakult.

Ezekre a bizottságokra igen nagy szükség 
volt, mert az Alduna, a Vaskapu és a Duna- 
delta a hajózást teljesedi lehetetlenné tették s 
ezeket az akadályokat a bizottságok munkái 
hárították el. Különösen nehéz volt a torkolat

szabályozása, ugyanis itt a Duna vizének se
bessége a tengerbe való ütközéssel járó ütkö
zés miatt erősen megcsökken s lassan egészen 
meg is szűnik s így a magával hozott iszapot 
lerakja, torkolati ágait eliszapolja, új ágakat 
mos ki, a deltáját a tenger rovására állandóan 
növeli s annak vizét is az egész környéken el- 
sekélyesíti.

A Duna-bizottság a szabályozásra legalkal
masabbnak, daczára csekély vízmennyiségének 
(2/-27-ed rész), a Szulina-torkolatágat találta, s 
ennek 5 m. mélységre való kimélyítése 1902-ben 
készen lett s a torkolathoz szűk, hosszú, pár
huzamos kőgátakat építettek, ezek a folyóvíz 
nek az összeszorííás által nagyobb sebességet 
adnak, az tehát iszapját nem itt, hanem jóval 
beljebb a tengerben rakja le. Ez a megoldás 
sem végleges, mert a feltöltés ma is csak fo
lyamatban van, azt megakadályozni semmi 
módon sem lehet, most a párhuzamos gátak 
végén rakódik le a hordalék s ezért bizonyos 
idő múlva meg kell a gátakat hosszabbítani, 
de legalább egyelőre mégis el van hárítva, > 
ájlandó kotratására és épségben tartására foly
ton ügyelni kell. A Kilia-ágban van a legtöbb 
víz (17/27-ed rész), de ez igen sok apróbb ágra 
oszlik s így nem alkalmas a hajózásra, a déli, 
Szentgyörgy-ág torkolatában pedig nagykiterje
désű. csupán 15 m mélységű homokzátony 
van, ezért használhatatlan, átvágása pedig igen 
sokba kerülne.

Dunai forgalmunknak minden fejlesztése da
czára is még mindig nem eléggé veszünk részt 
az Alduna forgalmában. A Szulinán át irányult 
aldunai, illetőleg tengeri hajóforgalomban 1914- 
ben a következőképpen részesedtünk:

az összes hajók
a hajók számának tonnatartal

nemzetisége %-a mának %-a
magyar . . . . . 5 0 41
osztrák . . . . . 6 4 7-8
angol. . . . . . 26-0 3 4 i
görög............... . . 21-9 24-6
olasz . . . . . . 9-6 71

A tonnatartalom szerinti csekélyebb részese
dés elárulja, hogy aldunai hajóink kicsinyek 
még a görög hajókkal összehasonlítva is, az 
Aldunától sokkal távolabb fekvő Olasz-, a sok
kal kicsinyebb Görögország is fölülmúlnak ben
nünket s daczára annak, hogy hazánk terüle
tére jut a Duna legjobban hajózható, hosszú 
középső szakasza, mégis ennyire el vagyunk 
maradva, ez mutatja legjobban a dunai hajó
zásunk fejlesztésének szükségességét, mert külön
ben hátrányunk igen nehezen lesz pótolható. 
Galaczból kiindulólag járatta hajóit a Magyar 
Keleti Tengerhajózási R. T. Szulina-Konstancza- 
Várna-Burgasz érintésével Konstantinápolyba, 
régebben évente 36 járatot tartott, az új 1914-iki 
kormányszerződés azonban évi 52 (azaz heti) 
járatra kötelezte s ezért a régebbi Kelet gőzöse 
mellé a Corvin hajót szerezte be, hogy ennek 
eleget tehessen,, viszont ezek fejében az állami 
támogatás összegét megfelelően fölemelték.

Konstancza (Constantsa, török neve Küsz- 
tendzse, ókori Constantia, 1913-ban 27.000
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lakosa volt) a dobrudzsai partvidék közepén 
fekszik, Romániának ez az egyetlen igazi ten
geri kikötője. Természetes kikötőmedenczéje 
nem volt, mesterséges kikötőjének építése több 
mint 50 millió leibe került, két nagy és három 
kisebb medenczéből áll, a rakodásra számos 
daru, tárház stb. szolgál, gabona-elevátorai siló- 
szókkal is el vannak látva s naponta 1000 vag- 
gon gabonát is képesek hajókba rakni. Látjuk 
tehát, hogy a román kormányzat alig egy év
tized alatt annyit fordított a kikötő kiépítésére 
mint mi Fiúméra 41 év alatt összesen (1871-től 
1912-ig bezárólag a fiumei kikötőre fordított 
kiadások összege 51.5 millió korona), a mi leg
jobban bizonyítja azt, hogy a románok meny
nyire fölismerték a szabad kereskedelem legfőbb 
útjának, a tengernek a jelentőségét, pedig mi 
még sokkal inkább rá volnánk utalva a tengeri, 
szabad útvonalra, hiszen közös vámterületünk 
jolytán külkereskedelmünknek legnagyobbrésze 
Ausztria határain át kénytelen lebonyolódni.

Konstancza egyik kikötőmedenczéje a petró
leum raktározására és behajózására szolgál, hatal
mas tartályai vannak messze elágazó csőveze
tékkel s külön csővezeték köti össze a Kárpá
tok délkeleti szögletében fekvő petróleumforrá
sok főtelepével Campinával, hogy a petróleum 
olcsón juthasson el a kiviteli kikötőbe. A petró
leumipar Romániában oly óriási fejlődésen 
ment keresztül, hogy nagyszabású berendezé
sek kellettek annak helyes kezelésére és érté
kesítésére, ezek közé tartozott a konstanczai 
kikötő külön petróleumkikötőjének építése is. 
1895-ben az oláh petróleum termelés értéke 
még csak 75,000 tonna volt, 1903-ban 384,009 
tonna, 1911-ben pedig már 1.544,072 tonna, 
vagyis tizenhat év alatt a termelés húszszoro
sára növekedett s habár az oláh tőke ez ipar- 
vállalatoknak csak 6°/0-át alapította, mégis ez 
Románia egyik legfontosabb gazdasági ága s 
így érthetjük, hogy ennek érdekében minden 
áldozatot hajlandók meghozni. A konstanczai 
kikötő fontosságát növeli az a körülmény, hogy 
a mikor a dunai hajózás jégzajlás, alacsony 
vízállás vagy egyéb akadály miatt szünetelni 
kénytelen, akkor ez Romániának egyetlen hasz
nálható kikötője, a mely minden évszakban füg
getlen az időjárástól a folyami kikötőkkel szem
ben s a forgalom ilyenkor leginkább erre irá
nyul. Mindig erre veszi útját a posta- és sze
mélyforgalom, mert egy 60 km-es vasút a Duná
tól csakhamar a tengerpartra juttat s nem kell 
a Dunán észak felé a 450 km hosszúságú nagy 
kerülőt megtenni. A Dunát kanyarulata megté
telére a dobrudzsai kemény kőzetekből álló 
dombvidék kényszeríti, ennek egyik mélyedésé
ben, ahol a 2—3 m magas, két-háromszoros 
földhányás sorozat, az ú. n. Traianus-sáncz 
vonul végig, visz a vasút Csernavodától Kon
stancza felé. A csernavodai pompás vasúti híd 
egymaga 10 millió leibe került, ez az Alsó- 
Duna egyetlen hídja, valóságos technikai mű
remek.

Konstancza kivitele leginhább gabonafélékből, 
kukoriczából, árpából búzából stb. állott, a 
Dobrudzsából, ahol igen sok juhot legeltetnek, 
főleg gyapjút vitt ki, bevitelét Galaczéhoz

hasonlóan főként iparczikkek tették. Tenger
partja lankás és homokos lévén, rajta pompás 
hullámverés van s ez teszi Románia legelőke
lőbb és leglátogatottabb tengeri fürdőjévé. Új 
kikötőjét 1909 okt 10-én nyitották meg, 80 ha. 
terjedelmű, két nagy, nyolcz m. mély vizű meden- 
czéje van, a melyeket 1377 és 1443 m. hosszú 
hullámtörő gátak zárnak el a nyílt tengertől, 
hajóforgalma 1909-ben 690 hajó volt 932,807 
tonna tartalommal. Konstanczát 1905 óta kábel 
köti össze Konstantinápolylyal. Közelében fekszik 
Anadolkőj falu, a mely Tomi néven Ovidius 
számüzetési helye volt Kr. u. 8—17 között.

Ha egy kis állam, mint Románia, a Balkán 
félszigeten, a melyről csak mint a megtestesült 
culturálatlanságról szoktak — elég helytelenül — 
beszélni, ilyen hatalmas áldozatokat hoz egyet
len tengeri kikötőjéért, akkor nekünk magya
roknak, a kiknek országa és népessége három
szor oly nagy és mégis csak egyetlen tengeri 
kikötőnk van, erre sokkal több gondot kellene 
fordítanunk, különösen mivel nekünk nagyobb 
szükségünk van a tengeri szállításokra. Ha pedig 
régi vezető szerepünket a Balkánon, a melyet 
az utóbbi évtizedek vámháborúi alatt teljesen 
elvesztettünk, a háború után vissza akarjuk 
nyerni, a mire gazdasági életünk érdekében 
múlhatatlanul szükségünk is van, akkor dunai 
hajózásunkat kell erősen fejlesztenünk és a béke
kötés alkalmával megfelelő gazdasági szerző
désektől kell gondoskodnunk. Tanuljunk ellen
ségeinktől is jót és hasznosat, hogy azt is 
hazánk javára fordíthassuk.

Dr. Kerekes Zoltán.

A primitív mágia tünettana.
Annak, a mit a nagy közönség ma varázs

lat vagy mágia néven ismer és emleget, e kis 
dolgozat csak ősi, helyesebben állandó és elen
gedhetetlen elemeit tekinti. Bár a gólem-féle 
mágikus mythusok vagy a Winterri féle mágusok, 
legalább alapjaikban, a mágia körébe tartoznak, 
mégis megcsináltságukban, illetve működésük
ben nem tiszta, illetve nem közvetlen jelensé
gek. Ilyen kései és összetett tünemények fejte
getésébe nem bocsátkozhatunk és megfejtésüket 
az olvasóra hagyjuk, kit a hozzá szükséges leg
főbb elemekre, mondhatni a mágia alapjaira 
fogunk csak kitaníthatni, a természet belső kény
szereitől létrehozott, ú. n. primitiv mágiára, a 
hogy ez leginkább a természeti törzseknél („va
dak“) vagy a természeti fokhoz közelálló népek
nél, illetve néprétegeknél található. így e beve
zetésnek sem teljességi, sem tudományos igényei 
nincsenek, csak mintegy alapját adja az igazi 
problémáknak, melyek ezen ismeretek után és 
alapján kezdődnek.1 Itt be fogjuk érni a mágia 
mibenlétének csak igen rövid és tágan körvona- 
lozott ismertetésével, hogy haladéktalanul a tüne
mények leírásához foghassunk.

Mágia alatt egyszerűen a varázslatot értjük, 
bár szoktak e két szó közt, a nyelvhasználat 
alapján, különbségeket tenni. A mikor t. i. szel-

1 Szerző ezekkel más helyt kíván foglalkozni.
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lemek befolyásolásáról van szó és ez úgy tör
ténik. mintha csak emberekkel szemben történ
nék — pl. a szellemet lármaveréssel elriasztják, 
— ezt a varázs névvel szokás nevezni; mikor 
azonban nem számolunk szellemekkel vagy leg
alább is nem a közönséges psychologiától kínált 
eszközökkel élünk — pl. füsteregetéssel esőt 
csinálunk, vagy egy szellemet nevének tudásá
val kényszerítünk engedelmességre, — ezt má
giának nevezik. E különbségtevés kissé csinált 
s így mi e két szót azonos értelemben fogjuk 
használni. A mágia neve egyébként a régi per
zsák örökös papságának görögősített nevéből 
származik. A magiusiah tisztének viselőit ó-per
zsa ékiratok szerint magush-oknak, az új-per
zsában mog'-oknak nevezik. Jeremias próféta 
mag névvel hívja Babylon papjait. (Újabban a 
méd-perzsa szót a szumér imga-val hozzák ösz- 
sze.) Mágia alatt a parsok és médek valami ma
gasabb természettudományt értettek, melybe egy
aránt beletartozott a vallásbölcsészet és a csil
lagászattan is. Herodotos álomfejtőknek ismeri 
a mágusokat, később (Lukianos, Cicero) egy
aránt papok és varázslók; a nyugati cultur- 
népek figyelmét a „magos“ természetfeletti ereje 
ragadta meg. Európában a görög mageia, mageüo 
(varázslók) stb. szavakat varázslatra, bűvölésre 
és titkos tudományokra alkalmazták.1

Maga a fogalom egyike a legnehezebben meg- 
határozhatóknak. Azonban e szó hallatán körül
belül mindenki oly hatások arányozására gon
dol, melyek általános vélemény szerint felül
múlják az emberi képesség határait, de egyben 
kívül esnek azon körön, melyet a vallásénak 
tekintünk. Persze a nehézség épp e két kör 
különválasztásában van. Fakirok önkívületi álla
potában, mely látszólag emberfeletti teljesítmé
nyekre képesít, de sok más esetben is, a mágia 
vallásos képzetekkel fonódott össze; viszont 
például a vallásos mysteriumok lényegileg semmi 
más, mint nyilvános mágia (De Yong, Das antike 
Mysterien wesen, 1909, 198. 1.). E helyt mind
amellett beérjük e tág és elnagyolt alappal, 
mert végre is nagyjában eligazít, hol találjuk 
azokat a jelenségeket, melyeknek bemutatására 
vállalkoztunk.

Persze a jelenségek teljes ismeretéhez tud
nunk kellene, milyen mágikus eseményeket és 
felfogásokat mutatott az emberiség, fejlődése 
különböző koraiban és rétegeiben. Ám törté
nelmi áttekintésről kereteink közt egyáltalán nem, 
különben is csak nehezen lehet szó: Enne- 
moser és Lehmann vaskos kötetei sem oldották 
meg e feladatot. Vannak ellenben a babonás
mágikus gondolkozásnak időtől és helytől füg
getlenül állandó jelenségei, egy „alap“, mely 
számtalanszor ismétlődik és csak úgy megvan 
az ó- és középkori, mint a modern vagy a ter
mészeti ember eszmevilágában. Tanácsosabb 
tehát — kívül a történelmi időrenden — csak 
ezeket az általános köröket kijelölni, melyeknek 
összege a mágia valami, primitiv - általános 
képét adja ki. Persze e kép valójában hamisí

1 A név történetéről közelebbit 1. J. Ennemoser ma 
már nagyon elavult könyvében : Geschichte der Magie 
1844, 64.. kk. 11. és Encyclopaedia Britannica 15. köt. 
9. kiad. (1893) 199. 1.

tott, helyesebben: sehol sem él az eredetije és 
legkevésbbé sem nevezhető a primitiv népek 
mágiájának; hiszen a vallásos-mágikus fogal
mak ezek között sem azonos mennyiségűek és 
távolról sem egyformák (pl. az afrikai négerek 
és amerikai indiánok magasan állnak egyes 
ausztráliai törzsek fölött). Az így kapható kereszt- 
métszet csupán az a szövet lesz, mely minden, 
igazán a mágia körébe tartozó, úgy primitiv 
mint összetett esetben, alap gyanánt felismer
hető. Hogy ezt megkaphassuk, fejtegetésünkben 
a mágia létezésének történelmi kérdéseit mögéje 
fogjuk helyezni a mágia állandó és maradandó 
elemei után való kutatásnak.

*

A mágia élő tömb, melynek összetevő részei 
külön-kiilön sem állandó helylyel, sem határo
zott szereppel nem bírhatnak. A szellem, mely 
a varázslót elfogta vagy a kit a varázsló a maga 
belsejében „elfogott“, összeolvad ennek leiké
vel és mágikus erejével; varázsló és szellem 
gyakran egymásba mosódnak, sőt egyazon ne
vet is viselik. A szertartás, a szellem és a va
rázsló személye egység, melyből az elemek 
egyike vagy másika teljesen el is tűnhetik a 
nélkül, hogy az egésznek varázsjelleme meg
változnék. Ä mágikus élet nem oszlik tartomá
nyokra, mint a vallásos; nincsenek autonóm intéz
ményei és kategóriái: minden előforduló esetben 
az egész tünet sokkal inkább valóságos valami, 
mint egyes részei (V. ö. Hubert & Mauss, Es- 
quisse d'une théorie générale de la magié; 
L’Année Sociologique 1902/03, 87. 1.). így ösz- 
szetevő elemekre csak a tárgyalás kedvéért oszt
juk a mágikus tüneményeket, bár egyes mozza
natokat — különféle okok miatt — úgy sem 
tudunk illő súlylyal rendszerbe állítani. Nem 
emelhettük ki, pl., külön a közönség szerepét, 
noha a közönség — főleg hangulata szempont
jából — éppen nem lényegtelen tényező, a mit 
legjobban sejtetnek az ilyenféle, gyakori kije
lentések, hogy: „szellemek csak akkor vannak, 
ha hisznek bennük; hitetleneknek nem jönnek 
elő“ stb. (L. pl. Doré-Kennely, Researches into 
Chinese Superstitions, 1914. I. 145. 1.) E pon
ton ugyanis még hiányoznak a kellő előmun
kálatok. Egyébként azonban a mágikus czere- 
móniák alak- vagy tünettanában két főelemet 
kell elsősorban tekinteni: a mágus (varázsló) 
személyét és a végrehajtott rítust.1

1. A mágus nem okvetlenül külön ezzel fog
lalkozó ember (speciálista); vannak mágikus 
rítusok, melyeket bárki végezhet, így egyes 
mezei-, vadász-, vagy halász- stb. varázslatok 
szertartásait. Ez az eset mindenképp ritkább s a 
mellett gyakorlása közben az alkalmi varázsló 
sincs normális állapotban. Hogy is lehetne mi
kor étkezési, nemi és társasági tilalmak, böjt, 
álom, előkészítő gesztusok stb. egészen új em
bert alkottak belőle! így legtöbb közösségben 
a varázslás egyenesen és kizárólag a hivatáso
sok dolga. A varázslók és boszorkányok külö
nösen hajlamos egyének; hisztériások; a kiknek

1 A következőkhöz v. ö. különösen Hubert & Mauss 
i. h. 20. kk. 11.
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szemmelverésre alkalmas a tekintetük; heves 
mozdulatú, ideges, ügyes, szaggatott beszédű, 
szónoki vagy költői hajlamú emberek.1 Külsőleg 
is megjelöli őket— a középkorban — a „signum 
diaboli“ („ördögjel“), — Ausztráliában — a per
forált nyelv, stb. Működésükre bizonyos önkí
vületi állapot a legjellemzőbb. Sokszor ezeket az 
exaltatiós tüneteket mesterségesen idézik elő 
(tánczoló dervisek, stb).2 De akár hajlamosán, 
akár szándékosan, a mágusnak okvetlen beléjük 
kell jutnia. A jakut sámánnak visiói vannak: 
vízbe-tüzbe akar ugrani, kést fog magára stb. 
E látvány az aggódó figyelőkben azt a benyo
mást hivatott kelteni, hogy a varázsló túl van 
a közönséges világon és ez a rendkívüli állapot 
egy ismeretlen hatalom nyilvánulásának állapota, 
(„megszállottság“) Ez a hatalom teszi hatékony- 
nyá a varázsló ténykedését. Természetesen azon
ban az az álláspont, melyet a társadalom e 
megkülönböztetett renddel szemben felvesz, nagy 
mértékben „adományozza“ e mágikus eré
nyeket, A nők nagy alkalmasságát is inkább a 
qualitásaikra vonatkozó társadalmi érzések, sem
mint physikai jellegük (a menses vagy a hisz
téria) teszik. Az égvén kivételes társadalmi hely
zete az. mely legkönnyebben képesít a varázs
lásra. Coelibatus, elkülönítettség, a természet- 
felettihez való viszony stb. teszi a törzsfők, 
legendás herczegek, pap-király-istenek hatalmát. 
Ilyen czímen varázsló az „idegen“ is 3 annyira, 
hogy pl. a védák-korabeli Indiában a varázsló 
egyik neve az „idegen“. E rendkívüli jellem
vonás szükségének megfelelően a varázsló, mint 
ilyen, rendkívülinek jelölt helyzetben van. Cso
dás mesék, szájhagyományok, „legendák“ veszik 
körül: testéből mindenféle hatalom és erő árad, 
mindenhol való, nem ismeri a nehézkedés vagy 
az ellenmondás törvényeit, lelke eljár a testétől; 
kirepül a varázsló parancsára; és a ki ezt lei
kével megcsinálja, az varázsló. A mágus hatalma 
tehát elsősorban társadalmi minősítés dolga; a 
közvélemény teszi őt és ad neki befolyást, mit 
az egyén nem nyerhet el tetszése szerint és ön
hatalmúlag; ellenkezőleg azonban, akaratlan 
mágusokat ismer az irodalom, hiszen elsősor
ban a tömegtől függ, hogy valakit mindentudó
nak tartson.

A varázshatalom megszerzése (a varázslóvá- 
válás), már a hindu Pataűjali szerint, születéssel, 
a mágikus formulák és substantiák megisme
résével és önkínzó-önkivületes állapotokkal tör
ténik.4 A születéssel öröklés formájához (pl. a 
tlinkiteknél), úgv látszik, ritka szerencsés körül
mények kellenek, de a varázsló még így is sok
szor csak külön álomban kapja hatalmát (ama- 
zuluk!). Gyakoribbak erre azok a módok, melyek 
egy társadalmi alakulatba lépésnek külső jeleit 
mutatják, ú. in. a kinyilatkoztatás (revelatio), 
az avatás (initiatio) és a hagyományozás (traditio).

1 L. Tvlor, The Primitive Culture. I4, 1903, 131. kk. 11.
2 Erről bővebben : levons, Introduction to the history 

of Religion, 191T, 287. 1.
3 V. Ö. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1916, 42. 1. 

3. jgvz.
1 Hubert & Mauss monographiáia. L’origine des pou- 

voirs magiques (Mélanges. 1909, 131—187. 1.), melyből 
e helyet idézzük, mindenesetre csak ausztráliai törzsekre 
vonatkozik.

A kinyilatkoztatást szellemek, — rokonok szel
lemei sírjaikon, vagy istenszellemek pl. a szi
várvány útján vagy kristályokba tömörítve —- 
szokták eszközölni, sokszor igen bonyolult mó
don, miközben a jelölt symbolikusan meghal 
és újjászületik (pl. a clallomoknál). Azonban 
így is a szellemekkel való összeköttetés vagy 
a szellemmé-válás rendesen csak az elengedhe
tetlen és esetről eseíre megújítandó hallucinatiós- 
önkívületi állapottól számítódik, melyet elvonu
lás, böjt, önsanyargatás stb. készít elő. Az 
initiatio többnyire életre szól és főleg egyéb, régi 
mágusok eszközük. Sok helyt (pl. az irokézek
nél) azonos a vallásos avatással. Olyan személyi 
mássá-válást jelent, melyet legjobban a rende
sen velejáró névváltoztatás jellemez: az új em
bernek új név kell. A mágikus traditio ünne
pélyes, feltételekhez kötött. Bizonyos varázs — 
például — csak bizonyos esetekben alkalmaz
ható, stb. — Az így megszerzett hatalom nagyon 
érzékeny és kényes birtok, melyre vigyázni kell, 
mert még álomban is elveszíthető, hát még a 
javastarisznya elhagyásával!

A vallásos-mágikus képzetek szétfolyó termé
szete magyarázza, hogy bár a varázslóban ere
detileg csak székelnek a természetfeletti erők, 
a varázsló csak tudja az eszközöket, melyekkel 
a mágikus és személyes erőkre hatni lehet, 
mégis igen gyakran eszközből czéllá, a hatalom 
közvetítőjéből a hatalommá lesz.1 Ausztráliában 
a tekintélyes varázsló vezetője, főnöke, királya 
is népének. Az afrikai, magasabban álló király 
varázslóból lett. A barundik ma is élő hite szerint 
trónörökösük születésekor markában hozza mind
azokat a terményeket, melyek Urundiban terem
nek. (H. Meyer, Die Barundi, 1916, 58. és 91.1.) 
Ezzel jár, hogy a varázsló és Isten közt álló 
határok is elmosódtak. A toaripi törzs feje Új- 
Guineában szélcsendet és vihart csinál; a Mar- 
kesi-szigeteken egyes emberek — mint istenek 
— termékenységet, éhhalált, betegséget és halált 
küldenek. Az emberisten alkalmas feje a nép
nek : mindennel ellátja. Nyomok még a régi 
görögöknél és északi germánoknál is látszanak; 
a nembabonás Homerosba is belekerült a hit, 
hogy a jó király országában kitünően fejlődik 
a termés, esik az eső stb. Khína és Japán még 
legújabban is theokratiák voltak, a hol az ural
kodót istennek tisztelték. A legrégibb cultur- 
államokban, mint Egyptom, Mexikó, Peru stb. 
az uralkodó istenember; tekintélye a természet- 
feletti erőn alapszik, a mely benne van s a mi 
felett rendelkezik.

Egyéni varázslók mellett már görög írók em
lítenek mágus-családokat. Ilyenek Indiában, 
Melanesiában stb. is vannak és sokszor igen 
közel állnak a titkos-mystikus szertartások gyü
lekezeteihez (Egyptom), de általában erős társa
dalmi jelleggel bírnak, a mint ez különösen a 
középkorban szembeszökő. Sok helyt, a társulás 
nyomai nélkül is, társulati fegyelem szabja meg 
a varázslók életszabályait.

Olyan kis és kezdetleges csoportok, melyek
nek (a népi varázs fokán álló) tagjai változtatás

1 A következőkhöz 1. M. P. Nilsson, Primitive Re
ligion 1911, 53. k. 1. is.



nélkül ismétlik a hagyományos mágikus gesz
tusokat, tulajdonképp mágikus társaságok.

2. Maguk a mágikus aktusok néha közönsé
ges és egyszerű gesztusok, néha igen össze
tettek ; egész sereg járulékos tilalom és eljárás 
tartozhatik hozzájuk, csak úgy mint a vallásos 
szertartásoknoz. E tisztulási, áldozati stb. rítu
sok külső túlsúlyát a görög katharmos szó je
lentése is mutatja, mely eredetileg a tisztulást, 
aztán általán a mágikus rítust jelenti. A mágia 
és vallás ilyen közös területei mindenesetre több 
figyelmet érdemelnének, minta mennyiben eddig 
részesülhettek. Egyébként a mágikus és cultikus 
cselekmények közt olyan a viszony, mint a mágia 
és vallás közt. A végrehajtó egyén sokszor nem 
tudná megmondani, vájjon egyenesen a végzett 
cselekvéstől vagy egy megnyert íensöbb lény 
(numen) közvetítésétől vár-e eredményt.

Igen fontos ez aktusoknál a ritus ideje. Né
melyiknek éjfélkor, másnak a nap bizonyos órá
jában (napkelte, szürkület, napnyugta), vagy pl. 
pénteken, vagy holdállás szerint kell történnie. 
E viszonylatok fontossága csatolja a csillagá
szattant oly szorosan a mágiához. A 7. vagy 
77. vagy 777. hó vagy év, a soístitium, napéj
egyenlőség, egyes szentek stb. ünnepeinek éj
szakája vagy előestéje különösen alkalmas idő
pontok. — Épp így nem közömbös a hely. 
Sokszor a mágiának, mint a vallásnak, külön 
szentélye van, esetleg közös is a valláséval, 
még pedig nemcsak Indiában vagy Melanesiá- 
ban, hanem a keresztény Európában is. Egyes 
szertartásokat a varázslónak egyenesen temp
lomban, sőt áz oltáron kell végrehajtania. Más
kor épp az dönt a hely megválasztásában, hogy 
tisztátlansága miatt alkalmatlan a valiás számára 
vagy különösebb meggondolás fűződik hozzá. 
Keresztutak (gondoljunk Tompa „Keresztútról“ 
czímü költeményére), temetők, erdők, mocsarak, 
árok stb., a hol kísértetek és szellemek tanyáz
nak, mindezek kedvelt helyek a mágiában; 
hasonló fontossága lehet a határnak, mezőnek, 
küszöbnek, tetőnek, ösvénynek stb. Minden
esetre legjellemzőbbek azok az esetek, melyek
ben mesterségesen teremtődik meg a ritus és 
hely közti összefüggés. Hogy ellenségét elbű
völhesse, a házára vagy éppen elébe köp a 
varázsló; ha más „jele“ nincs, varázskor vagy 
négyzet vonásával különbözteti meg a helyet, 
a hol működik; ezzel templumot (gör. temenosz, 
a temno, a. m. „vágok“ igéből), azaz „szent“ 
czélra kihasított területet teremt magának.

A használt eszközök is különféle feltételeknek 
vannak alávetve. Például gyógyítófüvet temető
ben vagy napnyugtakor kell keresni; határozott 
rendben, bizonyos ujjakkal és esetleges külön 
kikötésekkel leszedni. Az anyagok kikészítése 
és használatba állítása is aprólékos és hossza
dalmas. Ettől azonban eltekintve, már eredeti
leg is csak olyan tárgynak és olyan hatást 
szoktak tulajdonítani, a mely a tárgygyal és 
akár valóságos, akár neki tulajdonított minősé
gével nincsen ellenmondásban. Vallásos jelen
tőségük révén szerepelnek mint a varázs elő- 
segítői az áldozati ajándékok és a szenteltvíz; 
éppen tisztátlanságuk és megvetettségük révén 
az emberi váladékok. Más dolgoknak csak a

rítussal összefüggésben van valami feltett vagy 
valóságos tulajdonságuk; a mágikus pharma- 
copoea bizonyos állatoknak, növényeknek vagy 
köveknek ezerfajta erényét ismeri. Az eszközö
kön és anyagokon kívül a mágikus felszerelés 
egyes darabjai is nagy fontossággal bírnak. 
Legismertebb a varázsgyűrü szerepe, de a képek, 
kulcsok, orsók, tükrök, ollók, üstök, kerepelők 
stb. egész légiója is idetartozik. Az írókéz vagy 
sziú varázsló bűvös tarisznyájában bábúk. tol
lak, kagylók, gyöngyök, csontok hevernek; 
varázspálczát, késeket, nyilat stb. hord. Csak 
jusson eszünkbe, mi minden tartozik Faust bo
szorkánykonyhájának felszerelésébe!

A főaktus előtt úgy a varázsló, mint kliense 
előkészítő szertartásoknak van alávetve. Tiszta
ság, mosakodás, kenekedés, külön ruha (tiszta 
vagy szennyes), maszk, koszorú, álöltözet, mez
telenség és a mi fő : megfelelő hit és komoly
ság gyakran szerepelnek — egyebek közt — 
mint elengedhetetlen feltételek. Imák, könyör
gések, talizmánok védik az operálót a kezelt és 
veszedelmes hatalmak ellenségeskedésével szem
ben. Mágikus tánczok, zene, intoxatiók, füstö
lők stb. teremtik meg a kellő erkölcsi, lelki, sőt 
testi állapotot (trance, révület). A ritus végén, 
hatásának határolására és a működők büntet
lenségének biztosítására vannak, a vallás áldo
zatainak megfelelően, bezáró rítusok is. Ilyen, 
hogy a helyről visszafordulás nélkül kell távozni, 
stb. És a rítusok meg formák e tömkelegé 
nagyon is érthető: a varázslók szándékosan 
keresik és csinálják, hogy sikertelenség esetén 
— mögötte bújhassanak meg. De meg, bármi 
köznapi legyen a mágikus ritus, ritkává is akar
ják tenni. Ezért minden czeremónia rendkívüli 
irányba törekszik; a mozdulatok fordítottjai a 
rendeseknek; idő és egyéb feltételek látszólag 
valósíthatatlanok; tisztátlan anyag, obscoen prak
tika különösen kedveltek. Minden keresett, ter- 
mészetlelienes, lehetőleg nem egyszerű.

Maguk a ható rítusok vagy tettel vagy szóval 
hajtódnak végre.

Az első (monualis) csoportban főszerepet az 
ú. n. Sympathikus vagy symbolikus szertartá
sok játszák. Frazer, a mágia egyik legismer
tebb tekintélye, főleg ezeket érti mágia alatt.1 
E csoportnak két törvénye van : a hasonlóság 
és az érintkezés (contagion); ezek mentén ide
tartoznak a „hasonszenvi“ (homoeopathikus) és 
contagiós mágia jelenségei. Az első azon az 
elven alapszik, hogy az egymáshoz hasonló dol
gok azonosak. Elhagyott japán lányok a szal
mából és rongyból font bábuban hűtlen ked
veseiket szegezik fel a fára. India, Babylon, 
Egyptom, Görögország és Róma classikus 
földjén csak úgy mint Ausztrália és Afrika ben- 
szülöttei, a Barbados-szigeteken és a dakotáknál 
csakúgy mint a modern Skóczia lakói közt: az 
ellenség képének elpusztításával eszközük az 
ellenség megsemmisítését („Rachepuppe“ ; de- 
fixio).'2 De hasonlóságon alapul a busman eső
varázs is, melyben máglyák tüzének fekete füstje,

1 The Golden Bough, I. r . : The Magic Art stb. 191P, 
I. 52. kk. 11.

2 Példákat 1. Frazer, i. h. 55—173. 1. és E. Sander, 
Die Religion der Griechen, 1914, 65. k. 1.
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vagy a zulu áldozat, hol a bikák feketesége 
hivatott a (fekete) esőfelhőket elővarázsolni; 
hasonlóságon a földmíves varázs, mely elöljáró 
emberi példával buzdítja termékenyülésre a föl
det; hasonlóságon a szerelmi varázs, mely tűzbe
dobott viaszk-szívvel kényszeríti a szeretett férfi 
szívét olvadozni. Minden a végzett és az óhaj
tott dolog hasonlóságán fordul m eg; maga a 
hasonlóság hat, minden természetfeletti lény 
közbejötté nélkül. Az is természetes, hogy ha 
a hasonlóság ilyen veszedelmes erő, sokszor a 
netalán károssá válható bekövetkezését előzete
sen is kivédik — tilalmakkal (tabuk). Ha a 
férfiak vadászaton vagy hadban járnak, sok 
minden tilos asszonyaiknak vagy gyerekeiknek, 
a mi emlékeztethetne valami, a férfiak sikerét 
netalán veszélyeztető eshetőségre.

A contagiós (összefüggésen alapuló) mágia 
elve szerint dolgok, a melyek egyszer valahogy 
összetartoztak, sympathikusan továbbra is ösz- 
szetartoznak úgy, hogy bármi éri az egyik részt, 
hasonlót szenved a másik. Ennek a varázsfajtá
nak rendesen már előfeltétele az utánzó mágia 
és össze is tartozik vele az érintkezés magasabb 
egységében. Ugyanis megfelelően ennek az 
összetartozáson épülő assotiátiók közvetlen érint
kezésének, a hasonlóságon épülők mindenesetre 
valami átvitt értelmű érintkezés szükségét jelen
tik.1 Legelterjedtebb az e fajta mágikus sym- 
pathiák közül az, melyet az ember és egyes 
részei (haja, körme, neve, étele, lábnyoma stb.) 
közé képzelnek.2 Innen az egész világon fel
található félelem, mely a haj- és körömvágáshoz, 
a haj- és köiömhulladékok körülhagyásához fű
ződik. Mai orthodox zsidók is rendjén valónak 
tartják a levágott körömdarabok elégetését. Az 
ó-görög varázsló ellenségét leírt nevének átsze
rvezésével ölte meg. Átoktáblán közönséges a 
felírás, hogy „megkötöm a nevedet és maga
dat“. A kivágott lábnyom is veszedelmes zálog 
egy varázsló kezében. Végre az emberevés (kan- 
nibalismus) egyik, régen felismert indítéka is a 
mágia hitelvén á ll: A primitiv azért is eszi a 
kiváló ősnek, az idegennek vagy istenének tes
tét, hogy ennek jó tulajdonságait átkebelezze 
magába.3

Szóbeli (oralis) rítusok alatt rendesen a rá- 
éneklések (incontatiók) különféle fajtáit értik. 
Ezek fontosságára és elterjedtségére jellemző, 
hogy az indogermán népek általában az éneklés 
szavával fejezik ki a varázslást. A görög basz- 
kainö és baszkania (bűvölök és bűvölés) a bádzö 
(a. m. beszélek); a goész (varázsló) és a goé- 
teüö (elvarázsolok) szavak a goáö (kiáltok ; goosz, 
goé -a. m. jajgatás, sőt üvöltött varázsszó is !) 
igéből származnak; a latin fascinum (varázs) 
és fascinare (elbűvölni) a fari (szólani) tövével 
függ össze; a franczia charme (varázs) a latin 
carmenbő\ ered, a mi éneket jelent, stb. Ha
sonló tüneteket mutat a szláv, litván és germán 
szókincs.4 Ma a szóbeli rítusok az északi (finn

1 V. ö. S. Freud, Totem und Tabu 1913, 78. 1.
2 Példák Frazernél, i. h. 174. kk. 11.
3 Ez egész gondolatkomplexumról 1. Homerus Com

paratus IV. (E. Philol. Közlöny 1916).
4 L. 0. Schrader, Reallexikon der indogerm. Alter

tumskunde, 1901, II. 975. 1.; Marett-Hoops, Die Anthro-

stb.) varázshitben játszanak különös szerepet, 
azonban, kétséges, vannak e egyáltalán néma 
rítusok; kétségtelen csak az, hogy egy részük 
tisztán szózatos.

A mágiában megvan minden, a vallásban 
ismeretes orális ritus: az eskü (v. ö. R. Hirzel, 
Der Eid, 1902, 53. 1. és Schrader, i. h. 165. 
kk. 11.), fogadalom, óhajtás, ima, hymnus, fel
kiáltás, egyszerű formulák, stb. Legnevezeteseb
bek a ráéneklések közül azok, a melyek a Sym
pathikus rítusoknak felelnek meg. Az ilyenek 
néha már maguk sympathikusan hatnak: dol
gok vagy tettek megnevezése felidézi a dolgo
kat vagy tetteket. A gyógyító bübájosság az 
eltávolítást, elűzést jelentő szókkal játszik, hogy 
a bajt okozó démont legyőzze. Más eljárás a 
cselekedetes ritus leírása vagy elemlegetése azzal 
a czéllal, hogy hasson. Az áldozatoknak meg
felelő imák és hymnusok is vannak a mágiában 
és a védákból.

Oldenberg nagy számmal említ eseteket, me
lyekben az áldozat (illetve ima) és a varázslat 
(illetve varázsszó) össze vannak keverve.1 Har
madik fajta ráéneklés az ú. n. elbeszélő (my- 
thikus), melynek legegyszerűbb faja egy szán
dékolt művelet leírása, mese vagy elbeszélés 
formájában, heroikus vagy isteni hősökkel és 
azzal a felhívó czélzással, hogy ha ez vagy az a 
hős vagy isten vagy szent meg tudta ekkor 
vagy akkor ezt vagy azt a nehéz dolgot csi
nálni, úgy képes most is hasonlót cselekedni. 
Idetartoznak az ú. n. eredet rítusok is,2 melyek
kel nem foglalkozhatunk bővebben.

Terjedelemre e ráéneklések majd jelentősek, 
majd egyhangú-rövidek: egy-egy hangutánzó szó, 
egy isten- vagy démonnév sokszor elismételve, 
esetleg csak egyszer kijelentve, sokszor csak 
ennyi az egész. Főleg a név hatalma nagy. A 
ki egy szellem nevét tudja, engedelmességre 
kényszerítheti. „Ach wie gut, dass niemand 
weiss, Dass ich Rumpelstilzchen heiss“, — 
énekli a német népmese démonja.3 Rómát — 
régi hit szerint — az biztosította elleneitől, hogy 
védő istenének szent nevét titokban tudta tar
tani. De sokszor egy-egy betűnek van mágikus 
hatalma. A tunguz sámán (Radloff szerint) a-kat 
és /-két mormol maga elé; a tlinkit „Zauber
lehrlinge^ pedig különféle hangsúlylyal négy 
o-t ejtenek ki, miközben a vidrát a varázsláshoz 
elengedhetetlen vidranyelvért megölik. A görög- 
egyptomi betűvarázs (Ephesia grammata) is ide
tartozik.

E rítusok mind valami hatalmat akarnak fel
idézni és egy rítust specialisálni. A szóvarázs 
precisiroz; teljessé teszi a tevő rítust, a melyet 
ki is szoríthat. Ha elfogadjuk Huberték felfo
gását : néma varázs tulajdonképp nincs is, mert 
a hallgatás mögött mindég hallgatag ráéneklés

pologie und die Klassiker, 118. kk. 11. (Jevons); v. ö. 
Söderblom (Stübe), Das Werden der Religion 1916, 
270. kk. 11. is.

1 Die Religion des Veda, 1894. 313., 438., 458., 476.. 
522. k. stb.

2 L. Hubert & Mauss, Esquisse 53. k. 1.
3 V. ö. Bastian, Zur vergleichenden Psychologie 

(Ztschrift f. Völkerpsychologie und Sprachwissensch. 
1868), 177. 1.

28



198

lappang, melyet a vágy feltétlenül felkelt a 
lélekben. Ez alapon tehát a tevőleges ritus a 
néma ráéneklés fordításának tekinthető; benne 
a gesztus jel és nyelv egyszerre; eredetileg 
azonban a varázsló fizikai cselekedet nélkül, 
csak hangjával, leheljeiével, vágyával alkot, meg
semmisít, vadászik stb. Természetes, hogy ily 
jelentőséges szellemidézéseknél gondosan kell a 
helyes szókra ügyelni és pl. a megszólításnak 
nem volna szabad hibásnak, fogyatékosnak 
lennie. „Vagy a mi néven kívánsz neveztetni“ 
(vei quo nomine appellari vis), teszik hozzá óva
tosan az isten összes ismert neveinek felsoro
lásához az imádkozó rómaiak is.

A ráéneklés rendesen külön nyelven szól, 
mely az istenek, szellemek, — a mágia nyelve. 
A malájoknál bizonyos szellemeknek külön nyel
vük van („kámfornyelv“, bhásahantu); hason
lóan az eszkimóknál. Jamblichos az „ephesosi 
betűket“ az istenek nyelvének nevezi. A mágia 
szanszkritul beszélt a prakritok Indiájában, egyp- 
tomi és héber nyelven a görögöknél, görögül a 
latinoknál és latinul minálunk. Mint a tevőleges 
rítusokban, itt is mindig az érthetetlen, a régies
kedés, az idegen kifejezés kerestetik. Abraca- 
dabrával és megfordított miatyánkkal kénysze
rítik a szellemeket és isteneket. De fontos az 
elsuttogás és éneklés hangja (a varázslók ú. n. 
susurrus necromanticus-a) vagy a specialis rit
mus is,1 sőt sokszor a hangsúlyozás fontosabb 
lehet a szónál. Minderről a különböző mágikus 
tanításokban titokzatosan szabatos előírások 
szólnak.

A positiv rítusok mellett már érintettünk ne
gativ tabukat.2 Azonban a varázsló és kliensei 
megtartóztatásait itten nem tárgyalhatjuk részle
tesebben.

3. Csak még a rítusok és a varázslók egy
máshoz való viszonyát akarjuk pár megjegyzés
sel jellemezni. Minden mágusnak megvan a 
maga reczeptje, eszköze, varázstarisznyája, a 
melyeket fatálisán mindig használ (Hubert & 
Mauss, 57. 1.); sokszor tehát nem annyira a 
mágikus erő speciális és természetszerű fel- 
használása, mint inkább a tudott ritus meghatá
rozza a varázsló működését; minden varázsló 
azt és úgy csinálja, a mit és a hogy tud. így 
a tudott reczeptek, melyeket derűre-borúra al
kalmaznak, végre is értelmetlen hókusz-pókuszszá 
lesznek, mert a forma győzedelmeskedik a lé
nyegen. — E pontba tartozik a varázslók jó
hiszeműségének kérdése is. Tudni kell, hogy a 
varázshatalom megszerzését jelző önkívület ren
desen komoly; a sokféle nélkülözés, a hit és 
esetleg az avatás szertartásai suggestiv hatást 
gyakorolnak a jelöltre; a többit megteszik a 
követő meditatiók és klienseik teljes bizalma. 
Az ausztráliai varázsló legritkább esetben csaló.

1 Ismeretes K. Bücher elmélete, mely a szórilmus-
ban a siker egy momentumát, a varázs egy faját látja 
(Arbeit und Rhythmus, 19094 * * * 8, 332.1.), minthogy az ütemre 
(énekkel) végzett mű „wie von Zauberhänden beschleu
nigt" sikerül (432. I.). Ehhez és ez ellen 1. Preuss,
Glóbus 1905, 333. k. 1. és Die geistige Kultur der Natur
völker 85. kk. 11. olvasható vitáját és ennek kritikáját
is: W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee 1912,
444-6. 11. stb.

8 L. lentebb is és Frazen, i. h. 113. kk. II.

Bár a fa- vagy kődarabot, melyet mint beteg
séget fog a beteg testrészből kiszívni, előzőleg 
maga teszi szájába, még se szükségképpen rossz
hiszemű. Az egyes ritusok jelentősége, értelme 
és összefüggése részleteiben nem világos előtte. 
E kipróbált, titokzatos szokásokat így tanulta, 
ebben az összetartozásban vár tőlük hatást. 
Azonkívül nagy mértékben befolyásolja a mások 
suggestiója. Ha valaki, sokszor személyes hozzá
járulása nélkül is, a varázslók rendjébe emel
tetett és éveken át annyi beteg keresi fel és 
ismeri el, igen természetesen önámítás és auto- 
suggestio áldozatává esik: A beteg varázsló 
másik varázslót hív.1

A „vallásos“ hit nem tudományos megisme
rés, hanem képzelet (imaginatio) tárgya és müve.

*

A primitívek mágikus gondolkozásmódjának 
ezek az elvei és elemei érvényesülnek és kombi
nálódnak azokban a varázslatokban is, melyek 
már tudományos elméleti úton, de helyes érzék
kel és irányban fejlettek. Mikor ezek a közép
kori Európában legteljesebb virágzást mutatnak, 
csak egy elemük, az alchimia, az, mely az álta
lános népies varázsban hiányzik, de ez is inkább 
a természettudományban jelentős. A népi varázs
lat ezek az elméleti formái, az ú. n. titkos tudo
mányok, mindenesetre kivetnék sarkaiból tár
gyalásunkat. így csak a legfőbb történelmi fej
lemények határait akarjuk, a formai teljesség 
kedvéért, kijelölni.

Az ó-korban Alexandria volt a chaldeai-egyp- 
tomi varázsmüvészet fejlődésének székhelye; 
ennek tudáskészletét arabok veszik át (VII. sz ); 
Európának a XII. sz. végén a mórok nyitnak 
szédítő kilátást. Lehmann ismert könyve2 fel
ment, hogy a történelmi folyamatot korunk spiri- 
tismusáig és okkultismusáig kövessük. Legfel
jebb rámutatni kívánunk, honnan erednek a 
fejlett praktikák főbb irányai.3 E szerint a Sym
pathikus mágia, beleértve nagyrészt az ú. n. 
bűbájosság, boszorkányság, varázslat és gyó
gyító mágia tüneményeit, főleg perzsa, méd 
forrásból áramlik a történelmi életbe. A jóstu
dományok apasága viszont a chaldeusoké és az 
antrologia, clairvoyance, halottak megkérdezése 
(nekromaníeia) és a jelolvasások számos faja is 
ebbe a nagy csoportba tartozik. Főleg az egyp- 
tomiakra jellemzők a különféle csodatevések. 
(„Schwarzkünstlerei“), a hókusz-pókuszok, el- 
varázsolások, démonok leigázása stb. De ezen
kívül az ó-kor classikus népei és az északi 
nemzetek is tettek a varázstudományokban tör
ténelmi fontosságú lépéseket. A középkori Európa 
szintén három fejlődési főirányt mutat. Az egyik, 
a melyből a modern természettudományok fel
lendülése eredt: a modern „fehér“ vagy termé
szeti mágia (Paracelsus!) a maga alchimiai és 
fizikai kísérleteivel („bölcsek köve“, Albertus

1 L. különösen H. Cunow, Ursprung der Religion 
und des Gottesglaubens, 1913, 47. k., Hubert-Mauss, 
Mélanges, 186. k. 1., stb.

2 Babona és Varázslat; ford. Ranschburg Pál, 1900, 
2 kötet.

3 A következőkhöz v. ö. New Internat. Encyclop. 
(New-York) 1904, XII. k. 675.
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Magnus). A második a középkori „fekete“ mágia, 
mely az egyptomi mágia titkos istenneveinek 
példáján nevelődve, névvarázst űz. Míg ugyanis 
a chald mágusok invocatiói könyörgésformában 
hívták fel isteneiket, az egyptomi — tikos nevek 
birtokában — ráénekelt az alantas és féken 
tartott démonokra; és Európában ez utóbbi 
forma jutott diadalra: Jehova és a szentek ne
veivel parancsoltak a gonosz szellemeknek. Végre 
harmadik elemét északról, a druidoktól és teuton 
forrásból veszi a középkori mágia. Clairvoyance, 
tündérhit, jóslás és különféle varázs ez, — de 
a varázsló nem annyira a démonok dirigálásá
val, mint inkább személyes rátermettségével 
gyógyít, lát a jövőbe stb. így e hit közelről 
összefügg a diabolismussal (ördöngösség). Ezért 
is e korban a női varázslók döntő gyakorisága 
(boszorkányok). E forma jellemzően Nyugat- 
Európa sajátja.

A renaissance-szal azután a régi mágia eltű
nik Európa nyílt színéről. Elesett a keresztény
séggel folytatott harczában és megszűnt a tár
sadalmi szervezet intézménye lenni, a mi némi
leg azt is jelenti, hogy kiállott a modern tudo
mány fejlődése útjából. Ezt persze még nem 
lehet úgy értenünk, hogy akár a vallás, akár a 
tudomány ellen olyan bűnei voltak volna, mint 
néha feltüntetik; ellenkezőleg viszont: mindkét 
irányban végtelen fontosságúak a mágia elő
készítő érdemei. — Korunk spiritismusa és 
okkultismusa, a theosophia, fakirismus és ha
sonló fejlemények egyes pontjaikban minden
esetre mutatják még, hogy a primitiv mágiával 
rokonok; egészükben azonban sokkal messzebb 
esnek az eredeti forrásoktól, semhogy e helyt 
külön számba vehetnők őket.

Marót Károly.

Báró Eötvös Loránd kutatásai a 
Földön mozgó testek nehézségéről.

A Mathematikai és Physikai Társulat május 
10-iki ülésén báró Eötvös Loránd „A nehéz
ségről a Földön mozgó szerkezetekben“ czímmel 
igen nevezetes előadást tartott. Ennek az elő
adásnak keretében oly kísérletet mutatott be, 
melynek híre méltó feltűnést fog kelteni a 
tudósok körében és bizonyára a jövőben is 
sokat fog szerepelni a tudományos problémák
ban, mert szorosan összefügg azokkal a kér
désekkel, melyek a mindenség szerkezetére és 
tudományos világfelfogásunk alapjaira vonat
koznak.

Maga a probléma, mint minden nagy dolog, 
valójában végtelenül egyszerű és csak azon 
lehet csodálkozni, hogy mindezideig figyelmen 
kívül maradt. Arról van szó, miképpen változik 
a testek nehézsége, mikor nyugat- vagy kelet
felé mozognak. A nehézségi erő, miként isme
retes, két erőnek az eredője; az egyik a tömeg
vonzás, a mely csak a test körül lévő más testek 
tömegeloszlásától függ, a másik pedig a közép
pontfutó erő, a mely a test sebességének négy
zetével egyenes, a tengelytől való távolsággal 
pedig fordított arányban áll. A Földön látszólag

nyugvó állapotban lévő minden testnek, a Föld 
forgása folytán, meghatározott sebessége van 
és így reá a tengelyre merőleges irányban meg
határozott középpontfutó erő működik. Bármely 
testnek nehézségét (súlyát) tehát úgy kapjuk 
meg, ha a tömegvonzásból a középpontfutó erő 
illető részét kivonjuk. A Föld tengelyforgása 
teljesen egyenletes, tehát a sebesség és a közép
pontfutó erő is tökéletesen állandó, ennélfogva 
a Földön nyugvó testek nehézsége is tökélete
sen állandó.

Ámde másképpen áll a dolog, ha a testek mozog
nak. Minthogy a Föld nyugatról kelet felé forog, 
azért felületén a nyugat felé mozgó testek absolut 
(vagyis az állócsillagokra vonatkoztatott) sebes
sége kisebbszik, a kelet felé mozgóké pedig 
nagyobbszik és ugyanilyen értelemben változik 
a középpontfutó erő is. A nyugat felé mozgó tes
teknél tehát a tömegvonzásból kevesebbet, a 
kelet felé mozgóknál pedig többet kell levonni 
mint a nyugvó testeknél. Amazoknak nehéz
sége a mozgás folytán nagyobbszik, emezeké 
kisebbszik.1

Ismétlem, csodálatos az, hogy ez az igen 
egyszerű dolog annyi időn át figyelmen kívül 
maradt. Pedig a nehézségi erő változásai igen 
gondos és kiterjedt kutatások tárgyaijegfőképen 
azért, mert ez a kérdés a legszorosabb kap
csolatban van Földünk alakjának kérdésével. 
Mozgótesteken is történtek ilyen mérések. így 
például a porosz földmérők 0 . Hecker veze
tése alatt 1901 és 1905 között igen gondos 
megfigyeléseket végeztek az Indiai, Atlanti és 
Csendes óceánokon mozgó hajókon, mi közben 
a nehézségi erőnek olyan változásait is lemérték, 
melyek a szóban forgónál több százszor kisebbek. 
Igaz ugyan, hogy a czél egészen más volt. Azt 
akarták ugyanis megtudni, miképpen vannak 
a tömegek a tenger feneke alatt eloszolva. Isme
retes, hogy a Föld szilárd kérgének tömegei 
egyensúlyban (isostasiában) vannak, mintha 
folyadékok volnának. A felületen lévő hegyek
nek és tömegösszesűrűsödéseknek a mélység
ben tömeghiányok felelnek meg, úgy hogy a 
hydrostatikus nyomáshoz hasonlítható nyomásuk 
mindenütt ki van egyenlítve. A kérdés már most 
az volt, vájjon az isostasia meg van-e a tenger
fenék alatt is. Minthogy a tenger vízének sűrű
sége kisebb mint a Föld felületén lévő tömegeké, 
azért Faye elmélete szerint a tenger feneke alatt 
nagyobb tömegeknek kell lenniök mint a száraz
föld alatt. Ennek a kérdésnek a megoldására 
vállalkoztak a porosz földmérők. A feladat nem 
volt könnyű, mert hajón a szokásos ingákat és 
lengő szerkezeteket nem lehet használni a nehéz
ségi erő lemérésére, tehát H. Mohn statikus

1 Természetesen ez csak addig van így, a míg mozgó 
test sebessége nem nagyobb mint a Föld illető pont
jának sebessége, mert csak ez esetben kisebbedik, a 
nyugat felé mozgó test absolut sebessége és kisebbedik 
középpontfutó ereje. Ha a test sebessége nagyobb mint 
a Föld illető pontjának sebessége, akkor a mozgó
testek nehézsége minden irányú mozgásnál kisebb mint 
a nyugvó testeké; [nyugat felé történő mozgásoknál 
azonban ez esetben is a kisebbedés mértéke kisebb 
mint a kelet felé mozgóknál. Ha a mozgótest sebessége 
sokszorta nagyobb mint a Földé, akkor a két irány 
közötti különbség praktikus szempontból eltűnik.

28*
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módszerét használták, a mely lényegében a víz 
forrási hőmérsékletének és a higanybarometer 
egyidejű állásának meghatározásán alapszik. A 
víz forrási hőmérséklete ugyanis csak a levegő 
nyomásától függ, ellenben a higanybarometer 
a nehézségi erő változását is megérzi. A nehéz
ségi erő változása ilyen úton tényleg nagy pon
tossággal lemérhető. Az expeditio 1908-ban tette 
közzé eredményeit és ezek azt mutatták, hogy 
a nehézség értékeinek eloszlása a tengeren nagy
jából normális, hogy tehát az isostasia köve
telménye ki van elégítve.

Báró Eötvös Loránd észrevette, hogy az ex
peditio méréseinek alapján összeállított ered
mények legnagyobbrészt illusoriusak, mert a 
hajó mozgása folytán előálló változás nem vé
tetett figyelembe. Figyelmeztetésére új expeditio 
ment a mérések megismétlése végett ezúttal a 
Fekete-tengerre. Az orosz kormány hadihajókat 
bocsátott az expeditio rendelkezésére, a melyek 
a Fekete-tengert többször átszelték nyugatkeleti 
és keletnyugati irányban. A mérések Eötvös 
következtetéseit tökéletesen igazolták.

Később, különösen a relativitás elvével kap
csolatos tárgyalásokban, kételyek merültek fel, 
vájjon tényleg úgy áll-e a dolog. E kételyek 
eloszlatására Eötvös közvetlen bizonyítékokat 
keresett. így jutott arra a gondolatra, hogy oly 
készüléket szerkeszszen, melynek segítségével 
egy szoba szűk terében is igazolni lehessen 
következtetéseinek helyes voltát. A készülék 
közönséges mérleg, melynek karjain a csészé
ket fix állapotban megerősített tömegek helyet
tesítik. Ez a mérleg forgóállványon van meg
erősítve, melyet kötéláttétellel óramű forgat. 
A nyugat felé mozgó karon a nehézségi erő 
nagyobbszik, a kelet felé mozgón pedig kisebb
szik, minek folytán felváltva impulsusok kelet
keznek, melyek a kart kibillentik. Egyetlen for
dulatnál keletkező impulsusok mégis oly kicsi
nyek, hogy észlelhető kibillenést nem okozná
nak, épp azért Eötvös az amplitúdót a reso
nantia elve alapján növeli meg. A mérleg 
ugyanis tulajdonképpen horizontális inga, mely
nek meghatározott lengési ideje van. Eötvös a 
forgási sebességet úgy szabályozza, hogy a 
körülforgás ideje egyezzék a lengési idővel, 
így a resonantia folytán az impulsusok super- 
ponálódnak és a lengések amplitúdója folyton 
növekszik, míg bizonyos maximális értékeket 
el nem ér, melyet a csillapító erők határoznak 
meg.

A nehézségi erőben létrejövő változás lemé- 
rése czéljából a mérleg karjain kis mágnesek 
vannak megerősítve. A mérleg nagyobb tekercs 
homogén mágneses terében leng és az áram
erősséget addig kell változtatni, a míg a mág
neses tér erőssége a nehézségi erőben létre
jövő változást teljesen compenzálja. Ezen tér
erősségből ki lehet számítani a nehézségi erő
ben létrejövő változást. Az így nyert adatból 
és a mérleg ismeretes forgási sebességéből a 
Föld forgási sebességét is meg lehet határozni.

Eötvös eredményeinek tudományos jelentő
sége igen nagy. Előrelátható, hogy a mozgó- 
testek nehézségének változása a tudományos 
elmélkedésekben nagy szerepet fog játszani.

Eötvös forgómérlegkísérlete, a mely ezt a tényt 
szemlélteti és a Föld forgási sebességének le- 
mérését lehetővé teszi, méltán állítható Foucault 
classikus ingakísérletével egy sorba. Jelentősége 
azonban ennél jóval nagyobb. Foucault inga
kísérlete csak a Föld forgási sebességét és a 
testek tehetetlenségét kapcsolja össze, azonban 
Eötvös kísérlete még a testek nehézségét is 
összefüggésbe hozza velük és ezzel a relativitás 
elvének lényegét érinti

A relativitás elve név alatt összefoglalt tudo
mányos problémák physikai világfelfogásunk 
alapjaira vonatkoznak és ezek között a testek 
nehézsége áll első helyen. A nehézségi erő a 
physikában különálló helyet foglal el. Egészen 
más tulajdonságú mint a többi erők. Mindenek
előtt egészen általános, mert minden testre egy
formán hat. Nem tudjuk befolyásolni, nem tud
juk kisebbíteni, nagyobbítani, irányát megvál
toztatni. Minden téren keresztül és minden időben 
működik. Tovaterjedéséhez nem kell idő vagy 
ha kell, akkor az olyan kicsiny, hogy minden 
más hatás tovaterjedésének sebességét sokszo
rosan felülmúlja.

Einstein a relativitás elvével éppen a nehéz
ség problémáját akarta megoldani. Megoldásá
ban Eötvös régebbi eredményeire támaszko
dott, a melyek azt mutatják, hogy a Föld for
gásából eredő centrifugális erő a tömegvonzás
tól el nem választható és ha a méréseket pon
tosságban az emberileg elérhető legszélsőbb 
határig viszszük, akkor sem tapasztalunk semmi 
olyasféle jelenséget, a mely a testek alakjának, 
szerkezetének, hőmérsékletének, stb. hatását a 
nehézségre mutatná.

Einstein elmélete oly nehéz és szövevényes 
mathematikai alakba van öltöztetve, hogy szak
emberek részére is szinte lehetetlen rövid is
mertetése, bizonyos körülírásokkal és metapho- 
rákkal azonban fogalmat kelthetünk arról, hogy 
miről van benne szó Lényege az, hogy a ne
hézség nem is közönséges értelemben vett erő, 
hanem valami, a mi a testek és a jelenségek 
tágabb értelemben vett geometriai (mérésbeli) 
tulajdonságaiból folyik. Miként a forgótesteken 
minden külső hatástól függetlenül — tisztán a 
forgás folyán — a középpontfutó erő jelentke
zik, azonosképpen minden testen fellép valami, 
a mi előttünk mint nehézség jelentkezik, 
tisztán azért, mert a test mindenkori helyzetét 
megadó természeti törvényeket négy mérendő 
mennyiséggel (a három dimensiós térrel és az 
idővel) fejezzük ki úgy, hogy a törvény alakja 
a test absolut sebességétől független legyen.

A nevezetes már most az, hogy Eötvös egye
temi előadásaiban már régi idők óta a nehéz
ségnek olyan definitióját szokta adni, a mely 
Einstein elméletének lényegével egyezik. Eötvös 
meghatározása ugyanis nagyjából a következő: 
„Ha a tapasztalható jelenségek soraiból levo
nunk mindent, a miről az elektromosság, mág- 
nesség, hő, fény, cohaesio stb. czímén magunk
nak számot adni tudunk, akkor még mindig 
marad valami, ez a valami a nehézség“.

Mi föntebb Eötvös eredményeit a classikus 
mechanika közismert alapfogalmainak segítsé-
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gével írtuk le. Ha ragaszkodunk a közismert 
tudományos sémákhoz, a három dimensiós 
térhez, az egyenletesen folyó időhöz, a testek 
változatlan tehetetlenségéhez, az erőhöz, a 
végtelen világűrhöz, a forgó Földhöz stb.: 
Eötvös kutatásainak meg van a nagy jelentő
ségük. De ha ezeket a sémákat elhagyjuk, ha 
eltekintünk Kopernikus világfelfogásától s a 
világűrt nem tekintjük közönséges értelemben 
végtelennek, ha az erő, a tehetetlenség, az idő 
és a tér fogalmait szélesebb alapokra fektetjük, 
Eötvös kutatásai akkor még nagyobb jelentő
séget nyernek, egyelőre azonban e rendszer 
alapfogalmai és alapaxiomái nincsenek úgy 
megállapítva, hogy velük Eötvös eredményei
kifejezhetők volnának. .... , 0 , ,J Mikola Sándor.

Magyarország természetvílágának 
fölfedezöje.

(Kitaibel Pál 1757—1817.)

Ódon Budának egyik csendes utczája, melyet 
aföldmívelésügyi minisztérium több tudományos 
intézete tesz nevezetessé, nemrégiben nevet 
cserélt: a Kis-Rókus-utcza ma már Kitaibel Pál- 
utcza. Úgy vehetjük, hogy ez Kitaibel halálának 
100 éves fordulójára szánt megemlékezés. Szerény 
emlékezés ugyan, melynél sokkal különbet is 
megérdemelne, de még így is csak akkor lesz 
teljes, ha illetékes tudományos társulataink még 
ebben az évben méltó keretben ünnepük meg 
annak a férfinak emlékét a ki nemcsak hazánk 
természetvilágának volt európai hírű fölfedezője 
és ismertetője, hanem egyszersmind a magyar 
culturának egyik zászlóvivője is, a ki egyébként 
is sokféle szempontból megérdemli, hogy neve 
a természetkutatók szűkebb köréből az egész 
ország nyilvánossága elé jutva, végre egyszer 
megtalálja azt a hálát, tiszteletet és szeretetet, mely 
elfeledteti, hogy eddig — életében is, halála 
után is — mennyi mellőzésben volt része éppen 
hazájában.

Kitaibelnek jelentőségéhez méltó, egyéniségét 
kellően megfejtő, kortörténeti szempontból is 
helyesen keretezett életrajza mindeddig nincsen, 
legutoljára s eddig legrészletesebben Gombocz 
Endre foglalkozott vele „A budapesti egyetemi 
botanikus kert története“ czímü könyvében, de 
a dolog természeténél fogva könnyen beláthatjuk, 
hogy az egész Kitaibelt ilyen műben megismer
tetni nem lehet. A mi tehát elsősorban lenne 
szükséges, az Kitaibel életrajza. Sajnos, élet
rajzot tudósokról nálunk még nem igen tud
nak írni, elég, ha arra utalok, hogy Kőrösi- 
Csoma és Bolyai életrajzát is külföldön írták 
meg.

Még valamire szeretném itt a figyelmet föl
hívni, nevezetesen arra, hogy Kitaibel nevét még 
legterjedelmesebb irdalomtörténeti könyveink 
sem említik. Hogy annak, a kinek Plantae 
rariores Hungáriáé ez. gyönyörű munkája még 
Napoleon figyelmét is föl tudta kelteni, miért kell 
ilyen méltánytalanságban részesülnie, őszintén 
megvallom, nem tudom megérteni. Egyetlenegy

körülményt lehetne,ha nem is mentségül, legalább 
magyarázatul felhozni, azt, hogy az említett mű 
latin nyelvű. Ámde vájjon nem hasonlóképpen 
latinul írta-e Verbőczy Őpus Tripartitumát, Révai 
pedig a magyar nyelvre vonatkozó müveit! A 
latin nyelv addig míg a magyar kipallérozódott, 
első hazai nyelvünk volt s éppen a latin nyelv- 
használatnak köszönhetjük, hogy egyrészt a 
fejlettebb nemzeti nyelvek hatása alól sikeresen 
kivonhattuk magunkat nemzeti történetünk leg
veszedelmesebb korszakában, másrészt pedig, 
hogy a latin árnyékában meghúzódott magyar 
nyelv megizmosodhatott és életre hivatottan lép
hetett a történelem színpadára.

Helyre kell tehát hozni a nagy mulasztást, 
s Kitaibelt be kell venni a magyar irodalom- 
történetbe. Ezt pusztán csak mint a magyar- 
országi tudományos botanika megalapítója is 
megérdemli. Téves ugyanis az a nézet, hogy a 
honi tudományos botanikát Diószegi alapozta 
meg. Diószegi Magyar Fűvészkönyve minden 
bizonynyal értékes jelenség, nevezetesen magyar 
nyelvezete szempontjától. De mint tudományos 
mű : egyszerű kompiláció, a minthogy a Magyar 
Füvészkönyv szerzői az elöljáró beszéd XVI. 
oldalán mindenik forrásukat pontosan meg is 
nevezik, többek között éppen Kitaibelt is, a kit 
különben is mindenkor őszintén elismertek a 
teremtő tudomány emberének és így némileg 
mesterüknek is.

Valóban, a mit Kitaibel a magyar természet
világ felfedezése érdekében véghezvitt, az nem
csak örökmozgó tevékenységének és messze 
világító lángelméjének dicsősége, hanem azé a 
szeretetéé is, melylyel Magyarország növényeihez, 
vizeihez, hegyeihez, földjéhez olyan elválaszt- 
hatlanul ragaszkodott. Amíg Diószegiék kényel
mesen a piaczi fuvarosokat kérték fel, hogy 
nekik növényt gyűjtsenek, Kitaibel széltében- 
hosszában valóban a Kárpáttól az Adriáig járta 
össze az ország minden rögét s hogy ez az ő 
korában mit jelentett, azt csak az tudja meg
ítélni, a ki akkori közállapotainkkal és útviszo
nyainkkal kortörténeti munkából alaposan meg
ismerkedik.

S hogy közben mi minden megragadja a 
figyelmét, azt előszámlálni is sok lenne. És hogy 
hány irányban végzett úttörő munkát, azt csak 
akkor sejthetjük, ha tudjuk, hogy ő az ország 
első modern földrajzi és vízrajzi leírója, a tellúr 
felfedezője, hazai ásványvizeink első elemzője, 
a moóri földrengés megfigyelésével a földren
gések első tudományos leírója, és végül az 
ország növényvilági kincseinek első és, útmu
tató jelentőségű felfedezője és leírója. És ezek 
mellett európai hírnevet szerez az akkor még 
nagyon fiatal pesti botanikus kertnek, sőt meg
kísérli, hogy egy magyar tudós társaságot szer
vezzen, de csak egy röpirata az eredmény, bár 
ez is figyelmet érdelmelne irodalomtörténtíróink 
részéről, mert egyike az elsőknek és sok figye
lemreméltó eszme van benne.

Mindez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy 
Kitaibelt a magyar renaissance nevezetes ténye
zőjeként említse irodalomtörténetünk, még job
ban kiviláglik azonban ez akkor, ha a XVIII. 
század szellemébe kissé komolyabban elmélye-
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dünk. Faguet hangsúlyozta először, hogy ebben 
a korban nem annyira a költészet áll az érdek
lődés központjában, hanem a tudomány, s hogy 
ez hazánkban is így volt, azt először Szilády 
Zoltán hangoztatta Betikö-ről írott czikkében, 
nagyon jogosan állítván, hogy „aXVIlI. századot 
nem a költőisége jellemzi és az irodalom búvá
rainak kissé egyolalu aesztetikai felfogásával nem 
alkothatunk helyes képet különösen e század 
második felének literaturájáról“. Szükséges lenne 
tehát ezt a tényt irodalomtörténetünk megfelelő 
fejezetében is érvényre juttatni s Kitaibellel 
mint vezetővel kellő méltányossággal szerepeltetni 
irodalomtörténetünkben mindazokat a magyar 
tudósokat, a kiknek működése ennek a kornak 
igazi irodalmi jellemét megadta. Ezzel legalább 
annak a szomorú balhiedelemnek is mindjárt 
az iskolában elejét vennék, hogy a tudomány 
nemzetközi és különösen, hogy a magyarság a 
tudomány terén nem állotta volna meg helyét 
éppen úgy, mint a culturélet egyéb megnyilat
kozásaiban.

Ám még ez sem meríti ki azt a tartalmat, 
a mit Kitaibel neve nekünk jelent, mert Kitaibel 
pályája is nagyon gazdag nevezetes és jellemző 
mozzanatokban. A sopronmegyei nagymartoni 
parasztfiú először papnak készül, philosophiát 
tanul, mint akkor minden feltörekvő, később azon
ban jogásznak áll be s végül az orvosi fakultás 
hallgatója. Noha nincs benne semmi a senti- 
mentális faustizmusból, sőt nagyon is világos 
koponya, íme mégis elmondhatja magáról, a 
mit Goethe Faustja. Mint kerül a botanikus 
kerthez és mint kerüli el az előadásokat professor 
korában, csakhogy teljesen tudományának élhes
sen ; hogy szerez magának nagy és nemes czélja 
eléréséhez támogató maecenasokat, a hazánkat 
igzazán szerető osztrák főúr, gr. Waldstein 
személyében, majd egyenesen a helytartó-tanács
ban lelve pártfogókat, az egészen különleges 
lélektani tanulmányt tesz szükségessé. A hely
tartó-tanács az uralkodó nemzetgazdasági czél- 
jaira szeretné Kitaibel munkásságát igénybe 
venni, ő pedig ért hozzá, hogy ezt a támogatást 
tudománya öregbítésére és hazája fölfedezésére 
fordítsa. Van egy folyamodása, melyet bátran 
állíthatunk a Lionardo általánosan ismert ajánl
kozó levele mellé. Egyszóval meg volt benne 
az a vasakarat és varázserő, mely az igazi 
nagyságok biztos hódító eszköze. Mutatja az 
is, hogy mikor az azóta beépült váczi-úti teme
tőbe vitték tetemét, „sok és nagy Méltóságú 
Uraságok“ kísérték utolsó útjára a hajdani 
parasztfiút.

Nagyságának varázsereje ma is lebilincseli 
azt, a ki vele foglalkozik s ezért hiszem, hogy 
csillaga egyre fényesebben fog világítani a 
múlt sötétjéből a jövő Magyarországának zajongó 
elemeibe. Példaképen és biztatólag!

Dr. Rapaics Raymund.

A bányaféreg.
A különböző foglalkozási ágak, tapasztalatból 

tudhatjuk, különféle betegségekkel járnak, me
lyeket egész specziális természetüknél fogva az 
illető foglalkozásra jellemzőnek tarthatunk.

Ilyen veszedelmes baja a bányászoknak s való
ságos réme is egyúttal, az ú. n. bányaaszály, 
melyet egy állati élősködő, a bányaféreg okoz. 
Már a neve is elárulja, hogy társadalmunk 
melyik osztályának a sanyargatója.

Kiindulási fészke e bajnak, mint általában 
minden járványos veszedelemnek, a délvidék. 
E betegségnél meg egész pontosan megmondva: 
Egyptom, hol a sor alá kerülőknek 13'9%-át 
chlorosis miatt kellett a katonai kötelékből elbo
csátani. A hadiérdek kényszerítette rá az egyp- 
tomi kormányt, hogy a baj okát tüzetesebb 
tanulmányozás alá vegye s hogy e czélból Kairó
ban egy kísérletező állomást állítson fel s a 
rejtélyes betegség okát kinyomozza.

Egyptomból e bajt aztán széthurczolták az 
egész földkerekségen. Magyarországon már 
1786-ban ismerték s Selmeczbányán Hoffinger 
szerint 1200 bányász szenvedett benne.

Az 1879. évben a szentgotthárdi alagút fúrásá
nál nemcsak a megbetegedések nagy száma, 
hanem a halálesetek nagy tömege is igen fel
tűnő. Innen a rajnai bányavidékre hurczolták 
be, a hol, úgy látszik valamely túlbuzgó irodalmár 
felfedezése nyomán, Magyarországot jelölték ki 
a baj kiindulási fészkéül. Azonban Reuss titkos 
bányatanácsos nyilatkozata szerint „a nagyobb 
számú magyar munkások letelepedése a dort- 
mundi bányákra nézve a bélférget illetőleg ész
lelhető hátránynyal nem volt és hogy a bányák
nál a bélféregbetegség a magyar bevándorlás 
nélkül is jelentékenyen emelkedett“.

Ha a németek akkoriban jobban körülnéztek 
volna, bizonyára az eredetet illetőleg nem jön
nek ily messze Magyarországra, sőt még a 
szentgotthárdi alagútig sem, mert már 1868-ban 
a kölni téglavetők igen inficziálva voltak.

A belgáknál a Lüttich környéki szénbányák
ban oly nagy mértékben terjedt el a baj, hogy 
a király 1904 október 24-én az ipar és közmun
kák miniszterének a javaslatára külön rendeletet 
adott ki az anchylostomiasis leküzdése czéljából.

Nálunk az utóbbi évtizedekben a fellépő jár
ványos betegséget sikerült ügyes védekezéssel 
beszüntetni s csak itt ott hallunk szórványos 
esetekről szót. Pedig még a 80-as években 
a resiczai, aninai, brennbergi szénbányák és a 
selmeczbányai munkások 85—92%-a fertőzve volt!

A védekezés mintaszerű vezetésében nagy 
érdeme volt Tóth Imre bányaorvosnak, ki a baj 
európai locus classikusát, Selmeczbányát, meg
tisztította tőle.

E pár történeti adat után lássuk magát a 
betegséget s az okozó kis állatkát!

Már a régi bányászok előtt ismeretes volt az 
ú. n. bányaaszály, mely erős vérszegénységben 
(anaemia), lesoványodásban és elgyengülésben 
jelentkezett. Ez annyira specziális bányászbeteg
ségnek látszott, hogy az akkori orvosok is 
a bányászkodással járó nyomorúságos életviszo
nyokban keresték az okát. Az egészségtelen ned-
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vés környezet, a szűk hely, a robbantásoktól, 
sok embertől és az égő lámpásoktól elrontott 
levegő szinte önmaguktól kínálkoztak elfogad
ható magyarázatul.

Először Hammerschmid ismerte fel, hogy nem 
a bánya levegője okozza a nagyfokú vérszegény
séget, de csak később Perronkito ismerte fel 
a betegség parasitikus jellegét. A betegségokozó 
állatka tudományos leírása Dubini-tői származik, 
ki Anchylostoma duodenale néven vezette be az 
irodalomba. Innen nyeri a betegseg is a már 
említett anchylostomiasis nevét. Tőle függetlenül 
Leuckart is foglalkozott e kis fonálféreggel s ő 
meg Dochmius duodenalis néven ismertette s 
magát a betegséget dochmiosisnak nevezte el.

E kis féreg a fonálférgek (Nemathelmia) osz
tályába tartozik. Igen kis állat. A nőstény 
12 — 15 mm, a hím pedig 8—10 mm hosszú 
(1. ábra 6). Két kemény chitin-állományú áll
kapcsa van, melyek közül a felső 2 az alsó 4 
horogszerű erős foggal van felfegyverezve. Ezek
kel a kemény chitin fogakkal kapaszkodik 
a vékonybél falába. Különös szeretettel az éh- és 
csípőbél nyálkahártyájába furakodnak be s ott 
megkezdik a táplálóvér elszívását. Természete
sen mivel nem egy példányról van szó, hanem 
ezrekről, a hatás annál is feltűnőbb, mert nem
csak a vért szívják el, hanem a szájüregükben 
levő tőrszerű nyúlványnyal felsebzik a beleket 
s így vérömlést idéznek elő. (A lencsenagyságú 
vércsomók az ürülékben is gyakoriak.)

E féreg szaporodása peték útján történik. 
A nősténypéldány a megtermékenyítés után 
lerakja a kb. 0 006 mm hosszú és 0 004 mm 
széles petéit. Leichtenstern egy vizsgálata alkalmá
val a bélsárral kiürült peték számát 4.406,030-nak 
találta.

A kijutott pete kedvező körülmények közé jutva, 
már három nap alatt kikel. Míg a kikelt 0‘21 mm 
hoszszú rhabditis formájú kis lárva a teljes fejlődé
sét eléri, többszöri vedlésen megy át. A második 
vedlése után nem bújik ki a levetett bőrből, 
hanem benne marad, mely azonban a szabad 
mozgásában nem akadályozza meg, csak épp 
táplálkozni nem tud. Ily állapotban várja az 
alkalmat, hogy az ember szervezetébe bejut
hasson. A mint Patzelt újabban kimutatta, ké
pes négy hónapig is táplálkozás nélkül meg
élni. Leichtenstern még hét hónap múlva, sőt 
más kutatók 12 hónap után is találtak élő lár
vákat.

Looss újabb kutatásai előtt mindig azt hit
ték, hogy a lárvákkal történő fertőzés csak a 
szájon keresztül történhetik Emiatt történt, hogy 
pl. a Berg u. Hüttenmän. Zeitschr. 1903. 14. 
számában a védekezésnek a következő mód
jait ajánlja:

„1. Szokjék hozzá a munkás, hogy a bányába 
leszállás előtt végezze el szükségét.

2..........................
3. A bányában száját kézzel senki se érintse 

meg; ne nyúljon ujjával szájába; ne piszkálja 
fogait és ne törülje le ajkát és bajuszát a hozzá
tapadt portól vagy piszoktól. Jobb, ha e piszok 
a mosakodásig ott tapadva marad.

4. Az ivóedényt a bemocskolástól védett he
lyen kell tartani. Ivás előtt és után az üveg,

pohár vagy a csobolyó szájnyílásának, illetőleg 
szélének kézzel való érintése kerülendő.

5. Kenyérnek vagy táplálószernek a szájhoz 
vétele csak úgy történjék, ha az papirosba úgy van 
betakarva, hogy még az ujjak sem érhessék stb.“

Looss egyptomi tanulmányai alapján mu
tatta ki, hogy a fertőzésnek épp a leggyako
ribb módja nem a szájon, hanem a bőrön át 
történik. Erre igen érdekes módon jött rá. 
Észrevette, hogy daczára a legnagyobb elővigyá- 
zatának, a férgeket ő is megkapta. Pedig épp 
az akkor uralkodó kolerajárvány miatt annyira 
óvatos volt, hogy semmi olyan mozdulatot nem 
tett a kezével, a mivel esetleg a száján keresz
tül kolerabacillusokkal megfertőzhette volna ma
gát s így hát ez úton nem kaphatta meg az 
anchylostomiasis okozóit sem.

Bányaféreg fejlődésének különböző stádiumában. 1- 4. pete. 5. lárva, 
6. a kifejlett állat természetes nagyságban, 7. hím és 8. nőstény- 

példány erősen nagyítva mindkettő.

Minden emlékezőtehetségét előszedve, rájött, 
hogy egy alkalommal a kísérletezési anyagból 
egy lárvákkal inficziált vízcsepp jutott a kezére, 
a hol rögtön kellemetlen pattanás keletkezett. 
Ezt megint megpróbálta és már négy hét múlva 
észlelte az ürülékével kijutott peték jelenlétét. 
Ő aztán emberen, majmon és kutyákon kísér
letezve, megállapította a fertőzés e módját és a 
lárva vándorlásának az útját.

A bőrre került lárvák bárhol, rendszerint 
azonban a szőrtüszőkön át az irhát beágazó 
vénába kerülnek, a honnan az út a szíven át 
a tüdőbe vezet. A véredényrendszerből a kis 
tüdőhólyagocskák falának az átfúrásával a lég
csőbe kerülnek s ott felvándorolva áttérnek a 
nyelőcsőbe s ott tovább utazva a gyomron át 
a belekbe jutnak, hol végső átalakulással 2—3 
hét alatt az ivarérett kifejlett féreggé alakulnak. 
A lárvák nagy tömegének a vándorlásával meg
felelő láz jár, sőt a légzőszervekbe átkerülve 
hörghurutot idéznek elő. Majd az emésztőszer
vekben fellépve gyomorégést, gyomortáji fáj
dalmakat, émelygést, sőt hányást és véres szé
kelést okoznak. Míg a fertőzésnek ezt a módját 
nem ismerték az orvosok, addig a bányászok
nál fellépő hurutos bajokat a bányákban levő 
pornak tulajdonították.

Az élősködők jelenlétét tehát a legalkalma
sabb a vándorlási stádiumban megállapítani.
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A hurutos bányászok köpedékének mikrosz- 
kopi vizsgálata e szerint szinte elkerülhetetlen, 
mert ha e baj okozza a köhögéseket, úgy a 
köpedékben a lárvák kimutathatók. (Ideiglenes 
megfigyelésekre legalkalmasabb az egyszerű 
fedőlemezkészítmény; állandó praeparatumnak 
eltehetjük, ha a köpedék foszlányait 1%-os 
osmiumsavban tartjuk l/4 óráig s azután a kicsa
pódó czafatokról az osmiumsavat leöntjük s 
ugyanannyi glycerint öntve rá összekeverjük. 
A keverék egy csöppje tárgylemezen fedőlemez
zel lezárva állandó készítménynek tehető el.)

Looss önmagán kísérletezve azt is tapasz
talta, hogy egyes lárvák az irhából a kötőszö
vetbe s onnan meg vissza a bőrbe jutnak, a 
hol gyuladásokat, pattanásokat idéznek elő. 
Innen van, hogy a bőrön keresztül fertőzöttek, 
daczára, hogy külső élősdik nem konstatálha
tok, mégis piros viszketős pattanásokkal van
nak tele.

Védekezni a betolakodott férgek ellen nagyon 
nehéz, mert a lárvák igen könnyen érintkezésbe 
juthatnak csupasz bőrrel. Gondoljunk csak pl. 
a téglavetőkben mezítelen lábbal dolgozó mun
kásokra vagy pedig a mélyebb s nem igen 
szellőzött bányák melegében sokszor félmezte
lenül serénykedő bányászokra. Ha alul esetleg 
meglehetősen védve is vannak, de a lárvák, 
mint azt Looss kísérletileg bebizonyította, képesek 
a szerszámokon, ruhán fölkapaszkodni s így a 
láthatatlan csöppségek addig vándorolnak, míg 
a csupasz bőrre nem találnak s akkor kész a 
fertőzés.

Lehetőleg tehát a férgeket kell eltávolítani az 
esetleg már megtámadott emberekből. Erre a 
czélra az orvosok által rendelt féreghajtőszerek 
az alkalmasok. Az ürülékkel kikerülő peték 
lehetőleg azonnal desinficiálandók. Nyilvánvaló, 
hogy a védekezés csak úgy vezethet ered 
ményre s csak úgy lehet a járványos tovater
jedését e bajnak megakadályozni, ha a leglelki
ismeretesebben hajtjuk végre az óvintézkedési 
szabályokat.

Ma, a mikor a hadviselés vakondokéletre 
utalja a katonáinkat, szinte lehetetlennek tart
juk, hogy e baj, mely még békeidején is a 
földmunkások, téglavetők, alagútfúró munkások 
és a bányászok legjelentékenyebb ellensége, ne 
kapjon lábra a harcztereken.

Bányai János.

Elő állatok vetítése*
Az édes- és sósvizekben élő állatok között 

nagy számmal találunk olyanokat, a melyek 
igen alkalmasak a vetítésre. A plankton, nek
ton vagy más gyűjtőnév alá sorolt állatfajok
ból azok, melyeknek hosszúsága 4 —50 mm, 
vastagsága pedig 1 — 3 mm, kiválóan alkalma
sak e czélra. Ilyen úton ez állatok alakját, moz
gásuk módját, egyes szerveiknek működését 
egyszerre nagyobbszámú szemlélőknek, mutat
hatjuk be. Az édesvizeknek van néhány olyan 
lakója is, a melyeknek teste átlátszó, úgy hogy 
a vetítésnél a belső szervek működését is jól 
lehet megfigyelni.

A vetítéshez megfelelő vékony üvegküvettá- 
kat kell használni, mert csak ilyenek haszná
lata mellett lesz a vetített kép az állat minden 
lehetséges helyzetében éles. E küvettákat követ
kezőképpen lehet készíteni: 1 mm vastag üveg
lemezből 10 cm hosszú és 8 3  cm széles dara
bokat vágunk ki a küvetta oldalfalai részére. 
Két-két ilyen üveglemezt azután spanyolviaszk- 
kal összeragasztunk, de úgy, hogy közöttük 
0 8  mm-től 2 4  mm-ig terjedő keskeny rés 
maradjon, a mit a legkönnyebben úgy érhe
tünk el, ha megfelelő vastagságú üveglemezek
ből keskeny léczeket vágunk ki és ezeket há
rom oldalról az oldalfalak közé helyezzük.

Czélszerű az egyik oldalfal felső részéből 
egy körszeletet kivágni, hogy az állatoknak a 
küvettába való helyezése kényelmesen történ
hessék.

A vetítéshez szükséges állatokat az álló- és 
kisebb folyóvizekből gyűjthetjük. A parti régiók
ban élőkét kimerítjük, vagy vízinövényekkel 
együtt kiemeljük, a nyíltvízi fajokat pedig 
plankton-hálóval gyűjtjük. Az összegyűjtött álla
tokat otthon nemek vagy — a könnyebben 
felismerhetőket — fajok szerint szétválogatjuk. 
A gyorsan mozgó és gyengeszervezetű állatok 
szétválogatását csipeszszel nem végezhetjük, 
mivel vagy nem sikerül megfognunk, vagy 
megsérülnek. Sérült állatokat pedig vetítésre 
nem használhatunk.

Az állatok szétválogatását minden káros ha
tás nélkül és gyorsan üvegcsővel végezhetjük 
(lopózzuk). 20—30 cm hosszú és 3—5 mm 
belső átmérőjű üvegcső megfelel erre a czélra. 
A cső felső végét ujjunkkal befogjuk és a má
sik végét a víz alá merítve, a kifogandó állat 
fölé tartjuk. Most az üvegcső felső végét gyor
san kinyitjuk, mire a víz az állattal együtt a 
csőbe szökik; a cső felső végét ismét elzárjuk 
és az állatot a vízzel együtt sértetlenül kiemel
jük. A különválasztott állatok vizét többször 
felhígítjuk és leöntjük, hogy teljesen megtisz
tuljon. A hígításra tiszta folyóvizet, vagy állott 
kútvizet használjunk, mert a szivattyúskútból 
vagy a vízvezetékből frissen vett vízből sok 
légbuborék rakódik le a küvetta falaira, a mi 
vetítésnél zavarólag hat és eltávolításuk időbe 
kerül. Az állatok berakását a vetítés előtt 3—4 
órával kezdhetjük. Először kiválasztjuk az egyes 
állatfajok méreteinek megfelelő küvettákat. Az
után az előbb leírt módon üvegcsővel az álla
tokat kiemeljük és — a mellékelt ábrán látható 
módon (205. o.) — az egyik kézben ferdén tartott 
küvetta kivágott részén a vízzel együtt beenged
jük. A küvettákat kellő magasságig tiszta víz
zel megtöltjük.

Egy küvettába az egy nembe tartozó fajok
ból több példányt tehetünk, de lehet fajok sze
rint is elkülöníteni. Tanácsos minden faj- vagy 
nemből két küvettába tenni és a vetítőgép két 
keretjébe egyszerre behelyezni és felváltva a 
lencse elé tolni, mivel több állatfaj az erős 
fény és melegedés hatására hosszabb idő múlva 
természetellenesen mozog, vagy el is pusztul. 
Két küvetta használata esetén tetszőleges hosz- 
szú ideig vetíthetjük a legérzékenyebb fajokat 
is. A vetítésnél keletkező fordított kép legtöbb
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esetben nem zavar, mivel az állatok a függő
leges irányú síkban minden irányban mo
zognak.

Az eddig vetített állatfajokról megfigyelései
met az alábbiakban közlöm. A vízben' élő 
fedelesszárnyúak közül az Agabus maculatus L. 
7 —8 mm hosszúságú rovart vetítettem. Élén
ken mozgó képet ad és a levegővétel módja 
jól látható. Azon állatfajoknál, a melyek leve
gőt venni a felszínre jönnek, a küvettákat any- 
nyira töltjük meg vízzel, hogy a vetített kép 
alsó szélén a vízszín látható legyen. Az Aga- 
bust levegővételnél nem felfelé, hanem — a 
fordított kép miatt — lefelé, az alul látható 
vízszín felé látjuk úszni.

Kisebb állóvizekben, hordókban felfogott eső
vízben tavasztól őszig mindig megtalálhatjuk a 
gyűrűs szúnyog (Culex annulatus) élénken 
mozgó lárváit és bábjait. A vetítés alkalmával 
csak kevéssé gyorsabb a mozgásuk, mint ere
deti helyükön. Jól láthatók a test végén levő 
légcsövek, az oldalt elhelyezett úszóserték és a 
test alakja. Sajátságos bukfenczező mozgásuk
kal lekötik figyelmünket. A lárváknak a pot- 
roh végén lévő légcsövekkel, a báboknak a 
fejen lévő fülszerű nyúlványokkal való levegő
vétele jól megfigyelhető. A levegővételnél szin
tén lefelé látszanak mozogni.

Minden igényt kielégítő plastikus képet ad
nak a bojtos szúnyog (Corethra plumicornis) 
lárvái. Testük 16—20 mm hosszú hengeralakú 
és annyira átlátszó, hogy a gyűjtés alkalmá
val alig lehet a vízben észrevenni. A testükben 
végighúzódó bélcsatorna, a chitines rágószer
vek és a test két végéhez közelfekvő levegővel 
telt hólyagok jól észlelhetők.

A vízben rendesen vízszintes irányban, moz
dulatlanul feküsznek néhány másodperczig, 
aztán testüknek gyors hajlításával továbbúsz
nak. A vetítésnél éppen úgy viselkednek, mint 
a szabad vízben, a villamos fény és melegség 
nincs hatással reájuk. A fény annyira átvilá
gítja őket, hogy a test külső és belső részei 
teljesen kirajzolódnak. Az egyes részek közti 
gyenge árnyalat teljesen plastikussá teszi a ké
pet. Ha 2—3 hétig otthon tartjuk őket, a hol 
nem jutnak bő táplálékkoz, testük még átlát
szóbb lesz és tisztább képet ad.

A rángatózó szúnyog (Chironomus sp.) lár
váinak féregszerű mozgása látszik a kép felső 
szélén, gyengén vörös színben. A Cloé diptere 
élénken mozgó lárvái a vetítésnél alig mozdul
nak helyükből, csak a kétoldalt elhelyezett 
légzőszervük működése árulja el, hogy élnek. A 
víziatkák képei gyorsan ide-oda mozgó göm- 
böcskéknek látszanak. Az elülső részen gyor
san mozgó lábaik láthatók.

Az alsóbbrendű rákok közül több érdekes 
alakú állatot vetíthetünk. A közönséges bolha
rák (Gammarus pulex) és a kevéssé különböző 
pataki bolharák (Gammarus fluviatilis) egyfor
mán viselkednek a vetítésnél. A tavaszszal fo
gott példányok izgatottan szökdécselnek és a 
melegtől hamar elpusztulnak. A nyáron fogott 
példányok már nem olyan érzékenyek s egy
másután két estén vetítve sem pusztultak el. 
A vetítésnél megfigyelhető az állat alakja, meg

figyelhetők testrészei és sajátságos szökdécselő 
mozdulatai. Nyugalomban lévő állatok a középen 
lévő lábaikat állandóan mozgatják, hogy ezáltal 
a kopoltyúlemezek közt állandó vízáramot tart
sanak fenn. A víziászka (Asellus aquaticus) 
egyes példányai gyorsabban, mások lassabban 
mászkálnak a küvetta fenekén. A melegedést 
rosszul tűrik.

A Ciklopsok különféle fajai, különösen, ha 
nagy számmal vannak egy édényben, nagyon 
mozgalmas képet adnak. A kisebb példányok 
mint pattanó pontok láthatók, a nagyobbak 
pedig hosszú csápjuk ütemszerü mozdulataival 
úszkálnak. Feltűnik a testük sajátszerű alakja, 
a fejen lévő hatalmas csápok és a nőstények 
kétoldali petecsomói. Hasonlóan viselkedik a 
Diaptomus coeruleus. Nőstényük egy petecso
mót hord. A Limocephalus vetulus testének

világosabb részei átvilágíthatok és a belső szer
vek mozgása is látható. A kagylós rákok ki
csiny képet adnak és a vetítésnél többnyire 
csak a fenéken tartózkodnak. A fonálférgek 
kígyószerű mozgásukkal úszkálnak. A planáriak 
az üvegfalon csúsznak és a fény elől menekülni 
igyekszenek.

Legérdekesebb képet adnak az édesvízi hyd- 
rák. A nálunk élő három faj közül csak a zöld 
polipot (Hydra viridis) sikerült a környék álló
vizeiben eddig megtalálni s csak ezeket vetí
tettem. A képek várakozásomat felülmúlták, 
mivel a hydrák a fényt és melegedést nagyon 
jól tűrik és mozgásukat úgy végzik, mint a 
szabad vízben. Azokba a küvettákba, a me
lyekbe a hydrákat akarjuk tenni, előbb két- 
három vízinövény darabot teszünk csúcsával 
lefelé olyképpen, hogy az oldalt álló levelek a 
küvettát keresztbe átfogják és megakadályozzák 
a hydrákat abban, hogy a fenékre szánjanak. 
Így kénytelenek a növény leveleire vagy a kü
vetta falára tapadni. Egy edénybe 8 — 10 pél
dányt is tehetünk. A vetítés előtt már 3—4 
órával előbb berakhatjuk őket, hogy legyen 
idejük az új környezetben elhelyezkedni. A 
mint vetítőlencse elé kerülnek, semmi meg
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rázkódtatást nem mutatnak az erős fény ha
tására.

Az egyes állatok a hydrák különböző moz
gási helyzeteit mutatják. Az egyik teljesen ki 
van nyúlva s tapogatóival élelmet keres, a 
másik éppen araszoló mozgást végez, a har
madik teljesen összehúzódott állapotban van, 
a negyediken a bimbózással való szaporodást 
lehet látni stb. A vetítésnél két küvettát hasz
náltam s vagy 20—30 perczig vetítettem. A 
követtában maradt példányokat 12 óra múlva 
teljesen kinyúlt állapotban, élettelenül találtam. 
Valószínűleg az éhségtől pusztultak el.

Csak pár szóval jellemeztem az egyes állat
fajok viselkedését a vetítés alkalmával, mivel 
hosszabb kísérletezésre — saját helyiség és 
felszerelés hiánya miatt — nem volt alkalmam. 
A ki ily kísérletekhez kellő felszereléssel ren
delkezik, az még számos vetítésre alkalmas 
állatfajt gyűjthet és érdekes megfigyeléseket 
tehet.

A vetítés alkalmával egyszerre tanulmányoz
hatjuk az állatok viselkedését az erős villany
fénynyel és melegedéssel szemben. A küvet- 
tákba cseppenthető vegyszerekkel bemutathat
juk azok hatását az állatokra. Úgyszintén az 
elektromos áram bevezetésével annak hatását
is tanulmányozhatjuk. „  ,

Kedves Miklós.

A stereoscop a csillagászatban*
A színházi és tábori látcsöveket a triederek 

mindjobban kiszorítják a közhasználatból; erő 
sebb a nagyításuk és ez okból plasztikus hatá
suk is nagyobb. A triedereknél ugyanis, sajátos 
berendezésüknél fogva az objectivek elég távol 
vannak egymástól, mindenesetre nagyobb távol
ságban, mint a két szem pupillájának egymástól 
való távolsága. Ismeretes, hogy a két szem 
együttműködése adja meg a dolgok térbeli 
elhelyeződésének a képzeletét: a térbeli látást. 
Minél távolabb van a két szem, illetőleg minél 
távolabb vannak az objectivek egymástól, annál 
nagyobb távolság jut a térben való látás meze
jébe. Ez az összefüggés a katonaságnál szélié
ben alkalmazott távolságmeghatározás alapja.1 
A nagyon jól ismert stereoscopok ugyanezen a 
gondolaton alapulnak. Ebben az eszközben az 
objectivek helyébe photographiai felvételek lép
nek, a melyeket ugyanazon tárgyról két külön 
böző helyen vettek fel. A szemlencséken végbe
menő fénytörések után a képek plastikus for
mában, a térben elhelyeződve jelennek meg 
előttünk. Ha kisebb távolságban lévő tárgyról 
készül a stereoscopikus felvétel, a felvétel két 
helyének távolsága — az alapvonal — 10—20 
cm., nagyobb távolságokban levő tárgyaknál 
az alapvonal aránylag nagyobb, — métereket 
is kitesz.

A csillagászokat már régen foglalkoztatja az 
a gondolat, hogy az égitestekről stereoscopikus 
felvételeket készítsenek. Wolf heidelbergi csil-

1 L. Uránia 1915. évfolyam 237. lapját, Tass Antal: 
,A háborús optika köréből“.

lagász hazánkfiával, Lénárddal együtt már 1895 
előtt a stereoscopikus látás elvét arra használta 
fel, hogy photographiai felvételeket összehason
lítson. A csillagászati stereoscopikus felvételek 
készítését megnehezíti az a körülmény, hogy 
a Földön nincs olyan hosszú alapvonal, mely
nek végső pontjaiból ilyen felvételeket lehetne 
készíteni. Segít azonban a Föld napkörüli 
keringése. A Föld keringése közben a photo- 
grapháló gépet is tovaviszi a térben s csak az 
alkalmas pillanatot kell kivárni, hogy a második 
megfelelő felvételt is meg lehessen csinálni. Az 
alkalmas felvételi távolság helyébe tehát itt az 
alkalmas időkülönbség lép, vagyis a különböző 
időkben készült felvételek összehasonlításával a 
stereoscopikus hatást keltő lemezpárokat ki lehet 
választani s a felvételek időkülönbségéből az 
alapvonal hosszát ki lehet számítani. A Holdról 
már régebben készítettek a legkülönbözőbb idő
különbségek mellett rengeteg sok ilyen stereos
copikus felvételt s találtak is párokat, a melyek 
egymásnak megfeleltek. A megfelelő felvételeket 
a stereoscopba téve, a Holdnak térbeli képét 
lehet látni. Igazán nagyszerű látvány, a mint a 
Hold, mint egy globus, a térben szabadon 
lebegve megjelenik s rajta a hegyek és völ
gyek ilyeneknek is látszanak, sőt magasságuk 
is megmérhető. A Hold után a Saturnus és 
Jupiter felvételei következtek. A megfelelő idő
különbségek betartásával, nagy gyujtóíávolságú 
objectivekkel eszközölt felvételek stereoscopikus 
hatása felségesen nagyszerű volt. Az óriási 
Jupiter szabadon lebeg a térben, négy világos 
holdja kíséri; a Saturnus gyűrűjével szintén 
feledhetetlen szép látványt nyújt. A lemezeken 
az állócsillagok képei is megjelennek; a boly
gókat környező eme csillagok jelenléte a plas
tikus hatást még inkább növeli. Wolf, a prak
tikus csillagászat Heidelbergben élő nagynevű 
művelője, az üstökösökről is készített stereos
copikus felvételeket. Az üstökösök csóvája 
leheletszerű finom csőnek mutatkozott.

A stereoscopikus felvételek sok fontos adattal 
járultak hozzá különösen az állócsillagokra vo
natkozó ismereteink gyarapításához. A csillagá
szoknak 1902-ben Göttingában tartott ülésén 
Pulfrich, a jénai Zeiss-gyár egyik vezető tudósa, 
a Wolf-féle felvételekre támaszkodva idevonat- 
kozólag kidolgozott eljárást mutatott be.

Pulfrich ugyanis egy készüléket szerkesztett, 
melynek azóta sokféle alkalmazása lett, s a 
melyet a csillagászok stereocomparator néven 
ismernek. Lényegében nagy szabatossággal dol
gozó stereoscop (1. a képet a 207. old.), a mely a 
csillagászati felvételek tanulmányozására szolgál.

Meridiánban készült felvételek nem mutatnak 
stereoscopikus hatást, a meridiánon kívül ké
szültek azonban igen. A különböző fényű csil
lagok különböző távolságban mutatkoznak. A 
lemezeknek 180°-kal való elforgatásával a hatás 
megfordul, a mennyiben azok a csillagok, melyek 
előbb távol voltak, most közelebb látszanak és 
fordítva, a mi annak jele, hogy a hatás nem 
physiologiai csalódás. A stereoscopikus hatásból 
planetoid nyomokat, fényváltozó csillagokat, 
csillagködöket és csillaglánczokat lehet felke
resni, azonosítani és kimérni. Ugyancsak ilyen
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úton a lemezhibák megtévesztő hatását is ki 
lehet küszöbölni. Meg lehet továbbá állapítani 
a csillagködök alakját és esetleg forgását, fel 
lehet fedezni a csillagok saját mozgását és a 
mi legfontosabb, meg lehet találni azokat’ a 
csillagokat, melyeknek parallaxisa mérés útján 
megállapítható.

Ha azon idő alatt, a mely a stereoscopikus 
nézés számára készítendő két felvétel között 
eltelik, a lefényképezendő tárgyon valami vál 
tozás következik be, a stereocomparatorban a 
változás rögtön szembeötlik: a változásnak 
megfelelő különbség a kép felületéből kiugrik.

A csillagok mozgására vonatkozólag a stereo - 
comparator igen becses adatokat szolgáltat. 
A rendes csillagászati eljárásnál valamely csillag 
mozgását irány és nagyság szerint úgy álla
pítják meg, hogy két elég távoli időpontban 
pontos helyzetmeghatározásokat eszközölnek. 
A stereocomparator sokkal gyorsabban meg
mutatja, hogy valamely csillag változtatja-e a 
helyét, vagy sem, s hogy a helyzetváltozás 
milyen irányban történik.

A csillagászati problémák között két kérdés 
előrendü helyet foglal e l : Hogyan van a világ- 
rendszer felépítve, s hogy hogyan osztódnak el 
a csillagok a világűrben. E kérdések tisztázásá
hoz — mint legfontosabb adatok — az egyes 
csillagoknak a földtől való linearis távolságai 
szükségesek. Ebbéli ismereteink még hiányosak. 
A vilá'gegyetem átmérője több 10,000 fényévet 
tesz ki és méréseink határa már 100 fényévnél 
megszűnik, — a mi ezen túl van, az már nem 
mérhető. Fentebb azonban már említettük, hogy 
a térbeli látás távolsága a két szem, illetve a 
felvétel két helyének távolságától, az alapvonal
tól függ. A legnagyobb alapvonal a föld
pálya átmérője, kb. 300 millió km a melyet a 
Föld hat hónap alat műszereinkkel befut. Ha 
felveszszük, hogy valamely jó szem egy fél ív- 
percznyi látási szög mellett még térbelileg jól 
lát, s ha a csillagos égről való felvételeinket 
távcső segélyével eszközöljük, úgy a legnagyobb 
alapvonal mellett méréseink határát csak 23 
fényévvel tolhatjuk ki. Azokat a csillagokat 
tehát, a melyek ezen kiterjesztett mérési határon 
belül vannak, két olyan felvétel segítségével, a 
melynek időkülönbsége egy félév, a stereos- 
copban térbelileg megfigyelhetjük. A Nap azon
ban óriási sebességgel mozog a térben tova, 
magával ragadja egész bolygórendszerét, a Föl
det, s így photographáló gépünket is. A Nap
nak ez a mozgása jelenlegi ismereteink szerint, 
legnagyobb valószínűséggel a Lyra csillagképe 
felé irányul, s évenkint kb. 600 millió km.-t 
tesz ki. Tehát a mi alapvonalunk is évenként 
ennyivel nő, s így megvan a lehetősége annak, 
hogy stereoscopikus nézésünk határát mind
jobban kitoljuk. Ha a csillagos ég valamely 
táját pl. ötévenként lephotographáljuk s min- 
denik felvételt az elsőve 1 a stereocomparatorban 
megfigyeljük, a csillagok bizonyos kicsi száma 
a képfelületből kiugrik, a mi ama változásnak 
felel meg, a melyet a Napnak a térben való 
tovahaladása folytán előálló alapvonalmegna
gyobbodás okoz. A stereocomparator tehát 
módot nyújt oly távolságmérések elvégzésére,

a melyek direct csillagászati eljárásokkal nem 
eszközölhetők. Két olyan felvétel, a mely pl. 
ötéves időközben készült, a végtelen űrből egy 
gömbhéjat metsz ki, a melyben bizonyos számú 
csillagcsoport van, a következő öt év ismét 
egy újabb gömbhéjat, a maga új csillagaival... 
s a mint az idő múlik, mindig nagyobb lesz 
az a távolság, a hová látásunk s így mérésünk 
is kiterjed. Hiszen alig szükséges felemlíteni, 
hogy bármely két egymásután következő lemez 
egy gömbhéjon belül is a stereocomparator 
segítségével távolságmeghatározásokhoz módot 
nyújt. A különböző csillagászati intézetekben 
ezrével hevernek az éggömb különböző tájairól 
felvett képek sorozatai. A Nap egész rend
szerével kérlelhetetlen következetességgel halad

Stereocompator. Pi és P2 lemeztartók ; M és N csavarokkal a jobb
oldalú lemeztartó úgy helyezhető el, hogy a megfigyelésnél a meg
felelő pontok fedjék egymást. A lemezek megvjlágítása hátulról tör
ténik. T tartón vannak a szemlencsék, a melyek a képet többszöri 

tükrözés után az alul látható csövön át kapják.

előre, alapvonalunk folyton nagyobb lesz s a 
végtelen űr mindinkább nagyobb térségei bir
tokunkba fognak kerülni.

Az éggömb ugyanazon tájáról felvett kép
sorozat a csillagok elosztódásáról képet ad olyan 
kúpfelületen belül, a melynek alapja a lemez, 
csúcsa pedig távcsövünk; minden új lemez egy 
új darabot metsz ki a kúpból s a két metszet 
közötti térben vannak azok a csillagok, a me
lyeket az idő tudásunk számára megszerzett. 
Minthogy az éggömb igen nagy, s a felvételek 
kicsinyek, rengeteg felvételsorozatot kell eszkö
zölni, hogy az egész világrendszer felépítésének 
titkaiba bepillanthassunk.

A stereocomparator tehát sokoldalú és nagy
szabású műszer, feltalálója talán nem is sej
tette, hogy műszere az idő segítségével mily 
óriási tudásanyagot fog szolgáltatni.

Megjegyezzük még, hogy a csillagos égről 
készített stereoscopikus felvételek már forga
lomban is vannak. Wolf Lipcsében a J. A. 
Barth-czég kiadásában két sorozatot bocsátott 
közre. A nagyon könnyen és olcsón megsze
rezhető közönséges stereoscop segítségével bárki 
is gyönyörködhetik ezekben a felvételekben. 
Nem közönséges lelki gyönyörűséget nyújt, ha 
az égitestek térbeli elhelyeződésének titkait fel
tárva látjuk.

Hauser Ignácz.
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KRÓNIKA.

Grünwald Vilmosné 
az Uránia Magyar Tudományos 

Egyesületnek.
Grünwald Vilmosné úrasszony nemrégiben 

elhunyt férje emlékezetére 100,000 koronát ado
mányozott tudományos és culturális intézmé
nyeknek. Egyesületünknek a nagylelkű úrnő 
adományából 10,000 korona jutott azzal a bölcs 
indokolással, hogy a háború után fontosságban 
emelkedik az iskolán kívüli oktatás. Hálánk 
illő módon való kifejezésére másutt és más 
formában lesz alkalmunk. E helyen csak Grün- 
wald Vilmosné jellemzésére mondunk el néhány 
adatot: Grünwald Vilmosné nem a köztelkek 
chablonja szerint gyakorolja a jótékonyságot 
és gyarapítja ismereteit. A mindennapi ala- 
mizsnálkodás helyett, a mely a léhán élő 
gazdagok beteg lelkiismeretének elaltatására 
jó, Grünwaldné a maga szegényei számára 
megélhetést teremt és boldogulást nyit meg. És 
önmaga művelésén — művészi otthonában — a 
legjo-bb könyvek olvasásával, a legválasztéko
sabb szellemek társaságával, a legalaposabb 
tudományos előadások hallgatásával szüntele
nül munkálkodik. Nincs az a történeti vagy 
irodalmi kérdés, a mely iránt ne érdeklődnék. 
Az avatottak figyelmével vesz részt bölcsészeti 
tanfolyamokban. így érthető, hogy figyelme a mi 
egyesületünkre esett akkor, a mikor vasszor
galmú, sikeres dologtevésű, de korán elköltö
zött férje emlékezetét gyengéd kegyelettel, egy 
gazdag női lélek elhatározásainak szépségével 
ily nemes módon akarta megörökíteni.

Tudományos és technikai újdonságok.
V asúti k o c s ik  t is z tá n  vasból. Mintegy húsz év 

előtt Svájczban kezdték a vasúti kocsikat először tisztán 
vasból előállítani. A próba olyan jól bevált, hogy azóta 
más államokban is követték a példát. Az északamerikai 
Egyesült Államok egyes vasúti vonalain már számos 
tisztán vasból készült vasúti kocsi szalad. Az európai 
államok közül Svájczon kívül a porosz államvasútak 
használnak még ilyen kocsikat. Erre a változtatásra 
mindenekelőtt az a körülmény kényszerítette a waggon- 
gyárakat, hogy a waggonok előállításához alkalmas fa 
évről évre drágult és beszerzése mindinkább nehezebbé 
vált. Ezenkívül a tisztán vasból készült waggonok 
számos előnyös tulajdonsággal bírnak a fawaggonokkal 
szemben. A vasúti szerencsétlenségek statisztikája 
ugyanis azt mutatja, hogy igen sok sérülés és halál 
abból a körülményből származott, mert a vasúti wag
gonok fából készülnek. A fa mindenekelőtt tűzveszélyes; 
évről évre számos emberélet pusztul el azért, mert 
a vasúti kocsik meggyuladnak. A fa ezen kívül kis ellen
álló erővel bír, úgy hogy összeütközések alkalmával a 
kocsi könnyen szétrombolódik. Az ilyen balesetek alkal

mával a szétrepülö fadarabok maguk is súlyos sérü
léseket okoznak. A vasból készült waggon ezekkel 
szemben nem gyúlékony, nagy szilárdsággal és ellenálló- 
erővel bír, úgy hogy összeütközések alkalmával nem 
rombolódik szét. Ezenkívül — paradoxonnak látszik, 
de mégis úgy van — ugyanazon térfogat mellett könnyebb 
mint a fából készült.

Ú j b e v o n a t m agas h ő m é rsé k le tn e k  k i t e t t  
fém ek  ré szé re . Ismeretes, hogy a magas hőmérsék
letnek kitett fémek a levegő oxygénjével való egyesülés 
folytán rövid idő alatt tönkremennek. Éppen azért 
nagyon sok olyan eljárás gondoltatott ki, a mely 
hivatva volna a fémeket a magas hőmérsékletek oxydáló 
hatásából megóvni. Ezek között talán a legkíválóbbb 
van Aller módszere, a melynél a fémdarabokat védő 
aluminiumréteggel vonják be. A baj csak az, hogy a 
módszer ez ideig nagyon complikált volt, továbbá az, 
hogy csak kisebb darabokra lehetett alkalmazni. Gibons 
a módszert egyszerűsítette és úgy módosította, hogy 
tetszésszerinti nagyságú fémdarabokra is alkalmazható. 
Valójában nem kell egyebet lenni, mint a fémdarabot 
bizonyos oldatba belemártani, vagy pedig azzal bekenni. 
Az oldat összetételét feltalálója titokban tartja. Hogy 
a bevonat óvó hatása mily nagy, azt megfelelő 
oxydatios kísérletek mutatják. E czélra két vascső közül 
az egyiket változatlanul hagyták, a másikat pedig az 
oldattal bevonták, azután mindkét csövet 4 órán keresztül 
magas hőmérsékletű lánggal 900° hőmérsékleten tar
tották. Azután lehűlni engedték és a kísérletet még 
egyszer megismételték. A második kísérlet után a be 
nem vont cső a lángérte helyen elégett, a bevont cső 
pedig teljes épségben maradt meg. Sőt épségben maradt 
azután is, a mikor 50 órán keresztül 1000° hőmérsék
letnek tették ki és azután hideg vízbe dobták. Egy 
másik kísérletnél egy bevonattal ellátott és egy közön
séges vasbádog csövet 100 órán keresztül 800° hőmér
sékletű kemenczében tartottak. A kísérlet után a közön
séges cső helyén port találtak, mert teljesen elégett, ellen
ben a bevonatos cső a legkisebb változást sem mutatta.

Az új módszer tehát kitünően alkalmas olyan fém
részek megóvására, a melyek használat közben magas 
hőmérsékleteknek vannak kitéve. Ilyenek példáúl kazán
telepek, gőzgépalkatrészek, benzin- és gázmotorok, 
fűtötelepek, kályhák fémalkatrészei. Igen alkalmas 
továbbá elektromos ellenállások, fűtő ellenállások, kap
csoló contactusok bevonására.

R ö n tg en h á z. A Röntgensugarak orvosi felhaszná
lása évről évre nagyobb körre terjed ki. Ennek meg
felelően nagyobbszanak a Röntgenintézetek is. A Rönt
gensugarak felhasználásának első éveiben a kórházak 
kisebb mellékhelyiségben helyezték el a Röntgenkészü
lékeket. Később már külön termeket rendeztek be e 
czélra, ma már ez nem elég. A hamburgi általános 
kórház külön házat építtetett a Röntgenintézet részére, 
melynek berendezését egy külön könyvben találjuk 
leírva (Albers-Schönberg, Seeger, Lasser: Das Rönt
genhaus des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in 
Hamburg. F. Leineweber, Leipzig).

E centralisationak meg vannak a kétségtelen előnyei, 
mert a drága eszközök beszerzése és az üzemben tartás 
terén így jelentékeny megtakarítás érhető elő. Azonkívül 
lehetségessé vált minden irányban a legtökéletesebbet 
érni el. Maga az intézet többszörös czélokat szolgál. 
Elsősorban természetesen Röntgensugarakkal való 
betegvizsgálás cs gyógyítás czéljait szolgálja. Ezenkívül 
gondoskodik assistensek, orvosok, ápolónők és technikai
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1. kép. 9 óra 50 perczkor.’

személyzet megfelelő kiképzéséről, kutatóknak pedig 
módot és alkalmat ád vizsgálataik megejtésére. Az inté
zettel továbbá muzeum kapcsolatos, a mely minden 
a Röntgensugarakra vonatkozó eszközt, lemezeket, 
mintákat, csöveket, könyveket, folyóiratokat összegyűjt.

A ház földszintjén van elhelyezve a nagy vizsgálati 
terem, a váróhelyiség és a múzeum. Az első emeleten 
az energia centrale (gépterem), sötét kamrák, dolgozó 
helyiségek, különleges vizsgálatok termei vannak elhe
lyezve. A vizsgálati terem berendezése számos újítást 
tartalmaz. Az ajtók fényzárólag készültek, még pedig 
úgy, hogy elsötétítés alatt is be lehet lépni, a nélkül, hogy 
fény hatolna be a terembe; a kapcsoló^készülékek, lemez- 
szekrények és még más berendezési tárgyak is ólom
lapokkal vannak védve a sugarak káros hatásaitól. 
A magas feszültség a gépteremben keletkezik, a honnét 
megfelelő vezetékek útján jut a vizsgálati teremben 
lévő lámpákhoz. Vannak dolgozóasztalok stereosko- 
pikus Röntgenfelvételek, operatio alatti vizsgálatok, 
igédén testek lokalizálása részére stb.

Az energiát a városi 220 voltos vezeték szolgáltatja- 
A magas feszültséget 120,000 és 150,000 voltos magas- 
feszültségű generátorok, továbbá különböző typusú induk- 
torok szolgáltatják.

2. kép. A radiális irányú fonalak készítésének sorrendje. 4. kép. 1 óra 25 perczkor.

3. kép. 12 óra 40 perczkor.

H o g y a n  k é s z ü l  a  p ó k h á l ó ?  Az amerikai Cuttriss 
megfigyelte és a Knowledge czímü folyóiratban leírta 
hogyan készíti a pók (Aranea diademata) a hálóját. E 
közlemény annyira érdekes, hogy lényeges részét az 
alábbiakban közölni fogjuk.

Cuttriss erős vihar után este 7 órakor kezdte az 
észlelést egy fenyvesben. A kiválasztott pók az egyik 
fenyőfaág alsó, száraz részén nyugodott mozdulatlanul. 
Ebben az állapotában meg is maradt egészen 9 óráig. 
Ekkor vékony fonalat eresztett egy lejebb fekvő galyra, 
újból felmászott eredeti helyére és ezt a műveletet 9 
óra 35 perczig kétszer megismételte. Ebben az időben 
szél kezdett fújni, a mi, úgylátszik, a pók terveivel egyezett, 
mert egyszerre elkezdett dolgozni. Szabadon lógó szá
lakat bocsátott le, melyeket a szél odacsapott a lejebb 
fekvő gályákhoz, úgy hogy azok odaragadtak. 9 óra 50 
perczkor a háló kerete nagyjában készen volt, miként 
az 1. képünkön látható. E munka elvégzése után a pók 
20 perczig pihent. Ezután már nem szabadoneresztett 
szálakkal dolgozott, hanem mindig maga is leereszke
dett és a szálakat alkalmas helyen megerősítette. 9—10 
szál elkészítése után mindig huzamosabb időn át nyu
godott, valószínűleg pihenés végett, de lehetséges, hogy 
más physiologai okból. 12 óra 30 perczkor készen voltak
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a háló radiális irányú szálai. A 2. képen számokkal 
van jelölve az a sorrend, a melyben az egyes szálak 
készültek.

A radiális irányú fonalak elkészülte után csodálatra 
méltó munkához látott. Egy fonalat a középpontban 
megerősített, azután az egyes szálakon át kapaszkodva, 
gyönyörű csigavonalat feszített ki, úgy a hogyan az 3. 
képünkön látható. Ennek a fonálnak az volt a czélja, 
hogy az egyes radiális fonalakat kellő feszültségben 
tartsa.

Most már csak a csigavonalszerű fonalak sűrítésé
nek munkája volt hátra, a mit mindig ugyanabban az 
irányban (balról jobbra haladva) végzett. Úgylátszik, 
hogy ezeket a fonalakat valami sajátságos külön anyag
gal vonta be, mert kellő megvilágításban színük lassú 
változáson ment keresztül. A leereszkedéstől eltekintve, 
minden más esetben a fonalat hátsó lábaival húzta ki

által oly ismeretek szereztessenek, melyeknek segítsé
gével a kígyóveszedelem el legyen kerülhető. A kígyók 
kisebb parkban, kupolaszerű építményekben vannak 
elhelyezve; a parkot vízzel megtöltött árok és fal veszi 
körül.

A serumot következőképpen készítik. A kígyók mér
gét időnként kiszedik és fiatal, egészséges lovak vérébe 
fecskendezik be. A befecskendezés 5—6 napi időközök
ben történik, ^  milligrammnyi adaggal kezdődik és 
fokozatosan emelkedik fel, egészen 1 grammig. Ezt a 
műveletet teljes egy éven keresztül kell folytatni, mert 
csak így válik a ló teljesen immunissá és a serum 
hatékonynyá. Az egyszer immunissá vált ló azután sok 
éven át szolgáltatja a serumot, csak éppen az szüksé
ges, hogy minden serumkivétel után újabb oltást kapjon.

Általában háromféle serum készül, egy-egy a lábá
riák és a csörgőkígyók csípése ellen és egy általános,

Kígyókért a brazíliai serotherapikus intézetben.

a tüszőiből, elülső lábaival pedig elvágta azt. 1 óra 25 
perczkor készen volt a háló (4. kép). Meg kell még 
külön jegyezni, hogy ez a pók előbb is és később is 
ugyanolyan szerkezetű hálót készített, a radiális irányú 
fonalak száma minden esetben 31 volt.

K í g y ó m é r e g - s e r u m .  A franczia dr. Calmette volt 
az első, a ki a kígyómarást megfelelően készített serum- 
mal gyógyította és évenként ilyen úton sok száz embert 
mentett meg az életnek. Különösen a forróégövi orszá
gokban gyakoriak a mérges kígyók és így a serummal 
való gyógykezelés ezekben az országokban terjedt el 
leginkább. Brazília meleg és nedves erdőiben például 
csak úgy hemzsegnek ezek a veszedelmes állatok, külö
nösen a lábária (Bothrops athrox) és a csörgőkígyó 
(Crotalus horridus). Az embert vagy állatot azonban 
csak akkor támadják meg, ha az rájuk, vagy fészkükre 
lép. Mindkét fajtának csípése halálos, bár mérgük 
különbözőképpen hat. A lábária mérge szétbontja a 
vért, a csörgőkígyóé pedig megbénítja a lélegzést.

A kígyómarások gyógyítására alkalmas serum elő
állítása végett Brazília állami serotherapikus intézetet 
alapított. Az intézet a veszedelmes kígyókat tenyészti 
egyrészt azért, hogy a belőlük nyert méreg segítségével 
a serum el legyen készíthető, másrészt azért, hogy éle
tüknek, szokásaiknak, táplálkozásuknak tanulmányozása

a mely mindkétfajta méreg ellen hatásos. A serumot 
szétküldik a kórházaknak, a községeknek és a gyógy
szertáraknak.

M i  o k o z z a  a  k ö z e l l á t á s t  ?  Régi tapasztalat, hogy 
a huzamos és tartós közeli munka, mint az írás és ol
vasás, az eredetileg egészséges szemet közellátóvá teszi. 
A nagyközönség és a szakemberek egyaránt élénk szemre
hányásokat szoktak tenni az iskolának, hogy a tanít
ványok nagy része meggyöngült szemmel tud csak czél- 
jához érni. Valljuk meg, hogy az aggodalomra van is 
ok, mert a művelt embereknek megdöbbentően nagy 
százaléka közellátó. Németországban a viszonyok még 
sokkal rosszabbak, mint nálunk, ott a művelt lakosság
nak nagyobb fele az iskolában közellátó lesz. Mostaná
ban bizonyára sokunknak feltűnt, hogy a német kato
nák között sok, nagy mértékben közellátót lehet találni.

Csak az a kérdés, vájjon az iskola megérdemli-e a 
szemrehányást. Elmulasztotta-e a közellátást meggá
tolni ? Az iskola munkája ebben az irányban akkor 
kezdődhetik, ha a szakemberek a közellátás keletkezésé
nek okát kiderítették. Úgy látszik, Levinsohn kísérletei 
ezt a kérdést tisztázni fogják. A közellátó szem, mint 
régebben tudjuk, a beeső fény irányában megnyúlt. Te
hát azt kell kideríteni, mi idézi elő a szemgolyó meg
nyúlását.
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Eddig az a vélemény terjedt el leginkább, hogy a 

szemgolyó alakváltozását a körülvevő izmok nyomása 
okozza. Eszerint a szem alkalmazkodását intéző izmok 
a közeli munkánál állandóan nagyobb nyomást gyako
rolnak a szemgolyóra és a gyermeknek még változtat
ható szemgolyóját megnyujtják. Csakhogy ez a magya
rázat több okból nem fogadható el. Először is az iz
mok a közeli munkánál nem fejtenek ki nagyobb nyo
mást a golyóra. A szemgolyó alkalmazkodását végző 
izmokra nézve ezt Hess és Heine mutatták ki, a külső 
szemizmokra nézve pedig Levinsohn. Azonkívül pedig 
a szemgolyóra ható nyomás növelése egészen másféle 
anatómiai változást okoz, mint a milyen a közellátást 
kíséri.

Arra is gondoltak, hogy a közellátó szem már a 
születésnél kissé rendellenes, a golyó növekedésekor 
pedig ez a rendellenesség kifejlődik. De ennek ellen
mond az a tapasztalat, hogy a szemgolyó alig növek
szik, a negyedik évtől kezdve pedig egyáltalában nem. 
Gyermekeken viszont a közellátással járó változásokat 
csak elvétve észlelték.

Levinsohn a szemgolyó megnyúlásának okát egészen 
más körülményekben keresi. A közeli munkánál ugyanis 
fejünk legtöbbnyire lefelé fordul, a szemgolyónak a 
nehézség hatása alatt előre kell esnie, mert a szem
héjjak nagyfokú mozgékonyságuknál fogva ezt alig aka
dályozzák. Huzamosabb ideig tartó ilyen helyzetben a 
szemgolyó megnyúlik, akárcsak az a gummilabda, a 
melyet vízzel megtöltve szálon felfüggesztünk. A közel
látás magyarázatára nem kell nagy megnyúlást feltéte
lezni, mert ha a szemgolyó a tengely irányában 1 mm- 
rel megnyúlik, ez már 3 dioptriás közellátást okoz.

Már régen feltűnt, hogy nem minden közeli munka 
okoz közellátást. így az aranyművesek és ötvösök kö
zött aránylag kevés a közellátó, bár állandóan meg
erőltetik szemüket. Levinsohn ezt a jelenséget úgy ma
gyarázza, hogy ezek a munkások fejüket egyenesen 
tartják és ezért szemgolyójuk a nehézség hatása alatt 
nem nyúlik meg.

Levinsohn ezt a felfogást kísérletekkel is támogatta. 
Először a szemgolyóra guttapercha-tokot helyezett és a 
vele összefüggő gummicső és írószerkezet segítségé
vel kimutatta, hogy a szemgolyó a fej lefelé fordítása
kor valóban előre esik. Mások kísérletei hasonló 
eredményre vezettek. Ezt az eljárást fiatal kutyákon, 
tengeri nyálakon és macskákon végzett kísérletek 
követték. Az állatok naponta néhány óra hosszat 
olyan helyzetben voltak, hogy szemük lefelé for
dult. Szemgolyójuk valóban megnyúlt 8—90 nap alatt 
1 dioptriától 45 dioptriáig terjedő mértékben. De a 
közellátásra jellemző egyéb változások nem mutatkoz
tak. Ennek az lehet a* oka, hogy ezek az állatok ana
tómiai tekintetben nagyon eltérnek az embertől. Ezért 
a további kísérleti tárgyak majmok volt, mert szemük 
az emberéhez igen hasonló. A majmok kis szekrény
ben voltak, úgy hogy kényszerültek lefelé nézni. Az 
első majom közellátása kezdetben 3 dioptriás volt, 
9 hónap alatt pedig 14 dioptriára fokozódott. A máso
dik majom kezdetben egészséges szemű volt, egy év 
múlva pedig 7 dioptriás közellátásra tett szert. Egyút
tal a közellátásra jellemző anatómiai változások is mutat
koztak. A közellátás és ezek a változások fokozatosan 
álltak elő.

Ezek a kísérletek azért is fontosak, mert ekkor si
került először közellátást mesterségesen előidézni.

De nem szabad azt hinni, hogy ilyen módon a kö
zellátás egyetlen okát lehetett kideríteni. Elsősorban

azok a szemek lesznek közellátók, a melyek erre haj
lamosak. A hajlamosság lehet veleszületett, de ez ritka 
eset, legtöbbnyire szerzett. A tapasztalat szerint ugyanis 
főleg a testileg gyenge egyének lesznek közellátók. 
Sűrű eset, hogy olyan betegségek, a melyek a testet 
gyengítik, mint pl. a himlő, difteria, sarlach. közellást 
vonnak maguk után.

Ha tehát a közellátás ellen küzdeni akarunk, akkor 
elsősorban a testet kell erősíteni alkalmas eszközök
kel. Ilyenek a sport, a torna. Ez a szem ellenálló te
hetségét is növeli. Azonkívül arra kell vigyázni, hogy 
közeli munkánál a fej lehetőleg egyenes helyzetben 
maradjon. Az olvasásnál könnyű ezt megvalósítani, az 
írásnál azonban csak részben lehet. Levinsohn olyan 
iskolapadokat szerkesztett, a melyek az új tapasztala
tokat a tanulók javára már értékesítik.

A n eh éz  á g yú k  m u n k a vég zése . Az Umschau 
egyik utóbbi számában Rohne tábornok érdekes ada
tokat közöl a német ágyúk és lövedékek átalakulásáról. 
A kevés füsttel lassan égő lőpor nagy befolyással volt 
a lövegek méreteire. A gyalogsági fegyver kaliberét 
11 mm-ről 7'9 mm-re csökkentette, a lövedék súlyát 
pedig 25 g-ról 10 g-ra. A tábori ágyúknál hasonlóképpen 
kisebb lett a kaliber és a lövedéksúly. A 12 cm-es 
ágyúk helyett 105 cm-eseket, 15 cm helyett pedig 
13 cm-t használnak. A vártüzérség ágyúinál csak a 
kaliber kisebbedéit, ellenben a lövedék súlyosabb lett. 
így pl. a 15 cm-es ágyúnál a régi 28 kg-os lövedék helyett 
ma 40 kg-osat használnak. A hajóágyúknál pedig a 
kaliber és a lövedéksúly egyaránt növekedett. A régi 
24 cm-es ágyú helyét 305 és 38'1 cm-es ágyúk fog
lalták el. A 24 cm-es ágyúknál a lövedék súlya 120kg-ról 
190 kg-ra emelkedett, a 38'1 cm-es ágyú lövedéke 
pedig 760 kg.

A változások okát abban a czélban kell keresnünk, 
a melyet a különböző lövedékek szolgálnak. A gyalogsági 
lövedék súlya egyrészt azért csökkent, hogy a katona 
több töltényt vihessen magával, másrészt pedig hogy 
a kezdősebesség nagyobb legyen. Ilyen módon lapos 
lövéssel nagyobb területet lehet súrolni. Viszont a 
mostani kis lövedék is elég nagy még arra, hogy az ellen
felet harczra képtelenné tegye. A tábori ágyúk könnyeb
bek, mozgékonyabbak lettek. De túlzásba nem volt 
szabad menni, mert hatása a lőpor tömegétől és a löve
dék súlyától függ. A vártüzérség ágyúinak hatástávol
sága a változás folytán növekedett. De a meredek 
lövésre szánt ágyúk kaliberét viszont fokozni kellett, 
mert a modern erődítmények elpusztítása végett a 
lőpor mennyiségét növelni kell. Hasonló okból nagyobbo
dott a hajóágyúk kalibere. A következő adatok mutatják, 
mennyire növekszik a hajóágyúk lövedékének munka
végzése a kaliberrel:

30'5 cm-es ágyúnál 17560 m-tonna,
3556 „ „ 25600
38-1 „ „ 29600

A nehéz ágyúk élettartamára vonatkozólag még biz
tosat nem tudunk. A háború végleges tapasztalatai
deríthetnék majd világosságot erre a fontos kérdésre.

Ú jabb m ó d s z e r  a F ö ld  fo rg á s i se b e ssé g é 
n e k  m eg h a tá ro zá sá ra . A Kopernikus-féle világrend- 
szer elfogadása óta a Föld forgásának tana a tudomá
nyok rendszerének alapja. Legnagyobb figyelmet érde
mel tehát minden jelenség, a mely ezzel a problémával 
összefügg. Eltekintve a Föld felületén végbemenő lég- 
és tengeráramlások, továbbá az elhajított testek irány- 
változásától eddig csak egyetlen közvetlen physikai 
bizonyítékunk volt a Föld tengelyforgására, tudniillik



Foucault ismeretes ingakisérlete. A világháború alatt 
egyszerre két hasonló kísérlettel gazdagodott a tudo
mány, az egyik báró Eötvös Loránd forgó-mérlegkísér- 
lete, melyről e füzet másik helyén számolunk be, a

1. A Föld szögsebességének szétbontása egy függőleges és két 
vízszintes tengely körüli összetevőkre.

másik pedig az amerikai A. H. Compton forgó folya- 
dékgyűrű kísérlete, melyről a Scientific American Sup
plement 1915. évi márcz. 27 iki száma alapján a követ
kezőkben számolunk be.

Compton kísérlete épp úgy mint' Eötvösé, lényege
sen többet ád, mint Foucault ingakisérlete. Ez utóbbi 
ugyanis nem adja meg a tengelyforgás sebességének 
és irányának absolut nagyságát, hanem csak megegye
zésben van azzal az értékkel, melyet a csillagászati 
észlelések követelnek. Azok részére, a kik a physika 
alaptanaiban járatosak, ezt a tényt a következőkben 
meg is fogjuk magyarázni. Az alap, a melyből kiindu
lunk, a forgó mozgások tana. A tengely körüli forgások 
sebességét ugyanis épp úgy lehet a parallelogramma 
elv alapján összetenni és szétbontani, mint a haladó 
mozgások sebességét. E célra nem kell egyebet tenni, 
mint a szögsebességeket a tengely irányára nagyság 
szerint felmérni. Tegyük fel, hogy a Foucault-féle inga 
<P földrajzi szélesség alatt O pontban van felfüggesztve 
(1. ábra). Ha a Föld az O' P' tengely körül 24 csillagá
szati óra alatt egyszer körülforog, akkor a vele pár
huzamos O P tengely körül is ugyanekkora a forgási 
sebesség. Jelölje az O P  távolság ezt a szögsebességet 
irány és nagyság szerint. Ez a szögsebesség teljesen 
helyettesíthető három derékszögű összetevőjével, O X- 
szel, O F-nal és OZ-vel. Igen ám, de a Foucault-féle

2. Folyadékgyűrű, a Föld forgási sebességének meghatározására.

inga csak az O Z, vagyis a függőleges tengely körüli 
forgás szögsebességét teszi lemérhetővé, a mely esetleg 
valamely egészen más irányú és nagyságú forgásból 
pl. az O' M  tengely körüli forgásból is származhatott 
volna.

Compton módszere már most nemcsak O Z, hanem 
az O X és O Y tengely körüli forgás sebességének lemé-

rését is lehetővé teszi. Ezekből pedig kiszámítható az 
eredő forgás sebességének értéke és iránya.

Compton készüléke lényegében körgyürűalakú cső, 
a mely töltve van vízzel. (2. ábra). A gyűrű egyik át
mérője mint tengely körül forgatható, az erre merőleges 
átmérő két végső pontjában nyílások vannak, a melyek 
üveglapokkal vannak lezárva. Ezeken az ablakokon 
keresztül a csőben lévő víz mozgása mikroszkóp segít
ségével megfigyelhető és sebessége lemérhető. Legyen 
O C azon irány, a melyre mint tengelyre vonatkozólag 
a Föld forgási sebességét meg kell határozni. Akkor 
a gyűrű síkját Compton e tengelyre merőlegesen állítja 
be. Néhány perczig nyugodtan hagyja, míg a csőben 
lévő víz a gyűrű falához képest teljes nyugalomba jön. 
Ez azonban csak relativ nyugalom, mert a Föld for
gása miatt a gyűrű fala is meg a bentlévő víz is az O C 
tengely körül (az absolut térben, vagyis az állócsillagok 
terében) forog. Legyen a forgás iránya az óramutató 
járásával ellenkező irányú forgás, vagyis az, a mely a 
2. ábrában a teljesen kihúzott nyilakkal van ábrázolva. 
Compton a gyűrűt tengelye körül hirtelen 180 fokkal 
megforgatja, úgy hogy pl. a hátul lévő A pont előre

3. A folyadékgyűrű a vízszintes síkban.

jön a pontozott A helyére. Világos, hogy a csőben lévő 
víz a forgatás után is meg akarja tartani azt az absolut 
mozgását, a melylyel a forgatás előtt bírt, azért tehát 
a csőben, a mely rögzítve van és nem mozoghat, az 
óramutató járásával egyező irányban fog mozogni úgy, 
a hogy a pontozott nyilak mutatják. Ezt a mozgást a 
Földhöz rögzített mikroszkóppal meg lehet figyelni. A 
mozgás sebessége természetesen függ a Föld forgásának 
a kiválasztott tengelyre eső részétől továbbá a gyűrű mé
reteitől. A Comptontól használt gyűrű esetében a mozgás 
rendesen olyan rendű volt, mint a zsebóra perczmuta- 
tójának mozgása. A mozgás természetesen csillapodik 
és néhány perez múlva teljesen megsemmisül.

A víz mozgásának láthatóvá tételére, olyan olaj- 
cseppek vannak benne szétoszlatva, melyeknek sűrű
sége egyezik a víz sűrűségével. A hőkülönbségek okozta 
mozgások kiküszöbölése végett Compton a gyűrűt 
szekrénybe zárja, melyet állandó hőmérsékleten tart
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4. A folyadékgyűrű a függőleges síkban.

(4. ábra). Erre azonban csak akkor van szükség, a mi
kor a gyűrű síkja függőleges, vagyis a földforgás víz
szintes componensének meghatározásánál. Ha a gyűrű 
síkja vízszintes, vagyis a függőleges tengelykörüli forgás 
lemérésénél erre az óvszabályra szükség nincs, mert 
akkor a hőmérsékletkülönbségek észlelhető mozgást 
nem okoznak.

A víz mozgása ernyőre is vetíthető, úgy hogy nagyobb 
hallgatóságnak is bemutatható. M. S.

Ú j p y r o m e te r e k .  A hőmérsékletnek pyrometerek- 
kel való meghatározása az ipar különböző ágaiban 
talál alkalmazást, néhol pedig teljesen nélkülözhetetlen. 
A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy nagyon sok 
ipari productum jósága, különösen azoké, a melyek 
bizonyos anyagok megolvasztása és azoknak fokozatos 
lehűtése által keletkeznek, egyenlő körülmények között 
lényegesen függ bizonyos kedvező hőmérsékleti viszo
nyok betartásától. A. legújabb laboratóriumi vizsgálatok 
megállapították pl. az aczélra vonatkozólag ezeket a 
kedvező hőmérsékleti adatokat, ugyanígy az üveg- és 
kerámiái iparban bizonyos előnyösnek talált hőmérsék
leti viszonyok betartása mellett nagyon értékes készít
mények állanak elő. A kedvező hőmérsékleti viszonyok 
megállapítására a registráló pyrometerek nagyon alkal
mas mérőeszközök. A készülék szalagján a különböző 
melegkezelésnek megfelelő görbék jelennek meg, a sok 
közül nem nehéz azt az egyet kiválasztani, a melynél 
az ipari productum a legjobbnak bizonyul. Szükséges 
tehát arról gondoskodni, hogy a jövőben a melegkeze
lés a legkedvezőbbnek mutatkozó görbe szerint ismét
lődjék. E czélra a kedvező hőmérsékletlefolyást feltün
tető görbét a registráló szalagra felrajzolják, s a fűtőt 
utasítják, hogy a fűtést úgy szabályozza, hogy registráló 
készüléke az előre kirajzolt görbét kövesse nyomon. 
A szalagon lerajzolt görbék idők múltán is megmutat
ják, hogy az ipari készítmények ellen tett felszólalások 
a helytelen melegkezeléstől származnak-e ? Az olvasz
tók és egyéb gyárak gyakorlott személyzete, kik hosszú 
tapasztalat alapján a mérési eljárások mellőzésével az 
ipari üzem egész menetét már gyakorlatilag elsajátí
tották, jelenleg talán a haza védelmében állanak, az 
őket helyettesítő kevésbbé gyakorlott személyzet részére 
mérőeszközök szükségesek s így a pyrometerek jelentő
sége a háború alatt még jobban fokozódott. Azonfelül 
a nagyon korlátolt mennyiségben rendelkezésre álló 
nyersanyagokkal való takarékoskodás, a fűtőanyagok 
jó kihasználása, a rendes anyagokat helyettesítő pót
anyagok helyes kezelése a hőmérsékletlefolyás pontos 
vizsgálatát mindenütt szükségessé teszi.

Eddig a platinából és platinairridiuinból készített 
höelektromos pyrometerek voltak majdnem kizárólag 
használatban. Már régebben megindultak a vizsgálatok, 
hogy a platinát s annak csoportjába tartozó nemes 
fémeket más, olcsóbb, nem-nemes fémből készült hö
elektromos elemekkel helyettesítsék. A nem-nemes 
fémek tiszta állapotban való előállítására irányult tech
nikai ügyességnek fokozatos fejlődésével tényleg sikerüli 
olcsó thermoelemeket előállítani s így a thermoelemes 
pyrometerek alkalmazása még a kisebb üzemek részére 
is lehetővé vált. Különben is egész platinakészletünk 
ma „hadi* anyag, behozatalra pedig egyelőre számítani 
nem lehet, így tehát a nem nemes fémből készült pyro
meterek ma elsőrendű szükségletet elégítenek ki. A 
platina thermoelemeket csupán ott használják, hol 
alkalmazása mással nem pótolható. 1100° C-ig a nem 
nemes fémből készült pyrometerek nagyon jó szolgá
latot tesznek. így 555° C-ig a rézből és konstantánból 
készült elemeket használják ; a gőzkazánüzemeknél a 
telített és túlhevített gőzök hőmérsékleti viszonyait 
ezekkel mérik. 900° C-ig a vas-konstantán elemek diva
tosak; az aczélgyártásnál és czinkolvasztókban alkal
mazzák. 900° C-nál magasabb hőmérsékleteknél leg
újabban a nikkel-nikkelchrom elemeket használják, a 
melyek 1100° C-ig megbízható és tartós eszközöknek 
bizonyultak. Általában a nem-nemes fémből készült 
thermoelemek majdnem az összes olvasztási eljárások
nál, mindenféle tüzelési eljárás hőmérsékleti viszonyai
nak ellenőrzésénél a platinaelemeket helyettesíthetik. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy a fennmaradó esetekben 
az optikai pyrometerek vehetők alkalmazásba, úgy ki
mondhatjuk, hogy a platina teljesen nélkülözhető. A 
Holborn és Kurlbaum által szerkesztett és a Siemens 
és Halske cég által javított alakban forgalomba hozott 
optikai pyrometerek az olvasztási eljárásoknál, s oly 
kemenczéknél és tűzhelyeknél, a melyek megfigyelő
lyukakkal vannak ellátva, még kevésbbé gyakorlott sze
mélyzet kezében is jó mérési eredményeket adnak. A 
megvilágítás erőssége a hőmérséklettel rohamosan nő. 
Az izzó anyag képe lencse segítségével egy villamos 
izzólámpa szénszálának kengyelére esik. Mindkettőnek 
képét egy sík felületen fedésben fogják fel. A lámpa 
áramkörébe iktatott ellenállássorozat változtatásával a 
szénszál képét eltüntetik, s ekkor az áramkörbe iktatott 
árammérő állása arányos a izzó test hőmérsékletével. 
Az árammérőn empirikus skálát alkalmaznak, a mely 
direct hömérsékletleolvasásokat tesz lehetségessé. Az 
optikai pyrometerek megbízható mérési eredményeket 
adnak, elhasználódásnak kitéve nincsenek, — hiányuk 
azonban, hogy a megfigyelőtől több mérési ügyességet 
kívánnak, mint a hőelektromos pyrometerek, s hogy 
graphikai feltüntetéseket velük készíteni nem lehet.

Hauser Ignácz.
A ra d io a c tiv  b o m lá so k  seb e ssé g e . Minden 

radioactiv anyagra jellemző az az idő, a mely alatt 
tömegének fele átalakul a bomlássorban utána követ
kező elemmé. Ez a bomlási félidő. Sokféle módon meg
kísérelték, hogy a bomlást siettessék vagy késleltessék. 
A bomló anyagot nagy nyomásnak vetették alá, vagy 
léghíjjas térbe helyezték, nagy mértékben lehűtötték, 
vagy magas hőmértékletre hevítették, mágneses erőtérbe 
állították, elektromos sugarakat ejtettek rájuk : a bomlási 
félidő változatlan maradt. Danysz és Wertenstein újabb 
kísérletet végeztek a bomlás sebességének megváltoztatá
sára. Kísérletüknél ^.-részecskék lökése hatott olyan átala
kulásra, melynél nagy élettartamú elemből gyorsan fel
bomló elem keletkezik. Ilyen elempár : Uran [-»-UranX!
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és Mesothorium I >■ Mesth II. Az első esetben azok az 
«-részecskék, a melyek 18 millicurie radium-emanatiot 
tartalmazó üvegcsőből indultak ki, uranoxyd (U ,0.) 
rétegre estek. A réteg éppen elég vastag volt arra, hogy 
az «-részecskéket elnyelje. 6 nap múlva az uranoxyd 
radioactivitasa nem változott. A második esetben 30 
millicurie radium-emanatio «-sugarai 13 órán át hatot
tak 3 gramm mesothorium-radium-keverékre, melynek 

része mesthorium volt. Ha a felbomlást sikerült volna 
siettetni, akkor a Mesth II gyarapodott volna és így 
erősebb -(-sugárzást tapasztaltak volna. De a legcse
kélyebb változás sem mutatkozott. (Comptes Rendus 
161. köt. 1915, 784. 1.; Die Naturwissenschaften, 5. köt., 
1917, 192. I.) AI. J.

KÖNYVSZEMLE.
„Shakespeare és a magyar költészet.“

A nagy angol drámaíró halálának háromszázados 
évfordulóját 1916-ban Magyarországon azzal a lelkese
déssel és komolysággal ünnepelte meg az irodalom 
és a színpad, s mindkettejük közönsége — a mely 
a Shakespeare-cultust nálunk belső tartalmában és 
külső méreteiben egyaránt jellemzi. Az irodalom emez 
ünnepének egyik legértékesebb emléke marad mindenha 
Császár Elemér derék könyve : „Shakespeare és a ma
gyar költészet“.

E nagyszabású tanulmány egy részé a Magyar Tudo
mányos Akadémia tavalvj ünnepélyes közgyűlése tárgy- 
sorozatának egyik kiemelkedő pontja volt. Később egész 
terjedelmében megjelent a munka a Budapesti Szemlé
ben, onnét külön kiadásként az Olcsó Könyvtár soro
zatába került és ezt a kiadást egyidejűleg külön borí
tékban is forgalomba hozta a Franklin-Társulat.

A bevezető rész után — melynek során helyesen 
hangsúlyozza a szerző azt az igazságot, hogy „minden 
nemzet irodalmának értéke arányosan emelkedik azzal 
a termékenyítő hatással, melyet Shakespeare-től vett“
— az I. fejezet Shakespeare-nek az európai irodalmak
ban való szerepéről szól s azt a magyar irodalomra 
vonatkozólag abban jelöli meg, hogy „mikor a X1X# 
század elején a Shakespeare-áramlat német közvetítéssel 
elérkezett hozzánk, drámairodalmunk a szó igazi értel
mében nem volt és Shakespeare költészetére nem az 
a feladat hárult, hogy, mint külföldön, megnemesítse, 
helyes irányba terelje a nemzeti drámát, hanem ennél 
nagyobb, nehezebb: közre kellett hatnia a magyar dráma 
megteremtésében“.

A II. fejezet aztán részletesen ismerteti a Shake- 
speare-cultus magyarországi történetét, mit négy kor
szakra oszt fel. Az első korszak 1777-tel kezdődik, mely 
évben írta le először magyar író —rés pedig Bessenye-
— a Shakespeare nevet. — A második korszakot az 
első shakespeare-i drámafordításnak, a Kazinczy által 
átültetett Hamlet-nek 1790-ben történt megjelenése vezeti 
be. — Az első Shakespeare-előadás — a Macbeth-é, 
1834-ben — a harmadik korszak kezdete. E korszak a 
Shakespeare-cultus magyarországi pályájának .eredmé
nyekben leggazdagabb, jelentőségben legnagyobbszerű 
szakasza“, melynek folyamán megjelenik a teljes ma
gyar Shakespeare, s ennek nyomán a nagy brit költő 
valósággal „magyar classikussá“ válik, a „magyar köl
tészetnek és színpadnak értékes, élő és ható elemévé“. 
E korszak 1878-ban, az utolsó shakespeare-i dráma 
magyar fordításának megjelenésével lezárulván — „azóta 
benne élünk az új, negyedik korszakban“, melyben ha

történeti új mozzanat nem igen van is, de azért a 
Shakespeare cultus nem lankad, sőt erősbödik.

A III. fejezet a magyar Shakespeare-utánzatokról 
szól - -  a mik egyébként igen csekély számúak. Ezek 
közt Gaál József „Peleskei nótáriusáénak komikus 
színházi jelenetét is említi a szerző, melyben t. i. Zajtay 
uram nagy felháborodással nézi, a mint Othello Desde- 
monát fojtogatja s fel is rohan a színpadra, hogy meg
akadályozza a „dühös szerecsen“ merényletét. Gaál 
Józsefnek egyébként Kotzebue-tói vett emez ötlete 
annyira nem fedi a Shakespeare-utánzás fogalmát — 
hogy ezt itt felhozni egyáltalában nem tarthatjuk helyén
valónak, mint a hogy azt állítjuk, hogy legkevésbbé sem 
utánozta Shakespeare-t Gyulai Pál sem, a mikor 
„A vén színész“ ez. elbeszélésébe szintén beleszövi 
Desdemona megölésének jelenetét, melyhez hasonló 
eljárást követett P. Szathmáry Károly is, „Julia“ ez. 
novellájában, a mely két elbeszélésre Császár szin
tén utal.

A „Shakespeare indítékúi a magyar irodalomban“ 
ez. IV. fejezetben merőben fölösleges volt a buzgó szer
zőnek hosszasan foglalkoznia egy teljesen jelentéktelen, 
nyom nélkül eltűnt darabbal, Fogarasi Nagy Pál-nak 
„Véres örökség“ ez. szomorújátékával. — Rakodczay 
nyomán felemlíti Császár, hogy Szigligeti a „Liliomíi“ 
befejező mozzanatát (mely akkor már nagyon haszná
latos vígjátéki indíték volt, Moliére Nők iskolájá-ban 
is előfordult) — hogy t. i. „az apa mohó sietséggel 
segíti leányát férjhez, de akaratán kívül ahhoz, a kit 
szeret — nyilván a „Windsori víg asszonyokéból vette 
Ez annyira erőltetett és mivel sem támogatható fel
tevés, hogy felemlíteni is kár volt.

Az V. fejezet, melynek czíme: „Shakespeare költői 
eszméi a magyar irodalomban“ — azokra a magyar 
drámákra utal, a melyeket „mélyebben rejlő, nemesebb 
kapcsok“ fűznek Shakespeare-hez. Nem tudjuk helye
selni, hogy az úgynevezett Othello-drámák között 
Szigligeti „Czigány“ ez. népszínművét is említi itt 
Császár. Igaz, hogy hatvan esztendővel ezelőtt Salamon 
Ferencz is vont kritikáiban párhuzamot „Othello“ és a 
„Czigány“-beli Gyuri legény féltékenysége közt, s azt a 
nézetét is kifejezte, hogy a „Czigány“ szerzője „nyilván 
Othellot tartá szem előtt“ — de ezt az állítást se tart
juk elfogadhatónak, s még ha elfogadjuk is, akkor is 
a „Czigány“ távolról sem nevezhető a féltékenység 
drámájának, mert hiszen a fősúly nem azon van a 
darabban, hogy Gyuri féltékeny Rózsira, hanem hogy 
pletykák folytán elhagyja Rózsit. Abban sincs egészen 
igaza Salamonnak, hogy a „Czigány“-ból a drámai 
motiválás hiányzik, mert a tárgyilagos igazság csak az, 
hogy a motiválás — különösen Gyurinak Rózsitól való 
elhajlását illetőleg — hiányos, és ez a sok tekintetben 
értékes darab legnagyobb gyengéje ; de még ha egészen 
igaza lenne is Salamonnak, a „Czigány“-ról még akkor 
sem lehetne mint Othello-drámáról beszélni.

Ugyané fejezetben Rákosi Jenőnek „Régi dal, régi 
gyüiölségről“ C2. társadalmi színmüvét „Romeo és 
Júliáival s „A velenczei kalmár“-ral vetvén össze 
Császár — s e  darab Shakespeare-hatásairól egy ké
sőbbi fejezetben is szólván — oda concludál, hogy e 
darab „a shakespearei szellem egyik leghatározottabb 
megtestesítője“. Nem igen van terünk ez állítással itt 
polemizálni, az is bizonyos, hogy ez az állítás még nem 
zárja ki azt, hogy Rákosi szóbanforgó műve gyenge 
darabnak minősíttessék — ám Császár, bár a mű költői 
értékének meghatározásától kifejezetten tartózkodik, 
észrevehetőleg sokkal jobb és jelentősebb darabnak
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tartja azt, mint a milyen. Kénytelenek vagyunk tehát 
ezzel szemben hangsúlyozni, hogy — teljesen méltá
nyolva bár Rákosi szerepét a magyar dráma történeté
ben, és habozás nélkül vallva, hogy az összes magyar 
drámaírók nyelve közt az övé a legtökéletesebb, mert 
gyönyörűen magyaros, s a mellett költőibb a Katonáé
nál és drámaibb a Vörösmartyénál —, a „Régi dal, 
régi gyűlölségről“ valamennyi közt a szó szoros értel
mében leggyengébb színpadi munkája Rákosinak s 
általában nagyon ügyetlenül megírt darab.

Szintén ebben a fejezetben írja Császár azt a nagy 
igazságtalanságot, hogy „Szigligetinek alig van tragé
diája, melyben oly kevéssé éreznők a lángelmének még 
legszelídebb megrebbenését is, mint „A trónkereső“- 
ben“. Már az sem áll, hogy „A trónkereső“-ben nyoma 
se volna a drámaírói genie-nek, mert ha van is sok 
hibája e szomorújátéknak, rendkívüli előnyei is vannak, 
igen jól van kigondolva és megszerkesztve, és jellem
rajza is biztosabb, erőteljesebb, mint a hogy azt Szig
ligetinél megszoktuk, bár a darab nem eléggé actik 
hősének lélekraizában tagadhatatlanul nagy hiányov 
vannak. De hogy e mű Szigligeti legjobb történeti 
szomorújátéka, és hogy általában a legsikerültebb ma
gyar tragédiák közé tartozik, az kétségtelen, — s bizo
nyos, hogy ha ebben a darabban nem érezhető a láng- 
ész megrebbenése, Szigligeti többi tragédiájában még 
kevésbbé lehet azt érezni.

A VI. fejezet „Shakespeare alkotó művészetének 
hatáságról szól. E fejezet általános részében kissé 
méltatlanul bánik el Császár Kisfaludy Károly „Stibor 
vajdá“-jának udvari bolondjával, Beczkó-val, a kinek 
elméssége nemcsak „józan és gúnyos“, mint ő mondja, 
hanem mélység is van benne. — Egy jegyzetben pedig 
jogtalannak nevezi Császár, Toldy Ferencz amaz állí
tását, hogy a Kisfaludy Károly „Hűség próbájáénak 
udvari bolondja „valóságos shakespeare-i alak“. Ha e 
bolond a Shakespeare egyik udvari bolondjához sem 
hasonlít is — Toldynak annyiban teljességgel »igaza 
van, hogy Vidor elméssége oly elevenen csillog s oly 
mélyre hat, mintha csak Shakespeare tolla alól került 
volna ki.

Shakespeare királydrámái közül csak „III. Richard“-ot 
említi Császár olyanul, mely a nagy tragédiák szín
vonalán á ll ; pedig nem lett volna szabad felemlítetlenül 
hagyni a csudálatosképpen általában mellőzött gyö
nyörű „II. Richard“-ot sem, a mely helyenként — jel
lemrajzban és dictióban egyaránt — a legnagyobb 
shakespeare-i darabok magaslatára emelkedik.

E fejezet alczímekre oszlik s külön-külön foglalkozik 
a magyar vígjátéknak, történeti drámának és történeti 
szomorújátéknak shakespearei vonatkozásaival.

A fátyol titkai-ról szólva kár volt elhallgatni Csá
szárnak azt az igazságot, hogy Vörösmarty ez egyetlen 
vígjátéka jobb darab, mint a hogy azt róla eddig álta
lában hirdették. — Igen érdekes a Rákosi Jenő víg
játékírói működésének rajza és méltatása, — kár, hogy 
itt „A krakói barátok“-at, Rákosi ez egyik legsikerültebb 
drámai munkáját nem említi Császár, mit szerzője 
„színmü“-nek nevez ugyan, de igazában vígjáték, a szó 
leghatározottabb értelmében, s melyben szintén vannak 
shakespearei nyomok. Az a jelenet például, a hol a 
rendkívül kedvesen rajzolt Klára a vidám Korigállt, 
Jagelló fegyvernökét nézi fejedelemnek: egészen shake
spearei elmésséggel van írva. „A szerelem iskolájáét 
— helyesen — kiemeli Császár a nem méltatlan 
Shakespeare-tanítványnak, Rákosinak vígjátékai közül, 
de itt hangsúlyozottan kellett volna rámutatnia az öreg

szénégetőnek, Igazán Vendel-nek — józanságával, bölcse- 
ségével és elmésségével valóban a legremekebb shake
spearei hatást mutató alakjára.

A dramatizált históriákról szólva, teljesen igaza van 
Császárnak, hogy e nemben drámairodalmunk legszebb 
emléke Vörösmarty „Czillei és a Hunyadiak“ czímű 
darabja, melyet először igazában Vértesy Jenő méltatott 
„A magyar romantikus dráma“ ez. művében, s mely 
drámai jellemzés és korfestés tekintetében nagyon 
figyelemreméltó alkotás és főhőse (Czillei) lélektani 
szempontból is jól van rajzolva.

Ezután a magyar történeti drámák közül kiválasztja 
Császár azt a hármat, a melyeken nézete szerint „leg
jellemzőbben érvényesül Shakespeare hatása“ — s ehhez 
képest Tóth Lőrincznek „Vata“, — Madáchnak „Mária 
királynő“ és Rákosi /enönek „A szent korona varázsa“ 
ez. drámáját teszi vizsgálat tárgyává. Ez utóbbira nézve 
azt a nézetét fejezi ki, hogy az „nem részesült a kellő 
méltánylásban“, pedig annak idején Gyulainak is eléggé 
tetszett. Császárral és Gyulaival szemben is hangsú
lyoznom kell, hogy Rákosi az e darabjának meséjét 
szolgáltató tárgyat — mely különben is legfeljebb csak 
egy epizódra való — teljes drámaiatlansággal, cselek- 
vénytelenül dolgozta fel, s még nyelve is — a mi pedig 
legerősebb oldala — itt úgy a drámai erőt, mint a 
költői hevet nélkülözi. Az egész darab stílustalan, 
nyoma sincs benne a történeti levegőnek, s az álomjele
net nagyon kevéssé sikerült lelemény. Nem fogadhatjuk 
el Császár ama vélekedését, hogy ez a darab „összes 
históriai drámáink között leginkább érezteti a király
drámák szellemét“ — mert csak Rákosi darabjai közül 
is az „István vezér“ mindenesetre közelebb áll e szellem
hez, s ha bár szerkezet és jellemrajz dolgában ez a 
darab sem sikerült, mégis sokkal felette áll az előbb 
említettnek.

Azt az állítást, a mit Császár e fejezet végén — mint 
mondja — „megkoczkáztat“ —, hogy t. i. „Bánk tragi
kuma oly tiszta, mint Shakespeare nagy tragédiái közül 
is csak soknak, de nem mindnek“ — készséggel alá
írjuk, mert igaznak tartjuk, s ha Császár úgy véli, hogy 
merészség volt tőle ezt kimondani: üdvözöljük őt e 
merészségéért.

A VII. fejezetben Shakespeare költői előadásának a 
magyar drámába gyakorolt hatásáról szól Császár, fej
tegetve azt, hogy a nagy költő stíljének, dictiójának 
egy-egy vonása hogyan munkált közre termékenyítőleg 
íróinknál: elsősorban a pathosról szólva, helyesen utal 
rá, hogy minden drámánk között a „Bánk-bán“ az, 
mely „stílben is legközelebb kerül Shakespeare-hez“, 
de Teleki László „Kegyencz“-ének „mázsás mondásai 
szintén Shakespearei juttatják eszünkbe“ ; a shake
spearei dictio másik jellemző vonása: „az érzelmi fel
indulás és a reflexiv elmélyedés keverése“ — tekinteté
ben Vörösmarty volt Shakespeare leghívebb tanítványa;

képszerűséget illetőleg pedig Vörösmarty — a leg
gazdagabb és legköltőibb nyelvű drámaírónk — mellet- 
Rákosi Jenöt, mint „újabbkori drámairodalmunk leg
ragyogóbb dictiójú“ — költőjét említi — teljes joggal 
— Császár, Shakespeare-hez legközelebb állóul.

Érdekes, hogy Császár nem "csak drámánkat, ha
nem líránkat és epikánkat is vizsgálódása körébe vonja 
a shakespearei hatás szempontjából. Erről szól a VIII. 
fejezet, megállapítva, hogy a magyar lírában csak gyér 
nyomok vezetnek Shakespeare-hez (Vörösmarty. „Az 
úri hölgyhöz“, — Petőfi: „Világosságot!“), az epikusok 
közt azonban Arany és Kemény erős egyéniségét a 
közvetett hatás erős szellemi lánczai fűzik hozzá.
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Külön kiemelést érdemel, a hogyan Császár kimélyít. 
Gyulainak azt az ismeretes tételét, hogy Arany a bal
lada Shakespeare-je Találóan mondja Császár ide- 
vonatkozólag, hogy „Shakespeare az emberi lélek 
bűnös szenvedélyeinek megsemmisítő hatását megrázó 
tragédiákban, Arany épp oly megrázó balladákban 
érzékitetfe“.

Ez az irodalmunk széleskörű ismeretével és nagy 
utánjárással készült, s elmélkedéseiben és következte
téseiben igen mélyen járó jeles könyv — végső meg
állapításában igen helyesen mutat rá íróink Shake- 
speare-cultusának igazi jelentőségére, arra, hogy a 
Shakespeare nyomában járt vagy tőle hatást vett ma
gyar írók általában véve, de főként a nagyobbak, meg 
tudták őrizni eredetiségüket, s ezzel ..fényes bizony
ságot tettek nemzetünk szellemi érettségéről, lelki mű
veltségünk emelkedett voltáról, irodalmi törekvéseink 
tisztaságáról“.

Császár könyvét igen jól használható kettős függelék 
zárja b e : az 1.-ben a Shakespeare hatását mutató ma
gyar költői müvek sorozatát kapjuk, az írók szerinti 
betűrendben — Aranytól Vörösmartyig — a II.-ban 
pedig a magyar költészetre hatott 23 shakespearei 
dráma van felsorolva, megjelölve mellettük az illető 
magyar mű.

Császár Elemér e munkája a Shakespeare-rel foglal
kozó magyar irodalomnak becses darabja, melyért az 
igen nagy szorgalommal s jeles hivatottsággal dolgozó 
szerzőt teljes elismerés illeti. Ezt az elismerést nem 
csökkentheti az a körülmény, hogy a szerző ítélete talán 
nem mindig látszik helyesnek, megállapításai itt-ott nem 
győznek meg, s hogy a mű helylyel-közzel talán hiá
nyosnak mondható. Egészen természetes, hogy a Shake- 
speare-hatást a Császár könyvében felsorolt adatokon 
túl még sok helyen lehetne irodalmunkban kimutatni. 
Teljességet a szerző maga sem igényel müve számára, 
a mint hogy efféle munka- nem is lehet teljes soha. 
Feltűnő hiány azonban semmi esetre sincs a munká
ban, a mely szépen és jól felelt meg kitűzött czéljának, 
s az ezirányú további kutatásra és irodalomtörténeti s 
aesthetikai munkásságra kitűnő alapul szolgál.

A könyv ára --  az Olcsó Könyvtár beli kiadásban 
— 1 K 80 fillér. Igazán könnyű megvenni, s igazán 
érdemes elolvasni! —ly.

„Farkas József emlékezete.“
Farkas Józsefről — a budapesti ref. theologiai aka

démia egykori híres és igazán közszeretetben állott taná
ráról — az érzés meleg színeivel rajzolt képet mutat 
be dr. Pruzsinszky Pál, a jeles történész, Kálvin érde
mes életrajzírója, a „Farkas József emlékezete“ czimű 
könyvben. Ez az. emlékezés egy tanévmegnyitó ünnep 
keretében hangzott el először, azután mindjobban bő
vülő czikksorozatban látott napvilágot, míg végre könyvvé 
kerekedett. Nem rendszeres életrajz ez a kedves munka,, 
inkább mozaik-kép, sok adatból, sok vonásból nagy 
gondossággal, nagy szeretettel összerakva, melyből meg- 
kapóan lép elénk egy rendkívül lebilincselő egyéniség 
képe. Farkas József nem ?. nagy emberek, hanem a jó 
emberek sorába tartozott, de ha ezt a mélyenjáió lélek
tani tanulmányt olvassuk róla, méltán elgondolkozha
tunk azon, hogy vájjon a világot előrevivő igazi nagy 
emberek mellett nem éppen olyan fontos-e az egysze 
rübb tehetségű, de a szeretetben, a lelki némességben 
felülmúlhatatlan jó emberek szerepe e földön ? Bizony, 
ha nem is az egész emberiségnek, vagy talán még nem 
s egy népnek, de igen jelentékeny körnek volt lelki

atyja, valódi jótevője Farkas József, kinek keze alól 
fiatal lelkészek százai kerülvén ki, az ő tanítása és a 
mi több : az ö példája nyomán a hívek ezreinek váltak 
hasznára, javára.

Pruzsinszky Pál — e szépen irt könyv szerzője 
nemcsak történész, hanem bölcsész és paedagogus is. 
Ezért nyúlt előszeretettel c könyve tárgyához s ezért 
dolgozta ki azt oly gondosan és oly sikeresen. A Far
kas Józseféhez hasonló egyszerű, de áldásos életpályák 
meg kell, hogy találják a maguk íróját, hogy a Farkas 
Józseféhez hasonló áldott szívek, nemes kedélyek em
léke akkor is fennmaradjon, mikor rég sírban porlik 
már az utolsó szív is, a ki a Farkas József szívének 
melegét érezte.

A könyv Kókai Lajos bizománya s ára 4 korona.
- ly .

„Regi es új színművek.“
Ambrus Zoltán — ki időközben a drámairodalom 

és színházi művészet minden igaz barátjának örömére 
a Nemzeti Színház igazgatói székébe, erre az elsőrendű 
irodalmi helyre került — nagyszámú színházi bírálatai
ból egy újabb, második sorozatot bocsátott ki össze
gyűjtve, a Magyar Könyvtár 845—6. sz. füzetében. 
Ambrus kétségkívül legmélyebben járó, legszélesebb 
látkörü színházi bírálónk, egy árnyoldala azonban van: 
valami satirikus kesernyesség néha megzavarja tárgyila 
gosságát s igaztalanná teszi. A mit' a Bataille Henrik 
divatos darabjairól elítélőleg mond, az nagyjában véve 
mind igaz, s ha ma még vannak is Bataille nek rajongói 
— mint voltak pár évtizede Ohnet-nek, vele körülbelül 
egyívású darabcsináló társának a jövő, és pedig 
valószínűleg a közel jövő meg fogja hozni Bataille 
divatjamúlását. Ám ha egészen elfogulatlanul ítélünk, el 
kell ismernünk, hogy a hatásvadászó Bataille-ban van 
valami a költészet égi szikrájából, a melyről olyan nagy 
szabású, hozzáértő kritikusnak, mint a milyen Ambrus, 
mégis kellene valamit szólni. S a Benett és Knoblauch 
Mértföldkövek ez. romantikus színműve se annyira si 
lány és értéktelen, mint a hogy Ambrus feltünteti; e 
társírók romantikája sincs egészen híjával a színek 
élénkségének s az érzés melegségének.

E füzetben is csupa külföldi darabról van szó; sze 
retnők már Ambrusnak magyar drámákkal foglalkozó 
bírálataiból is összegyűjtve látni egy csomót. Mert 
Ambrustól mindig tanulhat — drámaíró és szinész, 
kritikus és egyszerű olvasó s színházlátogató egyaránt. 
E kis füzet ára 72 fillér.

„Szergij atya.“
Tolstojnak — nem a különczködő socialista apos

tolnak, még kevésbbé Shakespeare meghibbant ítélő- 
képességü gyalázójának — hanem a Karénin Anna s 
a Háború és béke hatalmas erejű írójának, a Családi 
boldogság lebilincselő hatású költőjének egy, magyar 
fordításban eddig még tudtunkkal meg nem jelent re
mek elbeszélését, a Szergij atya czímüt adja az Olcsó 
Könyvtár egyik újabb füzete. Nem is annyira novella ez 
a kis munka — a szónak közönségesebb értelmében — 
hanem inkább jellemkép, a legerőteljesebbek közül való. 
melyek csak ismeretesek a világirodalomban, — lélek 
rajz, olyan mélységekben járó, a hová kevesen tudtak 
leszállani a legnagyobb írók közül Is. Egy előkelő, her- 
czegi családból származó gárdatiszt — esküvője előtt egy 
hónappal megtudja, hogy menyasszonya már a czár 
szeretője volt. A nagy kitörésekre hajló, szenvedélyes 
katona — egyszerre megútál mindent, a mit s a kit 
pedig szeretett: a világot, a melyben élt, a nőt, a kiért
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rajongott, s magamagát is — és elmegy szerzetesnek. 
Hogy a világ szenvedélyei hogyan látogatnak el hozzá, 
pinczeszerü czellájába, fejében kavargó gondolatok, 
vérében lüktető érzések, kaczér szép asszony s együgyű 
fiatal leány alakjában, — hogy egy darábig hogyan áll 
ellenük a barát, kezeujjának levágásáig menő rettenetes 
küzdelemben, s hogy aztán a szent aszkéta hogyan 
válik megint bűnös emberré, és végül hogy hogyan 
vezekel koldus vándorútján, mely visszaviszi öt gyer
mekkori emlékei közé — mindezt oly mesteri képben 
rajzolja meg Tolstoj ebben a rövid de megrázó elbe
szélésben, hogy igazán érdemes volt e müvecskéjét is 
átültetni nyelvünkre, a mit Trócsányi Zoltán végzett, 
avatott tollal. A füzet ára 90 fillér.

»
Grimsehl, Lehrbuch der Physik. Dritte Auflage. 

Erster Band 1914, Zweiter Band 1916, Leipzig und 
Berlin, Verlag von B. G. Teubner. M 18.—

Grimsehl a német physikusoknak abba a csoport
jába tartozik, a kik életüket hazájukért feláldozták. 
Mint az egyik hamburgi reáliskola igazgatója, 53 éves 
korában önként jelentkezett katonai szolgálatra. A flan- 
driai véres küzdelmekben 1914. október 30-án Lange
mark mellett elesett. Mikor századát rohamra vezette, 
gránátszilánk egyik karját szétroncsolta. A mint esz
méletét visszanyerte, sebét bekötöztette, csapatot gyűj
tött maga köré, katonáit újra rohamra vitte. Az egész 
csapatot holtan találták, Grimsehl ép kezében ellensé
ges zászlót szorongatott.

Könyvének mostani kiadásából csak az első kötetet 
rendezte személyesen sajtó alá. Az új kiadás elkészí
tésénél az volt a legfőbb czélja, hogy könyvét a tudo
mány mai színvonalán tartsa. Anyaga annyira meg
szaporodott, hogy czélszerűnek látszott két kötetre osz
tani. Az első kötetben (XII-(-966 lap, 1063 rajzzal és 
két színes táblával) a mechanikát, hőtant és fénytant 
találjuk. Az átdolgozás igen alapos, sok részlet lénye
gesen kibővült vagy megváltozott.

A mechanikában a méréseket tárgyaló rövid fejezet 
után a mozgások tanát kinematikára és dynamikára 
osztva kapjuk. A rugalmasság és szilárdság leírása 
után új fejezet következik az erőátvitelről. Ennek az 
új beosztásnak az a czélja, hogy a karokban és a 
kötelekben előálló feszültséget a technika követeimé 
nyeinek megfelelően lehessen tárgyalni, továbbá a súr
lódást is tekintetbe lehessen venni. A szilárd testek 
mechanikáját a gravitatióról és a potential-elméletről 
szóló részlet fejezi be.

A folyadékok és légneműek fejezetében ki kell 
emelnünk az árapálynak, a turbináknak és a léghajó
zásnak a szokottnál bővebb tárgyalását. Különösen az 
utóbbi két kérdésről igen jó áttekintést nyerünk. 
A molecularis physika külön fejezetet foglal el, a felü
leti feszültség és a capillaritas új átdolgozásban részesült.

A hőtanban a gőz- és gázgépek, továbbá a gőz
turbinák alapos és a gyakorlati igényeket szem előtt 
tartó tárgyalása tűnik fel. Világos és részletes a mecha
nikai hőelmélet két alaptörvényének ismertetése a 
velük összefüggő kérdésekkel együtt (isotherm és adia
batikus folyamatok, körfolyamatok, entropia). Ez a 
rész egészen megváltozott az előbbi kiadáshoz képest. 
Az időjárásról, a meteorologiai adatok gyűjtéséről, a 
légáramokról és az időjóslásról külön fejezet (XI. fej., 
513—551. lap) tájékoztat.

A hullámmozgásról szóló szakasz és a hangtan 
lényegében változatlan maradt. A geometriai optikában 
a photometria és a fényeloszlás tárgyalása kibővült,

igen részletes lett a gömbfelületeken keletkező fény
törés ismertetése. Ez főleg azért volt szükséges, hogy 
a véges méretű lencsékkel előállított képeket. megfele
lően lehessen tárgyalni. Kimerítő az optikai eszközök 
(messzelátók, nagyítók stb.) leírása. A physikai optika 
a fény hullámtermészetéről szól, az interferentia és 
főleg a diffractio részlete igen kibővült. A fénypoláro- 
zást és a légköri optikai jelenségeket (sugártörés, tük
rözés, az ég színe, hold- és napudvar, szivárvány) egy- 
egy külön fejezetben találjuk. Ugyancsak külön fejezetet 
szentel Grimsehl a sugárzás energiájának és változá
sainak (fluorescálás, phosphorescálás, vegyi hatások, 
emissio és absorptio), továbbá a physiologiai optiká
nak. Végül néhány táblázat emeli a kötet használ
hatóságát.

A második kötetet (X-j-542 lap, 517 rajzzal és 
Grimsehl képével), a mely a mágnességet és elektro
mosságot tartalmazza, Koch, majd Hillers rendezte sajtó 
alá. Grimsehl ezen a részen keveset akart változtatni, 
így utódai is csak arra szorítkoztak, hogy a tudomány 
haladásának megfelelően néhány részletet átdolgozza
nak. A kötet beosztása alig tér el a leggyakrabban 
szokásostól. A mágnesség, elektrostatika, az elektromos 
áram, a hőhatások, elektrolysis, elektromágnesség, 
elektrodynainika, inductio fejezeteiben csak kisebb vál 
tozások mutatkoztak szükségesnek. Az elektromos ki
sülések leírásában megtaláljuk a Röntgen-sugarakra 
vonatkozó újabb kutatásokat és a radioactiv jelensé
geknek elég bő leírását. A légköri elektromosságról 
szóló fejezetet Geitel, a kinek nevét ezen a téren jól 
ismerjük, dolgozta át. Nagyobb változáson ment át az 
elektromos rezgésekről szóló részlet, a mennyiben a 
drótnélküli telegraphia újabb fejlődése is helyet talált 
benne. Kár, hogy az irányított radiotelegraphia egészen 
elmaradt. Az utolsó fejezetet, a mely az elektromos
ságra vonatkozó feltevések időbeli változását tárgyalja, 
Classen nézte át. A sok táblázat lényegesen emeli a 
kötet értékét. Grimsehl emlékének van szánva az elő
szó és a kötet végén Grimsehl közzétett értekezéseinek 
jegyzéke, a mely 118 közlemény czímét tartalmazza.

Mind a két kötet világos előadásával és gazdag 
anyagával tűnik ki. Jó haszonnal forgathatja az is, a ki 
tanítása közben tájékozódást keres, az is, a ki isme
reteit bővíteni akarja. A könyv kiállítását eléggé dicsér
jük, ha megjegyezzük, hogy Teubner kiadása.

Monde Jenő.
Beküldettek a szerkesztőségnek még a következő 

könyvek:
Fieber Henrik: Modern művészet. 15 műmelléklettel. 

„Élet“ r.-t. kiadása. (/?<?vű/-bizomány.) Ára 5 K.
Szabó László: Magyar festőművészet. 50 mümellék- 

lettel. U. a. kiad. és biz. Ára 5 K.
Dr. Marberger Sándor: Hogyan védekezzünk a tuber

culosis, vagy güműkór ellen. Athenaeum kiadása. Ára 
3 K 20 f.

Dr. Zerkowitz Zsigmond: Honvédotthonok. Singer 
és Wolfner kiadása. Ára 1 K.

Aage Madelung: A Kárpátokon innen és túl. Ford.: 
ifj. dr. Bókay János. Athenaeum kiadása. Ára 3 K.

G. Plüschow: A csingtaui repülő kalandjai. Ford.: 
Holló Márton. Athenaeum kiadása. Ára 2 K 40 f.

Tömörkény István: Egyszerű emberek. „Élet“ r.-t. 
kiadása. (A’évűí-bizomány.) Ára 5 K.

Andor JózsefT A tanítónő. Ugyanaz a kiad. és biz. 
Ára 5 K.

Szemere György: Két világ. Regény. Athenaeum- 
könyvtár. Ára kötve 3 K.
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Szederkényi Anna: Lángok tüzek. Regény. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 4 K 50 f.

Bíró Lajos: Liila. — Singer és Wolfner kiadása. 
Ára 4 K.

Szilágyi Géza: Az ördög nyája. Elbeszélések. Athe
naeum kiadása. Ára 3 K 60 f.

Szomory Emil: Egy 13-as jász-kün huszár. Athe
naeum kiadása Ára 3 K.

Az Ifjúsági Színjátékok czímü sorozatban (Légrády- 
Testvéreknél megjelentek: Benedek Marczell: Elnök
válság. — D. Lengyel Laura: Teréz néni. — Lampérth 
G .: Rákóczi lobogója. — Pásztor J . : A hadiárvák. — 
Pásztor J . : A Kárpátokban. — Egy-egy füzet ára 80 f.

Mikszáth Kálmán: A szelistyei asszonyok. Ne okos
kodj Pista. (Ára 3 K.) Két választás Magyarországon. 
(Ára 4 K.) Anekdoták. I. II. (Ára kötetenként 3 K.) 
— Az új Révai-kiadás négy újabb kötete. (Mikszáth 
müveinek ez újabb kiadásáról általánosságban folyó
iratunk f. évi áprilisi számának „Könyvszemle“ rovatá
ban szólottunk.)

Takáts Sándor: Régi magyar asszonyok. „Élet“ r.-t. 
kiadása. /?évű/-bizomány. Ára 6 K.

Gineverné Győry Ilona: Angolok. U. a. kiadás és 
bizomány. Ára 5 K.

Villányi Andor: Attak. Tíz jelenet. Athenaeum ki
adása. Ára 3 K.

Vándor Iván: Balassa Bálint szerelmei. Athenaeum 
kiadása. Ára 3 K.

Alphonse Daudet: Sappho. Regény. Ford.: Kéri Pál. 
Athenaeum-könyvtár. Ára kötve 3 K.

A világháború. Szerk.: Imre Sándor. (A Magyar 
Paed. Társ. Könyvtára 1. kötete.) Ára 8 K.

Váradi Antal: Elmúlt időkből. (Olcsó Könyvtár.) 
Franklin-Tdrsulat kiadása. Ára 2 K 40 f.

Br. Wlassics Gyula: A semlegesség a világháború
ban. (Olcsó Könyvtár.) Franklin-Társulat kiadása. 90 f.

Beöthy Zsolt: Ferencz József királyunk és Erzsébet 
királynénk emlékezete. Két beszéd. (Magyar Könyvtár.) 
Lampel-kiadás. Ára 36 f.

Lengyel elbeszélők. (Sienkiewicz, Stasiak, Orzeszko, 
Szymanski, Przerwa-Tetmajer.) Ford.: Bányay Károly. 
(Magyar Könyvtár.) Lampel-kiadás. Ára 72 f.

Slaby - Kreuzer: A szikratávíró. Második kiadás. (Kultúra 
és Tudomány.) Franklin-Társulat kiadása. Ára 1 K 80 f.

KÜLÖNFÉLE.
A büntető igazságszolgáltatás rendkívüliségeiből.

Állatok, mint bűntettesek.
Évszázadok hosszú során kellőképpen megszokta 

az emberiség hogy büntetendő cselekmények elköve
téséért csakis emberi lényeket vonjon felelősségre. Ok
talan állatok nem lehetnek a büntető-codexek által 
tiltott cselekmények elkövetői s mint ilyenek, tettükért 
büntetőjogi felelősségre nem vonhatók. Legalább is 
szokatlan tehát az a kijelentésünk, hogy volt olyan idő, 
nehány évszázaddal ezelőtt is még, — mikor még két- 
és négylábú tollas és tollatlan állatok is „ültek“ a 
vádlottak padján s a komoly bíróság ezeknek is éppen 
úgy a fejükre olvasta a sententiát, akárcsak a gazdá
juknak, az irígylésreméltó „homo sapiensének. Ezek
nek az idyllikus állapotoknak a fénykora pedig a XV. 
századra esik.

Lausanne-ban, példának okáért, 1451-ben túlontúl el
szaporodtak vala a — pióczák. Szabadvízben immáron 
nem is bátorkodtak fürödni miattuk a lausannei embe

rek. Ezeknek feljelentésére — az egykorú feljegyzések 
szerint — az összes pióczák ellen megindította a bíró
ság a bűnvádi eljárást, mert ezeknek az „eljárása“ 
nem egyéb, mint — országháborítás és a lakóknak 
nyilvános megsértése. Az akkori perrendtartási szabá
lyok szerint a lausanne-i törvényszék egy ügyvédet ren
delt ki a vádlott pióczák ügygondnokául, teljes joggal 
tételezvén fel azt, hogy a szabályszerűen megidézett 
vérszívók aligha fognak önmaguktól megjelenni a kitű
zendő bűnügyi főtárgyaláson, a minthogy maga a bíró
ság is bizonyára szívesen nélkülözte a jelenlétüket. 
Azonban a kellő apparátussal, nyilvánosan háromszor 
törvénybe idézték a pióczákat. A tárgyaláson pontosan 
megjelent a „hivatalból kirendelt“ védőügyvéd, de ho
zott a zsebében nehány higgadtabb temperamentumú 
pióczát is a vádlottak közül, hogy ezek „személyesen“ 
is meghallgassák a többiek képviseletében is a tör
vényszék által meghozandó ítéletet. Az ügyvéd a tár
gyaláson nem tudott elegendő védelmet felhozni 
„védenczei“ mellett. „Dictum-factum: valamennyit el
itélte a törvényszék, kimondván irgalom nélkül, hogy 
a vádlott s illetőleg most már elítélt pióczák három 
napon belül hagyják el Lausanne-t az exorcismus bün
tetésének terhe alatt. De mert a pióczák vagy nem 
értették meg teljesen a nem is felebbezett ítélet ren
delkezéseit, vagy mert azt tették fel magukban, hogy 
csak karhatalom esetén engedelmeskednek a törvény
szék erélyes határozatának: nemcsak, hogy nem távoz
tak a megszabott három nap alatt, sőt még vígabban 
szaporodának. Nem volt más teendő tehát, végre kellett 
hajtani az ítéletet. Szörnyűségesen bő lére eresztett 
czerimóniák között megtörtént hát a kiűzetés. És a 
szánandó sorsra jutott elítéltek legalább így olvas
hatjuk ezt az e korbeli krónikában — az ítélet súlya 
alatt mindinkább dögleni kezdtek s rövid idő alatt 
Lausanne-ban még hírmondó sem maradt a kemény 
büntetéssel sújtott pióczákból. . .

Hat évvel később, 1457-ben még érdekesebb bűn
ügyi tárgyalás folyt le Sauvigny-ben. A „vádlottak pad
ján" egy öreg sertés és nehány apró malacza röfögött 
és visítozott. Az ügyész vádja lesújtó volt valamennyire 
nézve : megöltek egy felügyelet nélkül hagyott kis gyer
meket és nagyrészt mindjárt fel is lakmározták. Az 
ilyen gyilkossági bűncselekménynek pedig bizony akasz
tás a büntetése. Az akkori kezdetleges időkben, a sze
mélybiztonság és közrendészet primitiv állapotaiban, 
nem volt éppen példanélküli ez a „bűncselekmény“ s 
éppen azért a keményszívű közvádló érzékeny bünte
tést kért a delinquensek fejére, avagy inkább a — tor
kára. A bűnügyi főtárgyalást nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg a sauvigny-i bíróság. Hogy az eset által 
közelebbről érdekelt kocza-társadalom milyen arányban 
képviseltette magát ezen a szenzácziós tárgyaláson, nem 
tudom, egy azonban egészen bizonyos, hogy a vád
lottként megidézett öreg sertés és bűnös malaczai az 
ügyészi vád tárgyára nézve nem tartották szükségesnek 
a nyilatkozattételt, helyettük védőügyvédjük, tartott fél
órás, megindító védőbeszédet, mely észrevehető hatást 
főn a jelenvoltakon és szintazonképpen a szigorú bírákra. 
Az öreg sertést, a fővádlottat, sehogyan se tudta elfo
gadhatóan mentegetni az ügyvéd, — az ő bűnös mivolta 
különben is világosabb volt a napnál. Ez hát benn is 
maradt a „szósz ában, — elvégre, ő maga sem tagadott. 
A kis malaczok érdekében azonban annál ékesebben 
és sikeresebben csatározott a védelem. Igazságtalan 
dolog lenne, — úgymond, — malaczokat büntetéssel 
sújtani, mert hiszen ezek az észnélküli párák, ha egy



219

általán elkövettek is valamit, csupán anyjuknak rossz 
példája után mentek. De máskülönben is a tárgyalás 
folyamán semmi határozott bizonyíték sem akadt az 
államhatalom nevében vádló ügyész azon állítása mellett, 
hogy a malaczok bármiképpen is segédkeztek vdlna 
a kis gyermek megölésében, ámbátor nem tagad
ható, hogy a lakomából derekasan kivették a részüket. 
A bíróság aztán hosszas tanácskozás után kihirdette 
az ítéletet, melynek rendelkezése szerint az öreg sertés 
a város piaczterén nyilvánosan felakasztandó, a kis 
malaczok ellenben a vád alól teljesen felmentetnek és 
szabadon bocsátandók. így is lön. Az öreg sertést a 
piacztéren az egybegyült tömeg nagy gaudiumára palam 
et publice felakasztották. Azt nem jegyzi fel a krónika, 
hogy hányán ettek utána az elítélt ropogósra sütött 
pecsenyéjéből.

Ugyanebben az időtájban túlságosan elszaporodtak 
vala a patkányok Autun-ben. Ez pedig nagy bűn a vád 
szempontjából: a város lakóinak szándékos háborítása 
és veszélyeztetése. A törvényszék tehát a szabályok 
szerint az összes patkányokat vádlottak gyanánt nyil
vánosan három ízben maga elé idézte. Az első tárgya
lásra — érthető okokból — egy patkány sem jelent 
meg, daczára a szabályszerű megidéztetésnek. Védő 
ügyvédjük: Chassensee, kijelentette, hogy a legtöbb
vádlottat vagy betegség, vagy a hosszú út akadályozta 
a megjelenésben. A törvényszék ebből az okból elhalasz
totta a tárgyalást. De a vád ala vont patkányok nem 
jelentek meg az újaban kitűzött határnapon sem. A 
védő szerint pedig azért, mert a lakók macskái a vád
lottak testi épségét veszélyeztetik. Kérte tehát, hogy 
a lakosság arra az időre macskáinak fékentartására 
szoríttassék. Ámde kedvencz macskájáért egy lakos 
sem volt hajlandó felelősséget vállalni. Végre is a vádlott 
patkányok távollétében kellett megtartani a tárgyalást. 
Chassensee uram hatalmas védöbeszédének tulajdonít
ható, hogy a törvényszék valamennyi patkányra nézve 
— felmentő ítéletet hozott. Komolyan figyelmeztette 
azonban őket a további szaporodás büntetőjogi követ
kezményeire. . . Boldog idők, jámbor erkölcsök !

Zsoldos Benő.

Apróságok nagy írókról, művészekről.
A „merész“ Liszt Ferencz.

Liszt Ferencz, nagy hazánkfia, a zongora királya — 
1844-ben Spanyolország fővárosában, Madridban hang- 
versenyzett. Ez alkalomból egy spanyol lap után többek 
között azt írta a Gazetta musicale di Milano ez. újság, 
hogy Lisztnek „igen erős előítéletes ellenszenv ellen is 
kelle küzdenie, melly itt az általa olly csodásán kezelt 
hangszer ellen létezik. Spanyolhonban eddig a zongora 
csak mint egyszerű kísérő hangszer tekintetett s általában 
rosszaltaték L. merészsége, miszerint egyedül, egy zon
gorával, egy hallgatóságot érdekeltetni vélt . . .“ A „me
rész“ Liszt azonban sikeresen leküzdötte az előítéletet, 
mert — mint ugyanaz a lap írja — „a lelkesülés, mellyet 
Liszt előidéze, rendkívüli. Valódi őrjöngés“.

Mindezt a Honderű — Petrichevich Horváth Lázár 
lapja — hozta annak idején a magyar közönség tudo
mására.

Egy híres cseh zongorázó.
Dreyschock Sándor — a híres cseh zongora-művész 

(1818—1869), a ki különösen balkezének bámulatos 
technikájával ragadta el közönségét — az ötvenes évek 
elején Pesten hangversenyezvén, a Szépirodalmi Lapok 
31. száma az 1853 április 14.-én az Európa szálló „ter

mében“ tartott első hangversenyről a rajongás legma
gasabb fokára emelkedett referádában számolt be, töb
bek között ezeket írván: „A nagy művész megjelenése 
szegény nyelvünket egy új kifejezéssel gazdagítandja. 
A tőstörzsökös magyar „veri“ a zongorát, a német üti 
(p. o. Anschlag), a franczia érinti (toucher le piano). 
Ezek közül Dr. játékára egyik sem illik: az ő kezei 
„csókolják“ a clavirokat! Bizony mondjuk, némellyi- 
kiinknek kedve lett volna megcsókolni, az övét „mind 
a kettőt“ ; a bal a jobbal versenyzett, melyik ragadja 
édesb-bájosabb érzésekre fülünket és kedélyünket . . . 
Öt fertály óra alatt egy zenei századot élt le képzelő
désünk“.

Ma már kissé különösnek tetszik a zenei kritika 
ilyen stílusa, de hatvan esztendővel ezelőtt ez meg
szokott volt.

Az arzénevőkről.
A vidéki ember, a ki csendes otthonában csakis 

családjának él s egyedüli szórakozását a kisvárosi 
olvasókörök pipafüstös, egyszerű levegőjében találja fel, 
nem is sejti, hogy a nagyvárosok szédítő zűrzavarában, 
zsongó vásári életében, az élvezeteknek mennyi fajtája, 
módja és száma talál sietve pártfogó karokra.

Annyira sok alkalom kínálkozik az élvezetek eléré
séhez, hogy még akkor is él vele a ma embere, a mikor 
sem teste, sem lelke nem kívánja azt. És mi ennek a 
könnyű hozzáférhetőségnek az eredménye ? Az, hogy 
a szokás hatalmassága lassan-lassan nélkülözhetetle
nekké teszi kedvteléseinket, s egy napon arra virradunk, 
hogy a hajdan ártatlan passio szenvedélyéé növekedett, 
mi pedig ennek az átkos betegségnek rabjává sülyedtünk.

Képesek vagyunk a nélkülözésre, hazudozásra, 
lopásra, sőt gyilkolásra csak azért, hogy szenvedélyünk 
kielégülést találjon. A legnagyobb betegek a szenve
délyek rabjai, az állandó arzén-, bróm- és narkotikum
evők, az alkoholisták, a kokainisták, a morphinisták, az 
opiumszívók, hasis-evők, betelbagózók, kat-rágók, aethe- 
reomaniakusok, a hazudozók épp úgy, mint a kártyázás, 
dohányzás, a nemi élvezetek, a sportok, a tudományok, 
a művészetek, az olvasás, a politizálás túlhajhászói, 
vagy mint a határt nem ismerő gyűjtögetők és azok a 
hölgyek — bocsánat, de legtöbbször ők —, a kik, akár 
kell, akár nem kell, óriási mennyiségben vásárolnak 
meg mindent, a mi a szemük elé kerül.

Mindezek a szenvedélyek oly szenzációs és isme
retlen részleteket tartalmaznak, hogy érdemes velük 
részletesebben foglalkozni. Itt legyen szó most az arzén- 
evőkről. Az ö szenvedélyük a leghübb tükre a létért 
való küzdelem mai hevességének, és a hiúság legper- 
verzebb kinövésének. Ugyanis, a míg a morphinisták, 
kokainisták, opiumszívók s mások azért szolgálják 
szenvedélyüket, mert e szerek hatása alatt közvetlen 
élveznek, addig arzén-evők speciálisan pedig a nagy
városok arzén-evői eldobják egészségüket egy alkalomra 
megrendelt csillogó szemérts a feszesen álló arezbőrért. 
Eszünkbe jut róluk az a bohócz, a ki a porondon vég
hezvitt pajzán vicczelődéseivel könnyekig kaczagtatja 
publikumát, az előadás végén pedig a színfalak mögött, 
kétségbeesetten zokog haldokló gyermeke ágya mellett 
Ez a bohóczsors, az ő sorsuk.

Azok a tisztelt olvasók, a kiket a szűk családi otthon 
csak a természetes élet tanára oktatott ki, azok két
kedéssel fogják elhinni, hogy a nagyvárosok korzóin, 
színházaiban s egyéb nyilvános helyein ma már igen 
nagy azoknak a jól kiöltözött hölgyeknek a száma, 
a kiknek szemeiben az arzén munkája csillog, s nem
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fogják elhinni, pedig régi igazság, hogy néha egy-egy 
ilyen lágyan tovasuhanó silhouette tulajdonosában 
annyi arzén van, éppen akkor, mikor tündökölni látják 
telt idomait, mesésen csillogó szemeit, káprázatosán 
üde, sima teintjét, hogy azzal tíz-húsz embert meg 
lehetne ölni. Nem hiszik ugyebár, hogy ma már alig 
van vérbeli nagyvilágihölgy, a ki nem arzénevő?

Ah, de mi, a kik a világvárosok nyüzsgő életében 
őröljük le napjainkat, a kik a legmeghittebb barátain
kat csak akkor látjuk élni, ha 10—20 gramm bróm 
rombol szervezetükben, és 10 kanál rum összesen 
12 kanál teában, mi, a kik látjuk, mikor egy-egy 
ünnepelt diva 30—40 centigramm arzénnel biztositja 
sikereit, s az előadás végén, feltárva ruháját, egy-egy 
jól elrejtett helyre beszúrja a fecskendőtűjét és 160 
embernek való morphiumot fecskendez magába, a kik 
tudunk esetről, mikor magas állású állami hivatalnok, 
a törvények egyik legfőbb őre, revolvert fogott a gyógy
szerészre egy gyüszünyi kokain-oldatért, mi állítjuk, 
hogy korunk nagyvilági társadalmában az arzén-evés 
a legelterjedtebb s egyre terjedőbb szenvedély.

Íme, itt egy nem régi, magyarhoni ese t:
. . . Z, tanácsoséknál nagy jour van ; X. Piroska 

is hivatalos; kicsit még sápadt, vérszegény; az orvosa 
arzént szedet vele ; gyönyörűen csillogó szemei azonban 
pótolják sápádtságát, s neki van mindég a legnagyobb 
és legválasztékosabb udvara; mindezt az arzénnek 
köszöni; Y. Miczi kedvet kap tőle, a többi lányok is ; 
fess termetet, feszes arczbőrt nyernek az arzén által, 
s az egész társaságnak mesésen ragyog a szeme.

. . . Rövid, idő alatt szenvedélyéé fajul náluk az 
arzénevés, és Piroska már 35 centire viszi fel. Leszo
kásról most már hallani sem akarnak.

. . . Miczi végtelen boldog, régi ideálja megkérte a 
kezét, eljött az esküvő ideje is s a két szív egy rózsás 
álomba illő nászúton forr még inkább össze. Egy
szerre, mikor a legnagyobb boldogság tüzének kel
lett volna fellobogni, Miczi lelkében valami sötét gon
dolat érlelődik meg, egy ideig küzd, töpreng, mert 
nem tud arzént szerezni, elragadja szenvedélye . . . s a 
teljesült vágyakat ringató kiránduló hajó egy fiatal 
asszony holttestével fut be a legközelebbi kikötőbe . . . 
Arzént akart szedni, hogy férjhez menjen, s azért halt 
meg, mert tetszeni akart.

Az arzént azonban nem mindenütt eszik tetszelgési 
vágyból. Tirolban és Stájerban a pásztorok és vadászok 
körében általános az arzén-evés, mert a kismértékben 
való élvezésnek határozottan meg van az előnye — 
kivéve a vesebajosoknál —, hogy tőle könnyebben és 
nehéz lélegzés nélkül győzik a hegymászást. Leginkább 
kénes arzént,auripigmentet esznek, melyben kb. 10—12% 
az arzénsav, de szedik az arzénsavat (arsentrioxydot) 
tisztán is, porban vagy vizes oldatban.

Érdekes, hogy ezek a felvidéki arzénevők elég hosszú 
életet élnek, de ha körülményeik változása folytán le 
akarnak szokni szenvedélyükről, nagyon elgyöngülnek, 
sőt sokan bele is halnak.

Egy világháborúnak kellett kitörni, hogy a hadba- 
vonult tiroliak és stájerek mindennemű lelki és testi 
megrázkódtatás nélkül leszokjanak az arzénről, a mi ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy a békenap felvirra- 
dásával nem veszik ismét elő a titkon régsovárgott 
arzént.

Meg kell még említenem azt is, hogy ma, a dopin- 
golások idején, már a lovakat is arzénolják, mert 
kövérednek tőle és fénylő szert nyernek.

Jakabfalvy Árpád.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Saturnus gyűrűjének változó voltáról

Ismeretes dolog, hogy Saturnus gyűrűje nem össze
függő egész, hanem több egymástól elválasztott gyűrű- 
rendszerből áll. Még 1670 körül észrevette Cassini, hogy 
éles fekete vonal osztja két részre a gyűrűt. Ezen úgy
nevezett Cassini féle osztásvonalon kívül később Éneke 
is felfedezett egyet. A múlt század első felében Galle 
a berlini refractor segélyével megállapíthatta, hogy Sa
turnus belső gyűrűje is két részből áll. A mechanikai 
ismeretek tökéletesedésével felmerült a kérdés, mi tartja 
egyensúlyban a gyűrűt ? Laplace mutatott reá először, 
hogy ha az egyes gyűrűk tényleg gyűrűk és nem külön
álló testek, akkor nem maradhatnak stabilis egyensúly
ban, mivel kis bolygók és nagy bolygóknak változó 
helyzetével járó változó vonzás az egyensúlyt megza
varná s így a gyűrűk Saturnus testére zuhannának. 
Ebből Laplace a gyűrűk alakjának szabálytalan voltára 
következtetett. Maxwell a múlt század második felében 
kimutatta, hogy az egyes gyűrűk nem lehetnek szilár
dan összefüggő testek, sem cseppfolyósak, mint ezt 
néhány évvel korábban két másik angol csillagász gon
dolta, hanem hogy az egyes gyűrűk oly kis bolygókból 
vannak összetéve, melyek kicsinységüknél fogva directe 
nem láthatók. Maxwell bizonyítása azonban nem telje
sen szigorú. A szigorú bizonyítást Seeliger adta photo- 
metriai elméletével, melyet Müllernek igen gondos 
photometriai megfigyelései is támogatnak. Keelernek 
1895-ből való spectroscopiai megfigyelései is támogat
ták ezt a felfogást. Szerinte a gyűrű különböző részei 
Kepler törvényei szerint mozognak, miből következik,a 
hogy az egyes gyűrűk apró testecskék halmazából álla-1 
nak. Az alkotó részecskék pályái Saturnus holdjainak 
befolyása alatt változásoknak vannak alávetve. A hol
dak fényének változásából, mely akkor állott elő, mikor 
egy-egy hold az első gyűrű mögül a másik mögé moz
gott, következtethető, hogy a gyűrűk átlátszatlanok. 
Ennek ellenére a gyűrűk tömege Saturnuséhoz viszo
nyítva annyira kicsiny, hogy hatása a bolygó holdjai
nak mozgására eddig nem volt kimutatható, miből kö
vetkeztethető, hogy a gyűrűk felhőszerű anyagból álla
nak, mely szükségképpen változásoknak van alávetve. 
Deslogesnek 1909-től 1913-ig terjedő megfigyelései, 
melyeket egy 20 hüvelyk nyílású távcsővel végzett, szin
tén igazolják ezt a feltevést. E megfigyelések szerint a 
Cassini-féle oszlás helyén a gyűrűk szélei egyszer sí
rnák, máskor szakadozottak. Az Encke-féle oszlás kö
zelében pedig a gyűrű hol simának, hol két-három 
szakadással bírónak mutatkozott, a szakadások helyei 
a gyűrűn változtak. A belső fényes gyűrű Desloges és 
Fournier szerint sokszor szürke foltokat mutatott s e 
megfigyelések azt is igazolják, hogy a belső gyűrű hely
zetváltozással bíró oszlásokat mutat. Mindezen tüne
mények a gyürürendszer instabilis voltára utalnak, 
melynek exact mechanikai értelmezése még megoldat
lan probléma.

A Nap tömegének csökkenéséről
Einstein relativitási elmélete szerint minden test, 

mely energiát sugároz ki, a kisugárzott energiával egyen
értékű tömeget veszít. Ezen elméletből következik, hogy 
energiát állandóan kisugárzó Nap folyton veszít töme
géből. Boszler szerint a Nap tömegvesztesége 30 millió 
év alatt a Föld tömegével egyenértékű. Mivel pedig a 
tömegveszteség folytán a Nap gravitatiós hatása csök
ken, az év hosszának meg kell növekednie. A számi-
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tások szerint egy millió év alatt a Föld középhossza a 
csökkenő gravitatiós hatás következtében annyira meg- 
változhatik, hogy az évszakok egy hónappal is eltolód
hatnak, noha az év hossza ennyi idő alatt csak ö mp.- 
cze! változik meg. Ilyen kis eltérések realitása azonban 
megfigyelésekkel ki nem mutatható.

Ha azonban olyan égitestre alkalmazzuk az elmé
letet, melynek hőmérséklete sokkal nagyobb a Napénál, 
s a mely ezen oknál fogva több energiát sugároz 
ki és több tömeget is veszít, úgy a hatás rövidebb idő 
alatt is kimutatható. így ß Persei esetében, melynek 
hőmérséklete Nordmann szerint 13,800 fok, a gravitatio 
csökkenő hatása abban fog nyilvánulni, hogy 2000 év 
alatt a csillag fény változásának phasisai 12 perczczel 
eltolódnak.

július 19-én és deczember 14-én állnak be a napfogyat
kozás létrejöttéhez szükséges feltételek.

1917 június 19-én délután 2 ó. 4 p. 37.1 mp. közép
európai időben jutnak együttállásba Nap és Hold. E 
pillanatban

a Hold egyenes emelkedése 5 ó. 49 p. 44.5 mp
Nap 5 , 49 „ 44.5
Hold deklinatiója 4  24° 37' 15".9
Nap „ 4- 23° 25' 46".2
Hold félátmérője 15' 8".0
Nap 15' 44".3

s így részleges napfogyatkozásnak kell bekövetkeznie. 
A fogyatkozás kezdete jún. 19-én d. u. 0 ó. 36.0 p.-kor 
a legnagyobb sötétülés ideje „ 2 , 1 6 2  „
a fogyatkozás vége „ 3 „ 36.5 „

1. A június 19-iki napfogyatkozás.

A Mount-Wilson hegyi Nap-observatoriumról.
Az utolsó években a Mount-Wilsoni napobservato- 

rium 60 lábnyi magas toronyreflectorát újra felépítették 
és 30 lábnyi spectrographphal, valamint 13 lábnyi 
spectroheliographphal szerelték fel. A Stark-effectus 
tanulmányozására új laboratóriumi berendezést szerez
tek be, melyhez 20,000 voltnyi feszültséggel bírd egyen
áramú telep is tartozik. A 100 hüvelyk nyílású reflector 
majdnem teljesen elkészült, melyet 100 lábnyi magas 
kupolában fognak elhelyezni. Érdekes még felemlíteni, 
hogy az observatoriumhoz vezető utakat ki kellett bő
víteni, hogy az új műszer alkatrészeit odaszállíthassák.

Részleges napfogyatkozás 1917 június 19 én.
A folyó évben még három ízben újul meg a Hold 

pályájának olyan helyén, melynek távola a holdpálya 
legközelebbi csomópontjától 19° 30' nál kisebb. így még 
háromszor történik meg a folyó évben az, hogy a Hold 
igen közel jár a Nap-Föld centrumai kijelölte irányhoz, 
úgy hogy árnyéka érheti a Földet s ezen fogyatkozást 
létesíthet. Ennek a feltétele a Napnak és a Holdnak a 
Földtől való megfelelő távolával van adva.1 Június 19-én,

1 A fogyatkozások keletkezésének feltételei az Uránia 
XIII. évfolyamában vannak részletesen ismertetve.

középeurópai időben áll be azokon a helyeken, me
lyeknek
Grenwichtől számított hossza : földrajzi szélessége : 

118° 43'.2 G.-től nyugatra -j- 52° 54'.9
150° 6'.0 . keletre + 66° 10'.5
72° 35\0 , „ 4  45° 48'.3

Ezen adatok, valamint az 1. ábra szerint, mely a 
június 19-iki fogyatkozás lefolyását tünteti fel, a tüne
mény Brit-Északamerika nyugoti részében, Alaskában, 
Szibériában, Turkesztánban, Grönland északi részében 
és az Északi Jegestengeren lesz észlelhető. A legna
gyobb sötétülés pillanatában a napkorongnak a napát
mérő 0 473-ad részét fedi el a Hold.

Teljes holdfogyatkozás 1917 július 4—5-én.
Július 4-én este 10 ó. 41 p. 46.4 mp. közép

európai időkor Nap-Föld-Hold czentrumai egy egyenesbe 
jutnak s a Hold teljesen belekerül a Föld árnyékkúp
jába. E pillanatban

a Hold egyenes emelkedése 18 ó. 53 p. 27.1 mp.
. Nap 6 „ 53 „ 27.1
„ Hold elhajlása — 22° 44' 11".1
» Nap +  22° 52' 53 ".9
„ Hold félátmérője 16' 24".8
» Nap 15' 43".9

31



222

A fogyatkozás kezdete általában július 4 én este
8 ó. 52.2 p.-kor

a teljes fogyatkozás kezdete július 4 én este
9 ó. 50.6 p.-kor

Nyugot-Ausztráliában,Ázsia délnyugati részében, Európá
ban, Afrikában és Délamerikában lesz látható.

A fogyatkozás terjedelme a holdátmérö részeiben kife
jezve: 1.625.A belépés a holdtányér legészakibb pontjától

2. A július 19-iki napfogyatkozás.

a fogyatkozás közepe július 4 én este
10 ó. 38.9 p.-kor

a teljes fogyatkozás vége július 4-én este
11 ó. 27.2 p-kor

a fogyatkozás vége általában július 5-én reggel
0 ó. 25.4 p.-kor

középeurópai idő szerint áll be.
Ezen időkben a Hold azon helyek zenitjében áll, 

melyeknek Gr.-tői számított

keleti hossza: 61° 52' és földrajzi széless.: — 22° 56'
47° 53' — 22° 50'
36° 17' — 22° 45'
24° 41' — 22° 39'
10° 42' — 22° 32'

Ezek szerint a fogyatkozás kezdete Ázsiában ennek 
északkeleti részének kivételével, Ausztráliában, Afriká 
ban, Európában északnyugati része kivételével — 
és az Atlanti-oczeánban látható. A fogyatkozás vége

87°-nyira kelet,a ki'épés ugyaninnen 109J-nyira nyugatfelé 
történik.

A fogyatkozás Budapesten is látható lesz.

Részleges napfogyatkozás 1917 július 19-én.
1917 július 19-én reggel 4 ó. 34 p. 16.6 mp. közép

európai időben
a Hold egyenes emelkedése . . 7 ó. 51 p. 28 8 mp. 
a Nap „ , . . 7 „ 51 . 28.8 .
a Hold e l h a j l á s a ........................+  19° 33' 20".4 ,
a Nap „ ........................ —j-20° 58' 48"8 „
a Hold félátmérője........................  14' 49".9 „
a Nap „ ........................  15' 44".3 „
értékű lesz s így részleges napfogyatkozásnak kell be
következnie.
Ennek kezdete. . . július 19-én reggel 2 ó. 56.5 p.,
a legnagyobb sötétülés...................  „ 3 „ 42.5 „
és v é g e ...........................................  „ 4 , 28.3 „
középeurópai időben következik be olyan helyeken, 
melyeknek

4b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 június hóban.
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Greenwichtöl számított hossza: 
93° 30'.7 Gr.-től keletre 

101° 52'.2 
124° 27'.5 „

földrajzi szélessége:
— 53° 24'.3
— 63° 43'.5
— 68° 56'.6

Az üstökös észak felé mozog, mit egy április 30-iki 
megfigyelés derített ki. Ezen irányú mozgását május 
hóban is megtartotta, mint ezt a következő adatok 
igazolják :

3. A csillagos ég Budapesten 1917 június 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

Ezen adatok szerint a fogyatkozás a Déli Jegesten
geren, az Indiai-oczeánon és Ausztráliától délre lesz 
látható, a mint ezt 2. ábránk is mutatja.

1917 b üstökös.
Április 28-án reggel 4 ó. 1.3 p. mounthamiltoni 

középidőkor Schaumasse új üstököst fedezett fel, mely
nek coordinátái a felfedezés pillanatában voltak:

* =  23 ó. 18 p. 48 mp.; ff =  -f 11° 47'

1917 május 8-án * =  23 ó. 26.0 p .; o = -f- 21° 7'
„ 16-án =  0 „ 21.0 „ = + 3 8 °  46'
„ 20-án =  1 „ 54 0 „ =  +  52° 36'

A csillagos ég 1917 június havában.
1. Állócsillagok.

Június közepe körül este 9 órakor, középeurópai 
időben a meridián észak-dél irányban a Perseus, a

4a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 június hóban.
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Kis-Gönczöl, a Sárkány, a Csősz, a Mérleg és a Scorpio 
csillagképeken halad át. A téli csillagképek közül ez 
időtájt a Vízi Kígyó, az Ikrek, a Holló, a Szűz és az 
Oroszlán vannak még a horizont fölött, a nyáriak közül 
pedig a Sas és Andromeda emelkedik a horizont fölé. 
A Tejút kedvezőtlen állása miatt csak rendkívüli tiszta 
időben észlelhető ez időtájt.

II. Nap és Hold.
A Nap júniusi útját 4 a ábránk mutatja, coordinatáit, 

kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyen
let és a napátmérő értékét a hó néhány napjára adja
a következő táblázat:

cfi 
.2 ‘c
‘3

A Nap A Nap

A 
na

pp
al

ho
ss

za Idő-
egyenlet

Nap-
átmérőe m e l 

k e d é s e
e lh a j lá s a k e lte n y .

ó .  p . ó .  p. ó  p. ó. p. p. mp.
1 4 35 1 +22° 1T 4 7 7 49 15 42 -  2270 31'35 4"

10 5 12 2 +22° 59 7' 4 3 7 56 15 53 0 53-6 31'33-2"
20 5 53 7 +23° 26-6' 4 2 8 1 15 59 + 1 129 31'315"
30 6 353 +23° 12 2' 4 6 8 1 15 55 +  3 19-9 31'30-8"

A Nap keltére és nyugtára vonatkozó adatok közép
európai időben vannak adva. A nappal hossza június 
hó 21-éig nő, e napon értéke 16 óra. Innen a hó végéig 
5 perczczel csökken a nappal hossza. Június 22-én 
reggel 1 óra 39 p.-kor a Nap a Rák jegyébe lép ; e 
napon kezdődik a csillagászati nyár. Június 19-én rész
leges napfogyatkozás lesz (1. külön czikket, 1 rajzzal).

A Hold júniusi útját adják a 4a és 4b rajzok ; ezek a 
Hold helyét június 1. és 30. napjára, valamint a követ
kező napokra eső főphasisok idejére adják:
1917 június 5-én d. u.

, 12-én d. e.
„ 19-én d. u.
» 27-én

2 ó. 23 p.-kor holdtölte, 
7 ó. 55 „ u. negyed.
2 ó. 18 „ újhold,
5 ó. 25 „ első négy.

Június 8-án este 9 ó.-kor földközelben, 24-én dél
után 4 ó.-kor földtávolban lesz a Hold; e napokon 
földtőli távola 57-41, illetve 63 50 földsugárnyi lesz.

III. Bolygók.
Mercur (^) előretartó, hajnalcsillag, 12-én legnagyobb 

nyugati kitérésében, átlagban reggel 3 ó.-kor kel. 
Venus ($) előretartó, alkonycsillag, középben este 9 ó. 
táján nyugszik. Mars (c?) előretartó, átlagban reggel 
3 óra előtt kel. Jupiter (2|) előretartó, június elején 
reggel 3 ó., végén U/2 ó. körül kel. Saturnus (t>) előre

tartó, a hó elején este 11 ó., végén 9 ó. körül nyug
szik. Uranus ( f )  hátráló, átlagban este 11 ó. után kel. 
Neptun (¥ )  előretartó, középben este 10 ó. körül
nyugszik

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában, mint egységben kifejezve, a hó néhány 
napjára adja a következő táblázat:

1917 június $ 2 <$ 4  á  ¥
1 0 65 1 70 2 36 5 96 9 74 19 66 30 64

11 0-81 1 68 2 35 5 91 9 86 19 50 3076
21 1 01 1 65 2-33 5 84 9 95 19 36 30 87

IV. Tünemények.
a) Constellatiók. Június 8-án délután 1 ó.-kor Mars 

együttállása Jupiterrel; előbbi 0° 41'-czel északra áll. 
11-én este 12 órakor Mercur legnagyobb nyugati ki
térésében; szögtávola a Naptól 23° 31'. 17-én reggel 7 
órakor Jupiter, ugyanaznap délután 3 ó.-kor Mars és 
délután 7 ó.-kor Mercur, 20-án este 10 ó. kor Vénus, 
22-én reggel 6 ó.-kor Jupiter együttállásban a Holddal. 
24-én délelőtt 8 ó.-kor Mercur periheliumában.

b) Csillagfödések: Június 5-én reggel 0 ó. 58 p.-kor 
a Scorpii 3.1-edrendü csillag, 9 én reggel 2 ó. 4 p.-kor 
p Capricorni 5.0 adrendű csillag együttállása a Holddal 
bekövetkező és nálunk is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai: Június 20-án 
reggel 2 ó. 21-4 p.-kor Jupiter III. holdjának fogyatko
zása belépéssel s reggel 4 ó. 4 5 p.-kor ugyanezen 
holdnak fogyatkozása kilépéssel. 23-án reggel 3 ó. 27 8 
p.-kor Jupiter I., 25-én reggel 2 ó. 19 4 p.-kor Jupiter 
II. holdjának fogyatkozása belépéssel.

d) Hullócsillagok-. Júniusban a Scorpio csillagképé
ből előtörő hullócsillagok fognak jelentkezni. Ezek 
átlagban 95 km magasságban tűnnek elő, 69 km-nyiben 
tűnnek el és 152 km hosszú utat tesznek meg a leve
gőben 26 km/sec. átlagos sebességgel. A Scorpiidák 
sugárzáspontjának coordinátái

« =  16 ó. 48 p ; 8 =  — 22°
A raj sugárzása július 8-áig tart.

A csillagos ég 1917 július havában.
I. Állócsillagok.

Július közepe táján este 9 ó. körül (zónaidöben!) a 
meridián a horizont északpontja körül álló Szekeresből 
indul ki s a Kis Gönczöl, a Sárkány, a Hercules, az 
egymásba fonódó Kígyó és Kígyótartó átszelése után a 
Scorpio és a Nyilas között a horizont délpontjánál el-

66. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 július hóban.
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tűnik. A téli csillagképek közül ezidőtájt már csak az 
Oroszlán és a Szűz látható, a nyáriak közül pedig már 
Pegasus, a Vízöntő és a Bak is. A Tejút ezidőtájt a 
meridiánhoz párhuzamosan áll s az égbolt keleti telét 
két részre osztja.

11. Nap és Hold.
A Nap júliusi útját 6ű ábránk mutatja; coordiná- 

táit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az idő
egyenlet, valamint a napátmérő értékét július néhány 
napjára adja a következő táblázat:

Jú
liu

s A Nap A Nap

j 
A 

na
pp

al
 

ho
ss

za

Id
ő

eg
ye

nl
et

Nap
átmérő

emelked. elhajlása kelte nyug.

ó. p ó. p. ó. p. ó. p. p. mp

11 7 205 +22° 9 7' 4 12 7 57 15 45 +5 12T 31' 30 9
21 8 0-9 20° 32.8' 4 23 7 48 15 25 +6 10-8 31' 32 0
31 8 40-4 18° 21 5' 4 36 7 36 15 0 +6 13-5 31' 34-0

A hó folyamán a nappal hossza 55 perczczel fogy. 
Július 23-án délután 0 ó. 35 perczkor az Oroszlán

5. A csillagos ég Budapesten 1917 július 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

6a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 július hóban.
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jegyébe lép a Nap. 3-án este 8 órakor a Nap földtávo
lába jut. Július 19-én részleges napfogyatkozás áll be.

A Hold júliusi útját 6a és 6ö ábránk mutatják, ezek 
a Hold helyzetét a hó 1-ső és 31. napjára, valamint a 
főphasisok idejére adják, melyek a következő napokra 
esnek:

Július 4-én este 10 óra 57 p. kor holdtölte,
11-én d. u. 1 „ 28 „ utolsó negyed,
19-én reggel 4 „ 16 „ újhold,
27-én d. e. 7 , 57 „ első negyed.

Július 6-án délután 5 órakor földközelben, 22-én 
délelőtt 7 órakor földtávolban lesz a Hold; e napokon 
földtőli távola 56 64, illetve 63 66 földsugár. Július 4—5-én 
teljes holdfogyatkozás lesz.

III. Bolygók.

Mercur (?) előretartó, 13-án felső együttállásba 
jut a Nappal, azután alkonycsillag. Vénus (?) előre
tartó és alkonycsillag, átlagban este 9 óra körül nyug
szik. Mars (d) előretartó, középben reggel 2 ó. körül 
kel. Jupiter (2J-) előretartó, átlagban reggel 3 ó. előtt 
kel. Saturnus (1)) előretartó, középben este 9 ó. előtt 
nyugszik. Uranus (.£) hátráló, átlagban este 10 ó.-kor 
kel. Neptun ( 'i1) előretartó, átlagban este 9 ó. körül 
nyugszik.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait 1917 
július hó néhány napjára adja a következő táblázat:
1917 júl. 5 9 S 4 e ¥

1 1 21 1 62 2-31 5-76 1002 19-24 30-95
11 1 33 1 58 229 566 10 07 1913 3101
21 131 1 53 226 554 10-10 19(5 31-04

földpályasugár.
IV. Tünemények.

a) Constellatiók: Július 5-én reggel 1 órakor Vénus 
együttállásban Saturnussal, előbbi 10 4 perczczel északra 
marad. 7-én reggel 7 órakor Mercur periheliumában. 
12-én délután 6 órakor Mercur felső együttállásban a 
Nappal. 14-én este 11 órakor Jupiter, 16-án délelőtt 10 
órakor Mars együttállásban a Holddal. 18-án este 10 
órakor Mercur együttállásban Saturnussal; előbbi 1°25 
perczczel északra marad. 19-én este 8 órakor Saturnus, 
éjfélkor Mercur, 21-én délelőtt 10 órakor Vénus együtt
állásban a Holddal. 27-én este 9 órakor Saturnus, 28-án 
délelőtt 8 órakor Neptun együttállásban a Nappal.

b) Csillagfödések: Július 29-én este 8 óra 28 percz- 
kor a Scorpii 31-edrendü állócsillag együttállása a 
Holddal, bekövetkező és nálunk is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai: Július 9-én reg
gel 1 óra 44 2 perczkor Jupiter I., 16-án reggel 3 óra 
380 perczkor ugyanezen hold fogyatkozása belépéssel. 
26-án reggel 0 óra 66 perczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása kilépéssel. 27-én reggel 2 óra 4 5 perczkor 
Jupiter II. holdjának fogyatkozása belépéssel.

d) Hullócsillagok-. Júliusban a júniusban is meg
jelenő Scorpiidákon kívül három nagyobb hullóraj is 
jelenik meg, melyeknek rajzása a következő hónapban 
is tart. Ezek a Capricornidák, a Perseidák és az Aqua- 
riidák.

A Capricornidák rajzása július 15. és augusztus 2-ika, 
az Aquariidák július 28. és augusztus 11. között szo
kott lefolyni, míg a Perseidák július második felében 
lépnek fel tömegesen. A Capricornidák átlagos 98 km 
nyi magasságban tűnnek fel és 72 km-esben tűnnek el, 
miközben 71 km-nyi utat tesznek meg a levegőben 
24 km sec. sebességgel. A Perseidáknak feltűnési ma
gassága 131 km, eltűnési magassága 86 km, a levegő
ben megtett útjuk átlagos hossza 77 km s átlagos 
sebességük 62 km másodperczenként. Az Aquariidák 
99 km-nyi magasságban tűnnek elő, 76 km-esben tűn
nek el és átlagos 30 km sec. sebességgel futnak be a 
levegőtengerben mintegy 106 km hosszú utat.

A Capricornidák eugárzópontjának coordinátái: 
ot =  20 óra 20 perez; 3 =  —11°;

a Perseidáké:
a =  3 óra 0 perez; 3 =  -j-57°;

az Aquariidáké :
=  22 óra 36 perez; 3 =  —11°.

A csillagos ég 1917 augusztus havában.

I. Állócsillagok.
Augusztus közepe táján este 9 óra körül a meridián 

északdél irányban a Kis-Medvén, a Sárkányon halad 
át, majd átszeli a Lant csillagképét, melynek «-ja (Wega) 
ezidőtájt éppen delel. A Sas és a Kígyótartó között a 
délvonalirány a Nyilason át vezet a horizont déli pont
jához. A horizont északkeleti részén a Szekeres és Per
seus van éppen kelőben, a zenit körül a Sárkány feje, 
a Hattyú és Hercules helyezkednek el.

II. Nap és Hold.

A Nap augusztusi útját 8a. ábránk jelzi; coordina- 
táit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az idő
egyenlet és a napátmérö értékét augusztus néhány 
napjára adja a következő táblázat:

Sb. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 augusztus hóban.
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11
ó. p.
9 226 +15° 22-6'

ó. p.
4 49

ó. p.
7 20

ó. p.
14 31

p. mp.
4 5 6-5 31' 37 0"

21 10 0 1 +12 13 9' 5 3 7 3 13 0 +3 7-7 31' 40-6"
31 10367 +  8 45-8' 5 16 6 43 13 27 +0 21.7 31' 44-9"

Augusztus hó folyamán 1 óra 31 perczczel fogy a 
nappal hossza. 23-án este 7 óra 23 perczkor a Szűz
jegyébe lép a Nap.

A Hold augusztusi útját 8a. és 8b. ábráink jelzik, 
ezeken a Hold helyzete a hó 1. és 31. napjára, továbbá 
a következő napokra eső főphasisok idejére van fel
tüntetve :

Augusztus 3-án reggel 6 ó. 27 p.-kor holdtölte,
ff 9-én este 9 „ 13 „ utolsó negyed,
V 17-én „ 7 „ 37 „ újhold és
n 25 én „ 00 to első negyed.

Augusztus 3-án este 11 órakor földközelben, 18-án 
délután 2 órakor földtávolban van a Hold; e napokon 
a földtőli távola 5613, illetve 6375 földsugár.

7. A csillagos ég Budapesten 1917 augusztus 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, lia háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

8a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 augusztus hóban.
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III. Bolygók.
Mercur (9) előretartó,alkonycsillag ; 19-én legnagyobb 

keleti kitérésében, állása azonban annyira kedvezőtlen, 
hogy az esti alkonyban alig lesz megtalálható. Venus 
(9) előretartó, alkonycsillag, átlag napnyugta után nyug
szik. Mars (cf) előretartó, középben reggel 1 óra körül 
kel. Jupiter (2j.)~elöretartó, a hó elején éjfél körül, végén 
már este 10 óra tájt kel. Saturnus (1)) előretarté, kö
zépben reggel 3 óra körül kel. Uranus (5) hátráló, 
15-én szemben áll a Nappal s a hó folyamán egész 
éjjel látható. Neptun (¥ )  előretartó, átlag reggel 4 óra 
körül kel.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait 1917 
augusztus néhány napjára adja a következő táblázat.

1917 aug. 9 9 c? S ¥
1 1-21 1 48 2-23 540 10 10 18-99 31 04

11 1-09 1 43 219 526 10 18 18-97 31-02
21 0-95 

földpályasugár
1-37 215 511 1004 18 98 30-96

IV. Tünemények.
a) Constellatiók. Augusztus 1-én este 10 órakor Mer- 

cur együttállásban a Leonis elsőrendű állócsillaggal; 
Mercur 0° 37'-czei marad északra. 11-én délután 1 óra
kor Jupiter, 14-én reggel 5 órakor Mars együttállása a 
Holddal. 15-én reggel 5 órakor Uranus szembenállás
ban a Nappal. 16-án délelőtt 9 órakor Jupiter együtt
állásban a Holddal. 20-án reggel 7 órakor Mercur aphe- 
iumában. Ugyaneznap délelőtt 10 órakor Mercur, este 
9 órakor pedig Venus együttállásban a Holddal. 23-án 
reggel 5 órakor Mercur legnagyobb keleti kitérésében; 
szögtávola a Naptól 27° 22'.

b) Csillagfödések. Augusztus 2-án este 8 óra 52 perez 
kor p Capricorni 50-adrendü, 6-án reggel 0 óra 36 percz- 
kor x Arietis 4 9-edrendü, 10-én reggel 5 óra 19 percz- 
kor C Ceti 50-adrendű, C Cancri 4 7-edrendű állócsillag 
együttállásban a Holddal, bekövetkező és nálunk is lát
ható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Augusztus 2-án 
reggel 2 óra 17 8 perczkor Jupiter 111. holdjának fogyat
kozása belépéssel; reggel 4 óra 7 0 perczkor ugyanezen 
hold fogyatkozása kilépéssel, 3-án reggel 4 óra 40 7 
perczkor Jupiter II., 8-án reggel 3 óra 47 8 perczczel 
Jupiter I., 17-én reggel 0 óra 10-0 perczkor Jupiter I., 
20-án este 11 óra 10‘6 perczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása belépéssel; 21-én reggel 1 óra 410 percz
kor Jupiter II. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 24-én

reggel 2 óra 3 8 perczkor Jupiter I., 28-án reggel 1 óra 
46 2 perczkor Jupiter II. holdjának fogyatkozása belé
péssel. Ugyaneznap reggel 4 óra 16 5 perczkor Jupiter 
II. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 31-én reggel 3 óra 
57 6 perczkor Jupiter I. holdjának fogyatkozása belé 
péssel.

d) Hullócsillagok. Augusztus hó folyamán ugyanazon 
Tiullócsillagrajok lesznek láthatók, a melyek júliusban 
tűnnek fel, 7 alatti ábránkban a Perseidák radianspontja 

* jellel van megjelölve. ^y Tass Antal.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az i)j Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. 1. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei* — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története.— 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A mig a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. —- 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100, 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a »Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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515 S Z . V . Rákospalota-U j pest
5.25 Érsekújvár, Ipolyság
5.30 Czegléd
6.00 Esztergom
6.30 Lajosmizse, Kecskemét
6.35 Rákospalota-Ujpest
7.05 gy. v. Zsolna, Berlin
7.35 S Z . V. Rákospalota-Ujpest
7.55 gy. v. Nagyszombat, Wien
8.25 Temesvár-J.,Csemahévíz
8 30 S Z . V. Versecz, Karánsebes
9.05 Esztergom
9.15 Wien
9.15 Rákospalota-Ujpest

11.00 a Rákospalota- Újpest
11.10 0 Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
12.05 SZ . V . Rákospalota-Ujpest
12.15 n Szeged
12.25 0 Nagymaros
12 30 Esztergom

1 00 n Rákospalota-Ujpest
1.50 0 Esztergom
2.00 gy. v. W ien, Zürich, Basel
2.15 S Z .  V. Galánta, Ipolyság
2.20 »> Rákospalota-Ujpest
2.30 »> . Esztergom
2.40 gy Temesvár-J.,Csernahévíz
2.45 S Z . V. Czegléd, Szolnok
2.50 Lajosmizse, Kecskemét
4.10 1» Rákospalota Újpest
5.15 gy- v. Wien
5.20 sz. y. Nagymaros
5.50 a Rákospalota-Ujpest
6.00 
6 10

a Nagymaros
Üllő

6.20 Monor
6.40 Esztergom
6.50 gy- v. Pozsony, Zsolna,Berlin
6.55 SZ . V . Párkány-Nána, Ipolyság
7.15 0 Rákospalota-Ujpest
7.35 0 Czegléd
7.40 Lajosmizse
8.05 Temesvár-J., Csemahévíz
8.10 Vácz
8.40 n Zsolna, Oderberg
9.30 9 W ien, Zürich, Basel
9.35 gy. v. Kolozsvár. Bukarest

10.55 sz. y. Czegléd, Szeged
11.10 0 Esztergom

idő
I a  v o n a t  
1 n a m e h o n n a n

5.05 S Z . V , Dunakeszi-Alag
5.4 0 0 Szolnok, Czegléd
5.45 Esztergom
5.50 Üllő, Ocsa
5.55 a Nagymaros
6.00 Monor
6.15 Rakospalota-Ujpest
6 .J » Lajosmizse
6.40 » Oderberg, Zsolna
7.10 Basel, Zürich, Wien
7.15 0 Czegléd
7.20 n Rákospalota-Ujpest
7.25 0 Esztergom
7.30 Csern ahévíz,Temesvár J
7.35 gy. v. / Bukarest 

\  Kolozsvár
7.45 S Z . V . Párkány-Nána
7.50 0 Kecskemét, Lajosmizse
8.15 n Rákospalota-Ujpest
8.25 0 Esztergom
8.45 Vácz
9.40 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony
9.55 S Z . V. Esztergom

10.30 0 Rákospalota-LTjpest
10.45 0 Szeged
11 25 Galánta
12 00 0 Rákospalota-Ujpest

D é l e l ő t t

12.50
1.25
1.45 
2.00 
2.08 
».40
3.50 
4.05
4.10 
5.15
5.40
6.10 
6.30 
6.35
6.40
7.50 
8.00 
8.55 
0.05 
0.30
9.45 

1 0 .0 0  
10.30
II 10 
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gy-
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Rákospalota-Ujpest 
Csemahévíz,Temesvár J 
Rákospalota-Ujpest 
Basel, Zürich, Wien 
Esztergom
Kecskemét, Lajosmizse
Rákospalota-Ujpest
Szolnok, Czegléd
Nagymaros
Rákospalota-Ujpest
Esztergom
Wien
C sernahévfz,Temesvár J 
Rákospalota-Ujpest
Wien
Versecz, Temesvár J.
Rákospalota-Ujpest
Nagymaros
Wien
Kecskemét, Lajosmizse 
Berlin, Zsolna

lesa
Versecz, Temesvár J 
Érsekújvár

In
d

u
lá

s 
B

u
d

a
p

es
t 

k
el

et
i 

p
ál

ya
u

d
va

rr
ól

D é l e l ő t t D é l e l ő t t
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a  v o n a t  

nem e h o n n a n
12.05 SZ. V . Zimonyi szállások 4-4 » V. v Bártfa, Kassa
6 IO Bicske 5.00 Ruttka
6 25 gy. v. Ruttka. Berlin 5 2 » t. V. sz. Szoluok
6 30 SZ. V . Balatonfüred, Tapolcza 5.30 S Z . V. Hatvan
6.45 gy- v. Kassa, Csorba 4 .3 0 Osijek
6.50 Újvidék, Bród 5.4 5 Brassó, Arad
6.55 S Z . V. Kassa, Csorba, Ba.~> 5 45 Zimonyi szállások
7.00 gy- v. Wien 6 05 Komárom
7  10 Fiume, Pécs, Osijek 6 IO Vv. Bátyú
7 30 SZ. V. Gödöllő 6.25 SZ . V. Wien
9.45 Zimonyi szállások 6 45 Fiume, Zágreb
7.50 Arad, Brassó, Bukarest 7.05 Gödöllő
8 .1 0
8.20

0 Sátoraljaújhely .Munkács 
/  Debreczen, Kőrösmező,

7.20
7.30

0 Brassó, Kolozsvár 
Gödöllő

0 l  Kolozsvár, Brassó 7.40 Hatvan
8.35 Ruttka 7.45 Paks, Bicske

10.40 Nagykát* 8.00 0 Grácz, Fehring
11.55 Bicske 8.15 Csorba, Bártfa, Kassa

8.20 Bród, Szabadka
8.35 Szolnok
O.nO gy- v. Tapolcza, Balatonfüred
9.15 SZ. V. Győr

a 9.25 Szabadka
c 9.30 0 Oderberg, Ruttka
E.
A
>

10.20 9 M iskolci
Nagykátától Szolnokig
csak szombaton és ün- •a
nép előtti köznapokon 3
közlekedik. A

D é l u t á n "rä
8.

D é l u t á n
1 2 .2 0 sz.v . Újvidék, Sarajevo 1.20 S Z . V. Bicske
12.30 19 Szombathely, Wien 1.26 gy- v- Bukarest, Arad
12.45 n Fiume, Osijek 4* 1.30 /  Sarajevo, Indjlja,

1 .2 5 Gödöllő 4) 0 \  Szabadka
1.40 gy- v. Fehring, Grácz, Sopron 1.40 Basel, Zürich, Wien
2.05 W ien, Zürich, Basel jg 2.10 S Z . V. Hatvan
2.10 0 Arad, Bukarest 2.20 gy. v. Poprád-Felka, Kassa2.20 S Z . V . Hatvan 4*

ifi 3.40 S Z . V Nagykáta
2.30 Bicske 5.25 Gödöllő
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Felhívás előfizetésre.
Az Uránia az 1917. évvel immár tízennyolczadik évfo

lyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 

alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár,- dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lász Samu, dr. Lanrentzi Vilmos, 
.1/ ikoldy József, dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szgsz 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi fődön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent' 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let* tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége. * 1 2 3

/  - . « '  :,Tf

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 0 0  koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5%-os 
évi kamatot is tartozik fizetni) ; rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük -az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, * akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

...»

E l n ö k ö k :

T I S Z T I K A R :
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  :

Báró Eötvös Lóránt.
A 1 e 1 n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos 
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos

Rákosi Jenő 
Zsilinszky Mihály.

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor. 

T i t k á r :  Déri Gyula.

J e g y z ő k :

Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

P é n z t á r o s :  Preszler Antal. E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  üresedésben.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

E folyóiratot az Egyesület tagjai
A szerkesztő-bizottság elnöke: 

M O L N Á R  V I K T O R

------------------------------------ «---------
Nem tagoknak előfizetési ára

az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők:
SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

egy évre 10 korona.

A tragédia eredete.
A drámai költészet a görög szellem egyik 

legnagyobb és legeredetibb alkotása; a görö
göket megelőzőleg egyik népnél sem találunk 
hasonló költői műfajt és viszont mindazon 
népeknél, melyek irodalmában a görög dráma 
kialakulása után jelenik meg a drámai költészet, 
ki lehet mutatni a görög drámától való függést, 
azt, hogy a drámai költészet formáját, szerke
zetét a görögöktől tanulták el, már akár köz
vetlenül, akár közvetve. így a rómaiak drámai 
költészete nem egyéb, mint visszhangja a görög
nek s viszont a római dráma közvetítésével 
hozzákapcsolódnak a középkori egyházi szín
játékok és a modern dráma különböző fajai. 
Még az ind dráma is minden valószínűség 
szerint a görög hatása alatt fejlődött,1 csak 
sokkal későbben azután, hogy a görög dráma 
virágkora elmúlt s ezért a közvetlen történeti 
kapcsolatra kettejük közt ma még adataink 
nincsenek. A Nagy Sándor által elterjesztett 
hellén művelődés a Keleten sokáig megtartotta 
uralmát. A parthusok a Kr. e. I. században 
előadatták Euripides Bacchánsnőit s nem kétel
kedhetünk benne, hogy India hellén fejedel
meinek udvarában is voltak drámai előadások.

A dráma Athénben alakul ki a Kr. e. V. 
században, abban az időben, mikor ez a város 
hatalmának tetőpontjára jut s úgy a szellemiek, 
mint az anyagiak terén magához ragadja a 
vezetést. A virágzás tetőfokára jutott athéni 
culturának legszebb és legérettebb gyümölcse 
a dráma. Ma már csak attól a mozzanattól 
kezdve látjuk tisztán ennek a költészetnek a 
fejlődését, a mikor már csaknem teljesen készen 
s úgyszólván összes lényeges tulajdonságaival 
felszerelve jelenik meg Aischylosnál. Bizonyos 
azonban, hogy a dráma, illetve ennek régebbi 
válfaja, a tragédia, nem olyan egyszerre ugrott 
elő Aischylos fejéből, mint a monda szerint 
Pallas Athéné a Zeuséból. Hosszas fejlődésnek 
kellett ezt megelőznie s vannak kétségtelen 
bizonyságaink, melyek a drámai költészet csirá
jának keletkezését Aischylosnál jóval régebbi 
időre teszik. De adataink annyira szórványosak 
és szűkszavúak, hogy ezek alapján nem lehet

1 Windisch: Der griechische Einfluss im indischen 
Drama, Berlin, 1882.

világos képet alkotni a tragédia kezdeteiről és 
fejlődéséről Aischylos előtt. Az adatok elégte
lensége miatt tág tere nyílik a tudományos 
hozzávetéseknek; tényleg többféle kísérlet is 
van a tragikus költészet eredetének megma
gyarázására, melyek igen különböző s néha 
ellentétes úton próbálják megfejteni a kérdést.

Mindezen kísérletek között a legfontosabb a 
Wilamonitz-Moellendorffé, a ki egyébként is ma 
a legkitűnőbb ismerője és leggeniálisabb kuta
tója a görög irodalomnak. Illő, hogy mindenek
előtt az ő elméletével foglalkozzunk.1 Wilamo- 
nitz szerint az egyetlen megbízható vezetőnk 
a tragédia eredetének kutatásánál Aristoteles. 
A Poétika 4. p. 1449a 10. és 4. p. 1449a 19. 
az erre vonatkozó legfontosabb helyek. Aristo
teles felfogása ebben foglalható össze: A tra
gédia a dithyrambos éneklőitől származik, kez
detben satyrjáték volt élénk tánczrhytmusokban 
és vidám nyelven. A második színészt Aischylos 
léptette fel a kar mellett és a kart visszaszo
rította domináló helyzetéből, a harmadik színészt 
végül Sophokles vezette be. Ehhez a sovány 
vázlathoz járul még néhány kortani adat, melyet 
a feliratokból nyerünk. így pl. tudjuk, hogy az 
első tragédiát Thespis 534-ben a nagy Dionysia- 
ünnepélyen adatta elő, az első dithyrambost 
Chalkisi Hypodikos 508-ban, 465-ben a drámai 
előadásokat újra szervezték s bizonyosan ez alka
lommal játszották az első komédiát s való
színűleg ekkor léptették fel a tragédiában is 
először a harmadik színészt.

W. ez adatok alapján először is azzal a 
régebbi felfogással száll szembe, hogy a tra
gédia népies tánczokból fejlődött volna, melyek 
a Dionysos-ünnepeken adattak elő. Ez ugyanis 
csak a komédiára nézve áll, mely Aristoteles 
szerint (Poétika, 4.) csakugyan a phallikus fel
vonulások énekeiből fejlődött ki. Szokásban 
volt t. i., hogy Dionysos ünnepén egy, vagy 
több csoportja a férfiaknak összeállód és ünnepi 
menetben furulyaszó mellett a szent berekbe

1 W.: Euripides Herakles-kiadása bevezetésében foglal
kozik ezzel a kérdéssel. (I. kiadás: 1882. II. kiadás: 
1909. Berlin, Weidmann). A bevezetés idevonatkozó 
része (Was ist eine altische Tragoedie ?) három más 
fejezettel kapcsolatban önállóan is megjelent „Einleitung 
in die griechische Tragoedie" czímmel (Berlin, 1910).
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vonult, a hol az Isten tiszteletére phallos-dalt 
zengett, az összegyűlt népet pedig actualis ízű 
gúnydallal mulattatta. Ha tehát a Dionysos- 
iinnepen előadott népies tánczokból és dalokból a 
komédia fejlődött, akkor lehetetlen, hogy ugyan
ebből alakult legyen a tragédia is, mely sok 
formai hasonlósága ellenére is oly lényegesen 
különbözik a komédiától. Ez a formai hason
lóság is onnan van, mert a drámai dialógust 
a komédia készen kapta a tragédiától, mely 
utóbbi kialakulásában az előbbit megelőzte. 
A Dionysos-cultus jelleme is kizárja azt, hogy 
belőle a tragédia keletkezhessék. Ebben ugyanis, 
eltérőleg a többi olymposi istenekétől, Demeter 
kivételével résztvett az egész gyülekezet. De 
nincs tudomásunk róla, hogy a Dionysos-ünne- 
peken mimikus ábrázolásokat hajtottak volna 
végre Ez csak olyan isteni tiszteletben lehet
séges, hol kevés arra: hivatott ember hajtja 
végre a szent cselekményeket és nem a tömeg. 
Hogy a tragédiát maga Dionysos alapította 
volna meg, az csak mese, melyet Eratosthenes, 
az alexandriai-korbeli philologus talált ki.

A tragédia a dithyrambosból származott, 
mondja Aristoteles. De mi az a dithyrambos? 
Ma csak két válfaját ismerjük ennek. Egyik a 
Pindarosé és kortársaié, a mely csak bizonyos 
metrikai szabadság dolgában különbözik a többi 
kardaloktól. Másik az attikai dithyrambos, mely 
a pindarositól abban különbözött, hogy míg ez 
utóbbiban hatásos és iskolázott emberek vettek 
részt, addig az előbbiben a kar a polgárokból 
alakult. Sem az egyikből, sem a másikból nem 
származhatott a tragédia. A pindarositól elvá
lasztja a metrum, az attikai pedig kétségkívül 
fiatalabb a tragédiánál s a tragédia mellett is 
erőteljesen virágzott tovább.

Kellett lenni egy mindezeknél régebbi dithy- 
rambosnak, mely mindkettőnek ősanyjául tekint
hető, de a melyből — sajnos — semmi sem 
maradt ránk. Az ókori írók egybehangzó nyilat
kozataiból azonban annyit megállapíthatunk, 
hogy a legrégebbi időben a dithyrambos oly 
dal volt, melyet italáldozat, vagy borozás közben 
énekeltek, ha az ihlet megszállotta őket. Ennyi
ben a dithyrambos mégis a bor istenének, 
Dionysosnak cultusára megy vissza s Pindaros 
is (fragm. 71.) Naxos szigetét tartja e költői 
műfaj hazájának, mely egyszersmind központi 
helye volt a Dionysos-cultusnak a szigetek 
között. Ennek a régebbi dithyrambosnak, mely
ből a tragédia keletkezett, mimikusnak kellett 
lennie, mert a tragédiában eltűnik a kö.tő s 
idegen személyből beszél hozzánk, míg ellenben 
minden más kardalnál a VI. században a költő 
lép előtérbe.

A mimikus elemet a dithyrambosba a satyr- 
játékkal való egyesülése hozta bele, melyre 
Aristoteles utal. Ez a satyrjáték annyi, mint 
kecskebakjáték, hiszen a dórok a kecskebakot 
aátopoc és TÍxupoc névvel illették. Aischylos 
pedig a satyrjáték satyrját tpá^o^-nak nevezi; 
ez magyarázza meg a tpa^wSia elnevezés kelet
kezését. Abban állott tehát a haladás az egy
szerű kardaltól a tragédia felé, hogy egészen 
indifferens dalnokok helyébe démoni lények, 
kecskebakok léptek. De mit kerestek ezek a

kecskebakok a dithyrambosban? Mit akartak 
kifejezni? Erre a kérdésre W. nem felel. Meg
elégszik annak kimutatásával, hogy Herodotos 
(V, 67.) tanúsága szerint a Peloponnesoson 
tényleg létezett kecskebak-kar a K. e. VI. szá
zadban. Ezek a kecskebakok nem lehettek 
mások, mint a kecskealakú satyrok, a kik mint 
a kicsapongó jókedv megszemélyesítői, fürge 
tánczot lejtve, nádsíppal a kezükben állandó 
kíséretét alkották Dionysosnak. Lehetett volna-e 
ezeknél megfelelőbb szereplőket találni a dithy- 
rambikus kardal részére, mely a dionysosi mámort 
fejezte ki? A satyrok egész jellemüknél fogva 
mintegy praedestinálva voltak arra, hogy istenük 
dícséretét zengjék a dionysosi dithyrambosban.

A költő, a ki ezt a nevezetes lépést megtette, 
t. i. az addig magándalként előadott dithyrambost 
kardallá formálta át s benne mindjárt a satyro- 
kat szerepeltette, W. sejtése szerint a korinthosi 
Arion (K. e. 625—585.) volt, a kit Herodotos 
(I, 23.) egyenesen a dithyrambos feltalálójának 
nevez. Athénbe a VI. század közepén, Peisistra- 
tos idejében kerültek ezek a satyrtánczok; itt 
azonban sileneket (lovakat) léptettek fel benne, 
de azért a satyrjáték nevet megtartották s egy
szersmind szorosan hozzákapcsolták a nagyon 
népszerű Dionysos-cultushoz. Peisistratos éppen 
az általa alapított nagy Dionysia ünnepének 
czéljaira vezette be a peloponnesosi eredetű 
satyrtánczokat. De — és ezt W.-al szemben is 
hangsúlyoznunk kell — a Dionysos-szal való 
első kapcsolatot a satyrtáncz nem ekkor nyerte, 
megvolt ez már Arionnál, megvolt ez már a 
dithyrambos-szal való egyesülés előtt úgy a 
satyrkar primitiv játékánál, mint a dithyram- 
bikus magándalnál. Éppen az a körülmény, 
hogy a satyrkar által előadott dithyrambos 
minden ízében Dionysos tiszteletére megy vissza, 
mint ősforrásra, tette annyira alkalmassá ezt a 
művészi alkotást a Dionysia ünnep programm- 
jába való felvételre.

További lépcső volt a fejlődésben, a mikor 
Thespis 534-ben hozzákapcsolta a satyrkarhoz 
az első színészt, a ki — mint az ión iambos 
szavalója — nem volt ismeretlen Athénben. 
Ez a beszélő színész azonban, a ki eleinte 
maga is satyrruhában lépett fel, még nem hozott 
drámai elemet az előadásba; ő csak elbeszélt 
s néha beszédet intézett a karhoz, mely beszéd 
új tánczra és dalra adott alkalmat. A kar nevé
ben a karvezető felelt, de az így kifejlődő pár
beszéd még nem volt cselekvény. így egyesült 
a kardalok dór dialektusa a beszélt részek ión 
dialektusával, mely különbség — bár az attikai 
dialektus befolyása alatt mindinkább mérsé
kelve — végig fenmaradt. Phrynichos darab
jairól, melyek az V. század elején kerültek elő
adásra, már többet tudunk. A Phoinissai-nak 
már volt prológusa, melyben el volt beszélve 
a salamisi csata kimenetele a susai udvarban. 
A kar a Salamisnál elesett hajósok özvegyeiből 
állott, tehát sok alkalom volt panaszdalokra, 
de cselekvény nem volt. Drámának m ég az ő 
darabjai sem nevezhetők, legfeljebb orató
riumnak.

A drámai elemet Aischylos vitte bele a tra
gédiába a második színész felléptetésével, il
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letve a dialogus megteremtésével, a mely már 
igazi cselekvénynek válik kifejezőjévé. Másik 
fontos újítása neki, hogy tárgyát a hősmonda 
köréből választja, az eposban feldolgozott hősT 
mondák köréből. A mint maga kifejezte magát 
darabjait morzsáknak tekintette Homeros aszta
láról. Ez a tárgykör hozta magával W. szerint 
azt az elemet a tragédiába, melyet tragikai- 
nak nevezünk s ma a tragédia leglényegesebb 
alkotóelemének tekintünk. Aischylos egész éle
tén keresztül dolgozott a tragédia teljes kifej
lesztésén, a mit utolsó darabjaiban, melyek a 
legtökéletesebbek az attikai tragédiák közt, el 
is ért. De első darabjaiban még nagyon is 
érezhető a tapogatódzás különösen abban a 
tekintetben, hogy a cselekvény háttérbe szorul 
a kardalokkal szemben, s csak lassan és foko
zatosan válik a tragédia túlsúlyban levő ré
szévé.

Wilamowitz eme magyarázata körülbelül 
helyesen adja elő a tragédia fejlődésének külső 
történetét, azokat a lépcsőfokokat, melyen ez a 
nagyszerű műfaj a maga csekély kezdeteiből fel- 
emelkedett. De ez elmélet minden valószerűsége 
ellenére sem elégíthet ki teljesen, mert nem 
világíthat be eléggé a tragédia leikébe, lénye
gébe, belső fejlődésébe. Hogyan lett a vidám 
satyrtánczból a tragédia komoly és szenvedé
lyes kardala? Miért van, hogy a hősmondának 
sohasem a derűsebb oldalát, hanem mindig 
csak a nagy összeütközéseket és fájdalmas bu
kásokat felmutató részeit ragadja meg a tragé
dia cselekvénye? Honnan a tragikum a tragé
diában? Ezekre a kérdésekre W. nem felel. 
Ezekre a kérdésekre próbált felelni Nietzsche,1 
a ki philosophiai úton keresi a tragédia erede
tét. A schopenhaueri philosophiábói indul ki, 
mely szerint a világnak két oldala van, az akarat 
és szemlélet. A görög felfogás szerint az aka
ratnak megfelel Dionysos s a szemléletnek 
Apollo. Utóbbi a látás, a szépség világának 
istene, a ki a képzőművészetekben érvényesül. 
Előbbi a zenének és mámornak az istene, melyek 
nem egyebek, mint az akarat művészi meg
nyilvánulásai. Ennek a két művészi erőnek, az 
apollóinak és dionysosinak egyesülése szüli a 
tragédiát. A dionysosi állapotban az ember 
egész érzés és indulatrendszere jut izgalomba 
és fokozódik. A dionysosi genius az az ember, 
a ki extasisában egygyé lett a világ ősokával. 
Ez állapotban ő az ősfájdalomból önnön meg
váltására annak visszfényét, képét teremti. Az 
akarat közvetlen tárgyiasítása, a zene szül ma
gából egy fényes jelenségvilágot: így támad az 
az apollói művészet a dionysositól, így születik 
a tragédia a zenéből. A tragédia, mely a Diony- 
sos-tisztelők ujjongó és jajongó dithyrambikus 
korából keletkezett, a színpad eseményeivel 
együtt a zenének képekbe való kiáradása, ki
kristályosodása. A kar extatikus állapotában 
látja Dionysos isten magasztos alakját s vele 
együtt a színpad és cselekmény is eredetileg a

1 Die Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der 
Musik (1871) ez. müvében, melyet Fülep Lajos ma
gyarra is lefordított. A tragédia eredete, Philosophiai 
írók tára. XXIII, Budapest, 1910.)

kar visiója. A tragédia hőse mindig Dionysos, 
a későbbi hősök álarcza alatt is Dionysos lap
pang. A dionysosi kar újra meg újra az apol
lói világot veti fel; a trágédia magvát, a my- 
thost a zene teremti magából. A mythos a zené
nek, az ősszenvedés nyelvének a magyarázata.

A Nietzsche elmélete — a mint látjuk — leg- 
kevésbbé sem történeti. Schopenhaueri és wag- 
neri gondolatokat magyaráz bele az antik tra
gédiába. Helyesen mutat rá a tragédia gyöke
rére, a dionysosi extasisra, melybe a kar 
beleesik, Helyes az is, hogy ennek a mámor
nak közvetlen kifejezése a kardal a kísérő ze
nével és tánczczal. Már nehezebb eldönteni, hogy 
a színpadi cselekmény csakugyan a kar visiója-e ? 
Eredetileg nem is volt cselekmény a kardal 
mellett s később, a mikor ez kifejlődik a drá
mai dialógusban, a kar is alárendelődik las- 
sankint a cselekménynek, melynek vagy részt
vevője, vagy kísérője lesz, vagy néha csak laza 
összefüggésben szerepel vele. A kardal és a 
dialogus heterogén eredetűek ; véletlenül össze
találkoztak s mindjárt össze is olvadtak Athén
ben, de nem úgy, hogy az egyik szülte volna 
magából a másikat. De legkevésbbé állja meg 
helyét a tragédia lényegének, a tragikumnak a 
schopenhaueri ősfájdalomból való magyarázása. 
Ez igen általános magyarázat s nem tisztázza 
azt a kérdést, hogy a dionysosi mámor, mely 
egyszer az „ősfájdalom“-ra vezet, miért lyukad 
ki máskor épp ellenkezőleg az ősvidámságra, 
a mint ezt a komédiában látjuk. Nietzsche 
philosophiai alapon álló elméletének megvan 
az a nagy előnye, hogy egységes és világos 
képet igyekszik adni erről a bonyolult kérdés
ről, de hátránya az, hogy inkább illik egy már tel
jesen kész, kifejlett tragédiára, mint e műfaj 
történeti kialakulásának menetére.

Miután sem a történeti, sem a philosophiai 
út nem vezetett kifogástalan eredményre, szót 
kértek e kérdésben az ethnologusok és fol
kloristák is, a kik újabb időben összehasonlító 
módszerükkel oly szép sikerrel derítettek fényt 
a görög vallás sok, eladdig ismeretlen oldalára. 
Számos kísérlet történt arra, hogy a görög tra
gédia csiráját is visszavezessék valami primitiv 
vallásos népszokásra, de nem mondhatjuk, hogy 
ezek közül csak egyik is eltalálta volna a 
helyes utat. Tagadhatalnanul van benne érde
kesség ; talán a legérdekesebb köztük a Nils- 
soné,1 melyet mintegy mutatványképpen röviden 
ismertetni is fogunk.

Nilsson szerint a tragédiának kettős forrása 
van: a Dionysos-cultus, másik a halottsiratás, 
mely már Homerosnál művészi formában jelent
kezik (Hektor siratása az Ilias 24. énekében.) 
A Dionysos-cultusban végrehajtott cselekvényt 
(Stábévá) egy, a mai görögöknél élő farsangi 
népszokás alapján képzeli el, melyet Thraciában 
Vizye községben szoktak bemutatni a böjt 
előtti hét hétfőjén egy álarczos felvonulással 
kapcsolatban. Két szerzetes szerepel benne, a 
kik fejüket kecskebőr-álarczba takarják, testük 
körül csengetyűket kötnek. Az egyik fa-pal-

1 Der Ursprung der Tragoedie (Neue Jahrbücher f. d. 
dass. Altert. XIV. (1911), 609-642, 673—696).
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lost visel, a másik íjjat. Utánuk jön két leány
nak öltözött ifjú, majd egy öregasszony (Babo), 
ki kosarában egy gyereket ábrázoló tárgyat ta rt; 
a bölcső neve Xixví és a gyermek Xt.xvtajc. 
Czlgányok és rendőrök zárják be a menetet 
kardokkal és korbácsokkal a kezükben. A me
net a faluban körülmegy és alamizsnát gyűjt; 
délután a templom előtti téren egy kis drámát 
adnak elő, mely tánczczal kezdődik. Erre követ
kezik egy pantomimus, melyet a czigányok 
adnak elő (szántóvas kalapácsolása). Most a 
gyermek kezd kinőni a bölcsőből, éhes és 
szomjas lesz s nőt kíván. Erre az egyik szer
zetes és az egyik leány házasságkötést ábrá
zolnak, mely az egyházi szertartás paródiája. 
Erre a másik szerzetes lelövi az előbbit, ez 
holtan esik össze s a győztes úgy tesz, mintha 
skalpirozni akarná. A megölt felesége zokogva 
borul a holttestre, a körülötte állók szintén sír
nak s következik a temetés az egyházi szer
tartások szerint. Hirtelen feltámad a megölt- 
Végül egy ekét hoznak, melyet a leányok körül
visznek a faluban.

Nilsson ennek mintájára felvesz az ókorban 
egy népies liturgiát, mely Dionysos isten halá
lát, a titánok által való széttépetését ábrázolta. 
Ehhez is épp úgy kellett kapcsolódni a teme
tési szertartásnak és a sirató éneknek, mint a 
modern korban. A siratok voltak az orgiának 
kecskebőrbe öltözött résztvevői, zpayoc. A sirató
énekből lett a tragédia kardala, a Dionysos- 
cultus elemeiből (epiphania, az isten halála) 
pedig a cselekvény. Kezdetben tehát a tragédia 
cselekvénye Dionysos élete körül forgott, később 
azonban belevonattak más herosok is a diony- 
sosi körből, majd olyanok is, kiknek semmi 
közük sem volt Dionysoshoz, míg végül az 
egész hősi világ felvétetett a dionysosi játékba, 
így belsőleg a tragédia elvált később a Diony- 
sos-cultustól, habár külsőleg mindvégigaz egész 
ókoron át hozzá volt kapcsolva.

Ez elméletnek legnagyobb fogyatkozása, hogy 
teljesen figyelmen kívül hagyja az aristotelesi 
hagyományt, sőt attól egészen eltérő utakon 
keresi a megoldást. Érdekes újítás benne a 
kardalnak a halottsirató-énekkel való azonosí
tása, mely az eddigi kísérleteknél kézzelfogha
tóbban akarja magyarázni a tragédia komoly 
hangulatát. Égészen elhibázott a cselekvénynek 
a képzelt Dionysos-cultusból való magyarázása; 
a szó igazi értelmében vett cselekvényről csak 
Aischylos óta lehet szó, a mit pedig az ő tragé
diáiról tudunk, az éppen nem igazolja Nilsson 
feltevését. A modern népies farsangi játék is 
csak egyes elemeiben mutat fel a Dionysos- 
cultussal összefüggő vonásokat (pallos, kecske- 
bőr-álarcz, kartáncz), de egészben véve nem 
egyéb, mint az emberi élet különböző fordu
latainak symbolikus ábrázolása és semmi össze
függésben sem áll a bor istenének pogány cul- 
tusával.

Az itt ismertetett elméletek közül kétségkívül 
a Wilamonitzé az, mely hiteles történeti adatok 
és a legilletékesebb ókori szaktekintély véle
ményének alapján teljes valószínűséggel raj
zolja meg a tragédia fejlődésének külső pha- 
sisait a legprimitívebb kezdetektől egészen

Aischylosig. Csak a tragédia szellemének, ko
moly és fenséges pathosának, hatalmas szen
vedélyek pusztító összeütközéseit egy komor 
világnézet keretében feltüntető jellemének az 
eredete és kialakulása nincs kellőleg tisztázva 
ebben az elméletben. W. szerint a tragikai ele
met Aischylos hozta be a hősmonda bekapcso
lásával. Hogy azonban a hősmonda nem hozza 
szükségképpen magával a tragikumot, arra bi
zonyság éppen a komédia és a satyrdráma, 
mely szintén dolgoz fel néha, bár egészen más 
szellemben, mondái elemeket. Azután a tragé
dia komor, nagy katastrophák felett panaszkodó 
hangja már Aischylos előtt, Phrynichos darab
jaiban megvolt. Hol van a gyökere ennek a 
komoly és szenvedélyes hangnak? Minden jel 
arra vall, hogy már az első csirában a dithyram- 
bosban benne kellett lennie. Walter Pater egy 
szellemes tanulmányában1 a tragédia sötét alap
hangját azzal a szomorúsággal magyarázza, a 
mely ráborul a Dionysos-cultusra akkor, a mi
kor a faluból bevonul a városba s itt mintegy 
elveszíti békés vidámságát. A városi hangulat, 
mely télnek idején bontakozik ki a maga teljes
ségében, az Isten küzdelmeit és szenvedéseit 
állítja előtérbe s a vidám satyrkar, mely falun 
még a kicsapongó életörömöket zengette, itt 
már az élet nehéz küzdelmeit panaszolja fel a 
komoly és szenvedélyes dithyrambosban. Arion 
egyesíti Korinthusban a dithyrambost a satyr- 
tánczczal s ebből az egyesülésből lesz a tra
gédia magva. A dithyrambos a komoly elemet 
viszi bele a satyrkar játékába, emez pedig a 
mimikus elemet kölcsönzi annak. Ez a két elem 
alkotja a tragédia lényegét, melynek sorsa már 
Arion újításával ki van szabva. Ehhez már csak 
az volt szükséges, hogy egy, illetőleg két be
szélő színész hozzáadásával először a nyugodt 
elbeszélés által, majd a drámai cselekvény 
plasticitásával nyerjen világosabb, szemlélete
sebb képet az, a mi a kart panaszos da
lokra fakasztotta. Mert kezdetben a kardal az 
uralkodó elem; a cselekvény csak visszhangja, 
kiegészítője, alárendeltje ennek. Hosszas fejlő
dési folyamatra van szükség, míg a viszony 
megfordított lesz s a párbeszéd válik a tragé
dia főelemévé. Hogy ez a nagyszabású folya
mat egy és ugyanazon költői egyéniség fejlő
désén belül lejátszódhatott, az Aischylos genie- 
jének a titka és egyszersmind legnagyobb di
csősége. Darkó Jenő.

Nevelés és suggestio.
Napjainkban a szellemi törekvések és az ebből 

eredő jelszavak már nem is gyorsasággal, ha
nem egyenesen vágtatva, rohamosan lépnek 
egymás nyomába s a szellemi életfolyamat egyik 
terén felkapott jelszó gyorsan átcsap a szom
szédos, sőt a távolabbi területekre is, sokszor 
a nélkül, hogy ennek jogosultságát az eszme ter
jesztői megvizsgálnák. Pedig midőn-oly nagyra

1 Griechische Studien. Aus dem Englischén Überträgen 
von W. Nobbe. Diederichs, Jena u. Leipzig, 1904. (Eine 
Studie über Dionysos. 2—48. 1k.)
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vagyunk korunk történeti értékével és kritikai 
tárgyilagosságával, először az új elméletek és 
irányzatok horderejét kellene megvizsgálni, mi
előtt azt gyors általánosítással tőlük idegen 
területekre átvinnők, vagy legalább meg kellene 
állapítani azokat a határokat, melyek között az 
illető elmélet haszonnal érvényesíthető.

Az elméletek szeszélyes váltakozása különö
sen a neveléstudományban idézhet elő vesze
delmes átalakulásokat, mert itt a sok kísér
letezésnek végső eredményben az ifjúság adja 
meg az árát. Azért a paedagogiának különös 
óvatossággal kell megvizsgálnia az eléje toluló 
újszerű jelszavakat és theoriákat és azokat csak 
akkor beengednie a maga sánczai közé, ha 
lényegökkel tisztába jött és meggyőződött róla, 
hogy elfogadásuk a nevelés alapvető értékeit 
nem veszélyezteti. Ilyen újkeletű jelszó, mely 
a paedagogia ajtai előtt zörgetett és részben 
befogadást is talált, a suggestio és vele kap
csolatosan emlegetett hypnosis. Mindkét foga
lom már átment a köztudatba, mindenki beszél 
róluk, használja őket, csakhogy nem mindig 
abban a pontos, praegnans értelemben, melyet 
a tudomány előír; az egyik tágabb, a másik 
szükebb jelentését veszi, minek természetes kö
vetkezménye, hogy sokszor heves viták támad
nak, holott a pontosabb meghatározás lehetővé 
tenné a megegyezést és kölcsönös megértést. 
Suggestio tényei letagadhatatlanok. Számos té
ren történtek vizsgálódások. így Ranschburg 
Pál kimutatja a gyermek lelki életében. Szerinte 
szorosabb értelemben akkor lehet szó sugges- 
tióról, ha a gyermek a beszéd, arczjáték, tag
lejtés stb. útján tudatába átvitt képzeteket saját 
képzeteivel való öntudatos egybevetés nélkül váltja 
át mozgásokká. A gyermek, tapasztalatai szűk 
körénél fogva, szinte mindent elhisz. Valónak 
veszi oly képzeteit, melyekkel képzelete körül
szövi érzékleteit, pl. lónak hiszi magát, ha lo
vacskát játszik és könnyen valónak tekinti a 
tarka meséket, melyeket hall. Ezeknél fogva a 
gyermek általában véve könnyen suggerálható. 
Le Bon viszont megfigyelte a tömeggé össze
verődött emberek nagy suggerálhatóságát. Ta
nulságosan fejtegeti, hogy a tömeg közé szo
rult ember oly különös állapotba jut, mely kö
zel jár ahhoz az igézethez, a melyet a hypnoti- 
sáló a hypnotisáltra gyakorol. Tömegben az 
egyes elveszti tudatos egyéniségét és oly tettek 
elkövetésére ragadtatik, melyek egyéniségével 
a legnagyobb mértékben ellenkeznek. A tömeg 
ösztönszerűen, meggondolás nélkül hódol vala
mely vezető tekintélyének, mely vezetőnek ren
desen szilárd, erős akarata van. Sokat tesz a 
vezetőknél az a megszerzett nimbus, prestige 
vagy akárminek nevezzük, a mit megszokott a 
tömeg. A vezetőnek további megjelenésében, 
fellépésében, hangjában, esetleg ruhájában van 
a suggeráló erő. Napoleon, Kossuth, jelenben 
pedig Hindenburg tekinthetők ilyen suggestiv 
egyéniségeknek. Azonban nemcsak a hadvezé
rek, hanem a nagy szónokok, színészek is ide
tartoznak.

Beszélnek végül természeti és művészeti su- 
ggestióról is. A természet suggestiv hatását 
mutatnák pl. a bizonyos természeti környezet

ről költött tündérregék. A paedagogiába Guyau 
vezette be a suggestio fogalmát. Szerinte a 
hypnosis és suggestio nagy haszonnal alhal- 
mazható a nevelés munkájában, mert segít
ségével még reménytelen esetekben is az illető 
egyén erkölcsi mivolta átalakítható. A mester
séges vagy hypnotikus suggestio alatt nem megy 
végbe más, mint az éber állapotban alkalmazott 
suggestióban. Az életben folyton sociális sug- 
gestiók hatása alatt állunk, ezeket kell a neve
lés érdekében czéltudatosan szabályozni. Nor
mális gyermekeknél általában a tervszerű ter
mészetes suggestio, a mesterséges (hypnotikus) 
suggestio ellenben abnormális gyermekeknél, 
vagy ingerlésre szorúló, gyengén fejlett ösztö
nöknél vehető igénybe. Megkülönböztet továbbá 
ideges, neuropathikus suggestiót, midőn érze
teket, érzelmeket, gondolatokat és akaratnyilvá
nításokat suggerálunk és psychologiai, erkölcsi 
és sociális suggestiót, midőn példa, parancs, 
tekintély, állítás, szó, taglejtés stb. által hatunk. 
A hypnosisról e helyen nem szólunk tüzeteseb
ben. Elég ha annyit mondunk, hogy a hypno
sis mesterséges úton előidézett alvás, melyben 
a hypnotisált egyén a hypnotiseurrel állandó 
viszonyban van (rapport) és csak az általa sug- 
gerált képzetek számára hozzáférhető. Itt tehát 
a suggestibilitás jelensége hatványozott mérték
ben észlelhető. Nem érdekelnek itt bennünket 
a hypnosis fokai sem, melyekre nézve a szak
emberek véleményei különben is eltérnek. így 
pl. míg Forel csak három stádiumot különböztet 
meg (álmosság, középalvás és mélyalvás), Lié- 
bault hat fokot, Bernheim pedig szintén hatot, 
illetve kilenczet vesz föl. Az sem fontos ránk 
nézve, hogy a hypnosis magyarázatára nézve 
két irány áll egymással szemben, a párisi Char- 
cot-féle, mely a hypnosist a hysteria egyik for
májának tekinti és a Liébault—Bernheim-féle 
nancy-i iskola, mely azt vallja, hogy a szelle
mileg egészségesek is hypnotisálhatók. Abban 
azonban mind a két irány megegyezik, hogy mi
nél műveltebb, szellemileg önállóbb valaki, an
nál kevésbbé hypnotisálható, vagyis meríthető 
suggestio útján alvásba.

Ismeretesek a suggestio therapeutikus ered
ményei. Dr. Voisin azt állítja, hogy magasfokú 
melancholiát és delirium tremenst gyógyított 
meg vele; ugyan ő róla tudjuk, hogy egy 22 
éves renyhe és piszkos tolvajnőt engedelmes, 
tisztességes és szorgalmas leánynyá változtatott 
át. Ezeket a példákat még Guyau említé, de 
az újabb orvostudományban is van rá elég 
példa, ha nem is kürtölik már világgá, mint 
régen. Természetes, hogy a hálás sujet-t a szép- 
irodalom is felkarolta, minek ismeretes példái 
George du Maurier „Trilby“ czímü regénye és 
drámája, Detlev von Liliencron: „A titok“ ez. 
költeménye stb. Még csak az autosuggestioról 
emlékezünk meg, melynek lényege, hogy a sug
gestiv képzetek nem idegen elmében, hanem 
magában az egyén lelkében támadnak. így pl. 
gyakran megtörténik, hogy a szavaló vagy szó
nok, ha fél a belesüléstől, gyakran bele is sül, 
mert a nemtudás képzete teljesen elfoglalta 
tudatát és „képtelenné tette az eszmék logikus 
reprodukálására“. (Schramm.)
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Ezekben összegeztük röviden a suggestio 
és hypnosis jelenségeit és kihatásait. Nem csoda, 
hogy egyes meglepő sikerek a paedagogusokat 
is kísérletezésekre bírták és némelyek aztán a 
suggestioról, mint egészen új nevelőeszközről 
írtak. így pl. Wendt (a Reiss-féle paedagogiai 
encyclopaediában) suggestion oly nevelő beha
tást ért, midőn közlés, rábeszélés által egy ide
gen élmény, a suggestibilis egyén szellemi birto
kává lesz annyira, mintha önmaga élte volna 
meg. Pl. ha az anya azt mondja a fiának, a ki 
a kertbe készül, „a ki éretlen almát eszik, holt
beteggé lesz“, ez suggestio, mert a gyermek 
most úgy viselkedik, mintha maga átment volna 
ezen tapasztalaton. Horn altonai tanár szerint 
a suggestio fokozatos, öntudatlan és jóleső el
sajátítása (appercipiálása) valaminek, tehát ellen
tétben áll az állapot által közvetített, tehát me
chanikus elsajátítással. Hasonlóképp nyilatkozik 
Rausch is a suggestioról, a melyet fontos nevelő
eszköznek tart. Szerinte a lényege az, hogy a 
tanuló készségesen, kritika nélkül elfogad egy 
idegen eszmecsoportot, mely hosszabb vagy 
rövidebb idő alatt cselekvést vált ki belőle. Az 
a tanító, a ki oly szerencsés, hogy vonzó, érde
kes előadással bír: suggestioinak az ereje által 
hat. De a suggestio a fordított utat is megte
heti : a tanulótól a tanítóhoz, midőn pl. egy 
ravasz fiú jobb véleményt tud maga iránt kel
teni a tanítójában, mint a minőt tényleg meg
érdemel (!) (Zeitschrift für Philosophie und 
Pädagogik 1901.) Talán legtovább ment a sug
gestio ajánlásában Rude rektor, a ki a hypnoti
kus suggestio alkalmazásától sem riadt vissza. 
Maga meséli, hogy egyik 14 éves tanítványa 
sehogy sem akart a chemia iránt érdeklődni. 
Erre a hypnosis alatt azt suggerálta neki, hogy 
a következő két napon érdeklődjék e tudomány 
iránt. És valóban a fiú nekifeküdt a „Conver- 
sationslexikon“ vegytanról szóló czikkeinek, 
majd pedig kénből, szénből és salétromból lő
port próbált előállítani. Hasonló módon tudott 
a tevékeny igazgató érdeklődést kelteni a he
lyesírás és a bibliai történetek iránt. Valóban, 
ha ilyeneket hallunk, arra a gondolatra kell 
jutnunk, hogy nincs többé hanyag vagy rakon- 
czátlan tanuló, a hypnosis, illetőleg suggestio 
segítségével minden hibát, rossz szokást, érdek
lődéshiányt el lehet tüntetni. Most már a ne
velés igazán mindenható és a tanítókat ezentúl 
nem arra kellene oktatni, hogy tanítani, hanem 
hogy hypnotisálni tudjanak! Azonban ezt a bol
dog, fellengző optimismust oly kiváló psycho- 
logus, mint Wundt Vilmos finom gúnynyal 
illeti: ..Hogy gyermekeinket derék, erkölcsös 
emberekké képezzük, a hypnotismus paedago- 
gusai tanácsa szerint ezentúl a hypnotiseurt hív
juk a házunkhoz. Ez addig suggerálja a gyer
meknek, hogy jó és szófogadó legyen, míg 
a kívánt jellemtulajdonság állandósul. Vissza
esések ellen pedig a megismételt suggestiós 
kúra alkalmaztatik. Ez úton az a lehetőség sincs 
kizárva, hogy kellő türelem mellett az értelmi 
képességeket is ki lehessen javítani“. Bizony 
Wundí e szavai alkalmasok arra, hogy gondol
kodóba ejtsenek. Ma már a szakemberek is be
ismerik, hogy a suggestiónak és a hypnosisnak

is megvannak a maga határai. így első felté
telnek tekintik, hogy a suggerálandó képzetek
nek és akaratirányoknak bizonyos „congeniali- 
tást“ kell tartalmazniok az egyén képzeletvilá
gával és akaratával, különben a suggestio visz- 
szapattan az illető egyén leikéről. A suggestio 
ugyanis a tudatnak csak bizonyos részét képes 
a maga szándékai szerint módosítani, nem pedig 
az egészet. Ennek kapcsán mondja találóan 
Trömner idegorvos, hogy az egyéniség alapja 
mintegy tartalékban marad és megvédi az össz- 
organismus javát, amint pl. az álom is játé
kát csak bizonyos határig űzheti. Azért oly 
tehetségek és tulajdonságok suggerálásáról be
szélni, melyekre az illető egyénben sémim haj
lam nincsen, lehetetlenség és képtelenség. így a 
Trilby-drámának- egész cselekvénye is hamis 
feltevésen épült föl. Tehát már ez az egy be
látás is ellentmond a hypnotikus suggestio 
általánosításának. Hozzájárul az a másik tapasz
talat, hogy a hypnotisálás kétélű fegyver, mely- 
lyel nem szabad boldog-boldogtalannak élni. 
Ma már törvényes intézkedések rendelkeznek 
arról, hogy a hypnotismus hivatásszerű alkal
mazása csak erkölcsileg feddhetetlen és tudo
mányosan kiképzett egyéneknek (orvosoknak) 
tartandó fenn. A bűnügyi krónikák tele vannak 
oly esetekkel, midőn lelketlen szélhámosok az 
általuk hypnotisált egyének (különösen nők) 
helyzetével rútul visszaéltek. De más okból is 
veszélyes következményekkel jár a hypnotismus 
igénybevétele. Kitűnt ugyanis, hogy a hypno
tisálás erősen izgatja, kifárasztja, megerőlteti 
az idegrendszert és ezért sokszor azon dilemma 
előtt állhatunk, hogy meghagyjunk-e egy gyer
meket a maga rossz szokásaival, vagy tegyük 
neuropathikussá, idegbeteggé azok eltüntetése 
végett? Erre már Guyau maga is rámutatott.

Már ezekből is kiviláglik, hogy a hypno
sisnak a nevelés terén való gyakori alkal
mazása egyáltalán nem kívánatos. A Nancyban 
1886-ban tartott tudományos congressuson 
Felix Hément helyesen mondotta és ez ma is 
igazság, hogy csak oly esetben szabad a hyp
notikus suggestiohoz fordulni, midőn a paeda
gogus kénytelen a maga tehetetlenségét beval
lani. A Rude-féle kísérletezéseket tehát lelki- 
ismeretes paedagogus nem nézheti jó szemmel. 
Láttuk, hogy az eszmének a megpendítője. 
Guyau, igazán tapintatosan nyilatkozott e tekin
tetben, a mennyiben a hypnotikus suggestiót 
csak abnormális gyermekeknél akarja alkalma
zásba venni. Azért persze még mindig akadnak 
theoretikusok, kik az eljárás veszélytelen volta 
mellett kardoskodnak, pl. Bergemann Ernő lip
csei egyetemi tanár, de a legtöbben mégis 
csak az említett esetekre szorítják a hypnoti
kus suggestio alkalmazását, tehát legfeljebb 
ultima ratiónak tekintik.

De ha elejtik is a hypnotikus suggestiót, 
annál sűrűbben élnek sokszor a .természetes“ 
sugge stióval és itt mi gint az a hiba, hogy ezt 
a műszót nagyon is tág értelemben használják, a 
mint föntebb láttuk, sokan azt nevezik sugge- 
stionak, a mire az utánzás, psychikai belátás, 
érdeklődéskeltő oktatás, a nevelő személyi 
erői stb. sokkal alkalmasabb kifejezések. De
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persze az új, idegen szó jobban tetszik a régi 
megszokott és talán kissé elkopott szavaknál. 
Művészi és természeti suggestioról is fölösle
ges beszélni. Ha azonban szűkebb értelemben 
vesszük, akkor a suggestiőnak megvan a maga 
jó értelme. Értjük rajta az olyan psychikai be
hatást, midőn egyik személy a másikban kép
zeteket kelt, melyeket az meggondolás (reflexio) 
nélkül elfogad és esetleg nyomban tettre vált. 
A psychikai behatás itt tehát az egyén teljes 
passivitása mellett megy végbe. Már ebből is 
kitűnik, hogy a suggestio méltatlan eljárás a 
hivatásától áthatott nevelő szemében, mert a 
nevelés végső czéljával ellenkezik és ezért leg
feljebb segédeszköznek használható. A sugge
stio iránt legfogékonyabbak az olyanok, a kik 
lelkűk, műveltségük fejletlensége miatt nem 
gondolkoznak önállóan és így a kritikában 
gyengék, tehát gyermekek, illetőleg szellemileg 
vagy társadalmilag alárendelt egyének. Ezért a 
tömegjelenségekben észlelhetni legjobban a sug
gestiót és vájjon büszkék lehetünk általában az 
ilyen „tömegemberek“ vagy „nyájemberek“ ál
tal elkövetett tettekre? Le Bon könyve a töme
gek lélektanáról (magyarul 1913) és Angyal Pál 
akad. felolvasása a tömegek bűntetteiről való
ban egészen másról győzhetnek meg. Mi nem 
nyájemberek, hanem szabad, erkölcsös, önálló 
meggyőződésű, öntudatosan cselekvő egyénisé
gek igyekszünk lenni, határozott jellemek, 
kik a suggestio számára hozzáférhetetlenek. A 
nevelésnek végczélja épp ily egyéniségek kép
zése, tehát az érdeke az, hogy a suggestiót a 
haladó korral mind ritkábban vegye igénybe 
és ezért rajta kell lenni, hogy a suggerálhafó- 
ság hovatovább csökkenjen. E szempontból ne
velés és suggestio valóságos ellentétek. A sug
gestio elérte a czélját, ha a gyermek meggon
dolás nélkül teszi a jót, a nevelés ezzel ellen
tétben azt akarja, hogy a gyermek a jót ne 
parancsszóra, sugallásra tegye, hanem szabad 
elhatározásából, azért, mert jónak tudja. A 
suggestio tehát alsóbbrangú nevelőeszköz, me
lyet az alsó fokon, a gyermekeknél, főleg az 
ösztönélet, az ú. n. szokások terén alkalmazha
tunk sikerrel, míg a magasabb lelki működé
seknél csak elvétve vehető alkalmazásba, mert 
ezek már kevéssé befolyásolhatók.

Nem tartjuk szükségesnek, vagy legfel
jebb megengedhetőnek, ha a suggestióval a 
nevelő (vagy más egyén) személyiségéből áradó 
imponderabilis személyi erőket jelölik. Tudnunk 
kell azonban, hogy ezekről is régen tudott a 
paedagogia, tehát a suggestio elnevezés nem 
jelent új felfedezést, csak egy régóta ismert, 
fontos nevelő tényezőnek új megnevezését.

Nem szerencsés az autosuggestio név sem, 
hiszen a suggestio jellemző vonása, hogy más 
egyéntől jön, tehát arra a jelenségre, mikor 
bizonyos képzetek rajtunk úrrá lesznek, nem 
kellene a suggestio szót alkalmazni. Erre helye
sen utal Barth német paedagogus. Azonban az 
autosuggestio már polgárjogot nyert és szinte 
kiirthatatlannak látszik, gy Levy P. E. franczia 
orvos e fogalomra egész önnevelési rendszert 
állított fel, melyet „természetes akaratnevelés
nek“ nevez. Kétféle autosuggestiot különböztet

meg: ideativ, vagyis képzet általi autosugge
stiot, melynek lényege, hogy egy képzetet sug- 
gerálunk magunknak és oly erősen irányítjuk 
figyelmünket, hogy végre megvalósul; és tevé
kenység általi autosuggestiot (psychikai gymna- 
stikát), midőn egy képzetet, melyet magunknak 
suggerálni akarunk, tettre váltunk át és így ezt 
a képzetet megerősítjük. (E mű német fordítása 
M. Brahntól. Leipzig, 1910) Hogy az önfegyel
mezés e jelenségeinél sem szorulunk a sugge
stio szóra, bizonyítja Payot jeles könyve az aka
rat neveléséről (magyarul Weszely Ödöntől). 
Szakasztott ugyanerről a tárgyról szól, mint 
Levy és egyetlenegyszer sem tartja szükséges
nek, hogy a suggestiót szóvá tegye. Szerinte 
az akarat nevelésének két eszköze a szemlélődő 
elmélkedés és a cselekvés, (v. ö. Levy kétféle 
autosuggestiojával!). Az első arravaló, hogy föl
keltsük lelkűnkben a szeretet vagy gyűlölet érzel
mét, az elsőt a munka, a másikat a restséggel 
kapcsolatban. Ez pedig úgy történik, hogy soká 
visszaidézzük tudatunkba azokat a képzeteket, 
melyektől az érzelem függ. Cselekvésen pedig 
értjük minden egyes apró cselekedet bátor végre
hajtását, melyek együttessége aztán lehetővé 
teszi a végczél elérését.

Egyszóval a suggestio szóra itt sincsen 
égető szükség. E szó sűrű használata csak za
vart okoz és elhomályosítja igazi jelentését, 
melynek főleg az orvosi műszavak között meg 
van a maga praegnans tartalma. A paedago- 
giában ellenben csak nagy óvatossággal hasz
nálandó és ha már használjuk is, minél szű
kebb körre szorítandó, mert nem osztozhatunk 
az érdemes Guyau azon nézetében, hogy a ne
velés nem egyéb, mint egymás mellé rendelt, 
jól megfontolt suggestiók egysége, mert e meg
határozás a nevelői munka lényegét veszélyez
teti. A tanulók túlnyomó számával szemben be
érjük a nevelői munka eddigi eszközeivel és 
legfeljebb a nevelés kezdetén élünk a sugge
stióval, a csökkent értékű, illetve valami tekin
tetben fejletlen vagy abnormis gyermekeknél 
ellenben mint főeszköz vehető igénybe a sug
gestio és hypnosis, tehát ez eljárások hatás
köre igazában ott kezdődik, a hol a nevelő, a ta
nító szerepét az orvos veszi át. Legalább a mi 
felfogásunk szerint az óvatos paedagogus a pro 
és contra érvek gondos mérlegelése alapján 
más eredményre nem juthat.

Dr. Szelényi Ödön.

Magyarok a Szentföldön«
A mi hűséges és vitéz szövetségeseink, a 

törökök oldalán mi is ott küzdünk az ő keleti tar
tományaiban közös ellenségeink ellen. A magyar 
katonák bakancsa sokat taposta mostanság az 
ázsiai sziklákat, homokos utakat, és mi, a kik 
itthon maradtunk, érdekes fényképekben gyö
nyörködhetünk Jeruzsálem utczáin, Syria siva
tagos vidékein, a régi Palaestina tájain mene
telő katonáinkban. Most van hétszáz esztendeje 
annak, hogy akkor is magyar szó hallatszott 
azokon a tájakon, Magyarország zászlóit lengette
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a Jordán vize felől fúvó szél — 1217-ben, 
II. Endre királyunk keresztes hadjárata idejében.

Voltak a magyarságnak még előbb is, már 
Szent István idejében összeköttetései a Szentföld
del, már a nagy király is alapított ottan a magyar 
zarándokok számára megszállóhelyeket és hogy 
hazánk mindjárt az első keresztes háborúban 
vezérszerepet nem vitt, az csak László király 
időelőtti halálán múlt, mert a piacenzai zsina
ton őt szemelték ki a vezérségre. De már utóda, 
Kálmán idejében, nagyon megváltoztak a viszo
nyok s az első, hazánkon átvonuló keresztesek 
pusztításai nem emelhették a magyar királynak 
a szent eszméért való lelkesedését. Később 
Kcnrád német császár sarczolásai, VII. Lajos 
franczia király és Borics trónkövetelő egymáshoz 
való barátságos viszonya, Frigyes császárnak 
az ország függetlensége ellen irányuló politikája, 
mind a legközelebb fekvő okai voltak annak, 
hogy királyaink egészen III. Béláig nem gon
doltak keresztes hadjárat vezetésére, sőt még az 
azt hirdető szerzetesek is elkerülték az országot.

A második magyar király, a ki a Szentföldre 
akar menni, III. Béla. Fogadalmat tett, költsé
geket szerzett össze, de terve kivitelére nem 
került a so r; kincseit, fogadalmával együtt, 
fiára, Endre herczegre bízta. Ő azonban pénzét 
és idejét testvérharczokra fecsérelte el és a pápa 
Imrét sürgette keresztes vállalatra. Végre bátyja 
halála után Endre is trónra kerülvén, nagyso
kára, királysága tizenkettedik évében beváltotta 
fogadalmát és 1217— 18-ban ő az első és utolsó 
magyar király, a ki keresztes-háborút viselt.

Hogy Endre királyunk is sokáig halasztotta 
a háború megindítását, annak főoka az volt, hogy 
Incze pápa a galicziai hadjáratban a pogány 
kisoroszok leigázását s a mi ezzel együttjárt, 
megtérítésüket, keresztesvállalatnak tekinthette 
s ezért nem is nagyon sürgette a másik had
járatot. Endre pedig, ki valójában úgysem 
nagyon lelkesült a veszélyes, bizonytalan és az 
ország akkori romlott anyagi viszonyai között 
oly költséges vállalatért és midőn a belső 
politikai állapotok sem tették tanácsossá a 
királynak az országból több ideig tartó távol
létét, csak örvendett a pápa elnézésének.

De 1216-ban Incze meghalt és utóda, III. Ho
norius számon kérte és egyházi átokkal fenye
gette meg, ha húsz évvel ezelőtt tett fogadalmá
nak eleget nem tesz. A pénzhiány mentségét 
avval utasította el, hogy utalt az 1215-iki laterani 
zsinat végzésére, mely megengedte, hogy az 
egyházak jövedelmének huszada a költségek 
fedezésére fordíttassék. A király most már újból 
megígérte a pápának, hogy a következő év 
júniusában elindul a Szentföldre.

Ebbéli elhatározását az egyházi átok fenye
gető veszedelmén kívül más czélok elérésének 
reménye, a latin császári trón elnyerése érlelte 
meg. A Zára városát Velencze számára elfog
laló negyedik keresztes hadjárat vitézei ugyanis 
a görögöktől Konstantinápolyi szerezték meg 
maguknak és itt megalapították a latin császár
ságot 1216-ban, Flandriái Henrik latin császár 
halála után, utódának, a franczia urak közül 
némelyek rokonát, Courtenay Pétert, mások 
pedig utóbbinak vejét, Endre magyar királyt

jelölték. A pápa ugyan Péter herczeg mellett 
döntött, de őt, midőn Francziaországból a Bal
kánon át trónja elfoglalására utazott, az epirusi 
despota foglyul ejtette és így most újból reménye 
lehetett Endrének, hogy latin császár lesz belőle. 
Már útban volt keresztesei élén a Szentföld 
felé és bizonyosra vette, hogy a pápát válla
latával a maga részére nyerte meg, mikor meg
tudta, hogy vetélytársát szabadon bocsátották 
és szomorúan kellett belátnia, hogy nagy terve 
dugába dőlt.

Pedig itthon sok nehézséggel kellett meg
küzdenie, hogy a költségeknek legalább egy 
részét összeteremthesse. A kincstár üres volt, 
az egyház, a laterani zsinat rendeletét jövedel
meinek kiszolgáltatása ügyében, csak ímmel- 
ámmal teljesítette és így a király nem nagyon 
válogathatta meg eszközeit a pénz előterem
tésére. Ezzel pedig sokat ártott a vállalat nép
szerűségének, úgy hogy maga a nép teljes 
közönyösséggel vette tudomásul készülődéseit, 
jelentkező a főurakon és az erdélyi szászokon 
kívül alig akadt. Nem mulasztotta el Endre, 
hogy külföldi szövetségeseket is szerezzen magá
nak. A johannitákon és templomosokon kívül 
Brienne János, volt jeruzsálemi király, Lusignan 
Guido, Cyprus királya, St. Gilles Rajmund,tripolisi 
fejedelem is vállalkoztak elkísérésére. Közülük 
egyik sem rendelkezett nagyobb haderővel, de 
a két lovagrend, mint a Szentföld ismerője, a 
fejedelmek pedig jólhangzó nevükkel és váloga
tott vitézeikkel számottevő szolgálatokat tehettek 
neki. Nagyobb csapattal szerepelt VI. Lipót 
osztrák herczeg a vállalatban és megjelentek 
a magyar király német rokonai, Ottó meráni 
herczeg, Egbert bambergi püspök, továbbá az 
utrechti és münsteri püspökök stb. A találkozás 
és elindulás helyére Spalatóban állapodtak meg 
és a tengeri utat választották.

Ez ugyan kényelmesebb volt, de egyúttal 
költségesebb is a szárazföldi utazásnál. A 
magyar tengermelléki városok hajói nem voltak 
elegendők a keresztesek befogadására és így 
még 1217 elején követek mentek Velenczébe 
és hosszas alkudozás után meg is egyeztek tíz 
gályában a köztársasággal. Ennek fejében Endre 
5500 ezüst márka fizetésére, Zára városának 
végleges átengedésére és arra kötelezte magát, 
hogy Velenczének az országgal való kereskedel
mében teljes vámmentességet biztosít. Velenczén 
kívül még Zára és Ancona is megígérték, hogy a 
megállapított határidőre, július 27-ére Spalatóba 
hajókat fognak küldeni,

Elindulása előtt Endre király, minden eshető
ségre gondolva, rendezte a trónöröklés kérdését. 
Béla herczeget fogadtatta el utódául. Kormány
zónak János esztergomi érseket tette meg; 
melléje nádort, Erdélybe vajdát, Horvátországba 
bánt tett, és 10,000 főnyi seregével július végén 
maga is útnak indult Veszprémen, Tihanyon, 
Varasdon. Zágrábon át Spalatóba. Vele mentek 
László lovászmester, Demeter asztalnokmester, 
ügrin kanczellár, Dénes tárnokmester, a győri, 
egri püspökök stb. Az osztrák herczeg és serege, 
valamint a németországi keresztesek Dalmáczia 
határán várták be érkezését. A szászok, aug. 
23-án, mikor Spalatóba érkezett, már ott voltak.
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A rendelkezésre álló hajók azonban most sem 
voltak elegendő számmal s ezért, míg az osztrák 
herczeg a németekkel a gályák egy részére 
fölszállva, a második gyülekező helyre, Cyprus- 
szigetére elindultak, Endre király csak egy hónap 
múlva utazott el és októberben szerencsésen 
meg is érkezett Acconba. Itt végre tehát együvé 
került az egész keresztes sereg és egy majdnem
30,000 főnyi, öregekből, asszonyokból és gyer
mekekből álló zarándok-tömeg is csatlakozott 
hozzá, hogy védelme alatt láthassa meg a szent 
helyeket.

Akkoriban Syria és Palaestina az egyptomi 
szultán birodalmához tartozott, de az erélytelen 
Aladil uralma alatt minduntalan kitörő zavar
gások nagyon meggyöngítették az országot és 
ennek tudatában a keresztesek famagustai hadi
tanácsa vérmes reményekkel eltelve, egyenesen 
a Nilus mellett levő Damiette ellen akarta be
vezetni a támadásokat, hogy így otthonában 
tegyék tönkre az ellenséget. De a sok különböző 
nemzetbeli és rendű-rangú vezér már ekkor 
megkezdte viszálykodásait, úgy hogy e miatt ez 
az eredeti terv annyiban maradt. Különben is 
a huza-vona időt engedett a töröknek arra, hogy 
Coradin vezetése alatt sereget küldjön Syriába 
és így magához ragadja a kezdeményezést. A 
törökök megszállották a Jaffa és Jeruzsálem 
közötti utat és a sereg többi részéve! a Gene- 
záreth-tó melletti Betshaidánál maga a vezér 
állotta útját a kereszteseknek.

Ezek, a zarándokokkal együtt 50,000-en voltak, 
de éppen a zarándok-csapatok nagyon megne
hezítették nemcsak a szabad mozgást, hanem 
az élelmezést s általában a rend és fegyelem 
fentartását is, Nov. 6-án az egész sereg meg
érkezett Acconból a Jordán-folyóhoz, mire az 
ellenség Damaszkusba vonult vissza. A szent
folyó megpillantása és a törökök visszavonulása 
felett érzett győzelmi mámor, kivált a zarán
dokoknál még jobban megbontotta a rendet. 
Megkezdődött a falvak, fák pusztítása, a véd
telen lakosság öldöklése; maguk a keresztesek 
is kis csapatokra oszolva elkóboroltak s a 
vezérek nem bírtak katonáikkal. Nagynehezen 
tudtak csak elhatolni Betshaidáig, de arról, 
hogy tovább, most már egyenesen Damaszkus 
ellen vonuljanak, szó sem lehetett; a rend teljesen 
felbomlott a seregben. A járványok, élelemhiány 
megtizedelték, elgyöngítették a kereszteseket s 
a csüggedés a vezéreken is erőt vett, három 
nap múlva Kafarnaumon át újra visszatértek 
Acconba,,a nélkül, hogy bármi eredményt elér
tek volna.

A magyar király, mindezek láttára, már ekkor 
kedvét vesztette a vállalattól. Megfürdött a 
Jordán vizében s az egész november hónapban 
nem is gondolt egyébbel, mint az ereklyegyüj- 
téssel. Acconban már várták őt a kormányzó 
és a nádor panaszos levelei a rakonczátlan 
főurak ellen, kik az egész országban mindent 
felforgattak és a legnagyobb elkeseredést okoz
zák. Endre szívesen hazatért volna már most, 
de úgy ő, mint a többi vezérek nem akartak 
szégyenszemre, így minden eredmény nélkül 
visszavonulni, hanem újabb terveken törték a 
fejüket.

A törökök ugyanis a Nazareth közelében levő 
Tábor hegyre várat építettek s azt 2000 főnyi 
őrséggel is megrakták. Nov. 28-án el is indul 
a keresztes sereg Tábor felé és két nap múlva 
odaérkezve, körülzárta a síkságból hirtelen 
kiemelkedő meredek hegyet. Deczember 3-án, a 
sűrű köd védelme alatt, megmászva a lejtőt, 
a keresztesek rohamot intéztek a falak ellen 
és már-már sikerült benyomulni a kis őrségtől 
védett erősségbe, mikor Rajmund tripolisi grófnak 
a johannita nagymesterrel történt összezördülése 
következtében előbb ezeknek a keresztesei és 
láttukra az összes ostromló sereg abbahagyta 
a vár vívását és visszavonult a táborba. Utóbb, 
két nap múlva próbáltak ugyan még egy táma
dást, de ekkor csúfosan visszaverettek és Coradin 
közeledésének hírére, decz. 7-én az egész sereg 
kedveszegetten újra visszatért Acconba, hol 
még egy nagy földrengés is rémületbe ejtette 
az embereket és mindenféle mende-mondának 
lett az okozója.

Nem tudjuk, hogy Endre maga résztvett-e 
ebben a táborhegyi vállalatban, mint fővezére 
az egész keresztes hadjáratnak, valószínűleg 
ott volt, magyarok pedig mindenesetre szere
peltek az ostromban, hiszen arról már biztos 
tudomásunk van, hogy a harmadik támadás, 
mely a két Libanon között garázdálkodó assa- 
smok ellen irányult, a magyaroknak élénk rész
vételével esett meg. A megtámadott törökök itt 
ügyesen kiaknázták a hegyes-völgyes terep elő 

. nyeit és guerilla-harczot kezdve a keresztesek 
ellen, a beállott hidegtől, rossz élelmezéstől 
elkényszeredett csapatokat sokszor tőrbe csalták 
és megtizedelték. Ez történt egy 500 főnyi 
magyar csapattal is, mely a hegyek között 
Harimig merészkedett, de itt megtámadtatván, 
majdnem mind egy szálig áldozatul esett az 
assasinoknak, úgy hogy csak hárman mene
kültek meg belőle. Ez és hasonló esetek nagyon 
elcsüggesztették a keresztyényeket, most már ezt 
a vállalatot is félbe kellett hagyniok, mert itt 
már sok veszteséget is szenvedtek a nyilt harczba 
bocsátkozni nem merő ellenségtől. Újév napján 
érkezett a megtépázott keresztes sereg vissza 
Acconba. Itt az élelemhiány s a különböző 
járványok már annyira elhatalmasodtak, hogy 
elhatározták a nagy tömegnek elosztását, a 
keresztes seregnek szétválását.

Endre az ő magyarjaival Tripolisba hajózott, 
ugyanoda ment a cyprusi király is, ki a jár
ványnak nemsokára áldozatul is esett Lipót 
herczeg, a johanniták és mások Cezareába, a 
német lovagrend, a templáriusok a Karmel 
hegyen épített várukba vonultak, hogy így meg
oszolva várják be a járványok megszűnését 
és a melegebb időszak beálltát. A libanoni 
vállalat ideje alatt történt Endre királynak meg
betegedése. A keresztes seregben uralkodó han
gulatra s a vezérek egymáshoz való viszonyára 
jellemző, hogy baját sokan mérgezésnek tulaj
donították. Valószínű, hogy ő is valami jár
ványos betegséget kapott meg, vagy pedig csak 
hirtelen hazautazását menteni akaró vezértársai 
terjesztették róla a betegség hírét.

Tripolisban ugyanis újabb rossz hírekkel vár
ták őt a Magyarországból érkezett küldönczök.

33
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János kormányzó nem.bírt az urakkal's végre 
ki is kergették az országból; a zűrzavar és 
fejetlenség olyan mérveket öltött, hogy Endre 
maga is belátta, hogy csak az ő gyors meg
jelenése mentheti meg Magyarországot a teljes 
felbomlástól. Vezértársai ugyan hallani sem akar
tak az ő és magyar vitézei eltávozásáról, Rudolf 
patriarcha egyenesen átokkal fenyegette meg, 
de minden hiába volt. Endrét már nem lelke
sítette a sok kudarcz után a szent czél meg
valósításának eszméje és magyarjai is haza
kívánkoztak ily hosszú távoliét után. Egyedül 
csak Tamás egri püspök ragaszkodott a háború 
folytatásához, ott is maradt a Szentföldön és 
később ő is résztvett a keresztes had újabb 
vállalkozásaiban.

Endre király még január első felében haza
indult. De most a szárazföldi utat választotta; 
részben gyöngélkedése miatt, nem akarván 
magát az ezen időtájban viharos tengeri utazás 
veszélyeinek kitenni, részben pedig újabb czél- 
jainak kivitelében reménykedvén. Elutazása előtt 
még különböző adományokat tett a johanni- 
táknak és templomosoknak. Előbbieknek a 
Csurgótól a Dráváig terjedő földet ajándékozta 
és minden törvényhatóság és adófizetés alól 
fölmentette őket.

A Bécsi Krónika szerint sok ereklyét szerzett 
magának a Szentföldön jártában. így Szt. István 
vértanú és Szt. Margit fejét, Tamás és Bertalan 
apostol jobbkezét, Áron vesszőjének egy darabját, 
egyet abból a hat korsóból, melyekben Krisztus 
borrá változtatta a vizet, stb. Ezeket aztán 
különböző egyházak között osztogatta el. Útja 
Örményországon, Kis-Ázsián, Trácián és Bolgár
országon át vezetett. Meglátogatta az antiochiai, 
niceai, kontantinápolyi, tirnovói fejedelmi udva
rokat. II. Leo arméniai király leányával Endre 
nevű fiát jegyeztette el, Laskaris Mária niceai 
császárleányt magával vilte, hogy Béla herczeggel 
házasítsa össze. Az ikoniumi szultánnal annyira 
összebarátkozott, hogy az megkérte Endre 
leányának kezét és ígéretet tett, hogy keresz- 
tyénynyé lesz. Mindezek a rokoni összeköttetések 
és látogatások azt a czált lettek volna hivatva 
szolgálni, hogy a latin császári trónt mégis 
megszerezhesse magának.

így a hazautazás nagyon lassan ment Majd
nem egy esztendeig tartott, mire országába 
visszaérkezett. A késedelmeskedés meg is bosz- 
szulta magát, mert a pápához intézett panaszos 
levelének szavai szerint az országot „elszegé
nyedve, nyomorban, a királyi kincstárt minden 
jövedelmétől megfosztva“ találta és tizenöt esz
tendőre teszi, míg a régi állapotokat helyre
állíthatja. Meglehet, hogy a király szavaiban 
némi túlzás is volt és így próbálta a pápa előtt 
mentegetni időelőtti hazatérését, de hogy a 
fejetlenséggel csakugyan mily nehéz volt meg
birkóznia, azt a következő esztendők zavarai 
mutatták meg.

Végeredményben II. Endre keresztes hadjá
rata nem volt egyéb egy fényes kalandnál, 
mely teljesen beleillett ennek a jobb sorsra 
érdemes, de a szerencsétlen viszonyokkal meg
birkózni nem tudó uralkodónak változatos, 
sokatígérő, de semmit el nem ért életébe. Az

ábrándok, a latin császárság elnyerése s evvel 
magyar tengeri hatalomalapítása,anagy, Velencze 
elleni támadás megindítása mind meghiúsultak. 
A nemzet pedig, midőn főurai s a derék szászok 
elkísérték a messze földre királyukat, hiába 
áldozta fel fiait, a magyar vitézség hiábavaló 
volt ott a távol Keleten, alig tudunk valamit 
az egész hadjárat lefolyásáról, csak az arab 
íróknál olvassuk, hogy „Endre király nagy félel
met okozott a szerecseneknek“. A történelem 
későbbi időkre szánta a magyarságnak a törö
kökkel való, a Szentföld visszafoglalásánál 
sokkal életbevágóbb érdekekért vívandó harczait.

Dr. Dékáni Kálmán.

Az exakt tudás a háborúban és a 
háború után.

Ha a világháborút úgy tekintjük mint az emberi
ség súlyos betegségét és rettentő katastropháját, 
akkor kutathatjuk azt is, minő átalakulások 
mennek végbe az emberiségnek mint egysé
ges, élő szervezetnek szellemi életében a világ
háború eseményeinek hatása alatt. A kínos 
vergődések és az élethalál közötti lebegések 
rettenetes időszakaiban a jóra, szépre és igazra 
vonatkozó fogalmaink megváltoznak, új meg
győződések, új életnézetek és életczélok keletkez
nek. Az egyének millióinak lelkében végbemenő 
változásokból pedig kialakul a társadalmi csopor
toknak és az egész emberiségnek új világnézete, 
a mely magában foglalja a szellemi és anyagi 
javak átértékelését és a társadalmi helyzetek 
eltolódását.

Hogy milyen természetűek és milyen mérté
kűek lesznek ezek az átértékelések és eltoló
dások, arról talán még korai volna elmélkedni, 
mindazonáltal már most is lehet látni, hogy 
a bekövetkező szellemi átalakulásban döntő 
szerepet nem a háború előtti időkből ránk 
maradt jelszavak és frázisok fognak vinni, 
hanem sokkal mélyebben fekvő okok. Ha 
ugyanis azt keressük, hogy a világháborúból 
mi ragadta meg az emberek nagy tömegeinek, 
kicsinyeknek és nagyoknak, növelteknek és 
míveletleneknek képzeletét leginkább, akkor 
két dolgot találunk. Egyrészt azt tapasztal
juk, hogy az önfeláldozás és hősiesség most 
is éppúgy mint a megelőző háborúkban döntő 
szerepet vitt ha nem is egyénekkel, hanem 
nagyobb embertömegekkel kapcsolatban. Más
részt viszont az exakt tudás és annak alkotásai 
oly túlnyomó szerephez jutottak, a mire nincs 
példa a világtörténetben. A nagy köztudatban 
ennek a háborúnak hősei közé emelkednek a nagy 
kaliberű ágyúk, a zeppelinek, a repülőgépek és a 
tengeralattjárók. De e praegnans példákon túl 
is a nagy közönség széles rétegei egész világos 
képet alkottak maguknak a technikai alkotások 
döntő szerepéről. A háborús események különös 
világításánál egyszerre önmagától mindenki 
meglátta, hogy culturánk, szellemi és anyagi 
életünk mennyire függ a technikai alkotásoktól. 
Mondhatjuk, hogy a világháború alatt az emberi-
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ség kénytelen volt a technikai alkotások és az 
exakt tudás előtt meghajolni.

Vegyük csak sorba a jelenségeket a külső
ségeken kezdve és haladjunk tovább a mélyebben 
fekvő kapcsolatok felkutatásáig. Már a fronton 
harczoló katona is egy sereg soha nem látott 
géptől és más technikai alkotástól látja magát 
körülvéve. Puskájáról azelőtt is tudta, hogy 
kényes, de preciz gépezet. Ehhez most hozzá
járultak : az akna- és bombavetők, továbbá a kézi 
gránátok, melyeknek kezelését szintén meg 
kellett tanulnia. Gáztámadások alkalmával gáz
maszkot vesz fel és megismeri annak szerkezetét 
és czélját. Ilyen gáztámadásokat maga is végez, 
miközben megint újabb gépekkel ismerkedik 
meg. Megtanulja a tüzet lövelő gépezetek keze
lését, éjjeli támadásoknál használja a világító 
pisztolyokat és rakétákat, megismeri a fényszórók, 
valamint a messzelátók szerkezetét.

A katonák más csoportjai gépfegyverekkel 
kis és nagy kaliberű ágyúkkal dolgoznak, a 
melyek valamennyien komplikált, de precízen 
működő gépezetek. Sokan megismerik a telefont, 
a telegráfot és a drótnélküli telegráfiai készülékeit.

Még több technikai dologgal ismerkednek 
meg azok, a kik technikai csapatokhoz vannak 
beosztva, továbbá a hadi közlekedő eszközök 
vezetői. És ebből a szempontból a legfelsőbb 
fokon állanak a repülőgépekhez és léghajókhoz, 
továbbá a tengerészeihez, különösen pedig a 
tengeralattjárókhoz beosztott katonák. A hajók 
és a repülőgépek a technikának úgyszólván 
minden vívmányát magukban foglalják. A repülő
gépek vezetőinek és a tengeralattjárók embe
reinek gépük minden alkatrészét tökéletesen 
kell ismerniük, mert rendellenes esetekben csak 
így tudják a katastrophát elkerülni és csak ilyen 
úton tehetnek szert arra a biztosságra és hideg
vérre, a mely a gépek kezeléséhez kell.

Azt látjuk tehát, hogy a háború alatt népünk 
legszélesebb rétegeiben sok technikai tudás és 
más exakt ismeret terjedt el. A legegyszerűbb 
parasztember is megtanulta, hogy a gép sok 
durva munkától kíméli meg az embert, meg
tanulta tehát a technikai alkotásokat és az 
exakt tudás eredményeit értékelni. Gondol
kodásmódja új irányt kapott, képzelme egy sereg 
új tárgygyal gyarapodott, értelmisége jelentékeny 
mértékben fejlődött, merta gép értelmes kezelést 
kíván és gondolkodásra késztet. Parasztunk nőtt 
az exakt tudás hatása alatt, ezen kívül kifej
lődött benne a felelősség tudata, a pontosság 
és fegyelem iránti érzék; remélhetjük tehát, hogy 
ez falvainkban új szellemi légkört teremt és 
hogy meg fog szűnni a régi szükkörű világ
nézet, melynek folytán oly könnyű volt népünket 
jelszavakkal félrevezetni.

Ez vonatkozik népünk széles rétegeire. Most 
térjünk át értelmiségünkre. A háborúnak mondott 
irányban való hatása a társadalom ezen osztá
lyánál fokozott mértékben jelentkezik. Az értel
miség tagjai a háborúban, mint tartalékos tisztek 
vezető szerepet töltöttek be. Sokfelől egyértel
műen hangzó vélemények alapjan megállapít
ható, hogy ebbe a munkába azok találták be 
magukat leghamarább, a. kiknek valamilyen 
technikai képzettségük van. Ez természetes is,

mert pl. a mérnök műhelyekben és gyárakban, 
kint a mezőn vasút-, út- és hídépítésénél stb. a 
béke idején is mint száz meg száz ember föllebb- 
valója dolgozott meghatározott czélra, úgy hogy 
a háborúban tulajdonképpen csak békés mun
káját folytatta. Tehát már békés időben kifej
lődött benne az az emberismeret, az az önérzet 
és a hanghordozásnak az a neme, a mely a 
sikeres vezetéshez szükséges. Az értelmiség azon 
tagjainak, a kik a békés időkben irodákban és 
hivatalokban aktákat szoktak intézni, a sikeres 
vezetéshez szükséges tulajdonságokat a maguk 
kárán lassanként kellett megtanulniok. Kitűnt 
azután az is, hogy nem is annyira a szolgálati 
szabályzatok pontos követése, hanem ismét 
egy sereg exakt ismeret szükséges a vezetéshez. 
Távolságok becslése, térképolvasás, a legénység 
ruházatáról és élelmezéséről való gondoskodás, 
egészségügyi intézkedések, az ellenség meg
figyelése stb. mindezek tömérdek exakt ismeretet 
követelnek.

Ugyanígy áll a dolog nagyobb hadcsoportok 
vezetésénél. A jó hadvezér munkája bizonyára 
sok számítással jár, a mely a tüzérség mun
kájának kihasználására, a technikai csapatok 
munkájára, a terep nehézségeinek legyőzőzésére, 
a csapatok menetelőképességére, a szállítóesz
közök igénybevételére, munitio és élelmiszer pót
lására, egészségügyi intézkedésekre vonatkozik. 
A háború története azt mutatja, hogy a sikertelen 
vállalkozások ezeken a kérdéseken feneklettek 
meg. Egyébként azt, hogy a köztudat is az exakt 
ismereteket a jó hadvezér tulajdonságai között 
az első helyre állítja, mutatják azok a képek, a 
melyek Hindenburgot körzővel, vonalzóval és 
háromszöggel ábrázolják. Hogy az egész átala
kulás iránya és jellege tisztán álljon előttünk, 
állítsuk most ezzel szembe a régi háborúk sab
lonos képeit, a melyeken a hadvezérek csapa
taiknak élén, kivont karddal, buzdító beszédet 
tartva vannak ábrázolva.

Sokszor lehetett hallani a mondást, hogy a 
gép az emberi szellemet lealacsonyítja. Hogy e 
röpke szó mennyire ellenkezője az igazságnak, 
arra e háború fényes példákat hozott. A háború
nak — népszerűségben is — legnagyobb hőseit 
a repülőgépek és tengeralattjárók vezetői között 
találjuk, mintegy igazolva azt, hogy ezek, a 
technikai fejlődés legmagasabb csúcsán álló 
gépek egyszersmind a legnagyobb férfienergiát 
kívánják és pedig úgy physikai mint szellemi 
értelemben. A tengeralattjáró és repülőgép veze
tőjének ugyanis a legnagyobb testi ügyesség 
és akaraterő mellett a legnagyobb értelmiséggel 
is meg kell áldva lennie-

Szélesítsük ismét kissé látásunk körét és 
tekintsünk arra, mit alkotott a technikai kép
zettség és az exakt tudás a front mögött. Még 
a laikus előtt is világos, hogy ez a munka telje
sen egyenlőrangú a frontbelivel. Még a laikus is 
tudja, hogy a vasutak és szállítóeszközök soka
ságai milyen szerepet vittek a háborúban, tudja 
azt is, hogy munitio, fegyverek, hadigépek, ágyúk, 
repülőgépek, hadihajók, torpedók, tengeralatt
járók, felszerelési tárgyak, telefon, telegráf, fény
jelző és világítókészülékek, élelmiszerek gyár
tása mily óriási feladatot rótt a technikai képzett-
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ségü emberekre. És hozzá még mindezt egészen 
rendkívüli viszonyok között a mikor a gyár
táshoz szükséges nyers anyagok egy része hiány
zott. Egészen kétségtelen, hogy a létező gyárak 
egy részét át kellett alakítani, másokat ki kellett 
bővíteni, munkásokat aránylagosan szétosztani. 
Csoda, hogy mindez nagyobb fennakadás nélkül 
ment és megy.

A közigazgatás terén derekas munkát végző 
tisztviselőink viszont lépten-nyomon érezték az 
exakt ismeretek körében való képzettségük hiá
nyos voltát. A háború a régi jogi és egyéb 
szabályokat halomra döntötte; a legtöbbször 
önállóan az úgynevezett józan ész szabályai 
szerint kellett eljárniok, a mi lényegében exakt 
ismeretekből rakódik össze.

A nagy közönség az óriási átalakulási mun
kálatok lehetőségét egy új szóhoz, tudniillik a 
„szervezőképesség“ fogalmához fűzi. Mi hát a 
szervezőképesség? Egy új szellemi képesség 
talán, mely főleg a német agyban fejlődik ki, 
vagy egy új tudomány talán, melyet főleg német 
egyetemeken tanítanak? Se nem ez, se nem az, 
hanem egyszerű folyománya a technikai kép
zettségnek és exakt tudásnak, ha akaraterővel és 
munkaképességgel párosul. Minden gyár mun
kájának megkezdése, új gyártási eljárások beve
zetése, új találmányok értékesítése már a béke 
idején is megkívánta a mérnök szervezőképes
ségét. A versenyképesség fenntartása, a mun
kások igényeinek kielégítése, a változó gazda
sági helyzetekhez való idomulás a mérnökökben 
nagy alkalmazkodóképességet és nagy szellemi 
mozgékonyságot fejlesztett ki. Ehhez járult az 
is, hogy a mérnök már a béke munkájában 
hozzászokott ahhoz, hogy az egységes kitűzött 
czél felé haladó közös munkát előtérbe helyezze 
és a maga individuális tulajdonságait annak 
alárendelje; hozzászokott ahhoz is, hogy minden 
téren a munkamegosztás elvét a legtágabb 
értelemben alkalmazza. Ezekben fekszik a szer
vezőképesség gyökere és semmi másban.

Összefoglalva immár a mondottakat, megálla
píthatjuk a következőket: A háború alatt a nép 
legszélesebb rétegei számos technikai és exakt 
ismeretre tettek szert, a minek következtében 
népünk szellemi látóköre és értelmisége jelen
tékeny mértékben emelkedett. Ugyancsak a nép 
legszélesebb rétegei világos képet kaptak arról 
a döntő szerepről, melyet a technikai és exakt 
tudás anyagi és szellemi életünkben visz. A 
technikai képzettség munkája általános elisme
résben részesül. Kitűnt továbbá, hogy a szer
vezőképesség a közpályán működő és vezetésre 
hivatott egyének legkívánatosabb tulajdonsága, 
kitűnt az is, hogy ezt a képességet elsősorban 
az exakt tudományokon alapuló képzettséggel 
lehet elérni.

Most, a háború rettentő convulsioinak hatása 
alatt, országunk legjobbjaiban megvan a törek
vés népünk jólétének emelésére. Különböző jel
szavak és frázisok hallatszanak mindenfelől, me
lyek az átalakulás irányát akarják megszabni. 
Jelszavak és frázisok azonban csak arra alkal
masak, hogy a közvéleményt ideig-óráig narko- 
tizálják, de nem elegendők az ország jólétének 
emelésére. Jelszavakból meg nem élhetünk és

frázisoktól országunk nem fog virulni. A létező 
energiák czélszerű kihasználása az az egyetlen 
biztos út, a melyen a kitűzött czélt elérhetjük.

Magyarország talajában és talajalatti rétegei
ben, folyóiban, vizeiben és hegyeiben rengeteg 
energia van felhalmozva, ezeket kell a legczél- 
szerübb módon felhasználnunk. De rengeteg 
energia szunyád népünk józan értelmiségében 
és munkaképességében, ezt kell felébresztenünk, 
fejlesztenünk és irányítanunk. E munkát pedig 
csak az exakt tudás minél szélesebb körben 
való terjesztésével végezhetjük sikerrel. A háború, 
miként föntebb kifejtettem, az exakt ismeretek 
iránt érdeklődést és érzéket a legszélesebb ré
tegekben kifejlesztette. Ezt a létező alapot fel 
kell használnunk, erre tovább kell építenünk.

Mikola Sándor.

A trágyázás hatása a növényekre.
Ma már nemcsak a falusi, de a városi ember 

is tudja, hogy trágyázás nélkül növénytermelés, 
legalább is gazdaságos és jövedelmező termelés 
nem lehetséges. A trágyázás mesterségesen 
pótolja azokat a táplálóanyagokat, a melyek a 
talajban hiányoznak, vagy megfogytak. Azt is 
tudjuk, hogy a culturnövényeknek a talaj táp
lálóanyagaira sokkal nagyobb szükségük van, 
mint a vadontermőknek. Tankönyveink is, de 
főleg tudományos könyveink1 bepillantást en
gednek ma már a nagyközönségnek a növények 
táplálkozásába; onnét tudjuk, pl. hogy a szárban, 
magban, termésben (gyümölcsben), vagy a 
gyökérben (sárgarépa) felhalmozott anyagokat 
a növény a talajból, a szántóföldből veszi fel. 
A termelés a talajt kiéli, ha tehát a megművelt 
területeket állandóan teljesítőképesen akarjuk 
tartani, akkor a földről termés alakjában elhor
dott táplálékokat pótolnunk kell, a mi csak 
trágyázás útján történhetik.2 Ennél a pótlásnál 
rendszerint három tápanyagról van szó : nitro
génról, káliumról és phosphorsavról. Ezeket a

1 Dr. Mágócsy-Dietz Sándor: A növények táplál
kozása, tekintettel a gazdasági növényekre. Budapest, 
1909. Természettudományi Társulat.

'Sigmond Elek: Mezőgazdasági chemia. Budapest, 
1904. Természettudományi Társulat.

2 Erről a kérdésről a következő művekben találunk 
bővebb adatokat:

Grabner Emil: A gyümölcsfák és kerti vetemények 
műtrágyázása. 26 képpel. Nyitra. Huszár István könyv
nyomdája.

Dr. P. Wagner: Die Ernährung gärtnerischer 
Kulturpflanzen. V. Auflage von „Anwendung künstlicher 
Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- 
und Gartenkultur.“ Mit 15 Tafeln. Berlin. Paul Parey. 
1908.

Dr. Hans Molisch: Pflanzenphysiologie als Theorie 
der Gärtnerei. Für Botaniker, Gärtner, Landwirte, Forst
leute und Pflanzenfreunde. Mit 127 Abbildungen im 
Text. Jena. Gustav Fischer. 1916.

Matlaszkovszky Tádé: A szuperfoszfát nemzet- 
gazdasági fontossága Magyarországon. Budapest. 191-3. 
Pátria, Üllői-út 25.

Otto, R . : Die Düngung gärtnerischer Kulturen, ins
besondere der Obstbäume. Stuttgart, 1896. p. 51. u. 54.

Heinze: Die Steigerung des Bodenertrages durch 
den Schwefel. Die Naturwissenschaften. 1913. Jahrg. I.
p. 111.'
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föld rendesen csak kis mértékűén tartalmazza, 
míg a többi szükséges tápanyag: magnesium, 
kénsav, vas, mész stb. több évi termés után is 
elegendő mennyiségben van jelen.

Régebben — sajna, hazánkban sok helyen 
még ma is —, mikor még a műtrágyákat nem 
ismerték, a talajt u. n. parlagon való hagyással 
igyekeztek megjavítani. A szántóföldet egy évig 
nem művelték, azután a következő évben, mikor 
újra művelés alá fogták, a rajta nőtt füvet, 
gyomot alászántották. Mállás folytán a pihenés 
esztendejében új tápanyagok képződtek, de 
egyúttal az alászántott gyomok elrothadása 
útján is új tápanyagok jutottak a talajba hasz
nálható alakban.

A váltógazdaság is arra való, hogy elősegítse 
a növények szükségleteinek kielégítését. Egyes 
növények sok káliumot, mások nitrogént, vagy 
phosphort, esetleg más anyagot kívánnak. Ha 
valamely földön több éven át kálinövényt ter
mesztenek, a talajban végre oly kevés kálium 
marad, hogy az a kálinövénynek nem elegendő, 
de más növény, mely csak kevés káliumot kíván, 
még mindig megteremhet az ilyen, káliumban 
szegény talajban. Emiatt nem termesztik ugyan
azon a földön ugyanazt a növényt, hanem 
változtatják rajta a növényeket (vetésforgó), 
váltógazdaságot űznek.

A modern mezőgazdaság és kertészet egész 
sor kitűnő folyékony és szilárd trágyafélével 
rendelkezik, ilyenek az istállótrágya, trágyalé, 
turfa, chilisalétrom, mésznitrát, superphosphát, 
thomassalak, a csont-, vér- és húsliszt, a 
guano stb. A legjobb trágyák egyike, melynek 
bizonyos fokig egyetemes jellege van a legtöbb 
gazdasági növényre nézve, az istállótrágya. 
Lehetővé teszi, hogy a talajnak megadjuk azo
kat a tulajdonságokat, melyek feltételei a nagy 
hozamnak. A helyesen kezelt, előkészített istálló
trágyában megvannak a növény rendes fejlő
déséhez szükséges összes anyagok.

Egy métermázsa mérsékelten érett tehén- — 
trágyában átlag:

035 kg. phosphorsav
0 5  „ kálium
05  „ nitrogén
07  „ mész van.

Ami azonban az istállótrágyát különösen 
értékessé teszi az, hogy nemcsak táplálólag 
hat nagy mértékban, hanem a talajt bizonyos 
fokig physikailag is jobbá teszi. A trágyában 
élő baktériumok működése folytán melegít, elő
mozdítja a talaj melegfelvevő képességét azáltal, 
hogy azt lassan-lassan barnára színezi, meg
lazítja a talajt humusfejlesztés által, fokozza a 
víztartóképességet, kedvez a talaj átszellőztetésé- 
nek, málásának, a baktériumok tevékenységének.

Ha azonban a culturáknak igen nagy táp
anyag-igényük van, akkor az istállótrágya már 
nem elegendő, hanem más trágyát is kell adni 
a földnek: chilisalétromot, kénsavas ammóniá
kat, superphosphatot, thomassalakot és káli
sókat. Hogy a kerti növények buján fejlődjenek, 
hektáronkint 400 kg.-nyi nitrogént kell fel
venniük, már pedig ennyit nem nyújt a kizá

rólagos istállótrágya. Itt tehát concentrált trágyá
kat kell adni: chilisalétromot, mely 15-5l,/0-nyi 
nitrogént tartalmaz és 20"/0 nitrogéntartalmú 
ammoniáksót. Ha tavaszszal, vagy nyáron 
akár virág-, veteményeságyat, vagy rövidre nyírt 
gyepet chiíisalétromos oldattal (20 gr. só 10 
liter vízre) megöntözünk, a hatást már 1 —2 
hét múlva látjuk. A levelek sötétebben zöldek, a 
virágok színe telítettebb, minden növény bujáb
ban, gazdagabban fejlődik. Feltűnő az eredmény 
a füveknél, zeller-, spenót-, káposztaféléknél, a 
burgonya- és répaféléknél, kevésbbé kedvező a 
babnál, lencsénél, borsónál, általában a hüve
lyeseknél, melyek a gyökérgumócskáikban élő 
baktériumok közreműködésével felhasználják a 
szabad nitrogént is, ezért a talajban levő nit
rogéntől meglehetős függetlenek.

A talaj phosphorhiányának pótlására thomas
salakot és superphosphátot alkalmaznak. A tho
massalak, melyet a vas phosphortalanításánál 
mellékterményül nyernek, 16°/0 phosphorsavat 
tartalmaz. A superphosphátot úgy nyerik, hogy 
megőrölt ásványos phosphátokat kénsavval ke
zelnek, azután megszárítanak és porrá őrölnek. 
Mind a két trágyaanyag kitünően bevált. A velük 
trágyázott növények gyorsabban, dúsabban fej
lődnek, a virágzás és termésképződés előbb áll 
be, azután a gombák és rovarok támadásainak 
is jobban ellentállanak a növények. Míg a nit
rogén főleg a hajtások és levelek képződését 
segíti elő, a phosphor inkább a virág- és termés
képződést fokozza.

A kálium hiányán a stassfurti kálimüvekben 
nyert kainit, karnallit, sylvinit, stb. nevű kálium
sókkal segítenek. Wagner az ú. n. 40%-os 
kálisót ajánlja, a mely meg van őrölve, vízben 
könnyen oldható, a 40% kálium mellett 2070 
konyhasót és kevés magnesiumot is tartalmaz. 
A kálisó nagyon jó a káposztaféléknek, répa
féléknek, zellernek, paradicsomnak és a kerti 
gyepnek. 4 - 6  kg.-ot számítva 100 m2-re, a 
legjobb eredményeket kapjuk, kivált ha arról 
is gondoskodunk, hogy a talajban elegendő 
mészanyag legyen.

Habár a mész rendesen a táplálékhoz elegendő 
mennyiségben van a talajban, mégis hasznos 
sok esetben, ha még juttatunk meszet a talajba. 
A savanyú talajokban a mésszel elősegítjük a 
szerves anyagok bomlását, átalakulását, a sava
nyú termékek megkötését, amivel megakadá
lyozzuk az elsavanyodást. A mész vastag turfa- 
rétegeket is hamarosan eltüntethet, mivel a 
baktériumoknak lehetővé teszi, hogy a savanyú 
turfát megtámadhassák. Még a rendes, nem 
nagyon humuszos talajban is csekély mennyi
ségű, por alakú mész hozzákeverése után a 
baktériumok néhány nap alatt 50—100 szorosan 
megszaporodnak, ezzel a mész felszabadítólag 
hat a talajban directe nem értékesíthető táp
anyagokra. Ez igen gyakran nagyon hamarosan 
bekövetkezik, úgy hogy előbb vagy utóbb azután 
csekély termékenység áll be. Azt mondja egy 
régi közmondás: „A mész gazdagokká teszi az 
atyákat és szegényekké az unokákat.“ Épp azért 
ha meszezünk, akkor vigyázzunk arra, hogy 
egyúttal a többi tápanyagokkal is trágyázzunk, 
mert enélkül a mész kizsarolja a talajt és így
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többet árthatunk vele, mint amennyit használunk.1 
Míg a mezőgazdasági növényeknek trágyázás 
útján való észszerű táplálása lassankint nálunk 
is meglehetős magas fokot ért el (főleg a czu- 
korrépánál) egyes gazdaságokban, addig a kerti 
növényekről egyáltalában nem mondhatjuk ezt, 
pedig Grabner Emil, a magyaróvári orsz. m. 
kir. növénynemesítő intézet vezetője említett 
művében eléggé felhívta erre az érdekeltek 
figyelmét. A gyümölcsfák trágyázását még csak 
igen kis mértékben űzik, a cserepes növények 
trágyázása pedig egyáltalában nem honosodott 
meg kertészeteinkben, pedig itt is fényes ered
ményeket érhetünk el.

Wagner behatóan foglalkozott a kerti növé
nyek trágyázásának kérdésével fentebb idézett 
művében. Kerti-, cserepesnövények, hajtató- 
kulturák trágyázására „tápsó“-ul különféle trá
gyasók concentrált keverékét ajánlja. Ez a táp 
só áll

15 rész phosphorammoniák
15 „ salétromsavas kálium
5 * 40%-os kálisó

25 „ chilisalétrom
_________ 40 „ kénsavas ammóniákból
összesen 100 rész.

Ennek a keveréknek 100 része kerek számban 
8'5 rész káliumot, 6'5 rész oldható phosphor- 
savat és 15 rész nitrogént tartalmaz. Ezt a táp
sót Wagner kísérletei közben nagy sikerrel 
alkalmazta a fuchsiáknál, pelargoniumoknál, 
rózsáknál, szegfűnél, mirthusnál, narancsnál, 
pálmánál, oleandernél, kaméliánál, coleusnál, 
cannánál, a ricinus-, adianthum-, clematis-, tra- 
descantia-féléknél. Ezt a tápsót legjobb olyan 
oldatban alkalmazni, mely 10 liter vízben 10 
gramm sót tartalmaz. A cserép nagysága sze
rint 7s—1 liternyi oldatot kell önteni, úgy, 
hogy a cserépben levő föld egészen átitatódjék 
vele.

A trágyázást nem hajthatjuk végre sablono
sán. A kertésznek szem előtt kell tartania a 
növény szükségletét; cserépnövényt csak akkor 
szabad trágyázni, ha jól meggyökeresedett már 
és növekszik. Ha nem gyökeresedett meg jól 
és nem növekszik, akkor a sókat nem tudja 
felhasználni, melyek e miatt a cserép földjében 
összehalmozódnak és concentrált alakban káro 
san hatnak a növényre. Ezért pihenő és bete
ges növényeket nem lehet trágyázni. Ha a nö
vények gyorsan nőnek és intenzív fényt kapnak, 
akkor körülbelül hetenkint öntözhetjük őket, ha 
lassan nőnek csak kéthetenkint. Lassankint a 
tapasztalat megtanít bennünket arra, hogy mint 
kell eljárnunk.

Ha nincs tápsónk, akkor hígított trágyalével 
is, melybe guanót, vérlisztet teszünk, kitűnő 
eredményeket érhetünk el. A trágyalé úgy ké
szül, hogy néhány lapátnyi marhatrágyát teszünk 
egy cseberbe, rá vizet öntünk és 8—14 napig 
állni hagyjuk. Ha pelargonium, fuchsia, cycla
men, chrysanthemum, begonia, ugorka. tök és 
más kerti növényeket a szükséghez képest hígí
tott trágyalével 8—14 naponkint megöntözünk,

1 Grabner i. m. 11. 1.

akkor rendkívül buján növekednek. Bámulatos, 
hogy egyes növényekre mily kevés trágya is 
hatással van már. Molisch ezt legjobban a 
cineraria cruentanál tapasztalta. A virágcserép 
belső oldalát egészen vékony (1 mm) moha- 
trágyapéppel tapasztotta ki, azután megtöltötte 
földdel és beleültette a cinerariát. Az eredmény 
feltűnő, mert az ilyen kitapasztott cserepekben 
álló növények sokkal dúsabban fejlődnek, mint 
a rendes virágcserepekben levők.

Trágyázással a gyümölcsfáknál is szép ered
ményt lehet elérni, mert nemcsak mennyiségre, 
hanem minőségre nézve is lényegesen jobb 
gyümölcstermést adnak, mint trágyázás nélkül.

Molisch szerint kitűnő eredményeket lehet 
elérni a Wagner-féle előírás nyomán, mely 75 
g chilisalétromot, 100 g kainitot és 100 g 
thomassalakot juttat egy-egy fának. Mikor fiatal 
fákat trágyázunk, ajánlatos előbb a földet min
den fa  körül 2 rhéternyi átmérőjű körzetben 
meglazítani, azután a trágyát széthinteni, föld
del újra betakarni.

Később is lazán és gyomtól mentesen kell 
tartanunk a földet. Régi fák alatt folyékony 
trágyával öntözzük meg erősen a földet és pedig 
a fa koronájának vetülelén túl terjedő területen, 
mivel a gyökerek a korona vetületén túl is nö
vekednek. Ha folyékony trágyát használunk, 
akkor necsak egyszer tegyük azt, hanem tavasz- 
szal, nyár közepén, ősz elején is.

Molisch és Otto leírják, hogy mint lehet 
trágyát juttatni a talajba a Gutter-féle lyuk- 
fúró-vassal. Ez egy méter hosszú vasrúd, mely 
alul erősen ki van hegyezve és alul erős fogó
val ellátva. Lyukakat csinálnak vele a földbe, 
melyekbe 3 rész superphosphatból és 2 rész 
kálisókból álló trágyaanyagot tesznek. Ezeket a 
sókat chilisalétrommal és trágyalével keverve is 
sikerrel alkalmazzák. Az adagolást úgy szokták 
számítani, hogy régi, nagy, magastörzsű fára 
15—2 5 kg superphosphat, L5— 2 5 kg kénsavas 
kálium es 10 — 20  chilisalétrom, fiatal, magas- 
törzsű fára vagy törpefára 0 3—0 7 kg super
phosphat, 0 3—0 7 kénsavas kálium és 0 2—0 4 
kg chiíisalétrom jusson.

Az újabb növényphysiologusok kísérletek 
alapján azt hangoztatják, hogy bizonyos anya
goknak a talajhoz való keverésével (ingeranya
gok) kedvezően lehet befolyásolni a növények 
növekedését. O. Loew, Bertrand, Sioklasa stb. 
a kénnek, szénkénegnek, mangánvegyületeknek 
tulajdonítanak ilyen hatást, azt állítván róluk, 
hogy „stimuláló“, vagy a mint mondani szok
ták, „katalytikus“ hatásuk van (Russel).

Heinze a talaj productivitásának fokozásá
nál a kénvirágnak tulajdonít jelentőséget. Már 
mintegy 50 évvel ezelőtt észrevették Franczia- 
országban, hogy a lisztharmat (oidium) ellen 
kénporozott szőlőkben a tőkék erősebben fej
lődtek, a termés is gazdagabb, dúsabb lett. 
Trágyázási kísérleteket is folytattak a kénnel, 
főleg Bernhard, a ki poralakú ként használt 
és a kísérletek eredménynyel végződtek. Azt 
azonban nem tudták a kísérletek alapján el
dönteni, hogy ennél az ingerhatásnál minek 
van tulajdonképen hatóereje, annak-e, hogy a 
kén kénsavvá alakul át, vagy pedig bizonyos
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bacteriumok közreműködésének, melyek a nö
vény táplálkozására kedvezők.

A terméseredményt fokozó hatást tulajdoní
tanak a mangánnak is. így Petii kedvező ered
ményeket ért el a coleus Verschaffeltii cserép- 
kulturáinál, midőn (15 cm átmérőjű) cserepen- 
kint 0'05—0'20 gramm mangánsulphatot hasz
nált, lepárolt vizet öntött rá és gondoskodott, 
hogy a mangánsulphatban levő kén hatását a 
minden cseréphez adagolt ammonsulphat kiegyen
lítse.

Pfeiffer és Blanck is kísérleteiknél arra az 
eredményre jutottak, hogy a mangánsulphat a 
terméseredményt fokozza, de — mint Molisch 
mondja — ők nem egészen biztosak a dolguk
ban, eredményeik talán csak látszólagosak. Te
hát még sok exact kísérlet szükséges ahhoz, 
hogy a mangánnal való trágyázás kérdését tisz
tázzák, t. i hogy hogyan hat a mangán, köz- 
vetve-e a talaj átváltoztatásával, vagy pedig 
közvetlenül, úgy hogy a növény anyagcseréjét 
befolyásolja.

Molisch, kit említett élettani művében eddig 
is nyomon követtünk, a trágyázás kapcsán tár
gyalja a törpenövést is. Mint a hogy a növé
nyek kitűnő táplálással jelentékeny, gyakran 
gigantikus nagyságra nőnek (ú. n. hizlalt cut- 
túrák), úgy hiányos táplálással, mely a növényt 
éppen csak hogy életben tartja, az ellenkező 
hatást, az ú. n. iörpeséget eltörpésedést is el 
lehet érni.

Ez alatt rendesen két jelenséget foglalnak 
össze, melyeket — Molisch szerint — egymás
tól élesen meg kell különböztetni:

1. Vannak egyes fajták, melyek kedvező táp
lálkozási viszonyok mellett is alacsony növé
sükkel válnak ki. Vannak az ageratum-, pelar
gonium-, cineraria-, myosotis-, zinnia-, tagetes-, 
stb.-nek olyan ú. n. „nanaMormái, melyek 
hirtelenül, ismeretlen okból keletkeznek és ala
csony növésüket magjukról átörökítik.

2. Olyan növények is vannak, melyeknek 
alacsony, törpés fejlődését hiányos táplálkozásra 
kell visszavezetnünk. Igen sok növény, melyek 
véletlenül száraz, köves talajon nőnek, gyakran 
rettentő nyomorúságosán fejlődnek. A polygo
num, capsella és mások már 1—3 parányi le
vélke kifejlődése után virágzásnak indulnak, 
nem növekednek, törpék lesznek. A törpeség- 
nek (nanismus) legvégső fokát látjuk az ú. n. 
japán törpefácskáknál. A japánok mesterek a 
törpe növények termesztésében, megteszik azt, 
hogy magastörzsű fákat: cseresnyét, juhart, 
szilvát, stb. több évtizeden át cserépben tarta
nak. Molisch elmondja, hogy maga látott Yoko
hamában körülbelül 1 m magas cseresnyefát, 
melynek karvastagságú törzse belül üres volt, 
ágai azonban dúsan virágzottak, bár kora már 
150 év felé közeledett. Minél régibb és minél 
kisebb a törpefa, annál nagyobb becsben áll 
Japánban. Az ilyen fák nevelésére lehetőleg 
apró magvakat ültetnek parányi virágcserepekbe, 
melyekben erősen összedöngölt, összenyomott 
és tápanyagokban szegény föld van. A növé
nyeket ritkán és ^evéssé öntözik, gyakran visz- 
szavágják, ezáltal növekedésükben visszamarad

nak és örökké éhező állapotban tartva igen 
nyomorúságosán fejlődnek.

A japán kertész ezenfelül még el is nyomo
rítja a törpefát. Dróttal, zsineggel zegzugos 
vagy hullámvonalba kötözi a fiatal, könnyen 
idomítható ágakat. A mesterkéltség, a termé- 
szetellenesség legnagyobb fokát azonban akkor 
éri el, mikor a japán kertész egyes növények
nek bizonyos formát, különös alakot akar adni 
Molisch egy japán részvénytársaság kertészeté
ben Yokohamában sok növényt látott, melyek
nek gólya-, kacsa-, nyúl-, teknősbékaalakjuk 
volt, de az ízléstelenség tetőfokát a növényház
ban a davallia ágaiból formázott kerékpár mu
tatta a rajtaülő kerékpárossal. Ennek a mester
kéltségnek egész szörnyűséges eltévelyedései 
akadnak, melyek egyáltalában nem állják ki a 
józan kritikát.

A törpefácskák törpe növekedését Molisch1 
csakis a hiányos táplálkozásra vezeti vissza. 
Ezeket a növényeket éheztetik, olyan módon, 
hogy lehetőleg kis cserépben, sovány, erősen 
ledöngölt földbe ültetik és a lehetőségig keve
set öntözik. Nem hagyják élni, de nem hagy
ják meghalni sem, hanem állandóan éhes ál
lapotban tartják.

Ezenkívül még a következő fogásokat alkal
mazzák, melyek mind odairányulnak, hogy a 
növekedést a minimumra szorítsák. Termeszté
sükre a legapróbb magvakat válogatják ki, a 
fögyökeret eltávolítják, a főtengelyt elvágják és 
melléktengelylyel helyettesítik, az ágakat gyakran 
visszametszik, hajlítják, csavarják, gyűrűzik, a 
gyökeret kitakarják és bizonyos mértékben törzs- 
zsé változtatják.

Törpefanevelésre különösen alkalmasak: a 
pinus dersiflora, p. Thunbergii, p. massoniana, 
p. parviflora, acer palmatum, a. dissectum, 
Rhynchospermum japonicum, Prunus cerasus, 
pr. mume, quercus dertata stb. Japánban nem 
ritkák az olyan fácskák, melyeket szűk virág
cserepekben kertésznemzedékek 100—300 éves 
korukig nevelnek Ezeknek az idős fácskáknak 
nagy értékük van; ha Európába áthozzák őket, 
itt is szívesen vásárolják.

A gyümölcsfatermesztésben jelenleg nagy 
szerepe van a törpegyümölcsfa-culturának is. 
Alacsonynövésű törpe gyümölcsfákat kapunk, 
ha eiősnövésü fákat, alacsony növésű, gyenge 
gyökérrendszerű cserjékre vagy faalanyokra ne
mesítünk, pl. körtét birsalmafára. Az ojtványt 
ezáltal fejlődésében visszatartjuk, táplálkozásá
ban korlátozzuk, különösen ha a törpefa ezen
kívül még virágcserépbe van belekényszerítve. 
Mindezek a körülmények gyengébb növeke
dést és fokozottabb termékenységet hoznak ma
gukkal.

Horváth Károly.

1 I. m p. 31.
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Az emberfaj elöregedese.
Buddha szerint a világok koronként elpusz

tulnak, hogy visszatérjenek a kezdethez. E val- 
lásphilosophiai gondolatnak éppen nem mond 
ellent az astrophysika. Két egymásnak rohanó, 
hasonló nagyságú s szilárd halmazállapotú égi
test a comprimált levegő óriási hője folytán 
már csak légnemű állapotban érintheti egymás, 
vagyis izzó gáz- és gőztömeggé alakul át mind
kettő s a Kant-Laplace féle elmélet alapján fej
lődésüket ismét elől kezdhetik. Bármily tekin
télyre és népszerűségre is tett szert a fokozatos 
fejlődés elmélete, az élő szervezetek, növény- 
és állatfajok keletkezésére s átalakulására való 
alkalmazása sokszor erőszakolt és ellentmondó. 
Maga a fejlődés fogalma is relativ természetű. 
A természet szemüvegén át tekintve, fejlettebb 
az az élő mechanismus, mely létét minél inkább 
képes biztosítani. Az ember a fejlettség fogal
mához hozzáfűzi az élő mechanismus szöve
vényesebb felépítését, bonyolultabb működését 
s a lelki élet alacsonyabb vagy magasabb rendű 
megnyilatkozását. Mennyivel tökéletesebb lény
nek kell tekintenünk a természet szerint a 
Staphylococcus aureus nevű bacteriumot, mely 
— 190° C. lehűlés mellett is megtartja életképes
séget, míg a hatalmas testű indiai elefánt állat
kertjeinkben könnyen áldozata lehet egy kis 
kedvezőtlen hőmérsékleti változásnak? Nem 
lehetetlen, hogy a lamarckismus csődje a gon
dolkodást bizonyos tekintetben vissza fogja térí
teni a híres svéd botanikus, Linné Károly fel
fogásához, ki meggyőződéssel hirdette, hogy: 
„Tot sunt species, quot ab initio creavit infini
tum ens“. Ugyancsak életre kelhet szintén meg
felelő formában s a tapasztalat által nyújtott 
módosításokkal Reclus feltevése is, mely szerint 
a régibb földrétegekben előforduló magasabb 
rangú organismusok kétségessé teszik az állati 
és növényi fajoknak a geológiai korszakok alatt 
való fokozatos fejlődését.

A természetbúvároknak régi elméletekhez való 
visszatérése a fent említett Buddha-tan igazsá
gát illustrálja, a mennyiben évtizedeken át 
diadalmasan uralkodó theoriák dőlnek meg, 
hogy a természetbölcselet ismét elölről kezdje 
meg okoskodását. Nemcsak az emberi gondol
kodásban, nem csupán psychikai mozzanatok
ban, de a fajok fejlődésében is épp így meg
állapítható ez a spirális vonalban történő előre
haladás. Társadalmi, gazdasági valláserkölcsi, 
ipari, faji stb. életünk fényesen igazolják ezt 
a spirális vonalú evolutiót. A praehistorikus és 
a historikus idők emberénél korántsem mutát- 
hatni ki a psychikai és physikai folytonos töké- 
letesbülést. Az emberfaj létideje bizonytalan. 
A harmadkor felső — oligocén — rétegeiből 
előkerült eolithok alapján a geológus számítása 
negyedmillió esztendőt állapít meg. Némelyek 
valamivel többet, mások jóval kevesebbet. 
Annyi bizonyos, hogy nem az ember a legfia
talabb állatfaj. A történelemelőtti időkből reánk 
maradt nyomok, maradványok szintén azt iga
zolják, hogy a fokozatos fejlődés nem egyenes 
vonal szerint haladó. Az északspanyolországi 
vagy pedig a délfrancziaországi paleolitikus

barlangi emlékek az akkor élt ember technikai 
s művészi képességének szokatlan fejlettségét 
mutatják, míg az újabb kőkor a művészi tehet
ség feltűnő hanyatlását mutatja. Egyptomban 
K. e. 4300 évvel virágzó műveltség volt. Baby
lon területén K. e. 8000 esztendővel a beván
dorló szumirok fejlett culturát teremtettek. És 
a régészeti kutatások pl. Ázsia elvadult, műve
letlen kóbor nép által bebarangolt homoksiva
tagjain évezredek előtt pompázó városok, nem 
közönséges civilisatióval dicsekedhetett lakók 
nyomait fedték fel. Nem-e jelent nagyfokú vissza
esést az ókor szertesugárzó culturájával szem
ben a népvándorlás idejének pusztulást ter
jesztő vandalismusa ?

Bármily vonal szerint is haladjon a fajok evo- 
lutiója, bizonyos időn belül minden állatfaj 
megsemmisül. A mint az egyén életideje kor
látolt, úgy a fajé sem végtelen. Az egyén szü
letik, fejlődik, hanyatlik s meghal. Szintúgy a 
faj is. A fajok létideje természetesen külön
böző. A gerincztelen állatok bizonyos fajai 
(Foraminiferák, Brachiopodák) a szénkorszakot 
megelőző időkből maradtak fönn mind a mai 
napig. Gaudy Francziaország harmadkori réte
geiben emberszabású majmok maradványairól 
beszél. A diluvium mammuthja szintén a múlté. 
A fajok fokozatos fejlődésének czáfolatát s lét
idejük korlátoltságát jelentik a föld történeté
nek középkorában élő hüllőóriások. A 20 m 
hosszú s 5 m magas Brontosaurus, vagy a 
35 m hosszú s 10 m magas Atlantosaurus, 
ezek a rengeteg nagyságú sárkányszörnyetegek 
manapság már csak nyomorult, elcsenevészedett 
rokonaikban élnek.

Az emberfajnál jelenlegi physikai fejlettségét 
s szaporaságát tekintve, megállapíthatni az el
öregedés jeleit. A Föld kerekségén élő alig 1700 
millió ember, más állatfajok nagy örömébe és 
javára, példátlan könnyelműséggel irtja, erő
szakos úton is, saját fajbelieit. Teszi ezt részint 
ellenségeskedésből, részint vallási s egyéb szo
kások és a megélhetés nehézségeinek kénysze
rítő hatására. Az ellenséges érzületből fakadó 
fajgyilkosságra (már tudniillik a természet szem
pontjából ítélve a dolgot) ragyogó példa a 
most dúló világháború, mely milliószámra pusz
títja a fajfentartás szempontjából értékes férfi
nemet.

A primitiv népek rohamos fogyása rész
ben szintén a gyűlölet, ellenségeskedés ered
ménye. Nőtt és Gliddon az amerikai vadak ki
irtását egyenesen „philantropiá“-nak mondják. 
A Jóreménység-fokának vidékén élő boerek a 
kafferek ellen olyan hajtóvadászatokat rendez
tek, mint Oroszországban a vadászok a farka
sok ellen. Tsudi megemlíti, hogy a braziliai 
portugálok kutyáikat nem egyszer indiánok húsá
val tartották jól. Vörheny- és himlőbetegek ruháit 
rakták az erdőbe, hogy az indiánokat pusztítsák. 
Utah pusztáinstrichnynnel mérgezték mega kuta
kat. Ausztrália telepítvényesei a kolduló ben- 
szülötteknek adott lisztbe arsenicumot kevertek. 
Észak-Afrikának egészen a Niger-folyóig ter
jedő részén rendszeres rabszolgavadászatok vol
tak,tömeges gyilkolással kapcsolatban. Az ember
faj egyedeinek erőszakos pusztítását nem kis
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mértékben végzik a müveit és vad népeknél 
egyaránt divó magzatelhajtások.

Mecsnikov a családi ösztön révén az ember
faj fenmaradását időtlen időkig biztosítva látja. 
Éppen nem mondhatni azonban, hogy a vad 
népeknél pl. valami hatalmas fajfentartó és biz
tosító erőként szerepelne a családi ösztön. In
diában élve temetik el az újszülött leányokat. 
Kanton némely vidékén a chinaiak megölik a 
leánycsecsemőket. Melanesiai népeknél na
gyon elterjedt szokás a gyermekek meg
ölése stb. Az állatvilágban nem sok példát 
találunk arra, hogy valamely állatfaj egyénei 
olyan észnélküli vadsággal iitsa saját fajbelieit, 
mint a mint azt az embernél találhatjuk. Macs
kánál, sertésnél, házinyúlnál stb. előfordul, hogy 
kicsinyeiket felfalják. Farkasok, patkányok, va
kondok szétmarczangolt vagy elhullott társaikat 
olykor megeszik, a méhek a feleslegessé vált 
heréket vagy a rablóméheket megölik, a rákok 
egymást is felfalják, a fajbeliek tömeges pusz
títására azonban az összes állatfajok között 
legszégyenteljesebb példa az ember. Az új 
területek meghódítására és népek leigázására 
törő hatalmi vágy sokban hozzájárul a biztos 
megélhetést nyújtó otthonukból kiűzött nép
elemek teljes pusztulásához. Bőven kiveszik 
részüket e fajpusztító munkából a legművel
tebb nemzetek is. Görögország, Róma s a 
Sassanidák birodalma az ókorban vagy a 
középkori ázsiai pusztító népáradat nem cse
kély mértékben gyöngítették az emberiség szám
beli gyarapodását. Oroszország múlt századbeli 
határtalan hódításvágya a Kaukasusból mintegy 
300 0C0 cserkeszt űzött ki. Vámbéry Közép- 
Ázsiából való visszatérésekor személyesen is 
látott Trapezunt közelében mintegy 25,000 cser
kesz kivándorlóból álló tábort, mely kimond
hatatlan nyomor képét mutatta. Ugyancsak ki
űzték otthonukból a középázsiai kirgizek egy 
részét. Alig két évtized alatt Oroszország mint
egy 1.250,000 különböző nemzetiségű igazhívőt 
fosztott meg Ázsiában rendes letelepülési helyé
től s a világgá kóborolt népelemeknek több 
mint a fele fáradalmak, éhtyphus s egyéb be
tegségek folytán pusztult el. Ausztráliának és 
a déli szigettengernek lakóit a kapzsiságában 
kegyetlen angol a termékeny vidékekről kietlen, 
fátlan sivatag jellegű területekre szorította, hol 
teljes pusztulásnak s biztos éhhalálnak néznek 
elébe. Amerika indiánjai sem áldhatják a ter
jeszkedő európai culturát. Hol a földön művelt 
európai lábát megvetette, ott a vadak leghama- 
rább a cultura fogyatkozásait, bűneit sajátítot
ták el. Szeszesitalok élvezete, venerikus bajok, 
különböző ragályok segítették és segítik elő a 
természeti népek rohamos elsatnyulását és tel
jes kiveszését.

Nemcsak kelet népei, de a nyugati művelt 
nemzetek lakói között is végzetes rombolást 
okoz a teljes physikai és morális lerongyoló- 
dást eredményező ópiumélvezet. Ebből a gyógy
szernek értékes, de élvezeti szernek katastro- 
phális hatású méregből évenként több mint 21 
millió mázsa a világtermelés. A faji pusztulás, 
a physikai s részben a psychikai degeneráló- 
dás a cultura terjedésével statisztikai adatok

révén is igazolható. Korlátozza a szaporodást 
a monogamikus berendezkedés, a mindinkább 
veszedelmesen terjedő egyke-rendszer. A ki
csapongó életmóddal összefüggő „potentia- 
generandi“ hiánya nemcsak szaporodást gátló, 
de physikai legyengülést okozó jelenség is. 
A faj elcsenevészesedéséhez és rohamos pusz
tulásához vezetnek a táplálkozásban megnyil
vánuló szertelenségek. Megállapított tény, hogy 
többen pusztulnak el túltáplálkozás, mint táp
lálékhiány folytán, jóllehet a statisztika Nordau 
szerint Európában 60 millió éhezőt mutat ki s 
ezzel szemben 110,000 milliomosról beszél. Az 
angol Galten eugenikus eszméi diadalának elő
nyére történnék, ha Hufeland tanácsát fogad- 
nók meg, ki a növényi táplálékot helyezi előbbre 
a hússal szemben. A hús megemésztése nagy 
munkát ró a szervezetre, azonkívül a húsételek
kel fogyasztott fűszerek a gyomor, vese, máj, 
belek erős izgalmát okozzák. Végzetes fajpusz
tító hatású az alkohol is. Svájczban és Német
országban átlag minden 10-ik ember alkohol 
miatt hal el. A szesz a szervek javarészét s a 
központi idegrendszert is megrongálja, sőt tel
jesen tönkreteheti, azonfelül a szaporodásnál 
fontos csírasejtekre is romboló hatással van. 
Francziaország szeszfogyasztása horribilis. Éven
ként mintegy 30 millió liter absinthet fogyaszt 
el e physikailag különben is erősen degenerált 
lakosságú állam.

A kimerítő testi, lelki fáradalmakkal és izgal
makkal járó különböző foglalkozások, túlhajtott 
szórakozások szülte idegbántalmak eredménye 
a morphinománia, cocainománia, aetherománia 
stb. A helyenként előálló túlnépesedés sokszor 
a legnagyobb nyomorral kapcsolatos, mely az 
egészség kellő gondozását meggátolván, első
sorban a silány lakás teszi tönkre a különböző 
korú generatiót. Igaza van az angol Margaret 
Macmillannak, hogy „az embert a lakással épp 
úgy agyon lehet ütni, mint a baltával“. A nyo
morúság és az ezzel rendszerint kapcsolatos 
tisztátalanság szüli a legpusztítóbb ragályokat. 
Számítások szerint pl. nálunk minden 4-ik 
ember fertőző bajban hal meg. Orvosi statisztika 
szerint Magyarországon minden 7—8 ik percz- 
ben egy-egy tüdővészes haláleset állapítható 

-meg. Az idegbajok között, ha a hűdéses elme
zavar a jelenleg észlelhető arányban terjedne 
tovább, úgy orvosi számítás szerint már 1966-ban 
a föld összes lakóinak paralytikusoknak kel
lene lenniök. Nem részletezem a venerikus 
bajokat. Az alkoholnál és a syphilisnél aligha 
van nagyobb ellensége az emberi testnek. Az 
emberi faj szaporodásának s physikai tökélete
sedésének halálos ítéletét tartja kezében ez a 
két rettenetes csapás. A faj elsatnyulásához 
különben teljes buzgalommal járul hozzá az 
orvostudomány is, mely a fajfentartásra kevésbbé 
vagy egyáltalában nem alkalmas egyéneket tart 
életben a humanitás kötelező erejű erkölcsi tör
vénye alapján.

Az emberfaj pusztulását s rohamos satnyulá- 
sát nem tekinthetjük közönséges rémlátásnak. 
Az elnéptelenedés veszélye fenyegeti egész Nyu- 
gat-Európát. Nagy megdöbbenést keltett Európa- 
szerte az a szomorú statisztikai megállapítás,

34
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hogy Francziaországban a halálesetek száma 
túlhaladta a születéseket. Nemsokára kiderült, 
hogy ez a depopulatiós jelenség Angliában, 
Németországban, a skandináv államokban, Cseh
országban, továbbá az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában szintén észlelhető. Németország
ban 1876 óta folyton csökken a születések 
aránylagos száma. A nagyvárosi élet a maga 
túlhajtott szellemi és testi szórakozásaival, a 
megélhetésért megfeszített munkával küzködő, 
rosszul táplált lakóival s a családalapítástól 
idegenkedő felfogásával utat nyit a depopulatio 
és a physikai degeneratio számára. Az ember
faj pusztulásában és elkorcsosodásában a vezető
szerep a világvárosok kezében van.

Az ember psychikai degeneratiója, a faji öre
gedés jelei főleg az irodalom és művészet terén 
észlelhetők leginkább. A megviselt idegrend
szer, a betegen irritált lelkierők a philosophiai 
gondolkodás különczségeit eredményezik. Az 
orosz Arczybaschewnek az élet gondolkozás 
nélkül való kiélvezést hirdető tanítása vagy 
Tolstojnak a csaiádeltartásra nem képes sze
gények részére ajánlott teljes nemi abstinentiája 
éppen nem tükrözik vissza az egészséges mo
rális felfogást. A szellemi szórakozások tarta
lom helyett látványos külsőségekké, szemet s 
fület foglalkoztató érzéki gyönyörökké, a pety
hüdt idegzetet izgató, selejtes, erotikus csiklan- 
dozásokká fajultak jórészt. A költészet eltévelye
dése bizonyos esetekben határozottan psychikai 
defectiót jelent. Homályos, egészséges, kedély 
és lélek által meg nem emészthető nyers érzé
kiségbe sülyed nem egy költő pennája. Egy- 
egy ilyen enervált tehetség verse bátran mel
léje állítható a jeges Szibéria szennyes kunyhói
ban nyomorgó félvad jakutok költői alkotásának, 
kik Scsukin szerint a tavaszról így ömlenge- 
nek : „Teheneink megborjadzanak, a fű íelcsirá- 
zik, marháink meghíznak, sok tejünk lesz, ku
miszt csinálunk belőle, iszunk és felvidulunk“. 
A szellemi igények hatalmas visszafejlődését 
jelentik a műveltebb osztályok körében is nagy 
népszerűségnek örvendő mozielőadások. El
tekintve az ismeretterjesztő mozgóképes elő
adásoktól (ezek sokat érők, tehát népszerűségük 
korlátoltabb), a szomorú és víg történeteket, detek- 
ti vhistóriákat érdekkel nézi és élvezi a mozivásznon 
haute-volée is, jóllehet ezek meglehetős rokon
ságot mutatnak a falusi czirkuszokban is el
csépelt s záradékul adott primitiv némajátékok
hoz. A művészet, és pedig a képző- és részben 
az iparművészet is kifogyott az eredeti és vál
tozatos formákból. A kidolgozás olykor gyere
kes egyszerűsége, a felfogás, ízlés beteges túl- 
tengése, a formáknak a legkezdetlegesebb ele
mekhez, szinte az őskori egyszerűséghez való 
visszatérése a képzelő és alkotó erő kimerülé
sének aggasztó tünete. Rohamos haladást csak 
az orvosi és a technikai tudományok terén ész
lelhetni. Itt még nem jutottunk el a delelő
pontra. De ne folytassuk tovább. Mondanunk 
sem kell, hogy ez a psychikai elöregedés fel
tétlen kapcsolatos a physikai degenerálódás- 
sal, mert hisz a Wundt-féle psycho-physikai 
parallelismus alapján tagadni ezt hogy is le
hetne ?

A spirális vonalú evolutio az ember testi
lelki fejlődésében tehát tagadhatatlanul kimutat
ható. Hogy ez a fejlődés még hány előre- és 
visszaforduló körvonalat fog leírni, ki tudná 
azt megmondani? De hogy az emberi faj, 
fokozódó civilisatiója révén, rohamosan halad 
a kihalás felé, azt száraz statisztikai adatok 
igazolják. És ki tudja, vájjon néhány év
tized leforgása alatt a szunnyadó culturerők 
egész tömegét magában rejtő sárga faj nem-e 
fogja elözönleni Európát, hogy megadja a ke
gyelemdöfést a physikailag degenerált európai 
nemzeteknek s culturális erőlködése mellett is 
nem-e fogja gyorsabb lépésekben segíteni elő 
a homo sapiens eltűnését e föld színéről?1

Krecsmárik Endre.

A z  értékesített szemétdomb,
A központi hatalmak tudományos életének 

munkásaira a világháborúban nagyon nemes, 
de annál nehezebb feladat várt; minden pilla
natot, mondhatni, a természet mindeu mole
kuláját felhasználhatóvá, kiaknázhatóvá tenni, 
hogy a kereskedelmünk előtt lezárt külföldi 
sorompók stratégiánk ragyogó dicsőségét sem
mivé ne tehessék kiéheztetéssel kapcsolatos 
enervatio vagy munitiohiány által. Voltaképpen 
ez volt a mi háborúnk legkimagaslóbb feladata.

Természetesen oly kérdések is felmerültek e 
feladatok során, melyeket theoriában már rég 
megoldva láttunk, de békében a gyakorlati kivi
hetőségen tovább dolgozni nem volt szükséges, 
miután a külföldi export oly mennyiségben és 
oly árban bocsájtotta ezeket rendelkezésünkre, 
hogy határozottan nem fizette volna ki magát 
a hazai előállítás.

Most a szűkösség idejében létjogot nyert az 
elmélet, s elégetik magát a levegőt is, hogy 
belőle a lövedékgyártáshoz szükséges salétromot 
nyerhessék; exhumálják a háború elején köny- 
nyelmüen elásott állati dögöket, hogy zsír- és 
csontartalmukat nagyszerű ideával az általános 
szükséglet czéljaira dolgozhassák fel; az állati 
vizeletből robbanó anyagokhoz való fontos kel
lékek lesznek, sőt, tovább megy a tudomány, 
s kilátás van arra, hogy e válladékok xanthin-

1 Közöltük munkatársunknak fenti dolgozatát, mint 
a mostani nagy idők igen érdekes documentumát, de 
ki kell jelentenünk, hogy következtetéseivel nem min
denben értünk egyet. A természet és a történet fényei
ből csak bizonyos egyoldalú nézéssel lehet a fenti 
sötét, pessimistikus következtetésekre jutni. Ha meg
változtatjuk a nézés álláspontját, egészen más követ
keztetésekre is juthatunk. A természet és a történet 
tényei azt mutatják, hogy a nagy pusztulások sohasem 
véglegesek; a halált mindenütt kíséri a feltámadás, az 
elernyedés ideje alatt pedig új erők csirái erősödnek 
meg, melyek az új életben a fokozottabb fejlődést garan
tálják. Azt lehet mondani, hogy az emberiség fejlődésé
nek oeconomiája megköveteli a disruptiv pusztulásokat, 
hogy a feltörekvő új erők érvényesülhessenek. A nagy 
válságok úgy az egyénre, mint a tömegre azzal a ha
tással vannak, hogy az erős rohamosan még erősebb 
lesz és megszerzi erősvoltának olyannyira szükséges 
öntudatát és önérzetét, a gyenge pedig rohamosan le
gyengül, s így a gyorsabb tempójú fejlődésnek nem 
lehet többé akadálya. M. S.
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jából nyert theobromint methylekkel koffeinné 
és theinné alakítják, hogy a pótkávékat és pót- 
theákat a kávéfa gyümölcsével s a theacserjék 
leveleivel teljesen egyenértékűvé tegyék; a régen 
főzelékbe főzött babérlevél porát laurin néven 
nagy sikerrel hozzák forgalomba, hogy a háború
ban lábrakapott kiütéses typhus terjesztőit, a 
tetőket s egyéb rovarokat kipusztíthassák; meg
születnek a tojáspótlékok, gyakorlatba jön a 
mütejkészítés, — de sajnos, a húshiány egye
düli pótszerei továbbra is csak a hústalan napok 
maradnak.

Az ilyen intensiv munkásság mellett csoda-e, 
ha ráterelődik a figyelem még a szemétdom
bokra is, s ezekből az igazán semmibe sem 
vett mellékhelyekből táplálékot kapnak a leg- 
ragyogóbb paloták lakói is éppúgy, mint a leg
szegényebb hadiárvák, s nagyszerű czélok, nem
zeti ideálok megvalósításához szükséges nyers
anyagot monumentális conceptiójú gyáraink.

Mit is találunk a mindennapos szemétdom
bokon ? Csontokat, hamut, különféle magva
kat, zöldséget, gyümölcshéjakat, ételmaradé
kokat, egyéb ételhulladékot, rongyot, vatta- és 
kötszercsomókat, kávéüledéket, virágleveleket, a 
legkülönbözőbb állati hullákat, rossz czipőket, 
öreg dugókat, fürészport stb. Mindezek között 
egyetlen egy nincs, mely a további feldolgo
zásra nem alkalmas: mind értékesíthető. Háború 
előtt a csontot szemétre dobták, s csak alig
0 3 —0'5°/0-ban került mechanikai (faragott vagy 
esztergályozott dísztárgyakként), vagy chemiai 
átmunkálás alá; az utóbbi esetben mint műtrágya, 
enyv, spodium s állati olaj került forgalomba. 
A háborúban a csont tekintélyes zsírtartalmára 
volt legfőbbképen szükség. Ezért a megőrölt 
csontot, tehát csontlisztet, 65—60 fok B. sűrű
ségű ú. n. petroleumaetherrel rázzák össze, 
miáltal a zsír kioldódik; ez oldatból 70 fokon 
való hevítéssel a petroleumaether ledestillálható, 
s szedőben felfogva újból használható; a zsír 
pedig az üstben marad vissza, s különféle tisz
títási eljárás után részben mint ehető zsír, részben 
mint további feldolgozásra (szappan, glycerin) 
alkalmas zsíranyag kerül forgalomba. A zsírtól 
megtisztított csontlisztet zárt helyen, nagy nyo
más alatt, a 31—35°/0-nyi porczszövet kiolva
dásáig vízgőzzel hevítik; az így nyert folyadék 
besűrűsítve adja az enyvet; a visszamaradó 
ásványi anyag a műtrágya egyik fontos alkotó
része. A zárt helyen elégetett csont a folyékony 
testek tisztítására használt spodium, mely a 
háború alatt carbo ossium (Knochenkohle, csont
szén) név alatt a belgyógyászat egyik legfon
tosabb gyógyszerévé lett, legtöbb esetben hús- és 
vérszénnel együtt (Thierkohle, carbo animalis.)

A spodium gyártásánál mellékterményként 
szereplő ammoniumcarbonat fontos szerepet 
játszik a munitiógyártásnál, s a csontkátrány 
úgyis mint kenőcsanyag, úgyis mint állatgyógy
szer keresett czikk. (Valaki nemrég oly czipő- 
talpat szabadalmaztatott, mely állítólag csont
liszt s enyykeverékből áll, s valamelyes kemé
nyítő eljárással vízállóvá van téve.)

Nem kevésbbé fontos szerephez jutott a 
háborúban a fahamu is. A fahamu ugyanis 
nagy mennyiségű hamuzsírt (kalium carbonat)

tartalmaz, mely egyszerű leforrázással máris 
kiválasztható belőle. Alig van czélszerűen beren
dezett háztartás, a hol, szappan hiányában, a 
testetlen konyhabútorokat, padlót, edényeket 
nem hamuzsíroldattal tisztítják, sőt, a fehér- 
neműek mosásánál is mindenesetre jobb szol
gálatot tesz, mint az ú. n. mosószóda.

A gyümölcsmagvak mind értékesíthetők, s 
némely szemétdomb tényleg százakat nyelt el 
ezek értékében. Ugyanis a magvak számottevő 
olajmennyiséget tartalmaznak, s csak a béke
idők olajbőségének tulajdonítható, hogy azelőtt 
nem foglalkoztak annak kinyerésével. Most ma
gasabb nyomás alatt prés alá kerülnek, s az 
így olajtalanított (ab oleo liberata) magvak még 
mindég nem dobatnak el, hanem pörkölés után 
kávépótlékul szolgálnak, amenyiben dús fehérnye- 
és czukortartalmuk még mindég érték. így hát 
élvezzük a gyümölcs húsát, olaját és magvát 
mint pótkávét. A gyümölcshéjakat, zöldséget, 
ételhulladékokat, kávéüledéket sem dobjuk már 
szemétre, mert a tizedik szomszéd is érdek
lődik egy kis ennivaló után disznója vagy 
baromfia részére, s ezekért kárpótlásul szívesen 
enged át egy kis trágyát a zöldséges kert táp
lálására.

A papirt rongyból csinálják, tehát a papir- 
hiány legelőször is a rongyot tette keresett 
czikké. Csomagoláshoz szükséges papirt lehet 
ugyan szalmából és farostokból is előállítani, 
de finomabb papirneműek készítéséhez feltétlen 
ingrediencia a rongy. A szemétdombok rongyai 
tehát, feldarabolva, kiporolva, lugozva, szétfé
sülve, fonalából szétfosztva, enyvvel keverve, 
sajtolva és szárítva, mint írópapir feküsznek 
asztalainkon, és sokszor milliók életéről s mil- 
liárdok sorsáról tartalmaznak írásokat. Az enyv- 
nélkül készült papír az itatós, vagy szűrő papír.

A vatta- és kötszercsomók szintén nagyon 
értékes és nem odavaló lakói a szemétdombok
nak A gyapot, mint lapunk márcziusi számában 
is olvastuk, úgyszólván hegemonikus amerikai 
termék. így most, mikor Amerika szintén ellen
ségeink közé szegődött, legfőbb ideje volt a 
régi, piszkos, elhasznált vatta- és kötszercsomó
kat a kötszergyáraknak beküldeni, a hol fer
tőtlenítéssel, tisztítással és átfésüléssel a vadonat
újakkal teljesen egyenértékűvé tétetnek. Az egész 
közegészségügyünk csődöt mondott volna rövi
desen, ha ezt az eljárást be nem vezetik.

A fűrészpor mindezeknél nem kevésbbé fon
tos, sőt a lövedékgyártásnak egyik legszüksé
gesebb kellékét szolgáltatja. Ugyanis, lúgokkal 
nyerik belőle a cellulózét, mely concentrált sa
létromsavval összetett aetherré, a nitrocellulo- 
zevá lesz. Ennek di-, tri- és tetranitrat alakja a 
collodiumgyapot (ebből készül a műselyem is), 
míg a magasabb nitrátokból a robbanógyapot 
(pyroxylin) lesz, melyre hadvezetőségünknek 
annál is inkább nagy szüksége van, mivel ez 
a füstnélküli lőpornak is alkatrésze. A robbanó
gyapot camphorral összegyúrva adja a már nem 
robbanó s közismert celluloidot.

Utoljára szóljunk az illatos virágokról, melyek
nek földre hullott szirmai szintén a csontok, 
rongyok s egyebek sorsára kerültek azelőtt, 
most szépen összegyűjtik őket, felvágják apró
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darabkákra és szellős helyen kiszárítják. Elő
ször is, télen kályhára hintve, a legkellemesebb 
szobaillatosítók, másodszor nem megvetendő a 
velük való kereskedés sem, a mennyiben a 
gyógyszerészek s droguisták a tömjén, myrrha 
és egyéb tropikus eredetű illatszerek hiányában 
kész örömmel adnak kilójáért 8—10 koronát.

Ezzel aztán üres is lett a szemetes gödör s 
mutathatja azt bár, hogy rá voltunk még erre 
is szorulva, hiszen ez még se nem szégyen, se 
nem bűn, de viszont élénk bizonysága annak, 
hogy leleményességünk és tudásunk ad létjogo
sultságot nekünk a népek versenyében, nem 
pedig a lelketlenül szerzett dollároknak hitvány 
üzérkedéssel szétgurított milliárdjai

Jakabfalvy Árpád.

A villámcsapásokról és a villám
hárítókról.

Ma, mikor az összes nevezetesebb épüle- 
letek, tornyok, templomok, gyárkémények úgy
szólván kivétel néikül el vannak látva villám
hárítókkal, érthetően felmerülhet az a kérdés, 
hogy az ó- és a középkorból reánk maradt 
épületeket mi védte meg villámcsapások ellen, 
mikor Franklin Benjámin találmányát még nem 
ismerték.

Ezzel a kérdéssel valószínűleg sokakat za
varba lehetne hozni és alapos kétséget lehetne 
támasztani a villámhárítók szükségességét és 
hasznát illetőleg. Pedig a kérdés fogópontja 
egész más helyen van, mint sokan hinnék.

Ugyanis a megfigyelések és a villámsta
tisztika bizonyítják, hogy a villámcsapások 
száma egyre nő és visszafelé következtetve 
valószínű, hogy a villámveszedelem a régi idők
ben igen csekély volt. Ezért maradtak meg 
régi híres templomok és épületek abból a kor
ból, mikor még villámhárító nem is volt.

Hogy a villámcsapások egyre gyakoribbak 
lesznek, annak oka azon általános légköri 
és időjárási rendellenességeket előidéző hatal
mas világrendváltozáson kívül, melyeket kü
lönösen a lefolyt esztendőkben bőven volt alkal
munk megfigyelhetni, culturánkban is keres
hető.

A műveltség földéhsége és a különféle ár
vízveszedelmek ellen való védekezés a szá
razföldek vízrajzi viszonyait alaposan felforgatta. 
Lassanként eltűnnek a mocsarak, megszűnnek 
a hatalmas árterek, szabályozták a folyók med
rét, megközelíthető lett a tavak partja s mind
ehhez járul az őserdők kiirtása, melyek mind 
olyan tényezők, a mik a légköri elektromos
ságra és a csapadékmennyiségekre úgy látszik 
fontos befolyást gyakorolnak.

Egyfelől a természet tőlünk független ős
ereje, másfelől a saját magunk teremtette fel
színváltozások közös erővel kényszerítenek ben
nünket az egyre jobban való védekezésre.

Ma már kimutatható az is, hogy a villám- 
csapás okozta veszedelem különböző vidékeken 
és különböző helyeken más és más. Legritkább 
a villámcsapás sűrűn lakott, nagy városokban,

a hol minden egymillió épületre évente kb. 200 
villámcsapás esik; falvakban ez a szám m ára 
kétszeresére, magányos épületekben, tanyákban 
750-szeresére emelkedik. Württembergi megfi
gyelések szerint 5000 épület közül évente egyet 
ért villámcsapás.

Legkedvezőtlenebb helyzete van e tekin
tetben a templomtornyoknak és a magas gyár
kéményeknek, melyekbe oly sűrűn beleüt a vil
lám, hogy egymillió ilyen tárgyra évente több 
ezer viilámcsapás jut, sőt némelyek szerint 
15—20,000 is. Oly óriási szám ez, hogy szinte 
félelmetes leírni.

Függ a villámcsapások sűrűsége a föld
rajzi fekvéstől is. Hegyes, dombos vidéken na
gyobb a veszedelem, mint síkföldön, továbbá 
az átvonuló zivatarok száma sem minden or
szágban egyforma. Nálunk átlag 20 zivatar van 
évente, de néha már 40 is előfordult egyes helye
ken. Vannak helyek, illetve tárgyak, melyekre 
szinte „utaznak“ a villámcsapások. Karinthiában 
a Rosenbergen Orsini grófok birtokán áll egy 
templom, melybe régente minden nagyobb zi
vatar alkalmával lesújtott a villám, úgy hogy 
egy időben már istentiszteletet sem mertek benne 
tartani. Megesett, hogy egyetlen zivatar tartama 
alatt öt-hatszor, sőt tízszer is érte villámcsapás 
a tornyot, melyet végre 1770-ben teljesen 
tönkre is tett, úgy hogy összedőlt.

A templomot azonban csakhamar újból fel
építették, de megint csak a villámok martalékául, 
úgy hogy 8 évvel később már — mikor egy
szer egymásután 5 villámcsapás érte — újból 
teljesen bedűlőfélben volt.

Ekkor a templomot még egyszer alaposan 
kijavították és a tornyát villámhárítóval látták 
el. Ez a veszedelmet egy csapásra megszün
tette és nem is csapott le itt a villám, csak 
újabb öt év eltelte után, de akkor is csak egy
szer és semmi bajt nem okozott, mert a villám
hárító a csapást levezette.

A strassburgi dóm tornyának javítására, 
illetve a villámcsapás okozta károk megszünte
tésére a régi időkben minden évben ezer fran
kot elköltötték, míg Gay-Lussac javaslatára vil
lámhárítóval el nem látták a tornyot. Ezt hiva
talos feljegyzések tanúsítják.

1895. év júniusában a szászországi Wenz- 
low falu tornyába ütött be a villám és a torony 
féloldalát teljesen lerombolta. 1897. évben hús
véthétfőjén a lindení ultramaringyár villámhá
rítóval el nem látott kéményét döntötte össze 
egy villámcsapás, úgy hogy a 60 méter magas 
kéményből csak 6 - 8  méteres csutak maradt. 
A leomló téglák a gyárban rettentő pusztítást 
vittek végbe.

Münchenben 1899 július 24-én az Ellern- 
féle papírgyár villámcsapás okozta tűzvész foly
tán teljesen leégett, mert a villámcsapás okozta 
tűzvész rendesen oly gyorsan terjed, hogy ol
tani alig lehet. Tavaszszal és nyaranta úgyszól
ván minden héten olvasunk villámsujtotta em
berekről és egy ízben egy nagybátyámnál is 
előfordult pár éve, hogy a megrakott takarodó
szekéren a bérest agyonütötte a villám. Más 
alkalommal ugyanőnála két ökröt sújtott agyon 
a villám.
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Hozzám közelállóktól hallottam emlegetni 
egy kaposvári urat, a kit selyembélésű kalapja, 
ruhái és a zsebében szerencsés módon elhe
lyezett fémtárgyak (kulcsok, pénz, óraláncz stb.) 
mentettek csak meg a haláltól. így is testének 
egyik fele feketére égett és megbénult, melylyel 
a villámcsapás alkalmából egy légvonatos pajta 
kapufélfájához dülleszkedett.

Rendkívül ritkán fordulnak elő, de a kép
zelhető legveszedelmesebbek az úgynevezett 
gömbalakú villámok, melyeknek lényegét máig 
sem ismerik. Ezek a lecsapás után úgy gurul
nak tova, mint valami lapda és a mi útjukba 
kerül, azt elpusztítják. Ezek ellen még a leg
jobb villámhárító sem ér semmit.

A legutolsó ilyen villámcsapást 1901. év 
júniusában figyelték meg Felső-Hesszenben, a 
schotteni járásban, Altenhain község mellett. 
Ennek a leírását szószerint itt közlöm:

„A földeken dolgozó munkások déli pihe
nőjük alatt nehéz felhőket láttak tornyosulni. 
Sietve menekülve a zivatar elől hazafelé, egy
szer csak látják, hogy a közeli erdőből kosár
nagyságú tűzgömb gurult elő, mely valamivel 
a föld színe felett elég lassan haladt előre. 
Mindent, a mi útjába esett, szempillantás alatt 
összerombolt. Babföldön futott keresztül és a 
babkarókat úgy szétroncsolta, mint a szalmát. 
Azután egy tyúkon gurult keresztül, mely nyom 
nélkül eltűnt a napvilágról. Majd beleütközött 
az útkaparó háza sarkába és letépett néhány 
nehéz sarokkövet arról. Végre egy erdészlak 
előtt a tünemény eloszlott. A tűzgömb egész 
útvonalán mindent elperzselt.“

Úgy látszik, hogy a villám gyújtóhatása az 
elektromos kisülés időtartamától függ. Az igen 
rövid ideig tartó elektromos kisülés erős me
chanikai hatásokat fejt ki, de nem igen gyújt. 
Ez az úgynevezett hideg villám; a villámcsapá
sok háromnegyed része ilyenekből származik. 
A gyújtó vagy meleg villámok esetében az 
elektromos kisülés aránylag hosszabb ideig tart

De még a gyújtó villámok sem igen okoz
zák az épületek belsejében tartózkodó egyének 
halálát, legfeljebb bénulást, időleges süketsé
get stb. Halálos villámcsapás másfélmillió em
ber közül egyre esik évente. Villámlás idején 
maradjunk a szobában fémtárgyaktól, csillárok
tól lehetőleg távol, nyugodtan ülve, vagy fekve.

A franczia lapok 1813-ban arról írtak, 
hogy Saint Bonnet község mellett kis tó köze
pén egy öreg tölgyfa állott, melybe oly erővel 
sújtott a villám, hogy a tóban levő halak mind 
elpusztultak tőle. Állítólag kezdődő megfőzés 
tüneteit tapasztalták rajtuk.

A mi kivénhedett, híres, öreg Normafán
kat is villámcsapások tették tönkre néhány év
vel ezelőtt.

Gyorsan robogó vonatokat gyakran ér 
villámcsapás, a mi természetes is, mert még 
szaladó emberek okozta csekély léghuzam is 
veszélyes szokott lenni zivataros időben az ille
tőre. Csakhogy a vasúti kocsik vasalkatrészei 
Faraday-kalitka rendszerű villámhárítót alkot
nak az utasokra nézve, így ezen csapások bajt 
sohasem okoznak.

A villámhárítók védő hatását illetőleg meg
oszlanak a vélemények. Újabban ugyanis 
sokan kardoskodnak a mellett, hogy a felfogó- 
rudak, illetve szívócsúcsok alkalmazása felesle
ges is1, míg régebben az a felfogás merevedett 
meg, hogy a csúcsokon a légköri villamos fe
szültség folytonos kiegyenlítődést nyer és ezál
tal az eruptikus kisüléseknek elejét vágja.

Ugyanis a villamosságnak az a tulajdon
sága van, hogy csúcsokon és éleken erősen 
sűrűsödik, annyira, hogy ott kiáramlik. 
Ezért például a drótnélküli távíróberendezések 
antennadrótjait egész különleges módon kell

I. Villám fényképe.

kifeszíteni, hogy a lekötések helyein keletkező 
hurokcsúcsokon nagy áramveszteségünk ne 
legyen.

Minden villamos áramlás pedig nyugodt 
feszültségkiegyenlítődést jelent, ami elejét veszi 
romboló kisülések keletkezésének. Ezzel magya
rázzák a szívócsúcsok védő hatását.

Viszont igaz, hogy a legbiztosabb villám
hárító rendszer a Faraday-féle, csúcsokat egy
általán nem is alkalmaz, csak sűrű dróthálóza
tot az épület felett. Ez a hálózat rendszerint 
vörösrézkötelekből (csupasz kábel) áll, melyek 
végigfutnak az összes tetőgerinczeken és szé
leken, azonfelül pedig fél vagy egy méternyi 
közökben össze vannak kötve egymással, hogy 
mintegy hálót alkotnak.

Ez a. villámhárítórendszer az, mely abso
lut biztonságot nyújt és ilyennel különösen 
lapostetejü épületeket szokás felszerelni. Úgy
szólván csak a katonai kincstár és a robbantó
szergyárosok alkalmazzák, mert sokkal drá
gább, mint a Franklinrendszerü.

Hogy pedig a Franklin villámhárító is meny
nyire biztos, azt jellemezheti az a körül-

1 Lásd Uránia 1915, 255. oldalon Kádár Dávid 
czikkét.
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2. Villám fényképe.

mény, hogy az összes világhírű épületek és ki
rályi paloták csak ilyennel vannak felszerelve. 
Fontos csak az, hogy a szerelés szakértelem
mel készüljön és a földelés tökéletes legyen.

Jó földelés alatt azt értjük, hogy villám- 
csapás esetén a levezetőkábelek állandóan 
nedves talajrétegbe vezessék a villamos töltést, 
mert csak ilyen földben fog az magának to
vábbi utat találni és hagyja el a házat védő 
drótokat. Ez a legfontosabb követelménye a 
jó villámhárítónak.

Hogy milyen mélyen van állandóan nedves 
talajréteg, azt általánosságban megmondani 
nem lehet. Rendes körülmények között 4—5 
méter mélyen már találunk nedves talajt, de 
lehet, hogy másutt 10 méter mélyen sem. Ter
mészetesen olyan mélyre kell menni, ha sokba 
kerül is, a hol legnagyobb szárazság idején is 
nedves a talaj, mert különben az egész villám
hárító nem ér semmit.

Valamely a talajnedvességtől elzárt kisebb 
vízgyűjtőmedencze nem ád jó földelést, habár 
a lemez vízben áll is.

Gyárkémények földlemezét nem szabad köz
vetlenül az alapozás (rókatorok) mellett leásni, 
mert ott a talaj csakhamar elég messze átme
legszik és kiszárad. El kell vinni a lemezt leg
alább 8—10 méternyire onnét.

Földlemez gyanánt leghasználatosabbak 1 m2 
felületű, 1/2 vagy 1 mm vastag vörösrézlapok. 
Lehet e helyett rézfonatot, vagy több ágban 
szétbontott, nagy felületen szétterített vörösréz
kábelt is használni. Szokásos a kiásott gödör 
fenekén többméteres vasrudakat a földbe verni 
és ezeket egymással kölcsönösen összekötni 
rézkábelekkel. Ez utóbbi a legújabb eljárás.

Nem elég azonban csupán a földlemez kellő 
elhelyezésére ügyelni, hanem azonfelül még 
időnként méréseket is kell eszközölni, hogy jó-e 
még a földelés. A mérés elég egyszerűen el
végezhető, a hozzá való műszerek között olcsó 
árúak is vannak, vidéki birtokosoknak azért 
ilyenek beszerzése ajánlatos.

Nagyobb objectumok tulajdonosai rendesen 
megszoktak bízni egyes czégeket a villámhárí
tók rendszeres vizsgálatával. így például a 
Magyar Szent Korona épületein levő villámhá
rítók vizsgálatát évente az Ericson magy. vili. 
r. t. eszközli.

Hogy ez a vizsgálat mennyire szükséges, 
érdekesen mutatták a székesfővárosi vásárcsar
nokok. Ezeken a villámhárítókat több éven át 
nem vizsgálták és mikor nemrégiben újból mé
réseket eszközöltek, kiderült, hogy már majd
nem minden földelés rossz. Természetesen 
azonnal rendbehozták azokat. Annál érdeke
sebb ez, mert a vásárcsarnokok a városban 
szerteszét feküsznek és csak egyiken volt ki
fogástalan a berendezés az új mérés szerint.

Mivel villámcsapás esetén az a fontos, hogy 
a villamosságot minél nagyobb felületen elosz- 
szuk, minden a villámhárítóvezetékek közelé
ben levő nagy fémfelületet össze kell kötni a 
villámhárítókkal. így tetők vasszerkezetét, bá
dogtetőket, ereszcsatornákat, víztartányokat, vas
oszlopokat, vasbetonszerk izetek vasbetétjeit, 
gáz- és vízcsöveket stb. Nem kell attól félni, 
hogy ezzel tüzet okozunk, sőt ellenkezőleg, 
ennek elmulasztása okozhat veszedelmet.

Ugyanezen okból nem szokás ma már szi
getelő porczellángyűrűket sem tenni a levezető 
kábelek vastartóiba, mint régente divatos volt.

3. \  viharfelhő positiv elektromosságának megosztó hatása.
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Ez csak drágítja és némileg rontja a berende
zést, mert a sok vastartó is ( lég nagy vasfelü- 
ietet képvisel, melyen a villamosság szinte el
oszolhat, ha nincsenek a szigetelő gyűrűk.

A felfogórudak alkalmazására azt szokták 
alapul venni, hogy az épület minden kiemel
kedő csúcsa és éle ellátandó egy-egy felfogó
rúddal. Jó védőtérnek mondjuk azt a térfogatot, 
a mit úgy nyerünk, ha a csúcs magasságának 
másfélszeresével, vagy esetleg kétszeresével, 
mint sugárral, kört írunk le és innét a csúcsig 
egy kúpot képzelünk. A mi ebbe a kúpba bele
esik, annak a villámhárító jó védelmet nyújt. 
Valóságban ez a védőtér inkább parabolikus.

. Ez azt mondja, hogy minél magasabbak a 
felfogórudak, annál jobb a védelem és pél-

4. Különböző hosszúságú felfogórudak a tető alakja szerint.

dául hosszú egyenes gerinczen annál kevesebb 
rudat kell alkalmazni.

Felfogórúd gyanánt rendesen 5 —4 méter 
magas tömörvasrudakat, vagy még inkább Man
nesmann aczélcsöveket szokás használni. Ennek 
a felső végére azután rájön a tulajdonképpeni 
szívócsúcs, mely aranyozott rézből szokott lenni 
és 15—50 cm hosszú.

Mivel azonban idővel még ez is oxydálódik, 
szokás ennek a csúcsát platinaezüstkupakkal 
vagy tűvel látni el, mely az időjárást legjobban 
kiállja. Már pedig a felfogórúdon legfontosabb 
a csúcsnak az oxydmentessége. Tűzben ara
nyozott csúcsok sokkal tartósabbak, mint a gal- 
vanikus úton aranyozottak, csak ma már nem 
igen vannak forgalomban, mert drágák. Egyes 
szakemberek szerint a platinacsúcsok egyálta
lán nem jelentenek semmi előnyt.

A szívócsúcs gyakran készül 4, 5, 7, sőt 
néha még 32 csúcscsal is és nagyobb védelmet 
kívánó helyekre, mint gyárkémények, templom- 
tornyok, víztornyok stb. rendszerint legalább 
négyágú csúcsot szokás tenni, de ezt alulról a 
nagy magasság miatt nem igen vesszük észre. 
Nagy jelentősége ugyan ennek sem igen van, 
sőt a felfogócsúcs még gömbalakú is lehet.

Gyárkéményeknél nem czélszerű a felfogó 
rudat a szikrafogókosár tetejébe, a kémény 
középvonalába tenni, mert ott a nagy hőségtől 
hamar pusztul. Ezért alkalmazzák ma már min
dig oldalvást.

Egyes ezégek gyárkéményre felfogórudat egy
általán nem is tesznek, hanem csak a kémény 
fedőköveit borítják erős horganylemezzel vagy 
ónozott vaslemezzel és ezt kötik össze a föld
vezetékkel.

A szívócsúcsok a felfogórudakra mindig 
úgy vannak rácsavarva. A csúcs alá egy réz
gyűrűt szorítunk, melynek megfelelő hüvelye 
van a rézvezeték végének beforrasztásához. A 
vasrúd maga vezetőül nem szolgál, hanem a 
levezető rézkábelt vagy rácsavargatjuk, vagy ha

Mannesmann-csövünk van, annak a belsejébe 
belehúzzuk. Itt ajánlatos a vezetéket a rúdhoz 
újból hozzákötni.

Vezeték gyanánt régente szokásban volt 100 
mm'2 keresztmetszetű laposvasak alkalmazása, 
de újabban jóformán mindig 35 mm2 kereszt
metszetű csupasz vörösrézkötelet használnak. 
Ennél vékonyabb vezetéket egyáltalán nem ta
nácsos alkalmazni, sőt jobb munkáknál 50 mm2 
keresztmetszet is szokásos.

A vezeték mindig kösse össze az összes fel- 
fogórudakat és lehetőleg minden két három

5. Villámhárító berendezés több földvezetékkel.

rúdnak megfelelően adjunk egy földvezetéket. 
Tornyoknál, kéményeknél szokásos a földveze
téket az északi oldalon levezetni. Hacsak le
het, adjunk mindenkor legalább két földvezetéket.

Hogy a földeléseket mindenkor vizsgálni le
hessen, minden földvezetékbe be kell szereltetni 
úgynevezett próbakarmatyút. Ez arra szolgál, 
hogy ott a vezetékhálózatot szét lehessen vá
lasztani és a földelés jóságát a hálózattól füg
getlenül lehessen vizsgálni.

Hisszük hogy bár ezekből a sorokból a vil
lámhárítószerelést aligha tanulja meg valaki, 
de a rendelőknek a munkák ellenőrzésénél némi 
útmutatást mégis nyújthat.

Medvey Lajos.

A bor mint táplálék.
Napi eledelünk számottevő tápanyagai a szén- 

hydrátok, a zsírok és a fehérjék. Ez anyagok 
alkalmas csoportosítását és arányait maga a 
természet sugallta, évszázados gyakorlat fino
mította, sőt valóságos konyhaművészetté emelte.

Az antialkoholikus küzdelmek hevében a bor 
táplálóértékére nem mert gondolni az ember. 
Az iszákosság nyomában járó szomorú jelen
ségek, testi és lelki defektusok, erkölcs és tár
sadalom ellen elkövetett bűnök, kihágások 
hosszú sora komolyan akadályozta a bor élve
zetének ajánlását. így nem is csoda, ha a tár
sadalomnak mindenképpen indokolt és szük
ségessé vált antialkoholistikus küzdelmei köze
pette nem vettük észre, — helyesebben — nem 
mertük észrevenni a bort, a sört mint első
rendű táplálékot. És ha mint ilyet ismertük 
légyen is, semmiképpen sem mertük volna 
ajánlani a népnek mint szénhydrátpótlóanyagot, 
mert hiszen erre a háború előtt semmi szük
ség nem volt, a mikor a szénhydrátokban 
dúskált és válogathatott még a szegény ember is.

35*
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Ma azonban, mikor a szénhydrátok, zsírok, 
fehérjék mennyiségi és minőségi fogyasztása 
személyenkint korlátoztatott, másképpen áll a 
dolog. Ma már nem félhetünk a vádtól, hogy 
a mikor a bort a táplálékok sorába iktatjuk, 
elősegítenők a részegeskedést.

Hogy a bor s épp úgy a sör táplálék és pedig 
elsőrendű táplálék, az a legújabb idők kutatásai 
alapján minden kétségen kívül áll.

A bor táplálóértékét ugyanúgy fejezzük ki, 
mint a hogy az más táplálékoknál szokás. 
Kifejezzük a szervezetben való elégéséből szár
mazó hő mennyiségével. Mindamaz anyag, 
mely a tápcsatornában nehezen változik át a 
szervezet szövetei közé felszívható formájúvá, 
vagy ha felszívódott, molekuláris ereje nem 
érvényesül kellőleg, nem jó táplálék. Ellenben 
minden olyan anyag, a mely gyorsan járja be 
a szöveteket és molekuláinak helyzeti energiája 
nagymennyiségű hőenergiává fejlődik, első
rendű táplálék. Ilyennek bizonyult a borban 
levő alkohol.

Binz K. bonni orvostanár 'szerint 1 g alkohol 
elégéséből származó hő 71, míg a széné 8 
a hydrogéné 34'5 kalória (hőegység). Kalória 
alatt értik azt a hőmennyiséget, a mely szük
séges 1 g víznek 0° C-ról l u C-ra való fel- 
melegítéséhez. Az egészséges ember naponkint 
2200 ily kalóriát termel. Binz szerint tehát 1 g 
alkohol elégéséből annyi hő fejlődik, amennyi 
elegendő 71 kg víznek egy fokkal való fel- 
melegítésére. Egy liter óbor (10°/0 alkohol) 
így 710 kalóriát termel, vagyis az említett 2200 
kai. napi hőmennyiségnek közel egyharmadát!

Ha az alkohol taplálóértékét összehasonlítjuk 
más tápanyagok értékével, kiderül, hogy az 
alkohol mindjárt a zsírok után következik.

1 g alkohol 74 kalória
y> „ csukamájolaj 94

„ marhahús 56
„ húsfehérje 5-7 ■ V

„ disznózsír 9-4 V

„ keményítő 44 *>

„ munkástáplálék1 0-9

Tekintve azonban az alkoholnak a szervezet 
szöveteiben való gyors haladását, azaz a táp
szerveknek kevésbbé való igénybevételét, meg
terhelését, a zsírokkal egyértékűnek tekinthető. 
Ez előnyét Binz egyszerű összevetéssel juttatja 
kifejezésre. „Egy ember, ki naponkint 4 evő
kanál csukamájaolajat bevesz, kifejt belőle 455 
kalóriát, feltéve, hogy az egészet megemésztette. 
Ez körülbelül négyhetede annak, a mit 100 g 
alkohol (1 1 óbor) kifejt, vagy ugyanannyi, 
a mennyit 64 g alkohol kifejt. Egy üveg rajnai 
bort könnyen adhatunk egy typhus-betegnek, 
de a megfelelő csukamájolajat aligha.“

Daczára annak, hogy az alkohol helyes arány
ban adagolva (naponkint 1 1 bor alakjában, az 
is fogyasztáskor vízzel hígítva) ily kiváló táp
láléknak bizonyul, felmerül bennünk a kétely:

1 33 belga munkás (Slosse és van de Weyer mérései), 
továbbá 12 finnországi munkás tápláléka (Sundström 
mérése). Abderhalden-. Handbuch d. biochemischen 
Arbeitsmethoden 111. 2. Bd.

nem idéz-e elő útjában zavarokat, mérgezést, 
nem gyengíti-e a szerveket? Tehát ily kis adag
ban is nem merülnek-e fel, ha redukálva is, 
azok a bajok, miket az alkoholistáknál (iszákosok
nál) tapasztalunk?

Erre nézve számos újabb keletű, kimerítő 
mérés és megfigyelés áll rendelkezésünkre:
, Klemperer, Penzoldt, Wolffhardt, Magnas— 
Levi rendszeres adataikkal kimutatják, hogy az 
alkohol kis adagjai az emésztést elősegítik.

Mori R. a müncheni egészségtani intézetben 
végzett kísérleteinek eredménye szerint kis adag 
alkohol a vesék működését javítja. Adatai a 
következők:

A húgy mennyisége 
5 óra múlva:

1 1 víz megivása után 385 cm13
„ „ szénsavas víz megivása után 629 „
„ „ müncheni sör „ „ 1012 „
„ „ bor „ „ 1600 „

Szerinte a híg alkoholnak, bornak, sörnek 
élvezete jótékony hatású a szív működésére, a 
központi és kerületi idegrendszerre egyaránt. 
Megkíméli a szervezet zsír- és fehérje-készletét, 
miáltal erősödik, hízik a test. Ezt más szak- 
tekintélyek eredményei is igazolják.

A bor (melyből hazánk évi termelése átlag 
5 millió hektoliter) nagy táperő-megtakarítást 
jelent, akár zsírban, akár fehérjében, vagy szén- 
hydrátban, a miről a következő összevetés 
szemléltetően tájékoztat:
100 1 bor tápereje megfelel 7 5 kg disznózsír

12 5 „ hús 
173 „ liszt 
789 „ munkás-étel

tápértékének.
Ezek után kétségtelen, hogy a bort nem 

szabad mint luxusitalt felfognunk s korlátlanul 
fecsérelnünk jelen napjainkban, a mikor a zsírok, 
fehérjék és szénhydrátok beszerzése megnehezült, 
fogyasztásuk korlátoztatott.

Lendvai János.

Alacsony hőmérsékletek előállítása 
vízgőzzel.

Ismert tapasztalati igazság, hogy a testek 
halmazállapotának megváltozása azok meleg
mennyiségének megváltozásával jár. Ha pl. va
lamely szilárd testet melegítünk, úgy bizonyos, 
az illető testre nézve jellemző hőmérséklet mel
lett folyékony lesz, a folyékony test pedig to
vábbi hevítés után, ismét egy jellemző hőmér
séklet mellett légnemű halmazállapotba jut. A 
halmazállapotváltozások leírt rendje csak akkor 
következik be, ha a testhez kívülről meleget 
vezetünk; a megfordított rendben lefolyó hal
mazállapotváltozások a test melegmennyiségé
nek kisebbedésével járnak, — tehát meleg sza
badul fel. A melegfelvétellel járó physikai 
változások alkalmasak alacsony hőmérsékletek 
előállítására. A jégkeverékeknél (jég és valami
lyen só keveréke) például a só megolvasztásá
hoz szükséges melegmennyiség a jégből vonó- 
dik el, a mi a jég tetemes lehűlését eredmé
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nyezi. Lehűlést okoz a párolgás jelensége is. 
A párolgásnál létrejövő melegelvonás az alap- 
gondolata mindazon eljárásoknak, a melyek
kel alacsony hőmérsékleteket állítanak elő. Az 
élénk párolgásnak megfelelőleg a lehűlés folya
mata gyorsabb, nagyon élénk párolgásnál a 
környezet pillanatok alatt hűl le. A párolgás 
élénksége többek között a párolgó felületre 
gyakorolt nyomástól is függ. Kis nyomások 
esetén a párolgás élénk, légüres térben pedig 
rendkívül gyors. A párolgás élénksége továbbá 
a párolgó folyadék anyagi mineműségétől is 
függ és két folyadék közül alacsony hőmérsék
letek előállítására egyenlő körülmények között 
az lesz alkalmasabb, a mely élénkebben páro
log, s a melyről még a physikus azt mondja, 
hogy nagy párolgási melege van. Párolgási me
legen a physikusok érteni szokták a folyadék 
tömegegységének elpárologtatásához igénybevett 
melegmennyiséget. Az idevonatkozó vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az ammóniák, kénsav, szén
sav a megkövetelt előnyös tulajdonságokkal 
rendelkeznek, s hogy elpárologtatásuk által 
alacsony hőmérsékleteket gazdaságosan lehet 
előállítani. Igen mély hőmérsékleteket azonban 
mégsem folyadékok elpárologtatása által nyerik; 
a gázakat, például a levegőt, igen nagy nyo
másoknak vetik alá, majd hirtelen kitágulni 
engedik, miáltal tetemes hőfokcsökkenés áll elő. 
A lehűlt gázt az ugyanazon eljárásnak alávetett 
újabb gáztömeg lehűtésére már felhasználva, 
fokozatosan igen mély hőmérsékleteket tudnak 
előállítani, a melynél a levegő folyósodik.

A folyadékok elpárologtatása által tehát, a 
párolgáshoz igénybevett melegmennyiség miatt 
a környezet lehűl. A gyakorlati 1 eljárásoknál, 
például a jéggyárakban, a gazdasági szempon
tok azzai a követeléssel lépnek fel, hogy a 
hűtési eljárásokhoz igénybevett és elpárologta
tott folyadékot újból folyékony állapotba vigyék 
vissza, majd azt újból elpárologtatva, új lehű
lést létesítsenek. A gőzök cseppfolyósítása vagy 
összenyomással vagy lehűtéssel érhető el. Itt 
azonban az összenyomás magában véve nem 
elegendő, mivel az összenyomásnál keletkező 
meleg a hütőképességet befolyásolná. Az alkal
mazott hűtési eljárások menetét különben váz
latosan az 1. rajz tünteti fel.

A G edényben végigfutó kígyózó csőben van az 
elpárolgásnak alávetett folyadék, pl. ammóniák. 
A G edény maga csak igen alacsony hőmér
sékletnél fagyó só- vagy chlorcalcium- oldattal 
van megtöltve; a kígyózó csőben foglalt ammó
niák az elpárolgáshoz szükséges meleget a só
oldatból veszi, miért is ez lehűl. A lehűlt só
oldat a rajzon látható úton a G edényt elhagyja, 
zárt csőrendszeren át a hütendő helyiséget be
futja, ott rendeltetését • elvégezve, felmelegedve 
ismét a G edénybe visszafut, hogy itt újból le
hűlve, munkáját újból elvégezhesse. A vázolt 
leírásból kiviláglik tehát, hogy a párolgó folya
dék csak a sóoldat közvetítésével végzi a hű
tést. A közvetett eljárásnak okai vannak. A sós
vizet szállító csőrendszer alkalmasabban ren
dezhető el és sokkal kevesebb veszedelmet 
hord a sósvizet tartalmazó csőrendszer, mint 
akkor, ha maga a maró hatású hűtőfolyadék

(ammóniák vagy kénsav) keringene a csőrend
szerben és ez futná át a lehűtésre szánt helyi
ségeket. Ha tömítési hiányok vagy csőrepedé
sek miatt a maró hűtőfolyadék a csőből kifoly
nék, nagy károkat okozhatna anyagban s ve
szedelmet jelentene az emberi életre nézve is. 
A refrigatornak nevezett G edényben kígyózó 
csőnek vége C compressorba torkollik és a 
szelep zárja el a compressor hengerének üre
gétől. Ha a compressor dugattyúja felfelé emel
kedik, a szelep kinyílik, a hűtőfolyadék a ke
letkezett nagyobb tér miatt erősebben párolog, 
s a párák betöltik a dugattyú alatt lévő teret. 
A mint a dugattyú lefelé mozog, a szelep be
csukódik, a hengerben foglalt gőzök komprimá- 
lódnak és b szelepen át K  hűtőn átvezetett kí
gyózó csőbe jutnak. A comprimálás és hűtés 
együttes eredménye, hogy a hűtőfolyadék gőze 
ismét cseppfolyós halmazállapotba jut. A lecsa
pódott gőzökből keletkezett folyadék Cí szabá
lyozó szelepen át ismét G refrigator kígyózó 
csövébe kerül, s a folyamat újból elkezdődik.

A vázlatosan leírt hűtési eljárásnak hiányai 
is vannak/ Ha a hűtőfolyadék a szénsav, igen 
nagy a komprimáláshoz szükséges energia, a 
kénsav alkalmazásánál igen gyakoriak az üzem
zavarok, s minden eddig alkalmazásban lévő 
folyadéknál elég nagyok azok a veszélyek, a 
melyek a tömítés elégtelenségéből eredhetnek. 
Régen keresik tehát azt a hűtőfolyadékot, a 

Tnelynek alkalmazásánál egyrészt az eljárás gaz
daságosabb, — a hol a hűtés nem indirect 
úton történik, — másrészt az eddig alkalma
zott folyadékok miatt felmerülő technikai ne
hézségek is elkerülhetők. Csak legújabban jöt
tek rá. hogy alkalmas berendezések mellett a 
vizet mint hűtő anyagot gazdaságosan lehet alkal
mazni. A víznek igen nagy párolgási melege van, 
ellenben igen magas a forráspontja. A víz tehát 
csak annyiban alkalmazható hűtőanyagul, a 
mennyiben azt alacsony hőmérséklet mellett 
sikerül bőségesen elpárologtatni. Ez pedig le
hetséges. Felül említettük már, hogy abban az 
esetben, midőn a párolgó felületre gyakorolt 
nyomás kicsiny, a párolgás élénken folyik le, 
légüres vagy közel légüres térben pedig nagyon 
gyorsan és bőségesen. A víz tehát kis nyomá
sok esetén igen jó hűtőanyag. A víznek, mint 
hűtőanyagnak alkalmazása elé technikai akadá
lyok léptek, mivel az alacsony nyomásnál a víz
ből kilépő gőzök eltávolítása nehézségekbe üt

1. A folyadékos hűtőberendezések vázlata.



254

között. A gőzök eltávolítása pedit/ a vacuum 
fentartása miatt múlhatatlanul szükséges. A 
legújabb időben a gőzök eltávolítása, tehát a 
vacuum fentartása, a gőzsugár szivattyúk alkal
mazásával technikailag megoldást nyert A gőz- 
sugár-légszivattyúk elve a következő: Ha a 
magasnyomású gőzt elég vékony kúpos 
csöveken, az ú. n. fúvókon valamely zárt térbe 
fúvatjuk, úgy a nagy sebességgel kiáramló gőz 
a térből magával ragadja a levegőt is, a melyet 
útjában talál. A levegő és gőzkeverék hűtőbe 
kerül, itt lecsapódik és a zárt térben a levegő 
kiragadása után vacuum keletkezik. A gőzsugár 
légszivattyúk alkalmazását a Westinghouse- 
Leblance-féle hűtőberendezésen látjuk először. 
(2. rajz.)

A rajzon megjelölt helyen lép be a magas 
nyomású gőz és a fúvókat nagy sebességgel 
hagyja el, E-ből és a vele összekötött C re* 
frigatorbó! a levegőt magával ragadja. A gőz 
és levegő keveréke a condensatorba kerül; E- 
ben és C refrigatorban légritkított tér keletkezik. 
A külső légnyomás A edényből a sósvizet C 
refrigatorba nyomja. A refrigator tetején szita
szövet van és a sóoldat ezen keresztül cseppek- 
ben hull alá C refrigator fenekére. A szitaszö
vet által létesített cseppképződés a párolgó fe
lületet nagyobbítja meg, s így ezáltal is bősé
gesebb párolgás érhető el. A refrigatorban az 
uralkodó alacsony nyomás miatt a sósvíz erő
sen párolog, lehűl, és a refrigator alján alkal
mazott F szivattyú segítségével a hűtőhelyisé
gekbe kerül, itt rendeltetését elvégezve, zárt 
csőrendszeren keresztül A edénybe jut vissza. 
A sósvízből felszálló gőzök a munkásgőzzel 
egyidejűleg a condensatorba jutnak és ott le
csapódnak. A condensatorban lecsapódott ter
mékeket G forgó szivattyú távolítja el. A G 
szivattyú a gőzsugár-szivattyúval egyenlő elv 
szerint dolgozik. A lecsapódott gőzöket nagy 
sebességgel távolítja el úgy, hogy a benne foglalt

2. Westinghouse-Leblance-féle hűtőberendezés vázlata.

levegőt is magával ragadja. H  szivattyú a hideg 
vizet szállítja a kondenzátor részére. A lecsa
pódott gőzöket a condensatorból G szivattyú 
O hűtőbe viszi. A hűtőben kígyózó csőben hi
deg víz kering, a meleg condensatios víz itt 
lehűl, s újból felhasználható.

A gőzhűtőkészülékek a régebbi berendezé
sekkel szemben haladást mutatnak. A hűtés itt 
direkt történik. A refrigatorban foglalt sóoldat

condensatiója az ott végbemenő erős párolgás 
miatt folyton nagyobb lesz. A sóoldatot tehát 
folyton hígítani kell, hogy condezatioja állan
dóan ugyanaz maradjon. Az elpárolgott víz pót
lása a lehűtött condensatios vízből történik. 
(3. rajz.)

A gőzhűtőberendezésük szerkezetük egysze
rűségével és kezelésük könnyűségével tűnnek 
ki; a gőz jelenléte miatt az összes segédgépek.

ÍE n r t  .U i  i / £ t l l y U
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3 Westinghou e-Leblance hűtőgépe.

szivattyúk mozgatása gőzerővel történhetik. A 
szivattyúk nagy fordulatszámmal dolgoznak, 
miért is ezen segédgépek mozgatására a gőz
turbinák alkalmazása előnyös. Az egész beren
dezés technikai kivitelét a 3. rajz mutatja. A 
Westinghouse-Leblance-féle elrendezés mellett 
ugyanezen elv szerint még más hűtőberendezések 
is vannak. A felmerülő különbségek a gőzfúvók 
elrendezésében mutatkoznak. A Joffe-Geusecke- 
féle berendezésnél a gőz mellett még levegőt is fu- 
vatnak a ritkítandó térbe, miáltal különösen 
erős vacuumot állítanak elő.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gőzzel dolgozó hűtőberendezések a régi eljárá
sokkal szemben haladást jelentenek, s nagyon 
erős az a meggyőződés, hogy alkalmazásuk 
mindig szélesebb körű lesz, és hogy a régi 
hűtési eljárásoknak méltó versenytársai.

Hauser Ignácz.

KRÓNIKA.
A nemesfémek kitermelése hulladékaikból.

Az aranynak és ezüstnek értéke a háború folya
mán oly magasra szökött, hogy az arany- és ezüstöt
vözetek ipari feldolgozásánál mindig kikerülő hulladé
kokból a színarany és ezüst kivonása most fokozottabb 
mértékben szükséges, annál is inkább, mivel ezek az 
anyagok most csak nagyon korlátozott mértékben állanak 
az aranyművesipar rendelkezésére. A törmelékaranyon 
és ezüstön kívül a hulladékokhoz számítják mindama 
finom nemesfémrészecskéket, a melyek a feldolgozás
nál a szerszámokhoz és gépekhez tapadnak, azokat a 
finom porszemeket, a melyek a munkatermek porába 
és szemetébe hullottak, azokat, a melyek a munkás 
kezéről a mosdó/ízbe jutottak, és még azokat is, a 
melyek a törülközők és munkászubbonyokról mosás 
közoen a vízben maradtak. A kihasznált arany- és ezüst
fürdők, az olvasztótégelyek salakjában visszamaradt
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nemesfémrészecskék, az olvasztókemenczék kéményei 1 
nek füstjében elszálló finom porszemek is bizonyára 
odatartoznak. Ezek az apró fémrészecskék tekintélyes 
értéket képviselnek, bizonyság erre, hogy vannak vál
lalatok, a melyek az aranyiparral foglalkozó gyárak 
és vállalatok törülközőit és munkászubbonyait teljesen 
díjtalanul mossák és tisztítják; a mosóvízbe jutott 
arany nemcsak a költségeket fedezi, hanem tekintélyes 
hasznot is biztosít.

A törmelékarany és ezüst feldolgozása némiképp 
más, mint a szó igazi értelmében vett hulladékanyag 
feldolgozása. Törmeléken érteni szokták a divatját múlt 
nemesfémből készült ékszereket és használati tárgyakat, 
vagy azokat, a melyek hosszú használat folytán elkop
tak és rendeltetésüknek már nem felelnek meg. S ide 
keli számítani, különösen most, azokat a nélkülözhető 
darabokat is, a melyeket a hazafias áldozatkészség helye- 
zett a haza oltárára.

A legkülönbözőbb finomságú, színű és ötvözetű ék
szerek vagy használati tárgyak halmozódnak fel a fém- 
beváitó-hivatalokban. Az ékszerekre platira, vagy más 
fémek, igen gyakran nem nemes fémek vannak szerelve- 
A törmelékaranyat elsősorban a rászerelt nem nemes 
fémektől szabadítják meg. A platina eltávolítása is meg
történik, mert ennek magas olvadási pontja van, s je
lenléte a megolvasztási folyamatot megnehezítené. Az 
idegen anyagoktól megszabadított törmeléket hesszeni 
olvasztótégelybe helyezik. A magas hőmérsékletnek ki
tett tégelyben a törmelék folyékony állapotba jut, majd 
salétromsavat adnak hozzá, a tégelyt befödik, s erős 
tüzelés közben kb. egy óráig fehér izzásban tartják. 
Az olvasztótégelyt ezután a tűzből kiveszik, s teljesen 
kihűlni hagyják. A salétromsavnak kiválasztó hatása van, 
az ötvényben foglalt rezet vagy bronzot szétroncsolja 
s mint olvasztási salakot elkülöníti. Ezzel az eljárással 
a réznek teljes elkülönítése még nincs teljesen befe
jezve, valamint az ötvényben esetleg foglalt ezüst is 
érintetlen marad. Az olvasztási eredmény még koránt
sem színarany, hanem mindenesetre magasabb ér
tékű ötvözet. A színarany kiválasztása tulajdonképpen 
most következik. A kihűlt tégelyt szétttörik, s a tégely 
fenekén talált olvasztási produclumot további eljárás
nak vetik alá. Mindenekelőtt a hozzátapadt salaktól 
szabadítják meg, majd újból megolvasztják, kevés bo- 
raxot adnak hozzá, s a folyékony fémtömeget lapos 
vasformákba öntik, s igen vékony aranybádoggá hen
gerelik. Az aranybádogot apró darabokra szétvagdossák 
s meleg, chemiailag tiszta salétromsavban teljesen fel
oldják. Az arany barnásfekete por alakjában a fenékre 
sülyed, a jelenlévő ezüst és réz az oldatban marad. Az 
oldatot az üledékről kiöntik, az utóbbit meleg vízzel 
többször kimossák, megszárítják, szódával és boraxxal 
együtt megolvasztják, — végül kihűlés után megkapják 
a chemiailag tiszta szinaranyat. Az ezüstöt pedig az 
oldatból kicsapatják.

A tulajdonképpeni hulladékokban foglalt nemesfém
részecskék kiválasztását a vakarék-ma\mok és kiválasztó- 
vállalatok eszközük. A vakarékot az aranyipar-gyárak 
és vállalatok műhelyének szemete, a lefiltrált mosó- és 
mosdóvizek a lefiltrált kihasznált aranyfürdők ké
pezik. A gyárak ezt a vakarékot rendszerint minden 
évben egyszer értékesítik. aranytartalmú szemét a 
vakarékmalmokba jut. Itt a vakarák különös szerkezetű 
kemenezékbe kerül, a hol minden éghető anyag elpusz
tul. A gondosan egybegyfljtött kihűlt hamut a nagyjától 
(fémrészek, vasdrótok, szegek, stb.) megszabadítják, 
majd finom porrá őrlik.

A vakarékmalmok áz aranytartalmú 1 porból több 
Arfvű/űsztó-vállalatnak mintákat küldenek be .'is  a por* 
megvételre ajánlják. A kiválasztó-vállalaíok az aranytar
talmat megállapítják, s árajánlatokat tesznek.?1A tulaj
donosnak módjában áll a különböző ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet választani. Az aranytartalmú portól ezek 
a vállalatok a felül leírt olvasztási eljárással és salét
romsavas kezeléssel a színaranyat kitermelik. A vaka
rékmalmok az elkülönített nagyjából a vasrészeket 
mágnesek segítségével eltávolítják, a visszamaradt fém
részeket hesseni tégelyekben megolvasztják, megtisztít
ják, rudakba öntik, s mint nem nemes ötvözeteket meg
vételre kínálják.

A vakarékmalmok és kiválasztó-vállalatok ma, külö
nösen Németországban, jelentős iparvállalatok. Ezeknek 
úgy technikai, mint kereskedelmi üzeme a nagyipar 
jellegével bír, a hol sok ezer tonna vakarék kerül éven
ként feldolgozásra. A legnagyobbak egyike Pforzheim- 
ban van, ahol az évi forgalom a 20 millió márkát meg
haladja. A vakarék tulajdonosainak sok ezrekre menő 
jövedelemtöbbletet biztosítanak ezek a vállalatok. A 
háború folytán ezen vállalatok jelentősége sokszorosan 
emelkedett, mert az aranyipar a törmelékaranyból és 
vakarákból kitermelt aranykészleten kivül alig jut 
más nyersanyaghoz. Hauser Jgnácz.

Tudományos és technikai újdonságok.
F ém ek  v é d e lm e  h e ly i  á ra m o k  k i  m arása  

e llen . A galvánelem lényege ismeretes. Két különböző 
fémet, pl. rezet és czinket vezető folyadékba mártunk, 
akkor a fémek között feszültségkülönbség keletkezik. 
Ha tehát a két fémet kívül vezetékkel összekötjük, 
áram halad át. De bármely folyadékon áram csak úgy 
mehet keresztül, ha egyúttal fel is bontja azt. Az így kelet
kező vegyi folyamatok folytán az áram a fémeket ki
marja. A fémek a folyadék kiváló részével sókká egye
sülnek, ezek pedig feloldódnak.

Ez az elektrolytikus hatás sokszor kellemetlen követ
kezményekkel jár. Az épületekben különféle fémeket 
használnak, vasat, rezet, czinket, köztük pedig mindig 
van folyadék, a víz. Ezért a fémek között áram halad 
és kimarja az épület fémrészeit. De keletkezhet áram 
ugyanannak a fémnek két része között is, ha a fém 
anyagi minőségében egyenetlenségek vannak, vagy egyes 
helyek különböző hőmérsékletűek. Nagyon sűrű az áram 
pusztító hatása a csövekben. Ha rézcsőben víz folyik 
és ebben szénrészecskék vannak, akkor a réz és a szén 
mint galvánelem két elektródja szerepel, a víz pedig 
a vezetőfolyadék.

Az első módja a védekezésnek az volt, hogy a meg
védendő fémet másik fémmel kötötték össze, ezt pedig 
úgy választották meg, hogy köztük az áram ellenkező 
irányú legyen, mint az a helyi áram, melynek káros 
hatását el akarták kerülni. Ekkor tehát elektrolysis nem 
jöhet létre. Ez a gondolat Davytől ered (1824). Azt 
ajánlotta, hogy a hajók rézburkát vassal kössék össze. 
A rézcsöveket úgy akarták védeni, hogy egyes helyeket, 
a melyeket az áram már kimart, vascsővel pótoltak. 
De ez a módszer nem vezetett a kívánt eredményre. 
A vas és czink csak addig szerepel mint polus, míg 
fémesen tiszta. Csakhogy a vas és a czink hamar oxy- 
dálódnak, sőt a czink esetében a keletkező czinksók 
folytán még az áram iránya is megváltozik és így a 
káros helyi árammal megegyező irányú, tehát még erő
síti. Hátrány még az is, hogy túlságosan sok czink- 
vagy vastömeg kell a réz védelmére.
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A helyi áram káros hatásának kiküszöbölésére 
Cumberland új eljárást használ. Azt a gondolatot ő is 
megtartotta, hogy mesterséges úton a helyi árammal 
ellenkező irányú áramot keltsen. De erre a czélra nem 
másik fémet használt, hanem áramforrása 6—10 volt 
feszültségű egyenáramú dynamo. Ez a feszültség na
gyobb, mint a helyi áramoké, tehát a mesterséges áram 
elnyomja a helyi áramot, maga pedig irányánál fogva 
nem káros. A védőáram állandóan egyenlő erős. A meg
védendő fémbe elszigetelt vaselektrod nyúlik. A védő
áram úgy halad, hogy a megvédendő fém kathod legyen. 
A vaselektrodot, mikor elhasználódott, meg kell újítani. 
1 ampére erősségű árammal Cumberland 455 m2 réz
felületet tud megvédeni. Ha kazán védelmére alkalmaz
ták ezt az eljárást, akkor még egy váratlan előnye 
mutatkozott, t i. hogy a kazánkő kiválása megszűnt. 
A kazánkő főalkotórészei a calcium-sulphat és carbonat, 
a mely a vízből válik ki. A segédáram megakadályozza, 
hogy a kazán falán mint szilárd anyagok kiváljanak. 
A kiváló anyagok a kazán fenekére hullanak, innen 
pedig könnyen eltávolíthatók. Sőt állítólag a meglevő 
kazánkő is meglazul az áram hatása alatt. Ezt a kiváló 
hydrogénnek tulajdonítják. Cumberland eljárása a gya
korlatban is bevált. Egy hajón 14 havi útja végeztével 
egyetlen kimart csövet sem találtak. M. J.

A th o riu m -ó lo m . Mint ismeretes, a radioactiv 
anyagok a bomlások sorozata után inactiv végső ter
mékekhez vezetnek, a melyek sugárrészecskéket nem 
bocsátanak ki és többé nem bomlanak fel. Többféle 
tapasztalat arra a következtésre vezetett, hogy a végső 
termékek az ólommal megegyező vegyi természetűek. 
Ezért a thorium bomlássorának utolsó elemét, a Th E 
nevű elemet, thorium-ólomnak is nevezik, az uránét 
pedig urán-ólomnak.1

Ez a kérdés a chemia eddigi felfogásával több tekin
tetben ellentétes eredményre vezetelt és így a leg
nagyobb figyelmet érdemli. Ilyen módon t. i. több meg
egyező természetű vegyi elemünk van, holott atom
súlyuk lényegesen különböző. Más szóval az atomsúly 
nem határozza meg az elem természetét. A thorium- 
és urán-ólom atomsúlyát a sugárzások fajából meg 
lehet határozni. Az «-részecske positiv töltésű hélium- 
atom. A helium atomsúlya 4, tehát a radioactiv anyag 
«-részecske kisugárzása után olyan elemmé alakul, 
melynek atomsúlya 4-gyel csökken. A p-részecske negativ 
töltésű elektron. Az elektron tömege a hydrogen-atom 
tömegének ‘/1800 része, tehát ß-röszecske kisugárzása a 
radioactiv anyag atomsúlyát lemérhető módon nem 
befolyásolja. A thorium atomsúlya 2324. Az egész 
bomlássorban hat «-sugárzó anyagot találunk és így a 
thorium-ólom számított atomsúlya 2324 — 4X 6 =  208-4. 
Az urán bomlássorának egyik eleme a radium, utána 
még öt «-sugárzó anyag van. A rádiumnak közvetlenül 
lemért atomsúlya 2260, tehát az urán-ólom (Ra G) 
számított atomsúlya 226 0 — 4 X 5  =  202‘0.

Többen igyekeztek a kétféle ólom atomsúlyát köz
vetlenül lemérni, hogy az elmélet eredményeit tapasz, 
talattal ellenőrizzék. A legfőbb nehézség a thorium-ólom 
előállítása. A thorium-tartalmú ásványban mindig van 
több vagy kevesebb urán, tehát a thorium ólom mindig 
uránólommal keveredik. Ezért a régi thoriumból kivá
lasztott ólom atomsúlya 208 4 és 206-0 között van. Soddy 
ceyloni thoritból vonta ki a thoriumólomot. Ez az 
ásvány 61 '95% thoriumoxyd (Th 0 2) mellett csak 1'9% 
uránoxydot (U3 0 8) és 0 39% ólomoxydot (Pb O) tar-

1 L. bővebben az Uránia 1915. évf. 20. 1

talmaz. A belőle nyert ólom legnagyobb része tehát 
thorium-eredetű. Hönigschmid ezt a Soddy-féle anyagot 
használta az atomsúly közvetlen mérésére. 8 megha
tározás középértéke szerint az ólom atomsúlya 20777. 
A közönséges ólomé 207-2. Tehát az uránban szegény, 
thorium-tartalmú ásványok ólomának atomsúlya nagyobb, 
mint a közönséges ólomé. (Phys Zeitschr. 18. köt., 
1917,114.1.) M. J.

L o k o m o tiv  k iv ilá g ítá sa  tu t b o d yn a m ó va i. 
Míg a vasúti kocsikat legújabban elektromos izzólám
pákkal világítják, addig a lokomotivok kivilágítása 
még mindig petróleummal történik. Minthogy azonban 
a lokomotivon alkalmazott jelzőlámpák petróleummal 
való kivilágítása korántsem olyan intensiv, mint a gáz
vagy elektromos világításé, ez okból az utóbb jelzett 
kétféle világítási rendszerrel kísérleteztek, de egyik 
sem vált be, mert a szakadatlanul tűz és gőz alatt 
álló mozdony a gáz-, illetve elektromos világítás üze
mére rendkívül zavarólag hat. Csak most a háborús 
viszonyok parancsolta kényszerítő hatások alatt sike
rült ezt a problémát is sikeresen megoldani.

A „Brown Boveri és Társa“ czég ugyanis kisméretű 
turbodynamókat hozott üzembe, a milyeneket Ameri
kában már előbb is sikeresen használtak. Gyakorlati 
kivitele abból áll, hogy a lokomotivot egy kis gőzturbi
nával szerelik fel és ezt közvetlenül összekötik egyen
áramú dynamóval. E két gép együttesen csak 70 kg-ot 
nyom és csak 48 5 cm hosszú, 30 cm széles és 30 5 cm 
magas. A turbinát egy szelep közbeiktatásával a loko
motív gőze hajtja, úgy hogy a szelep nyitása, illetve 
zárása révén a dynamo üzembe hozható, illetve mű
ködése beszüntethető. A compound-tekercscsel felsze
relt dynamo, a mely mint mellékkapcsolású gép van 
kiképezve, közvetlenül a lámpákkal van összeköttetés
ben. A dynamo 24, illetve 36 vagy 47 volt mellett 
250, illetve 300, illetve 353 watt-teljesítményt szolgáltat, 
a mely, egy normálgyertyafényre P25 wattot számítva, 
200, illetve 240 vagy 280 gyertyafényt ad.

Welwart Benő.
E le k tro m o s  to ló s zé k .  Egy svájczi elektromobil- 

gyár igen egyszerű és aránylag olcsó járóművet hozott 
forgalomba, a mely kü'önösen most a sok ezer meg
rokkant katonának nagyon jó szolgálatot fog tenni.

Kisérő által működésbe hozott tolószéket, a mely
ben magával tehetetlen beteget szabad levegőre szok
tak vinni, lépten-nyomon láthatunk, de önműködő toló
székről, melyet maga a beteg könnyen kezelhet, eddig 
nincs tudomásunk. Csak az elektromos energiának kö
szönhetjük, hogy a jelzett irányban működő tolószék 
is áll immár rendelkezésünkre.

Az elektromos tolószék lényegében accumulatorok- 
kal táplált székformájú, együléses kis elektromobil, 
a mely igen egyszerűen és kényelmesen kezelhető 
Külsőleg párnás támszékhez hasonlít, a mely két nagy 
oldalkereken és elől egy nagy kormánykereken nyug
szik. Az indítás emeltyű segítségével megy végbe, a 
mely egy kormányrúd közvetítésével az elöl levő kerék
kel van összeköttetésben. A kormányemeltyűvel össze
függ a kontroller, a mely a szék előre vagy hátrafelé 
való mozgását teszi lehetővé. Úgy az emeltyű, mint a 
kontroller tetszés szerint jobb vagy bal kézzel hozható 
működésbe. Ez a berendezés igen előnyös az egy- 
karúakra vagy azokra nézve, a kik egyik karjukon meg
bénultak. A szerint, a mint a beteg jobb- vagy balkeze 
ép, a szék berendezése is más.

Vagyis kétféle elektromos széket gyártanak. Annál 
a széknél, mely jobbkézzel kezelhető, a rokkant az
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előremozgásnál a kontroliért egyszerűen zérus ponttól 
balra fordítja, míg a hátramozdulatnál a forgatás jobb 
irányban történik. Ha pedig csak balkezét használhatja 
a beteg, akkor előrehaladásnál jobbra, hátrafelé pedig 
balra kell fordítani a kontroliért. A járómű indítása és 
irányítása oly egyszerű és kényelmes, hogy a fárad
ságnak nyoma sem látszik a betegen.

A fékkészülék fémszalag segítségével úgy van be
rendezve, hogy nemcsak kézzel, hanem lábbal is mű
ködésbe hozható; ennélfogva egykarú vagy egyik 
oldalán megbénult ember lábával is kezelheti a féket. 
Ezenkívül külön berendezés arra szolgál, hogy a fék 
meghúzásakor a motor kikapcsolható az áramkörből, 
a midőn a járómű megáll.

A Va lóerejű egyenáramú motor csak 30—40 volt 
üzemfeszültségre van berendezve. Az ülés alatt alkal
mazott accumulatortelepnek, a mely három könnyen 
kicserélhető szekrénykében elhelyezett 15—18 czellából 
áll, 50 ampére-órára terjedő capacitása van.

Tíz ampere erősségű töltőáram mellett a teljes 
töltéshez 6—8 kilowatt-óra szükséges. Ilyen berendezés 
mellett az elektromos tolószék 3—4 km menetsebes
séget érhet el, a mely azonban 8 km-re is fokozható 
és egyetlen töltéssel 30—40 km teljesítőképességet fejt
het ki. Welwarí Benő.

K is  d r ó tn é lk ü l i  te le g ra p h á llo m á so k .  Rövid 
idővel ezelőtt napilapjaink mint fontos újítást említették, 
hogy Amerikában olyan kicsi felvevőt szerkesztettek, a 
melyet zsebben lehet hordani. Ebben a hírben semmi 
újság sincs, már néhány évvel ezelőtt mindenütt ismer
tek ilyen kis szerkezeteket. Valószínű tehát, hogy a mi 
hadvezetőségünk is használja. Nincs is benne semmi 
különös. A készülékhez csak detector, telephon és ke
vés összekötő drót kell. A mióta a kristálydetectorok 
szerkesztése kifejlődött, nem nehéz érzékeny, kisméretű 
hullámjelzőt készíteni. Ezek a kis állomások valóban 
mind kristálydetectort használnak. De hangsúlyoznunk 
kell, hogy ehhez a készülékhez még antennáról kell 
gondoskodni. A vezeték egyik végét az antennával köt
jük össze, a másikat pedig a Földdel. Antenna gyanánt 
nem kell éppen erre a czélra készült vezeték. Jól meg
felel a telegraph- vagy telephon-vezeték egy része, há
zakban a világító-vezeték, mérsékelt távolságra akár a 
csurgó is. A szabadban jó felvételt lehetett elérni, mikor 
az antenna élőfa volt. Ilyenkor a vezeték végén levő 
kampót a fába kell szúrni. A Földre helyezett vezeték
szál, ha elég hosszú, szintén lehet antenna. Még jobb 
a hatása, ha a Földtől 1—2 méter magasságban el tud
juk szigetelni.

Kisméretű jeladó-állomást szintén régóta használ
nak, különösen katonai czélokra. A kocsira szerelt állo
más még a drótnélküli telegraphia első éveiből való. 
Ilyenkor az áramforrás rendesen dynamo, melyet ben
zin vagy petroleum-motor hajt Kisebb hatáslávolságot 
úgy lehet elérni, ha inductort néhány accumulalorból 
álló teleppel táplálnak és a primer áramot az induc- 
torra szerelt rúgós megszakítóval szaggatják. A kisebb 
állomások részeit lovakra szerelik, vagy néhány ember 
viszi. A dynamo-gépet hajtó motor helyett használnak 
közönséges kerékpárt is. A dynamo tengelyét a kerék
kel hajtószíj köti össze. A kisebb motoroskocáira sze
relt állomásoknál a kocsit hajtó benzin-motort, mikor 
a kocsi nyugalomban van, a dynamóval lehet össze
kötni. Az ilyen katonai állomások, a melyek tehát nem 
csupán jelek átvételére rendezkedtek be, hanem jeleket 
adni is tudnak, az antennát magukkal viszik. A veze

téket árbocz tartja. Nemcsak az árboczot, hanem az 
egész állomást úgy kell berendezni, hogy könnyen és 
gyorsan fel lehessen szerelni és szétszedni. Ilyen állomá
sokkal már néhány száz kilométernyire lehet jeleket 
váltani. Mende Jenő.

A T ím á r-fé le  s z á r í tó  k é s z ü lé k .  A gazdasági 
termények mesterséges szárítása a legtöbb culturállam- 
ban, még Oroszországban is, már rég tért hódított; 
nálunk ez a problema csak a legutóbbi időben foglal
koztatja a gazdasági köröket. Hogy mily rendkívüli gaz
dasági érdekek fűződnek e kérdés helyes megoldásá
hoz, kitűnik azon óriási károkból és költségekből, a 
melyek a nedvesen csépelt gabonának magtári kezelé
séből és a hiányosan szárított tengerinek szokásos rak
tározásából származnak. Nagy ipari szárítókkal bősé
gesen el vagyunk ugyan látva, de olyan gazdasági szá
ritó, a mely a gazdaság minden követelményének meg
felel, eddig nem áll rendelkezésünkre.

Most azonban oly szárító berendezésű magyar talál
mányról számolhatunk be, a mely czélszerűségével a 
külföldi hasonló berendezéseket jóval felülmúlja. Ez az 
új szárító készülék a Tímár-testvérek szabadalma, a 
mely minden kézimunka kizárásával állandó üzemben 
dolgozik és az összes gabonaneműek, valamint a csö
ves tengeri szárítására is kiválóan alkalmas. A készü
lék igen egyszerű, alig igényel kezelést, olcsó és bár
mely magtárban könnyen felállítható; legfőbb előnye 
pedig abban nyilvánul, hogy a gabonaneműek csiraké
pességét és az őrlemény sütőképességét a legkevésbbé 
sem rontja. A Tímár-féle szárítókészülék ferde síkban 
elhelyezett és oldalfalakkal ellátott vályúból áll, mely
nek feneke át van lyukgatva és a gazdasági magtárban 
egy vagy több emeleten keresztülmehet. Ebbe a vályúba 
ömlesztik a megszárítandó gabonát, mely meleg leve
gőben önsúlyánál fogva lefelé gördül. A vályú reke
szekre van osztva, a melyek változtatható nyílásokkal 
vannak ellátva, úgy hogy a rekeszek méreteit és átbo- 
csájtóképességét még üzemközben is igen könnyen 
változtathatjuk.

A padláson vagy emeleten felhalmozódott gabona 
vagy egyéb anyag a garaton keresztül önmagától ömlik 
a szárítófelületre, a melyen önsúlyánál fogva lefelé 
halad, míg a vezetőfelület azon részéhez jut, a mely 
nem lyukacsos; innen aztán az anyag egy lapátkerék 
segítségével a zsákolóba és végül teljesen megszárított 
állapotban a zsákokba jut.

A vezetővályu oldalfalai hornyokkal vannak ellátva ; 
ezekbe vannak betolva lyukasztott lemezből álló válasz
falak, a melyek a vályút rekeszekre osztják. Az oldal
falak alatt nyílások maradnak, a melyeken át a szárí
tandó anyag egyik részből a másikba ömlik.

A válaszfalak a hornyokban fel- és letolhatok, mi
által a réteg-magasságot tetszésszerint szabályozhatjuk. 
Ez azért fontos, mert pl. csövestengeri szárítása esetén 
nagyobb térfogatú és átbocsátó nyílású rekeszekre van 
szükségünk, mint a búza vagy a rozs szárításánál. A 
szárítandó gabonának legördülő sebessége és a lapát
kerék által kiemelt anyag mennyisége pontosan szabá
lyozható. A szárítást mesterségesen fűtött levegővel 
végezzük, a mely a szárítandó rétegen átszívódik. E 
czélból a vályú alatt fütőcsatorna van elhelyezve, a 
mely a szárításhoz szükséges meleget bármely hőfor
rástól kapja. A vályú feletti térben ievő szívószellöztető 
a meleg levegőt a gabonarétegen átszívja és a száradó 
anyagból felvett nedvességet eltávolítja. A lyukasztott 
lemezből készült választófalak lehetővé teszik, hogy a 
szívóhatás az egész terményfelületre kiterjedjen. Mint-
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hogy a vezetőfelület szintén lyukacsos része csatorna 
útján a szabad levegővel érintkezik, a megszáradt anyag 
végül lehűl. A lehűtés fokát a hűtőlevegőt levezető 
csatornában alkalmazott tolóajtóval szabályozhatjuk. Egy 
a szabadba nyíló szabályozó redőny segítségével szabá
lyozható a fütőcsatornához vezetett túlhevített levegő 
is, miáltal közben friss levegő ömlik be.

A Tímár-féle szárítókészülék átlag napi két vaggon 
szárítására van berendezve és némi átalakítással vete- 
mény és gyümölcs szárítására is használható.

Welwart Benő.
E le k tr o m o s  ko cs ika p cso lá s . A vasúti üzemben 

legfontosabb, legterhesebb és legköltségesebb művelet a 
tolatási szolgálat, mely egyrészt a vonatok összeállítá
sát, másrészt az elegy és üres kocsiknak a megfelelő 
vágányra való állítását vonja hatáskörébe. A szolgálat 
egyszerűsítése, üzembiztossága és gyors lebonyolítása, 
valamint a költség lehető apasztása czéljából most 
Svájczban egyre tért hódít a vasúti kocsik be- és ki
kapcsolása elektrommágnesség útján.

E czélból accumulatoros mozdony thasználnak fel, a 
melynek telepe egyetlen töltéssel 24 órai tolatási szolgá
latra elegendő. A mozdonyon elől és hátul ütközőtárcsák 
helyett elektrommágnesek vannak alkalmazva, a milye
nek elektromos darukon, illetve emelőgépeken láthatók. 
Ezeket az elektromágneseket a mozdonyvezető egyszerű 
átkapcsolással az áramkörbe kapcsoltatja, a midőn 
a mozdony a hozzákapcsolandó kocsi ütközőit, mint a 
horgonyokat magához rántja, az áramkör megszünteté
sekor pedig eltaszítja. Welwart Benő.

KÖNYVSZEMLE.
„Tűz a pusztában “.

Herczeg Ferencz írói geniusa — az újabb magyar 
irodalom egyik legnagyobb értéke — úgyszólván renais- 
sance-át éli, nemcsak termékenység, hanem minőség 
tekintetében is. Érdekes, hogy a háború nehéz eszten
deiben történik ez, a mely korszakra éppen ő mon
dotta a nyilvánosság előtt egy napilapunk hasábjain
— mikor a nagy világégés elején e sorok írója az irodalom 
jeleseinek minél bőségesebb munkálkodását sürgette — 
hogy most nem lehet azt várni, mert nem az irodalom
ról van most szó, hanem a háborúról. A háborúról
— sajnos — még most is szó van, de most már ugyan
csak kell ám irodalom i s : a közönség szinte követeli 
a könyveket s az írók nem tudnak némák maradni. 
Jól is van így. S hogy Herczeg Ferencz — a ki min
dig termékeny író volt — az utóbbi időkben még szo
kásos termékenységét is fokozta: ez különösen örven
detes mindazoknak, a kik azt tartják, hogy az igazi 
nagy írók munkássága elsőrendű fontosságú nemzeti 
munka.

Herczeg legújabb könyve, a Tűz a pusztában czímü
— voltaképpen novellás kötet, melyben tizenkét kisebb 
elbeszélés, rajz s egy nagyobb elbeszélés — melytől 
az egész könyv czímét vette — foglaltatik. A „Tűz a 
pusztában“ szines képzelettel kigondolt s kitünően 
megírt boszorkánytörténet a XVIil. század derekáról, 
annak a kornak pompás rajzával. Talán Carlyle mon
dotta azt valahol, hogy nem annyira a történészek, 
mint inkább a költők tudják igazában életre kelteni rég 
letűnt korok világát és embereit, bűneit és erényeit. 
Nos, Herczeg Ferenczre — a Pogányok és Bizáncz 
rójára — különösen áll ez, s ebbeli fényes képes

ségeinek érdekesen ragyogó bizonysága ez a „Tűz a 
pusztában“ czímű történet, melynek hősnője mint Petö- 
házy Anna, dunántúli előkelő és gazdag kisasszony 
kezdi, hogy aztán Dorogi Gáspár, tiszaföldvári hajós
gazda hitveseként folytatván, mint boszorkány váljék 
híressé, a kit a végén ördög képében megszöktet az 
ura házából leánykori szerelmese, egy franczia kalan
dor. A hősnő mellett különösen remekül van még raj
zolva a boszorkány Marosinénak s a felvilágosodott 
tudós fiatal városbírónak, Vig Dávidnak alakja

A könyv tartalmából kiemelkedik ezen a méreteiben 
és értékében is legnagyobb s nagyon becses elbeszé
lésen kívül még néhány : az Öt órakor és A tábornok 
leánya czímű, kitűnő megfigyelésen alapuló érdekes 
kis lclekrajzok, — igen szép a Hősi rege, valamint 
A gyöngeszívü király czímü rajz, a maga mélyenjáró, 
költői és találó symbolumával s remek apróság a könyv 
uto'só darabja — Az idén nem lesz karácsony czímmel 
— mely a lélek és szív mélyéből szóló hangon mondja 
el egy — igazán élt s a hazáért igazán meghalt fiatal 
hősnek egyszerű, de könnyekig megindító történetét. . .

Herczeg e szép könyvére méltán el lehet mondani: 
„Last, not least“. —ly.

Újabb könyvek a drótnélküli telegraphiáról.

I. Zenneck, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. 
4. Auflage. Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart, 1916. 
M 17.

F. Änderte, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie u. 
Telephonie. 3. Auflage. Verlag Franz Deuticke, Leipzig 
u. Berlin, 1916. X -j- 342 lap. M 8.

H. Rein, Radiotelegraphisches Praktikum. 2. Auflage. 
Verlag Julius Springer, Berlin, 1912. XII -\- 220 lap. 
M 8.

H. Rein, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. Nach 
dem Tode des Verfassers herausgegeben von K. Wirtz. 
Verlag Julius Springer, Berlin, 1917. M 20.

Zenneck kiváló könyvének második kiadását az 
Uránia részletesen ismertette. Ezért jelenleg csak arra 
szorítkozunk, hogy újra felhívjuk rá azoknak figyelmét, 
a kik a drótnélküli lelegraphiáról aránylag rövid és 
emellett kimerítő tájékozódást óhajtanak szerezni. Az 
utóbbi években elért haladást új fejezet ismerteti, a 
mennyire természetesen a háborús viszonyok a közlést 
megengedik. A pótlás a kathodsugárcsövekre mint de- 
tectorokra, a hangerősítésre, és a felvevők új berende
zéseire terjed ki.

Änderte könyve nagyobbkörü olvasóközönség szá
mára készült. Szerzője, a ki a cs. és kir. telegraph-ez- 
red századosa, tárgyát népszerűén és főleg a gyakorlat 
szempontjából kívánja feldolgozni. Sőt ennél is többet 
igér. Az elektromos jelenségeket olyan mértékben akarja 
ismertetni, hogy ennek alapján tudományos czikkeket 
is lehessen olvasni. Nagy feladat, de nem sikerült meg
oldani. Hiszen akkor az elektromosság egész tanára ki 
kellett volna terjeszkednie. De még az is, a mit a könyv
ben találunk, sok tekintetben alaposan kifogásolható. 
Néhány kiragadott példával eléggé bebizonyíthatom ál
lításomat. „Ha elektromos testet megtöltünk, akkor 
egyensúly esetében a feszültség a felületen a legna
gyobb“ (14. lap). Nyilván a feszültség fogalmának és 
a töltés elhelyezkedésének összezavarása ez. „A fe
szültségkülönbség mint erő lép fel“, „a feszültség
különbséget az elektromos rezgéseknél az elektromos 
töltés mennyisége határozza meg“, „a feszültségkülönb
ség annak az erőnek mértéke, a mely a rezgéseket
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kelti“ (11. és 12 lap). Az elektromos rezgések defi- 
nitioja, azt hiszem, teljesen érthetetlen (10. lap). A me
chanikai analógiák kétségtelenül alkalmasak arra, hogy 
egyes jelenségeket szemléletessé tegyenek, de a túl
zástól óvakodni kell. Ha a capacitasról mint elektromos 
rugalmasságról beszélünk, nem sokat mondtunk.

Több helyütt a drótnélküli telegraphiának tárgyalá
sában is találunk tévedést. Alapvető hiba, hogy a nyílt 
és zárt oscillator ismertetése egészen helytelen (13. lap). 
A feszültség és áramerősség változását a nyílt oscilla- 
torban seholsem találjuk, pedig az antenna rezgéseinek 
ismerete nélkül nem lehet a drótnélküli telegraphia lé
nyegét helyesen felfogni. A Marconi-féle jeladót mint 
közvetlen kapcsolást jellemzi a szerző (44. lap), pedig 
a közvetlen kapcsolás a Braun-féle rendszerben azt je
lenti, hogy a zárt és nyílt oscillatornak közös öninduc- 
tiós tekercse van. A Bellini—Tosi-féle irányított rend
szer nem az, a melyet ilyen néven találunk (337. lap).

A kifejezések sokszor túlságosan pontatlanok, pl. 
megmérjük a zárt oscillatort (81. lap), a feszültség át
üti a szikraközt (32. lap), az elektromos erővonalak 
mágneses erővonalakká alakulnak át (67. lap) stb.

A ki a drótnélküli telegraphia iránt érdeklődik, de 
a jelenségek magyarázatával szemben csekély igényű, 
az több kérdésben elég jó felvilágosítást kap. A könyv 
elolvasását csak annak merném ajánlani, a ki a physi- 
kai részeket kellő bírálattal tudja fogadni. A beosztás 
nehézkes, kevéssé áttekinthető.

Rein-mk két könyvét együtt kell megítélnünk, mert 
a drótnélküli telegraphiának most megjelent kézikönyve 
az előbbi Praktikum „kiegészítése és bevezetése“. Olva
sásra czélszerű előbb a Lehrbuchot választani. A többi 
hasonló tárgyú könyvtől abban különbözik, hogy első
sorban a drótnélküli telegraphia gyakorlatát ismerteti. 
Rein, mint a Lorenz-társaság laboratóriumának vezetője 
hivatott volt erre a feladatra. Az eszközök javításában 
sokat köszönhetünk neki, sőt a többszörös hangzású 
rendszer kidolgozása is az ő nevéhez fűződik. Kiterjesz
kedik az elméletre is, a mennyiben ez a gyakorlati 
kérdésekre válaszol. Ilyen szempontból igen értékes 
részletek pl. a tekercsek capacitásának tárgyalása, a hul- 
lámhosszmérök szerkesztésénél fellépő általános szem
pontok ismertetése, az antenna-hullámhossz megrövidíté
sének és meghosszabbításának határa, a felvevő-állo
más berendezése az energia növelése, a hangolás éles
sége és a zavarok elkerülése végett stb. Ez a gyakor
lati irány a könyv nagy előnye. De ki kell emelnünk 
tárgyalásának világosságát és az anyag áttekinthető el
rendezését. Az eredményeket gyakran összefoglalja, 
mindenütt röviden, határozott és világos szavakkal. A 
viszonyok megértését sok numerikus példa segíti elő.

A bevezetés a resonantiát, a csillapított és csillapí- 
tatlan rezgéseket, a csillapodást és a hullámkeltők kap
csolását tárgyalja. Az első fejezet az állomás egyes 
részeit ismerteti: a sűrítőket a különböző czélnak meg
felelően csoportosítva, az öninductiós tekercseket, a 
hullámmérőket, az antennát, a sürítők feltöltésének 
módját és a szikraközöket. Igen tanulságos az anten
nákról szóló részlet, mert nemcsak a különböző ala
kokat ismerjük meg, hanem mindegyiknek előnyét és 
hátrányát, továbbá alkalmazásának terét. A gyakorlat 
embere nem mellőzi az árboczokhoz használt anyagok
nak és a tornyok felállításának ismertetését sem. A ki
oltó szikraközöket talán czélszerűbb lett volna a Wien- 
féle jeladó tárgyalása után leírni, egyrészt mert az ol
vasó ezen a .ponton még nem értheti meg a kioltó

szikraköz szerepét, másrészt mert a Wien-féle rend
szert a Braun-félétől elsősorban a szikraköz különböz
teti meg.

A második fejezet a jeladó-állomás különböző rend
szereit tárgyalja. A régi Marconi-rendszer, a Braun-féle 
jeladó, a Wien-féle kioltó szikraköz, a mechanikus ki
oltás, a Poulsen-féle ívlámpa, a többszörös hangzású 
rendszer és végül a gyors váltakozásé generátorok le
írását kapjuk. Mindegyiknél először a physikai jelensé
geket ismerjük meg, ehhez kapcsolódik a gazdaságos 
berendezés és az egész jeladó kapcsolásának tárgya
lása.

A felvevő-állomás általános szempontjait Rein igen 
ügyesen csoportosítja. Először azt mutatja meg, hogyan 
kell a felvevőt berendezni, hogy a lehető legtöbb ener
giát vegye át. Előbb a felvevőt magában elemzi, füg
getlenül a jeladótól. A kérdés az, mikor jut az érkező 
energiának legnagyobb része a hullámjelző detector- 
hoz. Majd a jeladó hatásával ismerkedünk meg, a mennyi
ben a felvevő energiáját és hatásfokát befolyásolja. A 
csillapított és csillapítatlan hullámok összehasonlításá
ban bizonyára nem mindenki ért egyet Reinnel, mikor 
az utóbbiak előnyét a szikramódszerek rovására hang
súlyozza. A következő fejezet a felvevő másik czéljának 
megvalósítását tárgyalja, t. i. hogy zavarokkal szemben 
lehetőleg védve legyen. A légkör hatása a hullámok 
terjedésére a kérdés gyakorlati fontosságához képest 
hézagos.

Ezeket az általános fejtegetéseket a felvevő részei
nek leírása követi. A legfontosabb rész a detector, a 
melynek fejezete a mai alakokra szorítkozik. Kár, hogy 
a gázdetectorok újabb alakjai (audion, ultraudion) egé
szen kimaradtak, pedig alkalmazásukról az utóbbi idő
ben igen biztató híreket hallottunk. A detectorok mű
ködésének ismertetése túlságosan rövid. Részletesebb 
és érdekes a rész, a mely az idegen állomások és a 
légköri eredetű hullámok zavarának elkerülésére irá
nyuló eljárásokat tárgyalja.

Az utolsó két fejezet kidolgozásában a háború meg
gátolta a szerzőt. Rein 1915. április 11.-én Verduntöl 
keletre elesett, ezért a drótnélküli telefont és az irá
nyított telegraphiát Wirtz ismerteti. A könyv szellemé
nek megfelelően itt is csak azokat a módszereket talál
juk, a melyek a gyakorlatba átmentek.

Rein könyve a drótnélküli telegraphiának jelenlegi 
állapotát írja le. Ezért pl. a cohaerert csak éppen említi. 
Gyakorlati irányának megfelelően a légköri jelenségek 
eddigi magyarázataira nem terjeszkedik ki. Sok kérdést 
viszont azért tárgyal röviden, mert ezeket a Praktikum
ban találjuk meg. A Radiotelegraphisches Praktikum azo
kat a mérésmódszereket öleli fel, a melyek a drótnél
küli telegraphia gyakorlatában előfordulnak a szüksé
ges mérőeszközök leírásával, esetleg osztályozásával. 
A capacitas, öninductio, kapcsolásfok, hullámhossz és 
csillapodás méréseinek különböző módjait ismerjük 
meg. Ezt a hullámkeltés eljárásainak rövid leírása kö
veti (szikraköz, ívfény, generátor, resonantia-transfor- 
mator). Mindegyik módszernél a hatásfok mérése a 
könyv lényeges része. A felvevő-állomás körében á mé
rések az áramerősségre és a detectorokra szorítkoznak. 
Az utolsó fejezet a jeladó és Jelvevő berendezését tár
gyalja a hatástávolság és a hangolás szempontjából, 
majd a különböző rendszerek rövid leírását kapjuk. 
Tárgyalása éppen olyan világos és gyakorlatias, mint 
a Lehrbuché. Mindkét könyv kiállítása mintaszerű.

Mende Jenő.

36*
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Beküldettek a szerkesztőségnek még a következő 
könyvek:

Idősb Szögyény-Marich László országbíró Emlék
iratai. I., II. Kiadják fiai. (Hornyánszky-nyomda.) Ára 
az I. kötetnek 10 K, a II.-é 30 K.

Geréb József: A római cultura legjelentősebb vo
násai. Franklin-Viadás („Cultura és tudomány“). Ára 
kötve 2 K 80 f.

Mikszáth Kálmán: Páva a varjúval és egyéb elbeszé
lések. — A Tekintetes Vármegye.7/?éva/-kiadás. Ára az 
előbbinek 2 K 50 f, az utóbbinak 4 K. (Mikszáth mü
veinek ez újabb kiadásáról általánosságban folyóira
tunk f. é. áprilisi számának „Könyvszemle“ ez. rova
tában szólottunk.)

Ferenczy Árpád: A Nirvána felé. Regényes indiai 
történetek. Két kötet I. A bölcseség iskolája. II. Bráma 
éjszakája. Légrády-kiadás. Ára ?

Kálnoki Izidor: Klárika doktor. Athenaeum-kiadás 
(„Athenaeum-Könyvtár“.) Ára 3 K.

fíenda Jenő: Circe. Regény. Légrady-kiadás. Ára?
Méray-Horváth Károly: Örök tűz. Athenaeum-kiadás. 

Ára 4 K 40 f.
Gáspárné Dávid Margit: Liselotte. Biedermeier

regény. Athenaeum-kiadás. Ára 4 K.
Szederkényi Anna: Laterna Magica. Athenaeum- 

kiadás. („Modern Könyvtár“.) Ára 60 f.
Villányi Andor: Legenda. Athenaeum-kiadás. (Modern 

Könyvtár“.) Ára 1 K.
Conan Doyle: A méregöv. Regény. Ford. Esty Já

nosáé. Athenae um-k\adás. („Modern Könyvtár“.) Ára 1 K.
Anatole France: Kékszakáll hét felesége. Athenaeum- 

kiadás. („Modern Könyvtár“.) Ára 60 f.
A Magyar Könyvtár (szerk. Radó Antal, kiadja a 

Lampel-czég) újabb füzetei: A világháború naplója. XIII. 
Ára 72 f. — Villányi Andor: A férj és egyéb elbeszé
lések. Ára 36 f.

KÜLÖNFÉLE.
Apró megfigyelések a déltiroli fronton.

Jön a parancs s a síkvidéki vagy éppen fővárosi 
ember egy hét múlva ott ül valahol Dél-Tirol havasain, 
esetleg olyan helyen, a hova feljutni — valamikor — 
valóságos turisztikai teljesítményszámba ment. Meglepő, 
de ezerszer megerősített tapasztalat, hogy milyen gyor
san tanul bele és szokik hozzá az ember idekint az 
annyira idegenszerű élet- és természeti viszonyokba. 
Egyben persze alkalma is van újfajta megfigyeléseket 
tenni, tapasztalatokat szerezni. Az itt összeállított egy
néhány ilyen természeti vagy háborús — de a természet- 
tudományokkal vonatkozásban álló — megfigyelés a 
T . .  . . e hágónál, 2000 —2700 m magasságban töltött egy 
évi időből származik s a fentebb mondottak szem előtt 
tartásával az Uránia olvasóinak némi érdeklődésére is 
talán számot tarthat.

Hó és lavina.
A ki — fentebb említett fajta, alföldi vagy városi 

ember — egy telet a tiroli fronton töltött, erről a tárgy
ról kifogyhatatlanul mesélhet. Az 1916/17. évi tél még 
itt is rendkívüli hőmennyiségeket produkált. Hogy 
mennyi lehetett ez, azt megközelítőleg is nehéz pontos, 
rendszeres mérések és megfigyelések nélkül felbecsülni. 
Annál nehezebbéivel magasság,fekvés,széliránystb sze
rint is helyről helyre nagyon változó a hóréteg. Az olvadás

megindulása előtt azonban átlagban 2 és 4 m között inga
dozó vastagságban borította az összeállított keményre- 
fagyott hó a terepet s mivel a frissen esett hóréteg vas
tagság i idővel legalább felére, de harmadára is össze
esik, könnyű kiszámítani, hogy 8 méterrel semmiesetre 
sem becsültük túl a leesett friss hó mennyiségét. S mi
csoda változatosság a hó minőségében az apró össze
álló, dara-szerű féleségtől a szépen kifejlődött, 6 —8 *%, 
átmérőjű hókristályodig! Még különösebb jégkristály 
alakulásokat figyelhettünk meg a tárnaszerűen épített 
kavernákban. A falakat, de főképpen a kitámasztásra 
szolgáló gerendákat a tél folyamán :1/i r%  vastag
ságú, kristályos szerkezetű jéglemezek borították be ; a 
lemezek élükkel tapadtak a gerendákhoz, nagyjában 
félköralakúak voltak s koronás-pénzdarab nagyságra 
megnőttek. A „megnőttek“ szót jogosan használhatjuk 
mert bizonyára a kaverna erősen nedves levegőből tör
ténő ismételt ráfagyással keletkeztek. Amellett — bár 
a lemez felülete göröngyös, lépcsőzetes — az egyes 
kristályok olyan szabályossággal feküsznek párhuza
mosan egymás mellett, hogy az egész lemez mint 
tükör a tárgyaknak kifogástalan képét szolgáltatja.

Megemlítésre érdemes a vastagabb hórétegen átszű 
rödő fény mély kék színezete, a miben lépten-nyomon 
gyönyörködhetett az ember. A hóba fúrt bot nyomán 
támadt lyuk fenekén, a hóba vágott alagutakon min
denütt ott dereng az ég kékjével vetekedő fény; külö
nösen egy rőzsével befedett futóárok nyújtott az első 
hóesés után meglepően szép színjátékot.

Azonban „hó“-val legélénkebben nem ezek a szép 
tünemények, hanem egy hátborzongató szó és tünemény, 
a lavina kapcsolódik össze az emlékezetben. Elsősorban 
is két tévedést kell itt korrigálnom, a mikben — gon
dolom *— nemcsak magam leledztem. Az első az, hogy 
iskolásgyermek korunk óta megszoktuk a lavina szót 
mindig a gördülő mozgás fogalmával összekötni: a 
másik, hogy a lavinát elég ritka jelenségnek szokás 
tartani. Holott a lavina mozgása sokkal inkább a víz 
folyásához, pontosabban a (kiöntött, leomló homok 
mozgásához hasonlítható. A meredek lejtőn a magasra 
nőtt hó tapadása a hó súlyával szemben elégtelen erő, 
hogy visszatartsa: a hóréteg folytonossága valahol 
megszakad s a hó onnantól kezdve lefolyik, leomlik. 
S hogy a lavina valami ritka jelenség lenne, arról itt 
szó sem lehet. Tartós havazások után minduntalan 
felhangzik a lavina hosszantartó, hátborzongató dübör
gése, az olvadás beállta óta akárhányszor láttunk a 
meredek sziklafalakról néha egészen vízesés módjára 
leomló hótömegeket s helyenként a meredek lejtők 
alját — miként nyáron a kőomlások, úgy most a 
kisebb-nagyobb lavinák teljesen elborítják. Természe
tesen lavina és lavina között még nagy különbség van. 
Hanem hogy a leghatalmasabbak közülök mire képesek, 
arról nehéz helyes képet alkotni. Egy ilyen lavina egyik 
kötélpálya egész sereg tartóját, a végállomását s a 
közelében lévő pár barakkot — a mik pedig már 
néhány telet álltak ki — egyszerűen nyom nélkül elsepert. 
A front mögötti, közeli községnél pedig deczember 
hóban olyan lavina szaladt le, a mire bizonyára ember- 
emlékezet óta nem volt példa, mert különben nem vitt 
volna magával két ugyancsak erősen épített kőházat, 
melyeket a lakosok bizonyára csak lavinamentes 
helyekre építenek. Ez a lavina még április hóban is, 
a mikor láttam, borzalmas képet nyújtott. Fent, maga
san egy vízmosásszerű szakadékban indult meg, leérve, 
több ágra szakadt s a völgyet egész szélességében 
elárasztotta. Az elborított terület nagyjában egyenlő
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oldalú háromszögalakú volt, körülbelül 500 m hosszú 
oldalakkal. A lavina felülete — a hó már leolvadván 
róla — tökéletesen be volt borítva kisebb-nagyobb fenyő- 
fagalyakkal, a belsejéből pedig száz- és százszámra 
nyúltak ki az egymásra dobált fenyöfatörzsek, köztük 
akárhány emberderékvastagságú, de még kétszer olyan 
vastagok is Ilyen és még szomorúbb látványokat tud 
produkálni itt az a szép fehér ártatlan hópehely, a 
mely otthon, minálunk

„ . . . ablaknál marasztal 
merengni lepkezáporán“.

Fényszórók harcza.
A haditudósítók leírásában mindenki akárhányszor 

olvashatott a „fényszórók harczárói“, a mint hatalmas 
fénycsóváikat egymásnak szegezve, egymással keresz
tezve igyekeznek egymást leküzdeni A ki azonban gon
dolkozott a dolgon, ugyancsak fennakadhatott rajta, 
hogy hogyan is oltja ki egyik fény a másikat; no mert 
a physikából ismeretes, kényes interferentia-jelenségre 
aligha gondolhatott. Egypár megfigyelés után azonban 
nem nehéz a magyarázatot megtalálni, sőt egy hasonló 
jelenséget is mondani, amin a magyarázat helyességé
ről bárki könnyen meggyőződhetik. Mikor a Nap az 
ablakon besüt s a levegőbe (a lebegő porszemeket itt 
megvilágítva) fénynyalábokat rajzol, álljunk a falhoz, 
pár lépésre az ablaktól, nézzünk a fénycsóva felé s 
tapasztalni fogjuk, hogy a fénynyaláb mögötti tárgyakat 
igen gyengén látjuk. Nem mintha a tárgyakról jövő 
fénysugarakat a fénynyaláb kioltaná, hanem csupán 
azért, mert a nyalábból jövő erős fényhez képest a 
sötét, kevésbbé fényesen megvilágított tárgyak képe 
nem észrevehető. Különösen feltűnő a megfigyelés, ha 
a szoba fala sötétszínű, úgy, hogy az általános, szét
szórt megvilágítás nem valami e rő s; ha a szoba leve
gője erősen poros s ha a fénynyalábon lehetőleg hosz- 
szában nézünk keresztül, hogy lehető vastag megvilá
gított Ievegöréteg essék szemünk és a tárgyak közé.

Ez a jelenség az, a mi a fényszórók kölcsönös le
küzdését lehetővé teszi. Mert a fényszóró egészen 
hasonló, gyengén csíkos fénynyalábot rajzol a sötét 
éjszakába (a levegőben lebegő köd- és porrészeket 
megvilágítván), mint a sötét szobába besütő napsugár. 
A mint kigyullad, hát a mi fényszórónk is tapogatódzva 
keresi a hegyoldalon fekvő ellenséges czélokat, egy egy 
előretolt támaszponton megállapodván fényfoltjával, rög
tön működésbe jön az ellenség fényszórója is, fénycsó
váját végig fekteti a völgyön s evvel a finom, de mégis 
áthatolhatatlan fátyollal takarja el szemünk elöl saját 
állásait. A mellett persze ez az általános megvilágítás 
— bármilyen gyenge is tulajdonképen — a sötétséghez 
accommodált szemet annyira el is kápráztatja, hogy az 
esetleg el nem takart s tölünk megvilágított tereprészek 
is sokkal rosszabbul láthatók, mint különben.

A fegyver kettős ropogása.

Állítólag ezt a jelenséget az orosz fronton nem 
tapasztalni, hanem csak az olasz s főleg a déltiroli 
fronton. Itt azonban — úgy találtam — kivétel nélkül 
minden ellenséges fegyverlövést kettősropogás kísér 
ilyenformán: pá-pu.

Az a magyarázat egészen közelfekvő s az első pil
lanatra kielégítő is.1 E szerint az egyik — és pedig a 
második — hang a fegyver elsülésének durranása s ez a

1 Lásd bővebben Uránia 1916 jan. füzet.

rendes módon, másodperczenként 330 m utat futván be 
a levegőben, jut a fülünkhez. Az elsőt azonban — s 
ez egészen sajátságos egy hang — maga a fegyver
golyó hozza magával!

Ismeretes dolog, főleg Mach-nak vizsgálatai óta, 
a ki e tüneményt photographikus úton behatóan tanul
mányozta, hogy a hang sebességénél gyorsabban haladó 
test (lövedék) sajátságos hátul nyitott kúpalakú sűrűsö
dési léghullámot kelt a levegőben. A kúp hegye a lö
vedék csúcsán van s az egész hullám a lövedékkel 
együtt annak a sebességével halad előre; mondhatni: 
a lövedék uszály gyanánt vonszolja a léghullámot 
maga után. (Egészen analog természetű ehhez az a 
hullám, melyet a haladó hajó a víz felszínén kelt.) S ez 
a hullám az, a melyik hamarább érkezvén meg, az 
első, élesebb pukkanás érzését kelti. Evvel a magya
rázattal igen jó összhangban áll, hogy a jelenség éppen 
az olasz fronton figyelhető meg, mivel az igen kicsiny^ 
6‘5 mm kaliberű olasz fegyver lövedéke a hangnál tete
mesen nagyobb sebességgel bírván a két hanghullám meg
érkezése között elég hosszú idő telik el, hogy azokat fülünk 
külön-külön fogja fel. Viszont azonban nagyon bajos
nak látszik evvel összeegyeztetni azt az ugyancsak 
éppen olyan gyakran tett megfigyelést, hogy a golyó 
fütyülését mindig a kettősropogás után attól határozott 
időközzel elválasztva hallani. Mert a fütyülést a golyó 
mögött keltett, periodikusan leváló levegőörvények kel
tik (miként azt Kármán Tódor általában a levegőben 
mozgó testekre kimutatta), a sivítást tehát akkor hallja 
az ember, mikor a golyó mellette elrepül (elhanyagol
ván a hangnak a pár méter befutására szükséges idejét). 
Pedig a kérdés eldöntésének, hogy úgy mondjam, prak
tikus haszna is lenne. Mert pl. kint a tüzérségi meg
figyelő helyen, a gyalogsági állásban szinte bevett szo
kás a kettőspukkanás után lebukva, fedezéket keresni 
s a jóleső biztonság érzésével hallgatni a megérkező 
golyó süvítését. De ha a fenti magyarázat helyes, akkor 
már az első pukkanáskor elhaladott volt a golyó a 
fejünk felett, felesleges fáradság tehát lehajoldozni. 
A priori tudniillik nem bizonyos, hogy a golyó előbb 
itt van, mint a lövés hangja, mert itt az olaszok külön
böző fegyvereket használnak, még ócska 11 mm kali
berűt is és ennek rézzel bevont, vaskos formájú löve
déke bizonyára nem repül a hangénál nagyobb sebes
séggel. De a kérdés megoldását nagyon megnehezíti 
egy a természettudományokban egyébként szokatlan 
nehézség, hogy t. i. csupán az esetleges megfigyelé
sekre vagyunk utalva s kísérletezni a jelenséggel nem 
igen lehet. Azt talán felesleges is megemlítenem, hogy a 
kettős fegyverropogásnak egészen különböző terepeken, 
egészen egyforma szabályossággal való megismétlődése 
a legegyszerűbb magyarázatot, hogy t. i. egyszerű vissz
hangról lenne szó, határozottan kizárja.

A légkör optikai tüneményei.

Talán másnak, mint a fővárosi embernek, a ki hozzá 
van szokva a tele ködből, füstből, porból és koromból 
álló athmosphaerában végigélni, nem is lenne olyan fel
tűnő a levegő tökéletes tisztasága a téli időszak alatt. 
A havazások szünetelésekor hetekig gyönyörködhetünk 
a teljesen felhömentes ég csodálatosan mély kékjében. 
A légkör téli és nyári átlátszósága közötti különbségre 
jellemző, hogy míg a múlt nyáron körülbelül egyhavi 
ittlét után, erős esőzést követő napon láttam meg elő
ször a 80—100 km távolságban fekvő Dolomitokat, s 
akkor is jóformán csak a körvonalaikat, addig télen —
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a hó- és ködmentes napokon — napról-napra s olyan
meglepő élességgel voltak láthatók, hogy 12-szeres na
gyítású prizmás távcsövei szinte minden sziklát meg 
lehetett különböztetni rajtuk.

Ebben a rendkívül tiszta légkörben a naplemente 
is egészen meglepő szabályossággal ismétlődik meg 
Télen a Nap körülbelül a hágó irányában száll le s 
teljes lenyugvása előtt az északnyugati irányban vonuló 
völgyet távolról bezáró Dolomitokat az ismeretes alpesi 
pírral borítja. A mint a Nap alábbszáll, a hegyek alja 
kezd sötétkékes árnyékba borulni s a piros fény — 
mintegy az árnyéktól feljebb szorítva — az ég alját 
önti el. Végül a hegyek egészen árnyékba vesznek, fe
lettük az ég alkonyi bíbora piroslik, felfelé észrevétle
nül ömölve át a gyöngyszínkékre vált boltozatba. S a 
mint a Nap — már régen a láthatár alatt — egyre 
alább száll, a sötétkékes árnyék lassanként a hegyek
ről az égre terjed át s egyre emelkedik, maga előtt 
hajtva az alkonypírnak fokozatosan halványodó sávját. 
A Föld árnyéka ez, a látszólagos égboltozatra vetítve; 
a meteorológiai optikában jól ismert tünemény, a mit 
azonban ilyen tisztaságában itt figyeltem meg először. 
Meglepő a jelenségben a színek egymásra következő 
sorozata. Az árnyék t. i. legsötétebb a felső határán, 
a hol — egészen hirtelen átmenettel — az alkonypírba 
megy át s ott mély aczél- sőt ibolyáskék, alább — le 
egészen a láthatárt szegélyező hegyekig — határozottan 
kevésbbé mély az árnyék s a színe is közelebb áll az 
egész égboltozat szürkés-aczélkék színéhez. Vagy 
15—20° magasságig lehet köpetni az árnyék emelkedé
sét ; ezalatt élességéből, mélységéből egyre veszít, az 
alkonypír már előbb eloszlik s végül az egész színi
játék a sötétre vált ég egyenletességében tűnik el.

A tél folyamán kétszer is figyeltem meg elég töké
letességű napudvart, melyet a lebegő hókristályokon tör
ténő fénytörés hoz létre. S hogy a levegő így telve van 
néha hókristályokkal, nem is meglepő, mert a hegyek 
csúcsain, gerinczein örökösen ott ülnek a széltől felka
vart hófellegek, mintha füstölögnének. Egyik alkalom
mal a Napon magán áthaladó, vízszintes, felfelé csú
csos fénysáv is volt látható s ott, a hol ez jobb- és 
baloldalt a napudvart metszette, gyengén bár, de hatá
rozottan felismerhető melléknapok jelentkeztek.

Ugyancsak télen áll elő — elég gyakran — az a 
sajátságos állapot, melyben annyi a napfény, hogy nem 
látni tőle. Olyankor történik ez, mikor a völgyeket egy 
bizonyos, élesen meghatározott magasságig köd borítja 
de a hegycsúcsok kiemelkednek belőle s a fent tartóz
kodók a legszebb napfényben sütkérezve gyönyörköd

nek az alattuk elterülő ködtenger hullámos, csillogó 
felületében. Ezen a ködrétegen a napfény is áthatol, de 
— a részecskéken történő számtalan törés és vissza 
verődés folytán — mint szinte tökéletesen szétszórt, 
minden irányban egyenletes világítás. A mellett a földet 
egyetlen, megszakítás nélküli hótakaró borítja s ez is 
fokozza a megvilágítás erősségét és egyenletességét is. 
így történik aztán, hogy a szem elkáprázik a fényözön- 
töl, de látni nem lát semmit. A terep, a hóréteg egyen
lőtlenségei majdnem teljesen eltűnnek; a hóba vágott 
út kanyarodójánál az ember szinte nekimegy a hófal
nak ; nem látja, hogy fel kell-e lépnie, vagy hogy lefelé 
megy-e. A skielés pedig — s a közlekedésnek gyakran 
ez az egyetlen lehetséges módja — ilyenkor egészen 
különös nehézségekkel jár, még ha a ködből esetleg 
hirtelen előbukkanó akadályoktól (szakadék, fák) nem 
is kell tartani. A lejtőnek gyakran és gyorsan változó 
hajlását t. i. szinte lehetetlen megítélni, már pedig a 
skielőnek ehhez pillanatról pillanatra alkalmazkodnia 
kell. S ha ezt nem tudja . . . nos, akkor is előáll egy 
jelenség, de ez — t. i. a lejtőn való esés — már nem 
tartozik a meteorologiai optika körébe.

Olasz harcztér, 1917 május havában.
Dr. Setényi Pál.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Az N. G. C. 4594. jelzésű spirálköd rotatiójáról.

Sok elméleti érdek fűződik a ködök physikai saját
ságainak megismeréséhez s ezért újabban a jobban 
felszerelt csillagvizsgálókon igen gyakran foglalkoznak 
ezeknek a különös alakú égitesteknek tanulmányozásával, 
noha megfigyelésük éppen alakjuk és elmosódott ki
nézésük miatt igen nagy nehézségekkel jár. így helyze
tük pontos meghatározása sem könnyű feladat és ez 
oknál fogva a ködök saját mozgására vonatkozó kuta
tások eddig még nem vezettek kielégítő eredményre. 
Ugyancsak nagy nehézséggel jár spectroscopikus meg
figyelésük, különösen a spirálködöké, mivel a legtöbb 
fényben igen szegény. Ezért csak kevésről sikerült 
eddig oly direct és időben egymástól eléggé távolesö 
spectroscopiai felvételeket nyerni, melyekből színképük 
vonalainak elmozdulását pontos mérésekkel meg lehetett 
állapítani.

Campbell és Moorenek idevonatkozó kutatásai
ról már a februári krónika keretében (1. Uránia 1917. 
évfolyam 72. lapját) megemlékeztünk. Újabban Wolf 
kimutatta, hogy a Messier 81 jelzésű köd spectrumá-

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 szeptember hóban.
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ban a köd magiához közeleső vonalak kétszeresen gör
bültek, mi arra vall, hogy a mag körül a ködanyag 
másodperczenként 100 km-nyi sebességgel rotál. Ha
sonló eredményre jutott van Maanen is a Messier 101

20 ívmásodpercznyire lévő ködanyagnak lineáris sebes
sége másodperczenként 100 km. Ugyanerre az ered
ményre jutott Adams és Burwell is. Szerintük e köd 
radiális sebessége +  1180 km/sec, mi a Slipher-féle

1. A csillagos ég Budapesten 1917 szeptember 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

jelzésű ködről nyert direct felvételei útján. Slipher 
pedig az N. G. C. 4594 jelzésű ködöt tette egy külön
leges szerkezetű spectograph segélyével beható tanul
mány tárgyává. Kimutatta, hogy e köd radiális sebes
ségének értéke másodperczenként -j- 1100 km, továbbá 
hogy a bolygókéhoz hasonló rotatióval bír. A magtól

értékkel, tekintetbe véve a mérések nehézségeit, jól 
vág. A rotatiónak lineáris sebessége a magtól két ív- 
percznyire lévő részekben pedig 330 km/sec.

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 szeptember hóban.
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A csillagos ég 1917 szeptember havában.

I. Állócsillagok.
Szeptember közepe táján este 7 óra körül az égi 

egyenlítőnek a nappályával való metszéspontjai a hori
zonton haladnak át, minek következménye, hogy a 
tavaszpont a horizont keletpontjával, az őszpont ennek 
nyugatpontjával esik össze. A nappálya legmagasabb 
pontja alig emelkedik 15°-nyira a látható fölé és ezért 
az állatövi csillagok kedvezőtlen helyzetet foglalnak el. 
A Tejút körülbelül 45 foknyi szög alatt metszi a meri
diánt a hó közepe táján este 9 órakor (keleteurópai idő
ben esti 10 órakor), mint ezt 1. ábránk is mutatja.

II. Nap és Hold.
A Nap szeptemberi útját 2a. és 2b. ábráink mutat

ják ; coordinátáit kelte és nyugta idejét, a nappal hosz- 
szát, az időegyenlet és a napátmérő értékét a hó néhány 
napjára adja a következő táblázat:

o,d>NGO

A Nap A Nap

A 
na

pp
al

 
ho

ss
za Idő- Nap-

emel
kedése elhajlása kelte ny.

egyenlet átmérő

1
ó. p.
10 40-4 +  8° 24-2'

ó. p.
5 18

ó p.
641

p. mp.
+  0 31 31'45-4"

10 11 12 9 +  5° 3 8' 5 29 6 24 _ 2 56 2 31'49-6"
20 11 488 +  1° 13 0’ 5 43 6 3 - 6 26-8 31'44-8"
30 12 24-8 + 2° 40-7' 5 56 5 43 -  9 52 5 32' 0-2''

A táblázat adatai szerint a nappal hossza szeptem
ber hó folyamán 1 óra 36 perczczel fogy. Szeptember 
23-án délután 4 ó. 30 p.-kor a mérleg jegyébe lép a 
Nap. Ezzel kezdődik a csillagászati ősz.

A Hold szeptemberi útját 2a. és 2b. ábráink jelzik. 
Főphasisainak időpontjai a következő napokra esnek:
Szeptember 1-én d. u. 1 ó. 45 p.-kor holdtölte,

8-án d. e. 8 ó. 21 „ u. negyed,
16-án n  v> 11 ó. 44 „ újhold,

J5 24-én v w 6 ó. 58 „ első negyed,
V 30-án este 9 ó. 47 „ holdtölte.

Szeptember 14-én délután 4 ó. -kor földtávolban, 29-én
este 7 órakor földközelben lesz a Hold. E napokon 
földtőli távola 63 71, illetve 5629 földsugár.

III. Bolygók.

Mercur (5) szeptember 5-éig előretartó; e napon 
délelőtt 9 órakor megállapodik és hátráló mozgásúvá 
válik. Retrograd marad 27-éig; 27-én délelőtt 9 órakor 
ismét előretartó lesz; 19-én alsó együttállásban a l a p 
pal, azután hajnalcsillag. Venus (9) előretartó, alkony

csillag. Mars (c?) előretartó, átlagban reggel 1 óra körül 
kel. Jupiter (2|) előretartó a hó végéig; 30 án este 
7 órakor megállapodik s retrograd mozgásúvá válik s 
ilyen marad a folyó év utolsó negyedében. A Bika 
csillagképében áll. Saturnus (1>) előretartó, a hó első 
felében reggel 2 óra, második felében reggel P/4 óra 
körül kel. Uranus (£) hátráló, éjfél után nyugszik. Nep
tun ('E) előretartó, átlagban reggel 2 órakor kel.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve 1917 szep
tember hó néhány napjára adja a következő táblázat:
1917 szept. ? 9 d 4 6 ¥

1 0-72 1 30 2-10 4-95 9-96 19 02 30-88
11 0-66 1 24 204 4-80 9-87 1908 30-77
21 0-67 1*18 1-99 4-65 9-76 1918 30-65

IV. Tünemények.
a) Constellatiök. Szeptember 8-án reggel 1 órakor 

Jupiter, 12-én reggel 1 órakor Mars, ugyaneznap este 
10 órakor Jupiter, 16-án este 10 órakor Mercur együtt 
állásban a Holddal. 18-án este 12 órakor Mercur alsó 
együttállásban a Nappal. 19-én este 11 órakor Venus 
együttállásban a Holddal.

b) Csillagfödések. Szeptember 21-én délután 5 ó.
4 p.-kor a 42 Librae jelzésű 5 0-adrendü, 26-án délután
5 ó 1 p.-kor p Capricorni 50-adrendű, 29-én este 9 ó. 
47 p. kor V- Piscium 4—9 edrendű állócsillag geoczentru- 
mos együttállása a Holddal bekövetkező és nálunk is 
látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Szeptember 1-én 
este 10 ó. 25 p. 57 mp.-kor Jupiter I., 6-án este 10 ó. 
17 p. 42 mp.-kor Jupiter 111. holdjának fogyatkozása 
belépéssel; 7 én reggel 0 ó. 9 p. 13 mp.-kor Jupiter 
III. holdjának fogyatkozása kilépéssel; 9-én reggel 0 ó. 
19 p. 45 mp. kor Jupiter I., 14 én reggel 2 ó. 17 p. 
1 mp.-kor Jupiter 111. holdjának fogyatkozása belépés
sel. Ugyaneznap reggel 4 ó. 9 p. 28 mp.-kor Jupiter
111., ugyaneznap este 10 ó. 44 p. 24 n.p.-kor Jupiter 
II. holdjának fogyatkozása kilépéssel; 16 án reggel 2 ó. 
13 p. 35 mp.-kor Jupiter I., 21-én este 10 ó. 49 p. 
17 mp.-kor Jupiter II. holdjának fogyatkozása belépés
se l; 22-én reggel 1 ó. 19 p. 21 mp.-kor Jupiter II. hold
jának fogyatkozása kilépéssel; 23-án reggel 4 ó. 7 p. 
29 mp.-kor és 24-én este 10 ó. 36 p. 2 mp.-kor Jupiter
1., 29-én reggel 1 ó 24 p. 13 mp.-kor Jupiter II., 30 án 
reggel 6 ó. 1 p. 26 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyat
kozása belépéssel.

Tass Antal.

HOKNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA RUDAPESTEN. 6 6 9 7 5



Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

I. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — .9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77, Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
-története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. —* 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nágybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban.- — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-isz'unk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére-
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a , Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“

A SZERKESZtt$<*g®hSsÁG ELNÖKE:

MOLNÁ~ft~VlKTOR

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZ. 
1917. OKTÓBER 
<$)<£> <£)<£><£)<£> <£)<£)<£)<£> <£)‘2)<£)<£) 
MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

SZE R K E S Z T Ő S É G : 
VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 g ), 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4)  KÜLDENDŐK

— _ — ---------------------  T A R T A L O M :  — -------------------------------

Tompa. —ly. 265. 1. — Sudermann néhány darabjáról. (Első közi.) D r. P ltrích Béla. 
267. 1. — A mese eredete. D r. Nógrády László. 271. 1. — Színházi levél. Szász 
Károly. 276. 1. — A vas szerepe a világháborúban. Kerkai András. 278. 1. — Szent- 
Elmo tüze a déltiroli fronton. D r. S elénm Pál. (Ábrával.) 279. 1. — A mérés. (Ábrákkal.) 
(Első közi.) Medvey Lajos. 280. 1. — A gázmaszkok. (Képekkel.) K. A. 290. 1. — 
K rónika. A szigetelő lakkok. Hauser Ignácz. 291. 1. — A benzines és elektromos 
gépkocsi jövője. Welwart Benő. 292. 1. — Légi közlekedés. 293. 1. -—Tudományos és 
technikai újdonságok: Villamos hajtású hajók. W elwart Benő. 293.1.— K ön yvszem le. 
Csathó Kálmán elbeszélései. —-ly. 294. 1 — Magyar festőművészet. G ulyás Károly. 294.1. 
— K ü lön féle . Egy magyar város pusztulása 1811-ben. Zsoldos Benő. 296. 1. — 
Klió széljegyzeteiből. Zsoldos Benő. 297. 1. — C sillagásza ti krónika. Újabb 
adatok a ködfoltok spectrálvizsgálatáról. 298. 1. — Új csillag. 298. 1. — Újdonságok. 
299. 1. — A csillagos ég 1917 október havaban. (Képekkel.) Tass Antal. 299. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F e lh ív á s  e lő f iz e té s r e .

Az Uránia az 1917. évvel immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár- 
saínkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. £lek  Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Haaser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lasz Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József, 'dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi 'Ödön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösén számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-taz «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let* tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. i6.) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az U ránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 0 0  koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5 % 'O S  
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát háröm éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az BUránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesiilet elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

T I S Z T I K A R :
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  : 

Báró Eötvös Lóránt.
El nökök: A 1 e 1 n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt llosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor. 

T i t k á r :  Déri Gyula.

J e g y z ő k :

Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

P é n z t á r o s :  Preszler Antal. E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  üresedésben.
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A szerkesztő-bizottság elnöke:

E folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők:

SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR
egy évre 10 korona.

— Születése századik évfordulóján. —

Nagy költőink és íróink százéves születési évfordulójának megünneplése során 
f. évi szeptember hó 28-án elérkeztünk a Tompáéhoz,

Tompa Mihály az irodalomtörténet megokolt tanítása szerint méltó tagja ugyan 
a népnemzeti irodalmi irányt megnyitó jeles költői triásznak, melynek sorában elsőül 
lépett fel — de mégsem tartozott a legnagyobb magyar költők közé. Bizonyos 
azonban, hogy sokaknak mindmáig — Arany és Petőfi mellett is — ő a legkedve
sebb költője. Nem a múlt század 40 es éveiben oly nagy sikert aratott Népregéi 
szerezték meg neki ezt a dicsőséget, — nem is az 50-es és 60-as években különösen 
a női közönség körében oly sokat olvasott és emlegetett Virágregék, „melyekben — 
mint egyik életírója mondja — a természet titkonélésének alig sejthető mozzanatait 
ellesve, az emberi indulatokat s szenvedélyeket ama gyöngéd lények életébe átvive, 
a képzelődés és eszmélkedés sajátságos vegyületét hozta létre, mély értelmet, tanulsá
got rejtve mindenütt a rege külső szövete alá“; valamint költői elbeszélései se tart
hatnák fenn nevét ragyogó színben, az idők végezetéig.

Tompa Mihályt nem a népiesség iránti érzéke, nem tiszta természetszeretete, 
nem is mély vallásossága tette igazi nagy költővé, bármily sokat köszön is költészete 
ezeknek a tulajdonságainak. Az ő örök dicsőségének hervadhatatlan babérlevelei azok
ból a költeményeiből fonódtak, melyeket hazafias érzés, honfiúi mély fájdalom és 
mégis bizakodó hit hatott át s melyekkel az ötvenes és hatvanas években, küzdelmes 
történetünk egyik legsötétebb, legszomorúbb korszakában, a levert szabadságharcz 
utáni politikai elnyomatás keserves idejében legigazabb, legkifejezőbb, leghívebb tolmá
csává tudott lenni a közös bánatnak és aggodalomnak, annak a fojtó, nyomasztó 
hangulatnak, mely akkor minden magyar szívét eltöltötte, a lelkeket megfeküdte, a 
gondolatokat egyedül irányította.

Mily szívbemarkolóan és lelket felkorbácsolóan emlegeti P usztán  czímű versében 
a hont, hol „egy hős nép bevégzé zajos történetét“ s a népet, mely már csak zsellérül 
lakik hazája földjén, — s mily fájdalommal látja veszni vadon költészetét a pusztának, 
melyen kialudni, elhalni készül a pásztortűz, a furulyaszó!... S fájdalmának tengere 
mily tajtékzó hullámokat vet, mikor az a gondolat gyötri, hogy:

„Ki nékünk még köszönni sem tud,
A kit nem ismerünk,
A drága véren szerzett földet 
Az oszsza meg velünk?“ . . .

S a keserűségnek mily rettenetes óczeánja boríthatta el lelkét s támaszthatta 
és támasztja még ma is — a keservnek hasonló árját minden magyar szívében,

37



266

mikor azt énekelte a költő, s az visszhangzott és visszhangzik az olvasók lelkében, 
hogy „a fenn szürkülő sz ik laszálona  villámtól lesújtott bátor keselyűnek még ki 
sem hűlt fészke táján —

„Hol a nyílröptű sólyom is csak 
Nagy félve járt elébb:
Csipogva fürdik s üt tanyát most 

. A szemtelen veréb“ , .  .

És a magyar házak e szomorú éjszakáiban,. a honszeretet titokban ápolt tiizei 
mellett micsoda sápasztó fájdalommal zokoghatott magában az ötvenes évek nemze
déke — olvasván és tudván, hogy:

„A sebzett vad a rengetegben 
Kínjának hangot ad —
S magát az elnyomott magyarnak 
Kisírni sem szabad ! . . .“

És hányszor írták le titokban, hat évtizeddel ezelőtt könnytől áztatott papirosra, 
de hányszor szavaljuk ma is, szabadon patakzó könnyek között a „kibujdosott barát“ 
után küldött „level“-et, melyben a legszentebb fájdalom igazságával kiáltotta oda a 
költő, a haza elvesztése fölötti bánatában az óczeánon túlra költözött költőtársának, hogy:

„ . . . Hosszú hervadás emészti azt a fát,
Melyet nagy korában tesznek más földbe át“,

s mely versnek végsoraiban oly szívetfacsaró búval kéri barátját, az új hazájából hoz
zánk visszainduló vándormadarakra utalva, hogy:

„Küldj tőlük, a mit mi néked nem küldhetünk,
Reményt, enyhületet, örömtavaszt nekünk! . . .

S mikor egészen allegóriába burkolta mondanivalóit — mik a szívét majd meg- 
repeszték, s mik az olvasóknak annyira szívéhez szóltak — mikor közös anyánknak, 
szenvedő hazánknak, a magyar költőkhöz intézett hívó szózatát a „száraz ágon hall
gató ajakkal“ csüggedten ülő madarakhoz beszélő anyamadár ajakára adta, búsan 
utalva a „nagy viharira, mely feldúlta a berkeket, s biztatva őket, hogy ha a szél 
össze-visszatépte is az ősi fészket, ne tegyenek úgy mint az emberek, ne hagyják 
oda, idegent cserélve, hanem csak énekeljenek —- vagy mikor a tavaszszal visszatérő 
„gólyát“ intette a költő, hogy ne járjon a mezőn, mert temető van ott, s ne menjen 
a tóba, mert vértől árad, és a lelket összetörő fájdalom szent irigységével nézett a 
boldog madárra, melynek két hazát adott végzete, míg:

„Nekünk csak egy — volt! az is elveszett“ —

akkor a költői érzésben, s ez érzés kifejezésében abba a magasságba emelkedett Tompa 
Mihály, a hol csak a legnagyobbak, a legkiválasztottabbak járnak. Mert egy egész 
országnak, egy egész nemzetnek összes fájdalmát és minden keserűségét tudta néhány 
költői sorba beleönteni.

De Tompa sötét pessimismusának is meg voltak a maga felvillanó fénysugarai. 
Ezeknek világánál írta meg többek közt a Sírboltban  és az Ú j Simeon czímű, szintén 
Örökbecsű költeményeit. Amabban a magyar főnemességről szól, keményen megmondva 
az igazságot, mely abban csúcsosodik ki, hogy:

„Kevéssel volt bűnöknél több erényök,
Mely az apákról a fiakra szállt,
De annyiszor ez a kevés — ha vész jött —
Nem engedé elveszni a hazát“.

Emebben pedig egy remek képben a haza új, boldog korszakára váró s abban 
boldogan reménykedő hazafiúi vágynak és hitnek ad fenséges hangokat az új Simeon 
szavával, a ki már nem vár életétől semmi mást, csak „egy napot“, „csak azt“ mely
nek képét lelkében hordja, melyre gondolt magánya csendjén, az örvény veszedelmé
ben, a börtön fojtó legében, bujdoklásában, a csata hevében, s mely ha megérkezik,
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gondot, kort, kétséget és bánatot — az élet minden rozsdáját — könnyen el fogja 
viselni, s tömjéné javát az oltár tüzére hintve, boldogan fogja kérni:

„ . . . Vén szolgádat 
Bocsásd el ’akkor, Istenem!“

Ezek a versek — még néhányadmagukkal — nemcsak Tompa lantjának legtöké
letesebb termékei, hanem a magyar költészetnek is legbecsesebb kincsei közé tartoznak. 
Ezek teszik Tompát Arany és Petőfi igazán méltó társává, ezek fogják hírét-nevét 
mindörökre fentartani, a magyar szíveket minden eljövendő korban meg fogják remeg- 
tetni, s a magyar szemekből a hazafiűi aggodalomnak és reménykedésnek égető és 
örömet jelentő könnyeit fogják fakasztani mindaddig, a míg Magyarország fennáll.

Mert a mikor ezeket a verseket már nem ismerik s nem értik meg a Kárpátok 
alján és a Duna-Tisza partjain : akkor ezen a területen itt nem lesz már több magyar, 
s csak emléke él talán még a „dicső nép“-nek, melynek ez a föld egykor hazája vala 
s mely hazának ez a nép oly „rendületlenül“ híve vo lt. ..  —ly.

Sudermann néhány darabjáról.
— Első közlemény. —

— Becsület. Sodorna pusztulása. Otthon. Csöndes ház 
(.Rejlett boldogság) (Das Glück im Winkel). Morituri. —

A közelmúlt évtizedek irodalmi életében ér
dekes jelenség volt a színpadi alkotások szá
mának szédületes növekedése. Minden író leg
alább egyszer megpróbálkozott a színpad nagy 
nyilvánosságával, hogy művészete kincseit szé
lesebb körök előtt megcsillogtatva, eszméivel, 
hitével, irodalmi felfogásával a legtávolabb eső 
rétegekre is hatást gyakorolhasson. A színházak 
embersokaságai, az elérhető hatások nagyobb 
visszhangjai, a fokozott jövedelmek reménye 
mind erős tényezőkként mozdították elő a drá
mai termelés megnövekedését. Eduard Engel 
érdekes összeállítása szerint egy regény közre
adása esetén legfeljebb 20,000 olvasóra számít
hat az író, — ha a kölcsönkönyvtárak közön
ségét is számítják, — míg bármely, akárcsak 
közepesen sikerült színdarabot is Németor
szág 500 színpadán félmillió ember néz végig. 
Egy regényről legfeljebb 50 újság vagy folyó
irat emlékezik meg, míg akármilyen színdarab 
első előadásáról a lapok légiói hoznak jelentést. 
Egy-egy színdarab körül heteken át folynak a 
harczok s nemcsak hírt, hanem busás jövedel
met is hoznak a szerencsés szerzőnek.

Németországban az üzleti vállalkozások foly
tán beállott jólét rendkívül kedvezett a színhá
zak világának, a drámai termelés valósággal 
ijesztő méreteket öltött; és szinte társadalmi 
törvénynek látszik, hogy minél nagyobb töme
gek jutnak bele a gazdagság kényelmes puha
ságába, annál nagyszerűbb aratása lesz a szín
házaknak. így volt ez már a háború előtt és 
így van ez a világháború különös vagyoni el
tolódásai következtében napjaink társadalmi éle
tében is.

Ha végigtekintünk Németország színműirodal
mán a háború előtt, különösen két hatalmas 
írói egyéniség fog erősebben a szemünk elé öt- 
leni : az egyik Hermann Sudermann, a másik 
Gerhart Hauptmann Mindkettő még ma is élő 
és tevékeny író, mindkettő művészete körül el

keseredett harczokát vívtak a különböző tábo
rokba tartozó írók és bírálók, ellenségek és 
hívek.

Hermann Sudermann 1857-ben született Mat- 
zikenben, Kelet-Poroszországban, tehát ma már 
közel jár a hatvanadik életévéhez. Elbingi és 
tilsiti tanulóévei után Berlinben jogászkodott, 
majd lapot szerkesztett, regényeket Írogatott s 
talán őt magát lepte meg legjobban, mikor végre 
1889-ben sok küzködés után ráköszöntött az 
annyira áhított dicsőség. 1891-ben Klara Schulz 
írónőt vette el feleségül s most saját kastélyá
ban lakik Blankensee-ben, Trebin mellett. 1916 
tavaszán, mint a német bajtársi szövetség egy 
vezető embere, nálunk is járt. Müveit számta
lanszor adták színpadjainkon s az Otthon-t csak 
nemrég újította fel a Nemzeti Színház.

A „Becsület“-ben két társadalmi osztály, két kü
lön erkölcsi világ ütközik össze. A gazdag gyá
ros, az előház lakója és rokkant munkása, a 
hátsó ház nyomorultja kerülnek itt egymással 
szembe. Robert Heinecke, a darab hőse, a hátsó 
ház udvarán nőtt fel és férfiúvá serdülve Müh- 
lingk gyáros alkalmazottja lett. Indiában dől 
gozik éveken keresztül minden akaratereje lat- 
bavetésével, hogy kenyéradó ura üzletét felvi
rágoztassa Kilencz és félévi távoliét után ha
zajön Berlinbe. Tele van a szíve reménységgel, 
örömmel és alig várja, hogy a szülői ház me
legén kipihenhesse munkás fáradozásait. De 
megfinomult lelke csalódásból csalódásba jut. 
Majdnem tízéves idegenjárása alatt sok minden 
megváltozott; nagy űr támadt becsületes élet- 
felfogása s a szülői ház erkölcsi légköre között. 
Mikor hazaér s a viszontlátás első meleg örö
mein átesik, rémülve tapasztalja, hogy gyermek
éveinek tiszta, szép otthonában megszégyenítő 
dolgok történnek. Húga, Alma, elegánsan öltő 
zik, zongoraórákra jár, áradozva beszél Berlin
ről, a villamos fényben úszó utakról, a vendég
lők pazar világosságáról. Az előház lakája ko
csizni hívja ura nevében. Szegény Róbert agyá
ban a gyanú bizonyossággá válik. Meg kell 
tudnia, hogy húga Miihlingk gyáros fiának a 
kedvese.

Kétségbeesetten, emberfölöttien küzd, fárad, 
most, hogy húgát jó- útra térítse és elvakult
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szegény szüleit jobb belátásra bírja. Kétségbe
esése tetőfokára hág, mikor az öreg Mtihlingk
40.000 márka szégyenbérrel kifizeti családját. 
Könyörögve kéri szüleit, húgát, nénjét, adják 
vissza a szennyes pénzt, hallgassanak reá, men
jenek el vele Berlinből, szégyenük nyomorult 
tanyajárói, kezdjenek új életet; de nem hajlanak 
szagára, reátámadnak, korholják, szidják, hálát
lansággal vádolják.

Róbertét hűséges barátja, Trast gróf vigasz
talja. Mindenüvé elkíséri, csillapítja, kérleli.

Róbert felkeresi Mühlingk gyárost. Számadá
sait akarja rendezni, jelentést tenni hűséges ki- 
lenczévi sáfárkodásáról, kilenczévi lankadatlan, 
okos és a gyáros számára százezreket jelentő 
munkájáról; és le akarja mosni a családja szé
gyenét : odavágni a 40,000 márkát a gyáros 
lába elé.

Az előház lakói közül Lenore, a gyáros leá
nya, a legnemesebb lélek. Szenved övéinek 
kicsinyes, üzleti gondolkozása miatt s már gyer
mekkora óta mély vonzalommal viselkedik Ró
bert iránt.

Mikor Róbert megjelenik szülei házában, csak 
az ő szíve érez vele együtt; apja, anyja, bátyja 
mind bizalmatlanul, sőt ellenséges indulattal 
fogadják. Mühlingk Kurt arczátlanul megsérti 
Róbertét, meggyanúsítja, hogy a visszaadott
40.000 márkát az ő pénzükből harácsolta. Ró
bert határtalan fájdalomtól és szégyentől túlfűtött 
agyában villámként czikázik át a harag, pisz
tolyt ragad és rásüti a húga elcsábítójára.

Szerencsére ott van Trast gróf, az egész da
rab jószelleme, elsimítja a botrányt, kiegyenlíti 
a tátongó ellentéteket. Mühlingk meggyőződik 
róla, hogy Róbert virágoztatta fel indiai üzletét 
és mikor Trast gróf Róbertét társául fogadja 
és általános örökösévé teszi, abba is beleegye
zik, hogy Lenore Róbert felesége legyen.

Eddig a darab rövidre szabott meséje. Két 
világ erkölcsi felfogása ütközik benne össze. 
Más az előház becsülete, más a hátsó házé és 
más Róberté.

Róbert a maga osztályából kiemelkedett, ne
mesen, előkelőén gondolkozó büszke lélek. 
Egész életét verítékes munkában eltöltött idea
lista. Gyermekes örömmel várja, hogy szüleit 
viszontlássa, naivul rajzolgatja maga elé a szü
lői ház melegségét, a szülők szerétét, a családi 
élet boldogságát. Meg kell győződnie arról, 
hogy minden ábrándjának ellenkezője valósul 
meg. De még akkor sem veszíti el naiv hitét. 
Szemrehányásokat tesz húgának s aztán aggó
dik, fél, hogy talán a szomszéd szobában kárt 
tett magában. Alma pedig édesdeden, csönde
sen alszik.

Új életet akar kezdeni, Almával s szüleivel 
el akar menekülni a szégyen fészkéből, mint 
űzött vad kirontani innen, valahol Indiában új, 
tiszta, boldog otthont alapítani. Bízik szüleinek 
jobb érzésében, hisz Alma jóságában, elképzeli, 
hogy Alma le tud térni a kényt lem, a fényűzés 
útjáról. Alma mindent megígér : jobb lesz, kö
veti őt az új hazába — de ma még hadd men
jen az álarczosbálba. Róbert végigküzdi kál
váriáját, daczol a szülei elhidegülésével, maka
csul, akár élete és jövője árán is kész kiköszö

rülni a családja becsületén ejtett csorbát. Kö
nyörögve kéri övéit, a húgát, a menyét, a só
gorát, Michalskit, adják vissza a szégyenbért, 
ne sülyedjenek a gyalázatba és becsületes ri- 
mánkodására az a válasz, hogy szidalmakkal 
halmozzák el s versenyt tuszkolják ki a házból.

Robertnek meghitt barátja Trast gróf. Trast- 
Saarberg gróf valamikor, ifjabb éveiben porosz 
lovastiszt volt, de aztán ki nem fizetett kártya
adósságai miatt lemondott rangjáról. Tengeren
túl próbált szerencsét s nem törődött azzal, 
hogy becstelennek mondták az óvilágban. Be
csületes, lankadatlan munkával vagyont szer
zett s levezekelte bűnét. Trast gróf fittyet hányt 
a becsületről vallott ósdi, avult felfogásnak. Sze
rinte a gavallérbecsület üres foszladék, mit 
könnyen szertezilál a legcsekélyebb lehellet. Ő 
az egészséges, józan gondolkozás képviselője 
a darabban. Az ő múltján is van folt, de ha
talmas akaraterővel túltette magát kasztja er
kölcsi felfogásán.

Új életet kezdett s becsületes munkával jó
vátette, amit valaha vétett. Nem hisz a becsület 
absolut értékében. Minden kasztnak s minden 
népnek más a becsülete, a tibeti törzsfönök, a 
ki fürdőjével feleségét is felajánlja, merőben más
képpen gondolkozik a becsületről, mint a berlini 
szegény rokkant munkás. Róbertét kérleli, csil
lapítja: „Ne vesd meg tiéidet, ne mondd, hogy 
rosszabbak, mint akár te vagy én. Egyszerűen 
mások, ennyi az egész. A szívük érzése nem a 
te érzésed s az agyukban kirajzolódó világ nem 
a te világod.“ A darab gondolati tartalma te
hát nem magából az eseményből szökken ki, 
hanem Trast fejtegetéseiből. Trast a Dumas 
darabok moralizálója, nem húsból és vérből 
való ember, inkább színpadi alkotás. Emlékez
tet a classikus drámák bizalmasára, vagy az 
antik tragédiák kórusára. Árnyékként kíséri Ró
bertét, folyton beszél, vigasztal, okoskodik és 
óriási hatalom rejlik egyéniségében. Mindenki 
tisztelettel néz reá, csak meg kell jelennie Hein- 
ecke-éknél s rögtön megszelídülnek mind, még 
az elvetemült gonosz Michalski is szégyenülten 
sompolyog el láttára.

Nem való alak Trast gróf és mégis végte
lenül rokonszenves. Az egészséges és józan 
ész képviselője. Mintha a szereplők fején ke
resztül mindig a közönséghez szólna. Gróf, elő
kelő származás, volt lovastiszt, gazdag úr és 
mégis közvetlen, egyszerű, egyeneslelkű, egy 
merész ugrással átvetette magát kasztja parádés 
erkölcsi felfogásán, új életet kezdett s új éle
tével jóvá tette bűnét. Csakhogy Trast gróf 
ezt nem akarja belátni; nem tudja azt, hogy 
régi bűnének szennyét lemosta magáról. Még 
most is merészen hirdeti, hogy kár bíbelődni 
a kasztbecsület szűkösségével, mindenkinek 
egyéni becsülete van s azt tőle senki el nem 
rabolhatja. Trast azonban nem gondolja meg, 
hogy ha elrabolni nem is, de megsebezni, még 
pedig halálra sebezni igenis lehet. Minden be
széde, okoskodása csak arra való, hogy Ró
bertét megnyugtassa, megóvja a kétségbeeséstől.

A darab többi alakja kitünően van megraj
zolva és úgy tetszik, mintha a hátsó ház sze
replői az igazság nagyobb erejével hatnának



269

reánk, mint az előház lakói. A Heinecke család 
tagjai, a negyedik rend páriái, az újság ere
jével lepnek meg. Heinecke apó rokkant lábá
val döczögve, gyermekes örömmel szegezi ‘a 
falra a fiát üdvözlő kis táblát; dünnyög, pa
naszkodik, hogy még lóvasütra sem adnak neki 
pénzt. Mindig a becsületére hivatkozik, inocsok- 
talan öreg fejére, de a legbuzgóbban ő támad 
a fiára, mikor a 40,000 márkát vissza akarja 
adatni. Gyermekesen fakad ki fia ellen, mikor 
meghallja, hogy Mühlingkék elbocsátották : 
„Neki nem mindegy az, hogy fia mint állásta
lan ember ődöng a világban“. Mühlingkné ka
rosszékeit czirógatja, törölgeti, Almát beczéz- 
geti. örül a szégyenbérnek, a jólétnek s meg
tisztelőnek találja Kurt úrfi udvarlásait. Sötét, 
félelmes alak Augusta, Alma nénje, urával, Mi- 
chalskival együtt Elvetemült gonosz kerítők. 
Michalski csupa kapzsiság, gonoszság. Augusta 
a dédelgetett karosszékeknek örül csak arra a 
hírre, hogy szülei elutaznak.

Az egész szűkös kis világot szegényes, rom
lott erkölcsi felfogás mételyezi meg. Sudermann 
éles színekkel festi meg romlottságukat. Egyik 
bírálója, Bulthaupt, tiltakozik a negyedik rend 
nevében az ellen a felfogás ellen, mintha ott 
a pénz minden sebnek gyógyító írja lenne.

Az elülső ház erkölcsi világa sem sokkal emel- 
kedettebb. Kurt minden lelkifurdalás nélkül csá
bítja el megrokkant munkásuk leányát. Léha, 
könnyelmű és gőgös. Meg meri gyanúsítani 
Róbertét azzal, hogy hűtlenül kezelte apja pén
zét. Mint apja, ő is azt hiszi, néhány ezer már
kával mindent jóvátett, szinte megbotránkozva 
áll Róbert hatalmas erkölcsi felzokogása előtt. 
Ebből a környezetből tisztán, üdén s nemesen 
válik ki Lenore alakja. Mélyen szereti Róbertét, 
gyermekéveinek játszópajtását. Lelke elidege
nült környezetétől, ő is számkivetettje a maga 
körének, mint Róbert. Trastnak szomorúan 
mondja: „Tompa haraggal, mely szinte gőgös 
megvetéssé fajult, állok én enyéim egész lelki
világával szemben.“ Kivágyik ő is a maga rend
jéből, nemes lelke majd Róbertben méltó pár
jára talál.

A darab óriási hatást ért el. A szerző neve 
egy csapásra kiemelkedett az ismeretlenség ho
mályából. Volt valami megkapó, újszerű ebben 
a drámában; a berlini élet romlottságának, de 
különösen a negyedik rend sanyarú helyzeté
nek merész rajza hatott frappáns erővel. Még 
kevesen szólaltatták meg annyi realizmussal a 
munkásnép világát, mint Sudermann. A hatást 
csak fokozta s még rikítóbb színbe helyezte a 
költőnek az az ügyes fogása, hogy ellentétbe 
állította vele a gyáros gazdagabb, kényelme
sebb, de nem sokkal erkölcsösebb házát.

Azt rajzolja benne — s ez a motívum még 
többször vissza fog térni későbbi darabjaiban, 
— hogy a fiú, a ki régen elszakadt otthonától, 
más körbe, más társadalmi osztályba került, 
visszatérve idegen világot talál övéi körében s 
ebből az idegenségből, ennek a merőben ellen
tétes két világnak összeakadásából tragikus 
összeütközések szikrái fognak kipattanni.

„Sodoms Ende.“ 1890-ben került színre má
sodik darabja : Sodorna pusztulása. Rendőri ti

lalmak szerencsés leküzdése után nagy érdek
lődés mellett adták elő és ritkaság számba 
menő esemény volt, hogy másnap s még jó 
ideig az újságok pártokra szakadva tárgyalták 
s vitatták a darab érdemeit s hibáit.

A „Becsület“ írója most egy kanyarodással a 
naturalista irányzat felé hajolt. Nem arra töre
kedett, hogy egészségesen, könnyedén, játszva 
haladó cselekvényt adjon, hogy hősére irányítsa 
a főfigyelmet, hanem a naturalista Holz és 
Schlaf irányának hódolva, széles milieu-festést 
nyújtson.

Willy Janikow festőművész áll a cselekvény 
központjában. Sodorna pusztulása czímü képé
vel óriási sikert ért el, fényes jövőt jósolnak neki 
tisztelői és barátai, de az első sikeren alig érve 
túl, ereje elhanyatlik s ő maga vészes pusz
tulásba merül. Belesodródik a berlini pénzvilág 
előkelő mázú, romlott, de csillogó, élvezetet haj
szoló, csupa elméskedés, mulatás, fecsegés tü
zelte körébe. Ebben a környezetben Janikow 
elbukik. Érzi elaljasodását, kétségbeesetten vallja 
be magának, hogy ebben a csillogó köntösű, 
de féregrágta életben alkotó genieje egyre ijesz
tőbben sorvad el. Szeretne tenni, dolgozni, sze
retné lángelméje képességeit kiaknázni, de meg- 
meg feszülő izmai újra meg újra ellankadnak 
Adah asszony illatos közelségében.

Ez az Adah asszony Barczinowski felesége, 
Willy Janikow-ot egészen magához lánczolja. 
Sorvasztólag fekszik rá vampirlelke Willy min
den akaratfellángolására és Willy mindjobban 
siilyed, mind mélyebbre száll a romlás útján.

Szeretője Adah asszonynak, jegyese Adah 
asszony húgának, a még félig romlatlan Kitty- 
nek, elcsábítja Klárikát, azt az ártatlan lelket, 
a kit mestere bízott volt reá s a ki ott élt 
Willy becsületes szüleinek házában. Szegény 
Klárika nem tud élni szégyenével, felölti bér
maruháját s a Spree be öli magát. Kitty meg
tudja, hogy saját nénje Willy kedvese; kétségbe
esetten rohan bele a berlini éjszakába. Willy 
Janikow, a szívbajos, gyenge tüdejü Willy Ja
nikow, műtermében rogy össze, éppen, a mi
kor friss tettvágyra ébredve újra alkotni akar.

A környezet széles festése, két világ össze
tűzése: Adah asszony léha világáé és Janikow 
öreg szüleinek becsületes otthonáé, ezek a da
rab fő érdekességei.

A hős maga tetőtől talpig, a lelke legrejtet
tebb zugáig beteg embe.r Erőtlen, tétova, in
gadozó. Csak néha-néha ébredez benne a lelki
ismeret szava, az alkotás vágya kínozza, de az
tán tehetetlenül sodortatja bele magát a csillogó 
bűn birodalmába, a berlini pénz- és művész
világ eme kárhozatos keverékébe. Sodorna pusz
tulása a darab czíme és mégis mintha úgy érez
nénk, ez a Sodorna nem pusztul el, az égi ha
rag mennyköve, tüzes kénesője nem csap le reá.

Az egy W. Janikowot kivéve, — a kik bűn
hődnek, mind többé-kevésbbé kívüle állanak 
ennek az illatos bűnbarlangnak. A szülői ház 
kis napsugara: Klárika csöndes és áradozó, 
naiv és lelkes; meg kell lakolnia, a miért Willy 
közelébe került. Kitty se romlott még el Adah 
közelében, mégis bűnhődnie kell és mind : az 
öreg Janikow, Janikowné, Kramer, Willy önfel
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áldozó barátja, mind rettentő szenvedéseken 
mennek át, csak Adah asszony tánczos társa
sága járja tovább frivol farandoláit, csak Adah 
asszony pokoli fajzatát nem söpri el a költő 
haragja.

Sejtjük, hogy Sudermann nem szereti, sőt 
meg akarja bélyegezni Adah társaságát, de arra 
mégsem gondol, hogy ezt a förtelmes világot 
összezúzza. A modern német dráma egyik jeles 
historikusa: Bulthaupt igen szigorúan bánik el 
ezért Sodorna pusztulásával, különösen Janikowra 
önti ki haragja minden epéjét.

Bulthaupt szerint Schiller és Shakespeare a 
legvisszataszítóbb eseményeket, a legundorítóbb 
szennyet is elénk sorakoztatják, mert bírói pal
losukkal ítéletre készen ott állanak a bűn mö
gött ők maguk Ámde Sudermann nem ítélkezik 
Bulthaupt szerint a házasságtörő asszonyok, a 
czédák, a demi-vierge ek, a hitvány férfiak, aljas 
üres causeur-ök és elméskedők felett, mert ta
lán ő maga is rabja lett mérges lehelletüknek.

Willy Janikow jellemét elhibázottnak tartja, 
nem drámai hős, egy egy megkapó vonás fel
felcsillan jellemében, de alapjában véve elve
temült ember, a ki a legrútabb bűnök rengetegét 
halmozza önfejére. Folyton nagy művészi ge- 
nialitásáról hallunk, de képességeinek bizonyí
tékát nem látjuk, hacsak a Sodoms Ende falra 
függesztett és félig eltakart képét nem vesszük 
bizonyítéknak.

Csodálatos, hogy mindenki imádja és nem 
tudjuk, miért. Azt látjuk : egész élete, minden 
cselekvése csupa utálat. Adah asszony kitartja, 
Adah asszony húga, Kitty komolyan szereti, 
Klárika rajong érte, Riemann professor ott 
hagyja távol otthonát, hogy jeles barátját lássa, 
Kramer a jövőjét áldozza érte s kész az utolsó 
falatját megosztani vele.

Pedig Willy, az imádott és körülrajongott 
Adonis, haszontalan ember; a szülei ház kis 
„Napsugarát“ kioltja, holott ugyanakkor Adah 
asszony szeretője és Kitty jegyese. Bulthaupt 
szerint az undorító tettek olyan halmozása 
egész jelleme, hogy nem drámai hős, hanem 
fegyházba való gonosztevő.

Sudermann ebben a darabjában a naturalis- 
musnak hódolt; a Becsületben még mintha 
egységet kötött volna a régi idealizáló művé
szet a nyers valót feltáró irányzattal, a Sodoms 
Ende ben már kevés az önmegtartóztatás s a ter
mészet gondos művészi kicsiszolása. Az embe
rek nyersen, merészen, szégyentelenül beszélik a 
maguk nyelvét. Adah köre merő élez, alattomos 
kétértelműség, ledér vihogás, jelentős elhallga
tás. Elméskedés, tréfálkozás, üres szellemeskedő 
játék, tartalmatlan felszínes évődés emberekkel, 
tárgyakkal, léha cinizmus, mohó élvező vágy, 
könnyelmű szívtelenség; mind a maga nyelvén 
szól.

De a mi legjobban emlékeztet a naturalista 
mesterek művészetére, az ennek a darabnak 
széles milieu-festése és alapos emberrajzolása. 
A cselekvés mellékes, a fő a környezet, a hol 
az emberek mozognak, a berlini felső tízezrek 
világának egy léha zuga. Holz, Schlaf, Gerh. 
Hauptmann, a naturalista irányzat mesterei, ha
tottak itt Sudermannra,

A személyek leírása is aprólékos, pontos. 
Adah kíséretének egy életből kikapott pompás 
alakja Weisse dr. Róla megtudjuk, hogy egy
kor dalköltő volt s ma műbíráló, hegyesre vá
gott sötét pofaszakállt visel, macskaszerűen 
borzolt bajuszt és orresiptetöt békateknőből ké
szült foglalattal.

Sok valószerűtlenség csúszik bele a darabba. 
Adah asszony, a ki romlott testének és lel
kének minden bájával igézetében tartja Willyt, 
minden áron Kittyt akarja kedvese nyakába 
varrni. Nem tudjuk elgondolni, miért jegyzi el 
Willyvel a húgát, mikor minden erővel a kar
mai közt akarja tartani Willyt. Vagy ha evvel 
a házassággal akarja Willyt a maga közelébe 
kényszeríteni s talán aljas mellékgondolatokat 
is füzöget tervéhez, úgy új léleköléssel te
tézi bűneinek hosszú.sorát, végképp tönkreteszi 
a még alapjában romlatlan Kittyt. Más való
színűtlenség rejlik Klárika tettében. Willy itta
san hazatérve egy éjjel, megrontja Klárikát, a 
ki boldog önfeledtségében egyszer elárulta mély 
szerelmét iránta.

Másnap Willy és az egész háznép semmi 
változást nem vesznek észre Klárika viselkedé
sén, nyugodtan elmennek Adah asszonyhoz, 
hogy ott Willy és Kitty eljegyzését megüljék. 
A mulatság java hullámzásában Kramer hozza 
hírül, hogy Klárika felvette bérmaruháját, el
osont hazulról s most nem tudni, hova lett. 
Klárika, a kis Napsugár, a kit Willy kioltott, 
a Spreebe ölte magát. És ezt senki sem sejtette, 
senki sem gondolt a leányra, senki sem vett 
észre rajta különöset, egyszerre és egészen vá
ratlanul csap felénk a rémes hír, .hogy Klárika 
megölte magát.

Adah asszony a darab gonosz lelke. Jacques 
Barczinowski, az ura, vajmi keveset törődik 
vele, léha, könnyelmű ember, a kit csak a pénz
ügyietek s a romlott társaság érdekelnek.

A szerző meg is adja pontosan Adah alakját: 
„Karcsú, elvakító szőke jelenség, harminezötév 
körül, de szépségét már inkább mesterséges 
eszközök tartják fenn“. Ha Sudermann az^alak- 
ban jelzett alapmotívumokat tovább fejleszti, 
úgy hatásos satírát rajzolhatott volna Adah 
asszony jellemében Sudermann azt mondja róla, 
tele van üres élczelődéssel, egész viselkedésé
vel azt árulja el, hogy párisi társalgódrámák 
salondámáit utánozza, legtöbbször sikertelenül. 
De a költő ezeket az alaphangokat nem fejleszti 
tovább s így nem suhogtatja meg satírája csí
pős vesszőjét a gonoszság asszonya és egész 
köre fölött.

Bulthaupt túloz, mikor azt mondja, hogy 
Sudermann nem ítélte el ezt a Sodomát, hogy 
őt is megcsapta és megmérgezíe ez a talmi 
fényben csillogó világ a maga mérges lehele
tével. A valóság az, hogy Sudermann elítéli, 
sőt útálattal fordul el tőle, de nem a cselek- 
vény folyásába, az alakok jellemébe szövi bele 
Ítéletét, hanem egészen hibásan Riemann pro- 
fessorral mondatja el a maga véleményét. 
Riemann Willy barátja, ő képviseli a józan, 
becsületes erkölcsi felfogást és fölényesen végez 
Willy Herrenmoráljával. A bűnnek szerinte, és 
ebben feltétlenül igaza van, semminemű nevelő
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értéke nincs. Ezt különben a költő a hős gyá
szos bukásával is jelképezi. Riemann mondja 
ki az ítéletet Sodorna bűnfészke fölött s vele, 
az ő szavaiban Sudermann állást foglalt Sodorna 
lakói ellen.

A II. közi. a következő számban.
Dr. Pctrich Béla.

A mese eredete. 1

Hosszú évszázadok Hamupipőkéjét, a nép
mesét, a Grimm testvérek vezették be az iro
dalomba. Mesegyűjtemények jelentek meg már 
előttük is,2 de ezek nem voltak népmesék, 
mert íróik csak az anyagot vették a néptől, 
melyet aztán átdolgoztak s ezzel kivetkőztették 
a mesét eredetiségéből. A Grimm testvérek nagy 
érdeme, hogy meghagyták a mesét eredeti mi
voltában ; kétkötetes munkájukban (Kinder- und 
Hausmärchen 1812—143) népmeséket gyűjtöttek 
össze. Felismerik a nagy költészeti értéket, a 
művészi kincset, mely a népmesékben rejlik, 
megtörik a varázserőt, mely eddig a meséket 
homályba verte, megczáfolják a XVIII. század 
felfogását, mely általában a népmesék lebecsü
lését jelentette, hogy nem egyebek, mint locso
gás, vagy a mint Fontenelle kifejezte, hogy ter
mékei a képzelettől ösztönzött tudatlanságnak.

A népmese kincses ragyogásával napfényre 
került, a Hamupipőkéből tündérkirályné lett 
Valóban az : a gyermekek tündérországának 
királynője. Megjelent s az új jövevény felé for
dult az irodalmi érdeklődés. Ez érdeklődés 
felkeltésében is a főérdem a meséket egybe- 
gyüjtő Grimm testvéreké. Már Herder megálla
pítja, hogy a mese a nép felfogásának, nézeté
nek, erejének s hitének maradványa, a Grimm 
testvérek továbbmennek s a mesét a régiség 
nemzeti szent ködével veszik körül. Vélemé
nyük az, hogy a német népmese a német nép 
isten- s hősmondáinak maradványa.

A romanticismus korában különös erővel 
hangzott ez a vélemény. A szent múlt, a nép, 
a nemzet ködbeveszett ideje izgatta a lelkeket. 
A tudós magyarázók szava a nemzeti múlt 
kincses maradványává avatta a népmesét. A rég
múlt isten s hős világát keresték és találták 
meg benne. A népmese e mythologiai elmé
letét nagyon megrázta Benfey 1859-ben meg
jelent Pantsatantra czímü könyve, melyben azt 
mondja, hogy a mesék ősforrása nem a nem
zeti múlt, hanem India s hogy innen terjedtek 
el vándorlás útján az egész világra. A mese
vándorlás ez elméletét a mythologiai elmé
lettel szemben sokféle ok támogatja. Legfőbb 
az, hogy a legkülönbözőbb népek meséiben 
nagy hasonlóságok, egyezések vannak, melyek 
semmiképp sem magyarázhatók a népek hasonló 
körülményeiből, nem lehetnek tehát a mesék 
egy nép nemzeti hős- és istenmythosának ma

1 Mutatvány szerzőnek A mese czímü, most készülő 
könyvéből.

2 A Musäus, Wieland. Sulpius meséi.
3 Újabban a „Die Märchen der Weltliteratur“-ban. 

Jubiläumsausgabe T. v. Leyentöl, 1912,

radványai. A meseegyezések csak úgy magya
rázhatók meg, ha feltételezzük azt, hogy egy 
közös forrásból származtak s ez a közös forrás 
Benfey szerint a Buddhismus, a mesék legdú- 
sabban termő földje, India. A vallásos képzelet 
termékei a mesék, czéljuk pedig az, hogy a nép 
leikéhez közelebb férkőzhessenek a vallás mo
ralis tanításai. Benfey úgy véli, hegy a bud
dhista papoktól hallotta a nép s a keresztes had
járatok idején, a keresztes vitézek útján terjed
tek el aztán mindenfelé.

Ez a vélemény széttépte a meséket fedő 
szent fátyolt, elűzte a mystikus ködöt, melybe a 
Grimm testvérek elmélete burkolta s egy moz
dulattal irodalmi kérdéssé tette. Benfey reális 
felfogása nem támadta meg a mesék belső ér
tékét, csak titokzatosságukból vetkőztette ki. 
A féle buddhista evangéliumi példáknak tekinti 
a meséket s éles elmével bizonyítja állítását.

Elméletét a darvinizmusban gyökerező angol 
anthropologiai iskola hívei, Lang1 s Tylor 
támadták meg, kik egész másképp világították 
meg a meséket. Tagadják a mesék indiai ere
detét s azt mondják, hogy a mesék hasonló
sága abból magyarázható, hogy a legkülönfélébb 
népeknek a legrégibb időkben egyazon véle
ménye volt a test és lélek életéről a halál után, 
a szellemekről, a varázslókról, az egészségről, 
betegségről, az állatokról s a természetről. Az 
anthropologiai iskola véleményét nagyon meg
erősítette az a tapasztalat, hogy a culturnépek 
eszmélete a primitiv népekére vezethető vissza 
s hogy ezek közül sok él még ma is a társa
dalom minden rétegében vagy mint való vagy 
mint babonás hiedelem.

E három meseelmélet jelzi a mese körüli 
tudományos vizsgálódás haladását, látjuk, hogy 
mind szélesebb körét öleli fel a mese ismere
tének s mind mélyebben hatol a mese lénye
gébe. Az első a Grimm-féle elmélet a roman
ticismus légköréből kelt ki s a legszűkebb körű, 
tisztán nemzeti, hazafias alapon áll A Benfey 
elmélete már kiszélesíti a mesekutatás körét 
azzal, hogy kelet felé irányítja, felöleli a gaz
dag ind mesekincsét; keresi a különböző me
sék közötti kapcsolatot s ezt meg is találja. Észre
vesszük, hogy a Pantsatantra fordítója a szűk 
körre határoló nemzeti keretet kiszélesíti, a 
mesét mintegy nemzetközivé teszi s ezzel meg
teremti a mese egyetemes vizsgálatának lehető
ségét. Az így tisztán irodalmivá tett mese vizs
gálatába még mélyebben hatol a Lang—Tylor- 
elmélet, mely már psychologiai alapon áll. Ez 
az alap nagyon termékenyítőn hatott s habár a 
mese eredetkérdését teljesen nem is tisztázza, 
mégis közelebb visz a mese eredetének s ezzel 
a mese lényegének megértéséhez.

A psychologiai nézőpont az egyetlen, mely 
a helyes útra irányít, mely kivezet a romantikus 
mese-légkörből, de megczáfolja azt a nem ke- 
vésbbé szűk felfogást is, hogy a mesét egy nép 
tatálta fel, még ha azok az indek is, kiknek 
igen csodálatos hajlama és képessége van a

1 A Grimm—Benfey—Lang meseelmélet bővebb 
ism. 1. Katona L. írod. Tan. I. köt. — Leyen: Das Mär
chen. — Koester: Geschichte d. Deutsch. Jugendlitera
tur, I. r. 139—150. lap.
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meséléshez és a mese feltalálására. Helyesen 
mondja Riklin, (Wünscherfüllung und Symbolik 
in Märchen) hogy a mesék legnagyobb része 
különböző helyen, különböző s meghatározatlan 
időben állott elő s a szülőhelyét nehéz kinyo
mozni. Magunk is úgy gondoljuk, mert ha ez 
pontosan kinyomozható lenne, akkor megolda
nék azt a problémát is, hogy az ősember mű
veltsége fejlődésében hogyan történtek az első 
lépések, pedig erről Darwin is azt mondja, hogy 
egyelőre még nagyon nehéz. Nagyon nehéz, 
de a psychologiai alapon való vizsgálódás bizo
nyos sejtésekhez vezet, bizonyos észleletekhez, 
melyek mind szélesebb körét világítják meg 
annak a homálynak, a mely az ősember lelki 
életét fedi.

Ezen alapon érdekesen fejtegeti a mesét 
Leyen (Das Märchen, 1911), ki a mese motí
vumaiból arra következtet, hogy a mese az 
álom, ébrenlét, az alvás és halál fölötti legré
gebbi képzelődésből eredt. Bőséges tudással 
bizonyítja véleményét s felöleli mindazt, a mi 
a mese-motivumokból kihámozható annak tanú
ságára, hogy a mese forrása az álomképekben, 
ezeknek s az ébrenlét, az alvás és a halál három 
jelenségének egymásra vonatkoztatott magyará
zatából ered. A Leyen elmélete nem egészen 
új, mert már Laister is rámutat arra, (Die Rät
sel der Sphinx 1889) hogy mily fontos az álom, 
a mythos, a mese, a mondák s legendák létre
jöttére. A Leyen elméletében a fontos az, hogy 
psychologiai alapon a Lange—Tylor-elmélet 
nagy kört felölelő területén már concret tényekre 
mutat rá. De ezek a concret megjelölések ismét 
közelebb visznek az ősember-psyche megérté
séhez.

Tehát az ősember álmait fejezte ki a me
sékkel. Az álmodás e csodás tudatonkívüli ese
ményátélés nagy kérdést vet fel: a lélek s 
a halál kérdését, melynek közbülső állapota az 
alvás. Magyarázni igyekszik s e fölötti töpren
gése rávezeti a lélek fogalmára. Úgy hiszi, hogy 
a lélek az ébrenlét állapotában benne van a 
testben, az alvót már csak körüllebegi, a holt 
testből pedig kiszáll. Ez elmélkedés tarka 
képekbe öltöztetett motivatióját találjuk meg a 
mesékben.

Valóban, a mesék tele vannak álomban látott 
s átélt képekkel s eseményekkel, sok bennök 
a lélekre vonatkozó motívum is és bár ez mind 
nagyon érdekes és való ténynek vehető igaz
ság, mégse nyugodhatunk meg abban, hogy ez 
a mesék igazi forrása.

Mikor az ősember a Leyen által felvetett 
észleletekre eszmélhetett, már nagyon fejlett 
culturfokon állt. Hosszú idő telt el, a fejlődés 
sok-sok lépcsőjén kellett felkapaszkodnia már 
ezelőtt is. Valamelyes hite, meggyőződése, ész
lelete már előbb is kellett hogy legyen s ez a 
sejtés arra ösztönöz, hogy a mesék eredetét 
még későbbi időkre tegyük s más forrásokra 
vezessük vissza.

A Laister, említett csodálatos könyvének végső 
következtetése, hogy a történelem kezdete álom, 
nagy tévedés. Az ember nem aludta át fejlő
dése idejét, nem álomból ébredt az élet való
ságára, mint kész ember, hanem fáradságos

fejlődési utat tett meg, melynek élményekben 
gazdag története, sok szenvedése, öröme lehe
tett, hisz az embernek, ha nem is fejlett, de 
mégis emberi értelme volt mindig, mert ember 
volt már a fejlődés legalsó lépcsőjén is. Kér
dések sokfélesége semmiesetre se izgatta, érdek
lődése se volt gazdag, de egy főkérdés, mely 
még ma is fő-fökérdése az embernek, minden
esetre már tudatában élt még akkor is, ha ezt 
ösztöntudatnak vesszük. Ez pedig a megélhe
tés, a táplálkozás csupasz és önző, de a lét 
fentartásának annyira fontos kérdése volt.

Ebbe az irányba viszi a meseeredet kérdé
sét Freud, ki a mesét kívánság-álmoknak mi
nősíti. Valóban, a mese a kívánságok betelje
sedésének nagyszerű kifejezője. Lehetetlen ezt 
nem a mese főmotivumának tartani. Ez az 
éltető levegője, mozgatója, ez a spiritus fabu
larum. Freud ez elméletével még psychologiai 
alapon áll, mint Leyen, de már csak félig. Állí
tása egy másik sejtést suggerál. 0  úgy gon
dolja el az ősembert, mint a gyermeket, kinek 
kívánságai vannak s e kívánságok beteljesedé
sét kívánja mindennél erősebben és csak be
teljesedésében leli örömét. Kívánság, gondola
tok, vágyak rabja a gyermek — de nemcsak a 
gyermek: az ember is. Ebben a gyermek s az 
ember oly egyformák, csak a kívánságvágyak 
tárgya más az egyiknél és a másiknál s abban 
különböznek, hogy az ember jobban tud (de 
nem mindig) uralkodni vágyain. A gyermek vágya, 
kívánsága szűk körben mozog, erősen excentrikus 
és egészen a biológiai czél szolgálatában áll. 
Gondolatvilágát a biológiai jellegű önzés irá
nyítja s fejlődési fokozata körülbelül így jelöl
hető : evés, majd evés és mozgás, (játék) ké
sőbb evés, mozgás, mese. És ezzel elért a cul
tura küszöbére, a mesevágy már ezt jelzi. Ne 
gondoljuk azonban, hogy a mesét ezen fejlő
dési fokán másért, mint önző czélból, szereti. 
Szereti, mert ennivalóról van benne szó s mert 
kedvérevaló történik benne. (Lásd A gyermek, 
1914. 445. 1.) A kedvérevaló mindenesetre nem 
aesthetikai élvezetet jelent, hanem biológiai önző 
ok a motívuma: a korábbi intrauterin állapota 
visszakívánásának kivetítődése.1 Ez a mesében 
találja meg kielégülését, melyben az akarat 
mindenhatósága az uralkodó. Az „akarom“ min
denhatóság érzését a gyermek születésével kapja 
s ösztönszerű, önző. ilyen a gyermek s ilyen 
az ember, még inkább ilyennek kellett lennie a 
biológiai korát élő ősembernek. A mese gyöke
rei az ősember ez idejébe nyúlhatnak vissza. 
Úgy gondoljuk, hogy a mese az ember azön 
fejlődési korából ered, melyben már felcsillant 
az értelem emberibb fénye.

Erről az időről keveset tudunk, mégis a sok
féle kutatás és az előkerült adatok segítségével 
valamennyire beláthatunk az ősember leikébe. 
Nagyon helyes az a megjegyzés,2 hogy „ma
napság egész másképp gondolkozunk a kezdet
leges állapotban élő emberről, mint a hogy csak 
száz évvel ezelőtt is gondolkoztak“. Ma már

1 Lásd Ferenczi S. : Ideges tünetek, értekezések a 
psychoanalysis köréből. 65. sk. lap.

2 Scott Éliot: A primitiv ember hajdan és most. 1. 1.
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tudjuk azt. hogy az ősember nem élt olyannyira 
kétségbeejtően sötét állapotban. Mindenesetre volt 
egy kezdetleges kor. mint a hogy a gyermek éle
tében is van olyan rövid szakasz, melyben kö
zelebb áll az állathoz, mint az emberhez. De 
ennek mihamar vége s nagyszerű fejlődése kez
detét veszi E fejlődés első megnyilatkozási 
actusai rögtön elárulják a szellemi kiválóságot, 
a mérhetetlen emberi fölényt.

Nincs okunk kételkedni abban, hogy a fej
lődés fokain haladó ember, míg elérte az em- 
berrélevés határát, átélte ugyan azt az állapo
tot. melyet átél a csecsemő, míg nem megmoz
dult, activitásba lépett az első agysejt, mely az 
ember-szellem tevékenységének első actusát téteti 
a gyermekkel is. Ez actus legszorosabb kap
csolatban áll a gyermek biológiai életével s 
egészen egyéni jellegű: a táplálkozásra vonat
kozik. Még komor, mert mosoly, öröm nem 
színezi.

Az ősember ez első actusa szintén a táp
lálkozással állt kapcsolatban és teljesen egyéni 
jellegű volt: a védekezés. Előbb az első, a táp
lálkozás, aztán csak a második, a védekezési 
ok. E biológiai, külső és belső kényszer hat 
az ősemberre s ez irányítja az ősember egész 
fejlődését. A durva kőből is csak azért formál 
eszközt, hogy vele élelmét könnyebben meg
kereshesse és hogy önmagát jobban védhesse. 
A művelődés ezen fokára az állatok közül csak 
kevés emelkedett. Az ősember azonban tovább
fejlődött, mint a hogy a gyermek is tovább
fejlődik s nem marad meg az első articulátlan 
játékmozgásoknál. Ez is jellemző az emberi 
fajra: továbbfejlődik, rombol és újra épít. A kő- 
kors'zakbeli ember sem elégedett meg azzal, 
hogy megformálta a durva követ, hogy élt csi
nált neki, hogy alkalmasabbá tette a maga 
használatára, hanem továbbment. Azt olvassuk.1 
hogy a kőkorszakbeli ember már rajzolgatott, 
az ősbarlanglakó ember szenvedélyes festő volt. 
A napvilágra került barlangok falán megtalálták 
a biológiai ember művészetének emlékeit; a 
spanyolországi altamirai barlang festményei és 
a franczia Vesére-völgyi barlangok híresek e 
művészi emlékekről.

A biológiai korát élő ember tehát már mü- 
vészkedett is, miként a gyermek is müvészke- 
dik mihamar, gyermekkora hajnalán. A gyermek- 
tanulmányi kiállítás2 3 erre fölösen szolgáltatott 
példát. S már most az a kérdés, hogy milyen 
psychologiai alapon fejlődött ki az ősember 
művészi érzéke. A meseeredet kérdésével ez is 
összefügg.

Az ősember müvészkedésének kérdésében 
Obermaierhez csatlakozom, a ki gyakorlati szem
pontból magyarázza s véleményének foglalatja 
ez;!: „A test díszítése első alapjában külső 
hatások elleni védekezés, az eszközökre vésett 
díszímények és alakok tulajdonjelek vagy em
lékeztető jelvények, a falifestmények az ősember 
vallásos cultusához tartoznak, mivel a művészet

1 Lenhossek M .: A jégkorszak beli ember culturája. 
Term. tud. közi. XLIV. k.

- Az Első Magyar Gyermektan. Congressus Naplója. 
329. lap.

3 V. ö. Lenhossek id. közi. u. o. 378. 1.

első megjelenésében sohasem önczél, kenem min 
dig valami gyakorlati czél segítő eszköze, mely
től a művészet csak később függetleníti riiagát“.

Ez a magyarázat egyenes és világos. Nincs 
tehát arra semmi szükség, hogy a művészi te
vékenységet az ősember veleszületett tevékeny
ségének tartsuk. A természetben ok nélkül 
nincs semmi. Egy helyen1 rámutattam arra, 
hogy a gyermek képzelő tevékenységének fej
lődése a gyermek biológiai fejlődésével kapcso
latos és hogy a képzelő tevékenység épp akkor a 
legerősebb, a 9—14 éves korhatáron, mikor a 
gyermek fejlődésének legválságosabb idejét éli. 
mikor tehát legszükségesebb a fejlődés minden 
oldalról támogatása. így foglaltam össze a kép
zelő tevékenység szerepét: „A gyermek képzelő 
tevékenységében, mint jellemzőt, az erős inten- 
sitással fellépő érzelmeket látjuk s nem a teremtő 
tevékenységet s a gyermekben e képzelő tevé
kenységet nem tehetségnek tartjuk, hanem olyan 
biológiai jelenségnek, mely a gyermek physikai 
fejlődését szolgálja elsősorban“.

A képzelő tevékenységet az ősemberben szin
tén biológiai okok fejlesztették ki s tisztán bio
lógiai czélokat is szolgált. A kezdet kezdetén 
tisztán csak ezt s aztán mind több olyan mo
tívum került bele, mely szellemibb volt s jobban 
összeszövődött az érzéssel. Ez feltevés csak és 
feltevésünket egyébbel nem tudjuk támogatni, 
mint azzal, ha a mai primitiv fokon álló népek 
és a gyermek egyéniségét párhuzamba állítjuk 
az ősemberrel.

Az ősember és a gyermek egyformán fej
letlen agypályákkal állt szemben az őt körülvevő 
természettel s az ősember épp úgy, mint a gyer
mekcsecsemő, fejlődése bölcsökorában tudomást 
nem vett arról, a mi körülötte volt s érzései 
a legprimitívebb biológiai érzések voltak, épp 
úgy, mint a csecsemőnél. S éppen úgy, mint a 
gyermek sem jut tudatára annak, hogy körü
lötte élet van hanem a fejlődő agysejtekben 
lassan, mintegy alkalmas dispositio, rakódik le 
a környezet észrevevésére. Az ősemberrel is így 
történhetett. A két fejlődés közt csak az a kü
lönbség, hogy a csecsemőnél hónapok alatt 
megy végbe a fejlődés, az ősembernél azonban 
nagyon hosszú idő kellett hozzá. Évezredek 
tapasztalata lassú hatásának fejlesztő munkája, 
mely az átöröklés útján mind fejlettebb s töké
letesebb agyú generatiót hozott létre. Ez az 
útja a fejlődésnek, művelődésnek örökre titok, 
ennek nyomait nem őrizte meg semmiféle bar
lang. A barlangok az ősembert már a fejlődés 
magas fokán mutatják, kinek agypályája a fej
lődés gyorsabb tempójára képes. S mi a fej
lődés ezen gyorsabb útjának nyomait látjuk, az 
ősember psychéjének érdekes megnyilatkozásait 
azokban az emlékekben, mondjuk azokban mű
vészkedésekben, melyeket a barlangok mélyei, 
az öröks _ötétség őrzött meg számunkra abban 
a frisseségben, melylyel az.ősember keze alól 
kikerültek.

Ezeket a művészkedéseket Dechelette a gyér 
mek első mosolyához hasonlítja. Ezek első jelei 
az emberi mivoltnak s ezeken már az érzés és

1 A gyermek és a játék, 141. 1.
39
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képzelet nyomát is észrevehetjük. E lát Írató je
lek, a barlangok falára vésett állatalakok azon
ban már egy nagyon hosszú fejlődés fordulóját 
jelzik, ezek már egy relative nagyon magas 
cultura tanúságai, épp úgy, mint a gyermek fej
lődésében is nagy haladás jele már az, mikor 
a gyermek látható jellel is kifejezi s nemcsak 
kifejezi, hanem érthetővé is teszi azt, a mit el
gondolt, elképzelt, egy jellel, vagy más alakban 
Ténykedése már arra vall, hogy tudatában nem 
kusza és határozatlan vonások vannak, hanem 
hogy már ezek összerendeződtek, megformálód
tak, kialakultak s jelentőséget kaptak; arra vall, 
hogy tudata a megmaradt emlékekből az össze
tartozó részeket egybekapcsolta, szóval hogy 
megalkotott egy képet.

Az ősember is előbb emlékeket szerzett 
arról, a mi őt körülvette, tapasztalatokat gyűj
tött arról, a mi élete fentartásában neki a leg
fontosabb. Ez az állat volt, ellenfele és táplá
lója, hatalmas ellensége és segítője. Az ősember 
családdá alakulását a biológiai czél segíti elő, 
ebből fakadnak a fejlődésének lendületet adó 
erők, ebből fakad müvészkedése, vallási cul- 
tusa. Az állat nem ember, nem ő, ez kívüle álló 
más valami hatalom, ezt tapasztalta s az ember, 
a felsőbbséges lény, mert tapasztalata a szűk 
határon túl nem terjedt, az állatban találta meg 
istenét. Ez az elképzelés egyben mutatja az ember 
egész egyéniségét: gyarlóságát és szellemi ere
jét, mert az, hogy maga fölé helyezi az állatot, 
gyarlóság, de hogy ezt a felsőbbséget el tudja 
képzelni, már szellemi kiválóság s erre csak ő 
képes, az ember. Gyarlóság az, hogy szükségét 
érzi a felsőbbséges lénynek, de hogy ezt érezni 
tudja, hogy ennek fogalmát megalkotja, már 
szellemi erő. Szellemi erejének újabb megnyi
latkozása, a fejlődés újabb foka az, hogy ezt a 
fogalmat ki is fejezi.

A kifejezés e lényegét a gyermeknél is 
tapasztaljuk játékalkotásaiban. A mit a gyermek 
készít kukoriczabélből, sárból, sokszor alig ha
sonlítanak valamely valóban létezőhöz; csak 
jelek, melyekkel tudatvilágának való tartalmát 
fejezi ki s ő ezekben ezt a tartalmat látja. A való
ságnak halvány képei ezek, melyeknek jelentő
séget a belső tartalom, a belső elgondolás ad 
épp úgy, mint adott az ősembernél is az állat
nak a rávonatkoztatott elgondolás.

Ez elgondolásokból alakul ki az ősember 
vallási cultusa. egy képzelt sajátos világ, mely 
a gyermeknél is kialakul. Az ősember vallási 
formáját az ethnologusok totemismusnak mond
ják. lényege az, hogy a család, vagy egy egész 
törzs védszentet választ magának, egy istent, 
a ki védi s a ki neki megadja azt, a mire meg
élhetési okból szüksége van. Ez az isten egy 
nagyobb, hatalmasabb állat. A maga erejéből, 
fejlődésének ezen fokán, ilyen kifejezésre jutott 
az ember; ilyen vallási kifejezés, cultura mais 
él még Ausztrália őslakossága között.1 A gyer
meket elgondolásainak naiv kifejezéseiből az őt 
környező fejlődött világ, ennek tapasztalása, a 
tanítás, nevelés segíti át gyorsan a mai cultura

1 V. ö. az egyptomi apiscultust. (Sebestvén : A re
gösök, 341. sk. 1)

világába, ennek nézeteire. Ezért műveltebb most 
egy ötéves gyermek, mint volt egy legmüvel-• 
tebb ősember.

A biológiai ember culturája vallási felfogá
sában tetőződik. Culturájának minden szála 
ehhez fonódik, gondolkozásának, képzeletének 
minden megnyilatkozását ez tölti be ; érzelem- 
világa ennek suggestiója alatt hullámzik: örömét 
e totem-állatnak köszöni és bánatában ehhez 
fordul vigasztalásért és veszteségei pótlását ettől 
reméli. Ez biológiai vallás és valamennyire 
ehhez hasonló lehet a gyermek első istenfelfo
gása is. Mindenesetre a gyermek e felfogása 
jobban hasonlít az ősember totemismusához, 
mint a cultura emberének vallási cultusához. 
A gyermek a szerzett tapasztalatok elgondolá
saira a szülőt állítja totemnek, ettől kap min
dent, ez a hatalom felette. Ezen hitből s ezen 
át jut a leghatalmasabb, az Isten fogalmára. 
Ide eljutva, a szülők totemismusa megszűnik, 
ezt a mythost egy másik váltja fel, a szülőknek 
a gyermeki szeretet, tisztelet s hálaérzése marad 
meg. De előbb totem volt a szülő a gyermek
nek, mint totem volt az állat is az ősembernek, 
mindkét totemet önző excentiikus tapasztalások 
hozták létre s ugyanilyen érzések éltették. Az élet
módból fejlődött ki a totem. Természetesnek 
kell tartanunk, hogy az életmód változásaival 
együtt változott, alakult a totem is : minél szí
nesebbé, fejlettebbé lett az ember életmódja 
annál színesebbé és fejlettebbé vált vallási cul
tusa is. A totemből totemek lettek1 s a hatal
mas állat-totem mellé egész más sereg toti m 
társult; a segítő totem mellett kialakul az ellen
séges totem is. Az egyiknek köszön minden 
örörnet, minden sikert, a másiknak minden 
szomorúságot, minden bajt. így vetítődik le bio
lógiai okból a való élet a maga körülményei
vel s egész tartalmával egy szellem-fogalom- 
világba, így alakul ki a reális élet mellett egy 
nem látható lét, melyet aztán a traditiók sug
gestiója éltet, az ember érzésétől ösztökélt kép
zelet mind színesebbé, gyöngesége, örökös küz
delme pedig mind szükségesebbé tesz.

A fejlődés természetes következménye az lett. 
hogy egyik totem-vallásculturát felváltotta a 
másik, a fejlettebb. Az egyik totem-mythost ki
szorította a másik, megbontotta, széttörte, de a 
mythos eltöredezett részei nem vesztek el, csak 
hitelüket vesztették. Hitüket vesztve is tovább 
éltek, de már nem mint valósághívések, hanem 
mint a képzelet játékai, mint mesék. A mytho- 
sok eltöredezett részeiből lettek a mesék, „me
lyek aztán lassanként a művészet ékességeinek 
varázsával övezték fel magukat“.2

A mese megjelenése tehát az ősember éle
tében egy bizonyos fejlődési fokot jelent. Ilyen 
fejlődési fokot találunk a gyermek életében is, 
ki egy ideig hisz a mese valóságában, ránézve 
a mese valóság, de elérkezik az az idő, mikor 
hite meging a mesében. Még hisz ugyan, de már 
nem mindent, majd a mese teljesen hitelét veszti.

A mint a gyermeknél nem választódik szét 
egyszerre a mesének az az eleme, melyet még

1 V. ö. Wundt: Völkerpsychologie, III. 350. 1.
! Faquet: A XVIII. század, 82. 1
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elliisz a gyermek, ama meseelemektől, a melye
ket már nem hisz, épp így lehetett az ősember
nél is. A mythosi és a meseelemek csak akkor 
váltak teljesen el, mikor az ősember egyik 
életmódját felváltotta a másik, mikor tehát 
az erdei, a barlangiaké) emberből mezőnlakó 
lett.

A mező világossága és szélesebb horizontja 
világosabbá és szélesebben látóvá tette értel
mét is. Jobban elkülönült az állatoktól, függet
lenebbé is vált. Egy más erő, más totem, a 
természet erejét érzi, ettől válik függővé. Az 
állat-totemetdetronisálja a természet-totem; amazt 
már csak a traditio által ösztönzött képzelet, 
majd a traditio ereje vesztével csak a képzelet 
élteti.

A mezőlakó ember culurája már gyorsabb 
ütemben halad, fejlődését nagyban elősegíti a 
változott életmód; mindinkább az egymással 
érintkezés hatása alá kerül. Ez a kölcsönös 
hatás, az egymással való barátságos vagy ellen
séges érintkezés a fejlődés hatalmas tényezőjévé 
lesz. Előbb csak az állattal harczolt, most már 
az emberrel is s a harczok, küzdelmek új ele
met visznek az emberi culturába: a kiváló em
berét. Míg előbb csak az állatban, majd a ter
mészetben látta a kiválóság megnyilatkozását, 
míg előbb hitét s képzeletét csak ez izgatta, 
most már ösztönzőjévé válik a kiváló ember is. 
A gyermek életében is megjelölhetjük azt a fej
lődési időt, mikor már az ember hatása alá 
kerül. A játékkutatás adatai arra vallanak, hogy 
a gyermek hároméves korában olyan játékokat 
játszik túlnyomóan, melyekkel a felnőtteket utá
nozza.1 A felnőtt a gyermeknek az, a mi a 
kiváló ember lehetett az ősembernek, suggeráló 
hatása éppen felsőbbségében, illetőleg kiváló
ságában rejlik.

Az ember suggestiója alá kerülve az ősember, 
mythosa és az ember-totem szerint alakul. Iste
nei emberalakot öltenek, emberek, de hatalma
sak, erősek, bennük mindaz a kiválóság együtt 
van, a mi a kiváló emberben külön-külön van 
csak meg.

Már ez a fejlődés túljár azon a területen, a 
melynek talajából a mese terebélyes fájának 
gyökerei eredtek. Mire az ember ideért, a bio
lógiai ösztön-emberből gondolkozó ember lett. 
Fejlődése útjának régi régi szent emlékei a me
sék, már többé nem egyebek, mint képzelet
játékok. Új -isten-világ ege borul az ember fölé, 
szebb, mint a régi. Ennek csillagai széttörtek 
s mint a meteorkő, elégtek; elmúlásuk fényes 
útja a képzelet világába vész el; azt, a honnan 
jöttek, örök sötétség takarja s elfödi az új isten
világ kápráztató ragyogása.

De az új isten-mythos is elavul s elemei 
lassan átszürődnek a már mesévé vált régi 
mythos meseelemeibe; a képzelet játéka össze
keveri, átalakítja. Épp úgy tesz vele, mint a 
gyermek játékaival. És ez a mesefejlődés egyre 
továbbfolyik: mindaz, a mi elveszti hitelét, a 
mese talajába hull, anyagává válik a képzelet
nek, a mely kénye-kedve szerint bánik vele.

1 Nógrády L .: A gyermek és a játék. II. kiadás, 
47. lap.

A képzelet forró szele idők szakadatlanságán 
hordja, keveri, felkapja meg elejti, alakítja, for
málja szeszélye szerint. Ki ismer rá a régire? 
Mi maradt belőle? Motívumok s ezek közt a 
mese egyik éltetője a csodás, a valónak teljes 
ellentéte, a hihetetlen. Egyes ősmotivumok még 
felismerhetők s könnyen elválaszthatók az újabb 
motívumoktól, melyeket a mese árja csak később 
sodort magával az emberiség fejlődésének me
zőiről, melyek a fejlődéssel mind szélesebbekké 
váltak. így a mese csodálatos állattypusai me
lyek között leghatalmasabb a hétfejü sárkány,1 
az őstotem-mythos maradványai; épp így a 
csodálatos embertypusok, a vasgyúró óriás, az 
embertotem-mythos emléke. A mesehős puszta 
kézzel fojtja meg a barlangban lakó félelmes 
sárkányt. Ki ne ismerné fel ebben ama küzdel
mek emlékét, mit az ősember vívott az állatok
kal, melyben nem egyszer valóban puszta kézzel 
fojtotta meg hatalmas állatellenfelét. De a mese 
azt is mondja, hogy a hős karddal vágja le a 
sárkány fejét. Ez már a fejlettebb culturából 
került bele. így vegyül a mesében régi és új, 
csodás és való, szegény szabólegény és ember
evő óriás, szellemek, varázslók, angyalok, ördö
gök, állatok s emberek, szegények és gazdagok, 
jók. rosszak színes egyvelegben.

Freud a meséket kívánság-álmoknak mondja. 
Jó nyomon jár, mert biológiai okból származ
tatja, csak abban téved, hogy álmoknak jelzi. 
Nem álmok, hanem az ébrenlét valóságából 
fakadó kívánságok, melyeknek forrása önző, 
mint a gyermek kívánsága, az én fentartására 
vonatkoznak. A mesék nem a már magas cul
tura állapotában élő nép nemzeti hős és vallási 
mythosa maradványai, nem a buddhismus er
kölcsi tanításai, nem az élet s halál mysteriu- 
mának magyarázatai, nem kívánság-álmok; a 
mese nem egy nemzet, nép alkotása, hanem az 
egész emberiségé, a legnemzetközibb alkotás, 
mely a lejobban mutatja az egész emberiség 
testvéri közösségét, nem a buddhismus ringatta, 
de az is és bár nem philosophiája a bölcső
korát élő embernek, mégis benne a világ böl
csessége, nem kívánság-álmok, mégis a leg
merészebb álmok szövedéke. A mese eredete 
biológiai okokra vezethető vissza. A mesemoti- 
vumok magja ez, a többi az ember fejlődésé
nek útján szövődött bele; mindent magába 
veit, együtt haladt, fejlődött a fejlődés vándor
úján haladó, küzdő emberrel Nem egy kor, 
nem egy korszak, hanem a korok és korszakok 
egész mozzanatának, culturájának képe nyomó
dott bele. Gyökere az ősember lelke, vele nő, 
izmosodik, terebélyesedik az egész világot be
borító, hatalmas lombú fává, melynek koronája 
az ég végtelenségébe vész. Az emberi szellem 
első gyönge lehelete alkotta a mesét s az em
beriség hatalmas szelleme éltette, művelte.

Dr. Nógrády László.

1 Ethnographia, 1911. évf. 129. 1.

38*



276

Színházi levél.
Budapesten, 1917. szeptember.

A Nemzeti Színház első újdonsága a méltó 
örömmel és nagy várakozással üdvözölt új igaz
gató vezetése alatt megnyílt úi idényben Móricz 
Zsigmond-nak, a fellépése után elég hirtelen
séggel divatossá vált s kétségkívül tehetséges 
írónak Pacsirtaszó czímü színmüve volt.

E darab — a külsőségeket tekintve — na
gyobb sikert aratott, mint a milyent belső tulaj
donságánál, drámai értékénél fogva megérde
melt. Viszont olvasva — mert megjelent könyv
ben is — többet ér, mint előadva.

Hogy a külső siker nem maradt el s a 
Pacsirtaszót egyre-másra adják, annak — ha 
egyik okául a darab egy s más jóízüségét, egy
két jó alakját s a részben jó előadást emlitjük 
is, — talán nagyobb oka lehet a bírálatok egy 
részének túlzó pajtáskodása, továbbá Móricz- 
nak már régtől fogva divatos volta, aztán meg 
az a körülmény, hogy a közönség mostanság 
valósággal tódul a színházba, akármit adnak.

Hogy a Pacsirtaszó könyvben jobban élvezhető, 
mint színpadon, annak magyarázata viszont az, 
hogy szerzője — tehetsége és hivatottsága sze
rint — elbeszélő és nem drámaíró, s elbeszélő 
jó tulajdonságai a könyvben élénkebben és elő
nyösebben hatnak, míg drámaírói fogyatékos
ságai színpadon mindjárt kirívóbbakká válnak.

Mondják, hogy ez a darab egy elbeszélésből 
készült. Nos, alig is vesztett elbeszélés jellegé
ből. Elolvasva, egészen úgy hat, mint egy 
novella, annál inkább, mert a szerző a szín 
padi utasításokban nemcsak hogy feleslegesen 
bőbeszédű, hanem azokat szükségszerű tájé
koztatás helyett színes magyarázatként írja meg, 
néhol — mai divat szerint — egyenesen szen
velgő pathos-szal.

Rövid meséje a darabnak az, hogy az öregedő 
gazda fiatal menyecske felesége •— az egykori 
szegény napszámos-leány — elutasítja a katona
ságból hazatért régi szerelmesének nem éppen 
tisztességes ajánlatát, s látván egyrészt, hogy 
szoknyavadász ura mily pipogya és gyáva frá
ter, másrészt pedig, hogy az ifjúi álmokon már 
ugyan túlhaladt özvegy bíró mennyire szereti 
öt — szíve új szerelmének új hajnalt hirdető 
pacsirtaszójára ott hagyja hites urát s a bíró 
asszonya lesz.

Mint ebből a száraz vázból is látható, Móricz 
Zsigmond új darabja a paraszti életnek nem 
külsőségeiből veszi — régimódi bet>árroman- 
tikás népszínművek mintájára — indítékait, ha
nem A bor útmutatásait követve s tanulságait 
felhasználva, a magyar paraszt lelki világába 
tekint bele, s onnan igyekszik értékes kincse
ket hozni elő, lélekrajzot nyújtva, művészettel 
és életigazsággal. De mintaképétől a színpadon 
— sajnos — igen nagy távolságban marad el, 
drámai jellemző erejének gyengesége s drámai 
cselekvényt szerkesztő tehetségének igen nagy 
fogyatékossága folytán.

Hogy a rövidlélekzetű meséből három fel
vonás valahogyan mégis kikerekedjék — a 
darab kezdetétől végéig terjedő távolságot néni 
a dráma törvényei szerinti egyenes úton téteti

meg alakjaival a szerző, hanem ide-oda ka
nyargó ösvényen vezeti őket, minduntalan meg- 
megállva egy-egy virágért, melyek közt bizony
— útszéli is akad. Az ilyen elkalandozás — 
mint a Pacsirtaszó példája mutatja — még a 
rövid darabot is hosszadalmassá teszi, a mi 
pedig hosszadalmas, az — különösen színpadon
— unalmas.

A szerző drámaírói kezdetlegességének — 
talán azt is mondhatjuk már: hivatottsága hiá
nyának — egyik regi ikítóbb bizonysága a darab 
végén a kibontakozási jelenet: a bíró a menyecs
két elbújtatja a bokor mögé, a férjjel pedig 
elhiteti, hogy felesége a méhesben édeleg régi 
szeretőjével. A férj pipogya és gyáva viselke
dése — a mit eddig is untig eléggé tapasztal
hatott az asszony, mi nézők pedig már szinte 
torkig vagyunk vele — ezúttal dűlőre viszi a 
menyecskét, ki aztán kiszabadítja magát bol
dogságot nem hozott házassága jármából. Ez 
az ügyefogyott lelemény a színpad könyörtele
nül éles világításában szinte szánalmasan hat.

A drámának a cselekvénynyel egyenrangú 
másik kellékében, a mesével egyébként a leg
szorosabban összefonódó jellemrajzban, vala
mivel erősebb ugyan Móricz, de — sajnos —. 
jellemrajza sem eléggé drámai. Mert a dráma1 
jellemrajznak az éppen főkelléke és sajátsága, 
hogy fejlődésével a cselekvényt előbbre vigye. 
Móricz tagadhatatlanul az életből vett meg
figyelései alapján el tud gondolni s meg is tud 
rajzolni egy-egy alakot. De a színpadra nem 
elég az alakokat beállítani. Nem elég, ha az 
alakok — bármily élethűek is — fel-alá jár
nak, mint sétálók, bármilyen szép kertnek körbe
futó s egymásba visszatérő útjain. A drámá
ban folyton előre kell menniök az alakoknak
— akár virágos mező szabad terén, boldogan, 
nevetgélve, —- akár. meredek hegy sziklás sza- 
kadékain, verejtékezve és vérezve. Csak előre, 
csak fölfelé — csak éppen nem össze vissza 
keringve, haladás nélkül!

A Pacsirtaszó alakjai igen keveset tesznek, 
s azt is, a mit tesznek, legtöbbször drániailag 
indokolatlanul, vagy legalább is indoklás nél
kül cselekszik. Az első jelenetekben egészen 
bizonyosnak látszik — mert így van feltün
tetve, — hogy a menyecske szereti régi ked
vesét; de a mint az megjelenik, kétségünk 
támad az asszonyka érzelmeit illetőleg, mert 
ugyancsak kiparancsolja az obsitost, a mi 
egyébként nem is csoda, mert Miska oly durva 
ripőknek mutatkozik, hogy inkább azt csudál- 
juk, hogyan szerethette azelőtt is a meleg
érzésű Erzsi. A bíró a darab elején határozot
tan ellenszenves fráter, a ki — már élemedett 
korban bár — a volt sógora felesége körül 
legyeskedik. Abban a jelenetben, mikor^ a 
menyecske előtt első feleségéről beszél némi 
rokonszenvet kelt ugyan maga iránt, de alak
jának rajza a II. felvonásban megint zavarossá 
válik, mert úgy látszik, mintha azért engedné 
ki éjfélkor az addig elzárt Miskát a kóter- 
ből, hogy az a bálban rátámadjon a férjre; az 
is hiba és ellenmondás a bíró alakjának rajzá
ban, hogy nem látja meg a helyzetet és nem 
ő hódítja el a menyecskét, hanem a menyecske
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színéi rá, hogy ők egymást szeretik, s a bíró 
szinte elcsudálkozik, hogy Erzsi nem Miskának 
nyújtja kezét, hanem ő neki.

A gazda rajzában sincs valószínűvé téve, 
hogy bár 52 éves ember létére húsz esztendős 
szép feleséget vesz — pár hónapra rá már 
holmi czéda asszonyok után jár és bomlik, s 
nemcsak nem félti az udvarlóktól ugyancsak 
körülvett menyecskét, hanem még örül, ha az 
„szórakoz“. Gyávasága és hitványsága túlsá
gosan és szükségtelenül ellenszenvesen van 
festve s egyéb tulajdonságaihoz és viszonyaihoz 
képest nem is elhihetően — egyenesen a 
drámaiság rovására. Előtérben álló főalak — 
de a legkevésbbé sikerült alakok egyike.

Jóízű alakok azonban a menyecske szülei — 
de ezeknek meg a drámához alig van valami 
közük. Beszélni beszélnek eleget — de édes 
keveset olyant, a mire a cselekvény szempont
jából szükség volna. így, bár a könyvben szí
vesen látjuk őket s hallgatjuk jóízű, zamatos 
tereferéjüket, a színpadon — még megszemé
lyesítőik pompás játékában sem érdeklődhetünk 
irántuk eléggé. — A rosszindulatú, nyelves 
sógorasszony is élethű alak, a magyar falu 
népéből elénk állítva, — de ő is csak áll, vagy 
egy helyben topog, a mesén mit se lendít.

Mindent összevéve, ez a darab nemcsak 
haladást nem jelent Móricz drámaírói pályáján
— hanem első darabjához, a Sári bíró-hoz 
képest — a közbeesett apróságokról nem szólva
— inkább hanyatlást mutat, vagy legalább is 
annak a véleménynek megerősödésére vezet, 
hogy Móricz nem vérbeli drámaíró s tökéletes 
műveket e téren valószínűleg sohasem fog al
kotni. A Sári bíró-ban sem volt igazi cselek
vény, sem valódi drámai jellemzés, de legalább 
volt egy remekbe készült alak, a félkegyelmű 
suhanczé, a falu poétájáé — a milyenhez fog
ható a Pacsirtaszó ban nincs. Ha pedig megint 
csak Gárdonyi remekbe készült darabjára, 
A bor-ra gondolunk — mely egyszerre óriásit 
lendített, a népies színművek kátyúba rekedt 
szekerén —, akkor megállapíthatjuk, hogy A bor 
mindmáig magában álló jelenség, Gárdonyi 
maga se, de társai még kevésbbé tudtak ahhoz 
fogható darabot írni a magyar népéletnek, a 
magyar lélekrajznak köréből.

Móricz nyelvének tősgyökeres zamatossága 
s költői színe azonban a Pacsirtaszó-ban is érté
kül jegyezhető fel. Jól esik a halomba hordott 
virágokból egy pár szálat kiválogatnunk. Mikor a 
II. felvonásban a bíró és a menyecske a csil
lagos ég alatt együtt ülnek s lelki szomjú
ságuk egyelőre testi szomjban jelentkezvén, az 
asszony kérésére a bíró bort hozat, gyönyörűen 
mondja:

,,Bort, bort! Tudod te azt, hogy a szőlő
tőkének három fürtje van : a vígság . . .  a ré
szegség . . . és a bánat?! Melyiket akarod és 
osztán ki tudja előre, melyiket kapod a bor
ral ?! . . .“

De még szebb a bíró beszéde a III. fel
vonásban, mikor páros jelenetükben a jó Istent 
emlegetve, így folytatja:

. . .  „Ő nincs ám messze . . .  Itt van a szíved 
közepén . . . Bízd rá magadat, csak eredj az ő

útján . . .  és ő úgy visz át a gátakon és aka
dályokon, a hogy a szél megy át az úton és 
olyan leszel, mint a megrostált búza, a meg
szűrt bor . . .“

S kicsit alább:
„A hogy az eső jön a felhőkben, a hogy a 

forrás fakad a homokon, úgy jön meg a te 
boldogságod is . . .“

Ha Móricz a ki elbeszélő müveiből is 
kitetszőleg — nem a nagy conceptíók embere, 
megmarad az elbeszélés és rajz terén s nem 
tér vissza ahhoz a bántóan művészietlen érzéki 
irányhoz, melyben azelőtt oly kedvteléssel moz
gott — sok kedves órát szerezhet még a 
magyar olvasóközönségnek s magának tisztes 
helyet irodalmunk történetében, ha sohasem 
is lesz a „magyar regény Arany Jánosa“ — 
mint egyik, bizonyára nagyon elfogult bírálója 
mondta.

A mi a darab előadását illeti — arról jót is 
mondhatunk, kifogásunk is lehet ellene. Bayor 
Gizi, a menyecske személyesítője, egyike a 
magyar színpad ez idő szerinti legszebb 
reménységének, ki lényének és felfogásának 
finomságával máris aratott néhány szép sikert. 
A „menyecske“ szerepe azonban oly végtele
nül távol áll művészi egyéniségétől — hogy 
játékában ezúttal nem gyönyörködhettünk za
vartalanul. Világért se akarjuk a szerepköröket
— elavult mód szerint — skatulyázni. Ám a 
művészi egyéniségeknek természetszerűleg meg 
vannak a maga határai, s éppen az a fontos, 
hogy ezek a határok nem esnek össze a „drá
mai szende“, „kedélyes apa“ stb. elnevezésű 
szerepkörök határaival. S ha a skatulya-rend
szer szerint a „menyecske“ talán ugyanabba 
a szerepkörbe tartoznék is, mint mondjuk
— Shakespeare Júliája, azért, ha Bayor Gizi 
kitűnő Julia lesz is — mint a hogy képzelem
— a Pacsirtaszó menyecskéjét mégse tudja 
megfelelően érzékíteni soha, mert se külső, se 
belső tulajdonságai nem olyanok, hogy kellően 
színezhesse egy magyar parasztasszony alakját. 
A művésznő maga is érezvén, hogy nem neki 
való szerepet kapott, buzgalommal igyekezett 
a szerephez simulni, de ez nem sikerült neki, 
itt-ott pedig éppen balul ütött ki igyekezete. 
Teszem azt az I. felvonásban, mikor össze- 
pöröl a sógorasszonyékkal, olyan csatarát vitt 
véghez, hogy egyetlen szavát sem lehetett érteni. 
Hatás persze volt de nem művészi hatás. 
Mert a színpadi beszéd első törvénye, hogy 
minden szót értsen a közönség. De az a sza
pora nyelvelés az író szándékát sem szolgálta, 
s hamis színt vegyített a menyecske alakjának 
rajzába, mert ez az alak teljességgel távol áll 
attól, hogy nyelvpritty legyen.

Kürti József elég sikeresen küzdött a bíró 
ellenmondásoktól és zavarosságtól nem ment 
szerepével. Két jó tulajdonsága: férfiassága és 
magyarossága eléggé átsegítették az előtte 
kavargó örvényeken.

Somlai buzgó küzködése már nem volt ily 
sikeres, de ez nem annyira az ő hibája volt, 
mint a rettenetesen ellenszenves szerepé.

Hogy az ellenszenv a mindig kedves és jó
ízű Rózsahegyi -által játszott Miska legénynyel
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szemben is méltán feltámadt, különösen első 
jelenetében — az már egészen a szerep, vagy 
helyesebben a szerző hibája. A közönség iga
zán nem olyan durva pimaszt várt Miskában, 
mint a milyennek a szerző jónak látta rajzolni, 
mely rajz visszatetsző voltán Rózsahegyi mű
vészi szeretetreméltósága, a mennyire lehetett, 
enyhített ugyan, de az egészen elrajzolt alakot 
nem változtathatta meg. Hogy az alak mind
végig passiv marad — az is egyik hibája a 
darabnak, s szerencsétlensége az előadónak, 
kinek aztán később sincs módjában érdek
lődést kelteni az ábrázolt alak iránt.

Kitűnőek voltak az öreg kapás-pár megsze
mélyesítői : Molnár László — kiben sok mű
vészi képesség és természeti adomány van 
ahhoz, hogy öreg magyar parasztok szerepét 
jóízű magyarossággal adja — és Rákosi Szidi, 
ki az efféle élni és beszélni ugyancsak szerető 
és tudó idős menyecskékben párját ritkítja. 
Közös jelenetük a harmadik felvonásban külön
ben is a jobbak közül való, s ők igen jól ját
szották. Ezenkívül Molnár a II. felvonásban, 
Rákosi Szidi a harmadiknak legelején, leányá
val — remekül beszéltek.

Külön dicséret illeti Kiss Irént, ki a rossz 
erkölcsű és gonosz nyelvű sógorasszonyt az 
élethüségnek és a művészi igazságnak töké- 
letességéval ábrázolta — és Izsónét, a ki egy 
szolgáló-sorba került szegény öreg rokon alak
ját ékesítette fel eleven színekkel.

Szász Károly.

A vas szerepe a világháborúban.
Nem azt a szerepet akarjuk itt ismertetni, 

melyet a vas mint a hadieszközök alapanyaga 
visz, hiszen ebbeli jelentősége annyira nyilván
való, hogy kár volna rá szót vesztegetni. De 
rá akarunk mutatni a vassal kapcsolatos bizo
nyos tényekre, melyek — úgy látszik — a világ
háború előidézésében és makacs folytatásában je
lentős mértékben működtek és működnek közre.

Ismeretes, hogy a nagyipar kifejlődésének 
két alapfeltétele van, az egyik a szén, a 
másik a vas. Csak olyan országok válhattak 
— és váltak tényleg — nagy iparűző orszá
gokká, a melyekben bőségesen megvan ez a 
két szükséges anyag. Ugyanazért csak oly or
szágok emelkedhettek az ipar valamely speciális 
részében jelentős magaslatra, a melyek egy
szersmind virágzó vasiparral is rendelkeznek. 
Ismeretes, hogy a világ nagy ipari államai: 
Németország, Francziaország, Nagybritannia, 
Egyesült-Államok, Japánország valamennyien 
hatalmas vasiparral is bírnak.

A vasipar kifejlődésének ismét megvannak l 
a maga előfeltételei. Ez az ipar csak oly állam 
területén fejlődhetik ki, a melynek talaja bő
ségesen tartalmazza a vasérczet és a vas ki
olvasztásához szükségelt szenet. Ebből a szem
pontból az egymással versenyző három európai 
nagy állam, t. i. Angolország, Francziaország 
és Németország egészen különböző viszonyok 
között van. Angolországban bőségesen megvolt 
úgy a szén mint a vasércz, azonban immár

mindkettő fogytán van. Úgy látszik, hogy a 
vasércz fogyása a veszedelmesebb; ugyanazért 
a háború előtti években Anglia jelentős mennyi
ségű vasérczet hozott be külföldről, legfőkép ten
gerentúlról. Francziaország aránylag kisebb meny- 
nyiségü Szénnel rendelkezik, de nagymennyiségű 
kitűnő vasérczet mondhat a magáénak. A háború 
előtt szenet hozott be külföldről (főleg Angliá
ból és Németországból) és vasérczet szállított ki 
külföldre (főleg Angliába és Németországba). 
Németország nagymenyiségü kitűnő kőszénnel 
rendelkezik, azonban aránylag kevés vasércze van.

Francziaország vasérczkészletét a szakértők 
4 7 milliárd tonnára, Németországét 3-9 milliárd 
tonnára becsülik. Tekintetbe véve immár Német
ország óriási vasszükségletét, egészen kétség
telen, hogy a meglevő vasérczkészlet arány
lag egészen rövid (biztosan 100 évnél rövidebb) 
idő alatt elfogyna. Ezeket az állapotokat azon
ban már réges-régen felismerték a német nép 
vezetői és éppen azért minden rendelkezésükre 
álló eszközzel azon dolgoztak, hogy lehetőleg 
sok külföldi vasérczet hozzanak be a biroda
lomba. Ilyen úton sikerült elérniök, hogy évi 
vasérczszükségletüknek közel 4070-át külföldről 
(Francziaországból, Svédországból, Ausztriából, 
Magyarországból és a tengerentúlról) szerezték 
be. Viszont Francziaország szinte kényszerítve volt 
arra, hogy vasérczét külföldre (elsősorban a szom
szédos Németországba) szállítsa, mert nem ren
delkezett a vas kiolvasztásához szükséges szén
nel, illetőleg kokszszal elegendő mennyiségben.

Hogy Németország bölcs és előrelátó politikája 
mennyire helyénvaló volt, azt éppen a világháború 
eseményei mutatták meg. Most, a rengeteg vas
szükséglet idején, nagyon megnyugtatólag hatott, 
hogy valamennyi vaskőbányája teljes üzemmel 
dolgozhatott, de még így sem fedezhették volna 
a háború rengeteg vasszükségletét, ha mindjárt 
a világháború kitörésének első napjaiban el nem 
foglalták volna a franczia Lotharingia vasérczek- 
ben dús területét. De van a kérdésnek egy másik 
oldala is, melyre nekünk magyaroknak külö
nösen kell figyelnünk. A vaskohászatnak egyik 
mellékterméke a Thomassalak, a mely megőrölve 
a mezőgazdaságokban a legkívánatosabb phos- 
phortartalmú műtrágyák közé tartozik. Német
ország a vasérczek behozatalával hármas czélt 
ért el: 1. növelte vaskészletét, 2. spórolt a 
maga vasérczkészletével, 3. mezőgazdaságát el
látta olcsó műtrágyával, a mely a német 
föld hozamát más országok földjeihez képest igen 
jelentékeny mértékben megnövelte.

Ha már most Francziaország és Németország 
vasércztelepeinek földrajzi elosztását tekintjük, 
igen érdekes eredményre jutunk, a mely a világ
háború okainak mélységébe enged bepillanta
nunk. Azt látjuk ugyanis, hogy ez államok vas- 
ércztelepei az országhatárok mentén feküsznek. 
tehát ugyanolyan körülmények között, mint a 
kőszéntelepek,a mire egyszer már rámutattunk.1 
Nevezetesen pedig Francziaország 4 7 milliárd 
tonnát kitevő vasérczkészletének 2/3 része a 
franczi Lotharingiára, ebből is 2 7 milliárd tonna

1 Kerkai András: A kőszén szerepe a világháborúban, 
Uránia 1917 április 130. o.
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a határ mentén fekvő Longwy és Briey vidé
kére esik. Mindezek a telepek jelenleg német 
kézben vannak és így a német hadi- és békés 
czél szolgálatában állanak. A német ágyúk tehát 
franczia vasból készült lövedékeket röpíterrek 
a franczia állásokra és a német földet franczia 
eredetű Thomassalak termékenyíti.

Viszont Németország legfőbb vaskőtelepei szin
tén a határ mentén, egyrészt Sziléziában (ezek 
azonban már meglehetősen ki vannak merülve), 
másrészt a német Lotharingiában feküsznek. 
Ez utóbbiak legtöbbnyire olyan közel a régi 
franczia-német határhoz, hogy a határon felál
lított franczia messzehordó nehéz, sőt az arány
lag rövidebb lőpályájú tábori ágyúk is könnyen 
elérhették és szétrombolhatták volna.

A vasérczekben roppant dús lotharingiai 
medencze a háború előtt részben Németországé, 
részben Francziaországé volt. Megosztva is 
nagyban hozzájárult mindkét állam fölvirágoz- 
tatásához. Azonban, úgy látszik, mindkettő sze
retné az egészet. A francziák nem puszta sen- 
timentalismusből akarják Lotharingiát vissza
szerezni és a németek nem csupán büszkeségből 
ragaszkodnak hozzá. Mindegyik részen úgy 
érzik, hogy ennek az államfentartó vasban 
dús medenczének egy kézben kell lennie. Per
sze mindegyik a magáénak akarja.

A gazdasági szempontok csábítják Franczia- 
országot arra, hogy a dús vasércztelepeket sze
rezze vissza és szerezze hozzá az ugyancsak 
a határ mentén fekvő német kőszéntelepeket, 
a melyek a vas kiolvasztásához szükségesek. 
Ugyancsak a gazdasági szempont kényszeríti 
Németországot ahhoz, hogy az elfoglalt terüle
tekhez ragaszkodjék, mert ezzel, aránylag ki
csiny vasérczkészleteit oly mértékben rtöveli, 
hogy óriási iparának fejlődését hosszú időkre 
biztosíthatja.

Viszont Anglia is azért ragaszkodik olyan ki
tartóan franczia szövetségesének érdekeihez, 
mert ha a lotharingiai vaskőtelepek franczia 
birtokba jutnak, akkor az ő iparának is javára 
fognak válni, ellenben ha német kézben marad
nak, akkor azok az ő iparára nézve teljesen el
vesztek.

Látjuk tehát, hogy mindazok a frázisok, me
lyek a háború és a béke körül elhangzanak, 
csak arraválók, hogy az illető nemzet önző 
czéljai elálczáztassanak.

Végül még néhány szót hazai vasércztele- 
peink szerepéről. Ismeretes.viszonyainknál fogva 
öntudatos nemzeti politikánk bizonyos jelszavak 
hangoztatásában merült ki és így alig részesül
tek kellő figyelemben azok a reális értékek, a 
melyek az igazi nemzeti politikának alapjai. így 
történt, hogy vasérczeink jókora része évtize
dek óta a külföldre vándorol, hogy feldolgozva 
ismét visszajöjjön hozzánk. Sőt a vasérczexport 
tarifa- és adókedvezményben is részesül. A há
ború alatt nagyon is éreztük, hogy ennek fejé
ben még megfelelő Thomassalakot sem kapunk 
mezőgazdaságunk részére. Közvetlenül a háború 
előtt ijedve vettük észre, hogy vaskőbányáink 
jelentékeny része idegen állampolgárok kezére 
jutott. A háború alatt természetesen ez állapo
tok megmaradtak és vasércztermelésünk jókora

része kigurult Ausztriába és Németországba. 
Folyóiratunknak nem feladata, hogy ez állapo
tok tarthatatlan voltáról kioktassa olvasóit, de 
igen is feladata, hogy a létező állapotokat 
miné] szélesebb körben megismertesse, mert 
csak így remélhetjük a javulás elkövetkezését.

Kér kai András.

Szent-Eímo tüze a déltírolt fronton. 1

Ez a tünemény itt éppen nem ritka jelen
ség, de mivel a hegyeknek csupán a csúcsain és 
gerinczein jelentkezik s az üteg, a melynél a 
legtöbb időt töltöttem,' pár száz méterrel mé
lyebben, a hegyoldalban áll, csak nemrégiben 
(máj. 16-án) volt alkalmam megfigyelni és gyö
nyörködni benne, a T . . . e hegynek egyik, 
2700 méter magas csúcsán teljesítvén szolgá
latot.

A légkörnek igen erős elektromos állapota 
esetén a legmagasabban fekvő pontokon olyan 
nagy elektromos feszültség jő létre, hogy a 
csúcsokon fénytünemény kíséretében ú. n. csen
des elektromos kisülés keletkezik, ez a jelen
ség, nevezetesen maga a fénytünemény, isme
retes a „Szent-Elmo tüze“ elnevezésen. Az első 
alkalommal a tünemény igazán meglepő be
nyomást gyakorol az emberre, talán azért is, 
mert a légköri elektromosság nagyszerű meg
nyilvánulásait megszoktuk mindig odafent a fel
hőkben látni s idelent a Föld színén csupán 
holmi kényes elektroskoppal a jelenlétét ki
mutatni.

A mondott napon délután 4 óra felé barát
ságtalanul gomolygó felhők gyülekeztek az égen, 
zivatarra azonban nem került a dolog: a felhők 
lassan általános bomlásba omlottak össze s 
lassú eső — az első idefent ebben az évben — 
kezdett hullani. Ahogy társammal, a ki itt meg
figyelő szolgálatot teljesít, közvetlenül az itt 
egészen éles gerincz mellett az árokba vezető 
úton megyünk, a gerinczen magányosan álló 
hegyesvégű (akadályépítésre szolgáló) vasrúd 
felől sajátságos serczegés üti meg a fülemet; 
abban a pillanatban felismertem benne az elek
tromos gép működését kísérő sajátságos zajt. 
Természetesen — világos nappal lévén, — a 
fénytüneménynek nyoma sem látszott. Érthető 
kíváncsisággal vártam tehát a sötétség beálltát, 
azonban estefelé az eső is, a serczegés is meg
szűnt. Tíz óra felé mégis kinézvén — közben 
a hó kezdett hulldogálni, — már az ajtóban 
meghallottam a mintegy 20 lépésre álló rúd 
felől jövő serczegést, ugyancsak a gyenge kékes 
fénytüneményt is már onnan látni lehetett. Hogy 
aztán kisiettünk s a jelenséget egészen közelről 
figyeltük, első pillanatra felötlött, hogy a népszerű 
leírásokban rendesen lánghoz hasonlított tüne
mény tökéletesen ugyanolyan megjelenésű, mint 
aminő az elektromosságnak — és pedig a nega
tív elektromosságnak — a csúcsokon történő 
kiáramlását kíséri, amint azt az elektromos gép-

1 Lásd még a szerzőnek „Apró megfigyelések a dél 
tiroli fronton“ ez. czikkét. (Uránia 1917 szept. 260 o.)
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pel könnyű bemutatni (1. a mellékelt ábrát). A 
vasrúd hegyén kb. 1 cm. hosszú vöröses-kék egye
nes fényvonal (szikra) ül, ez azután egy pont
ban hirtelen dús fénypamattá oszlik széjjel; a 
fénypamat fakó ibolyaszíne a szélén észrevét
lenül olvad át a sötétségbe. Mert társamat meg 
akartam győzni arról, hogy a jelenség teljesen 
veszélytelen, miután mi — ugyancsak a földön 
állván — a vasrúddal egyenlő elektromos álla
potban vagyunk, a vasrúd hegye felé nyúltam. 
Ebben a pillanatban eltűnik róla a fénypamat 
s a helyett az ujjam hegyén jelent meg. Persze 
erre azután buzgón nyújtogattuk karunkat — 
szétterpesztett ujjakkal — az ég felé (szeren
csénkre a sötétségben olasz szomszédaink nem 
láttak meg bennünket, mert még félremagya
rázták volna gyanús mozdulatainkat) s gyönyör
ködtünk az újjaink hegyén serczegő fénynya

lábokban. Gondosabban körülnézve, azután még 
számtalan helyen láttunk gyengébb-erősebb 
fénypontokat világítani a fűszálak hegyén, a 
kövek élein, a sapkánk rózsáján, az őrtálló ka
tona bajonettjén, a barakkunkba szolgáló csupasz 
elektromos vezeték egész hosszában világított, 
sőt, — mint később halottuk — a hegygerincz 
túlsó oldalán, 5 0 — 100 lépésre fekvő drót
akadályok minden egyes csúcsán ott ült a kékes 
fénypamat. Minden meglepő volta mellett is 
— a hosszabb idő óta itt tartózkodó tisztek 
megfigyelése szerint — ez alkalommal a tüne
mény korántsem mutatkozott teljes pompájá
ban.

A fénypamat egész hossza kb. 5 cm volt, 
előfordult azonban már, hogy a bajonettek he
gyén 15 cin-es fénycsóva ült s az őrtálló ka 
tona jött jelenteni, hogy a fegyvere ég. Most 
már persze mind ismeri a tüneményt s tudják, 
hogy ..az esőtől van“. Vagy a hótól, ha úgy 
tetszik.

Mialatt e sorokat irom, odakint megint 
csöndesen havazik, a vasrúdak halkan serczeg- 
nek s a laboratórium e jól ismert, békés zené 
jét csak néha zavarja meg egy-egy fegyver
pukkanás vagy a Tavernákon dolgozó mieink 
robbantásának visszhangzó döreje.

Olasz harcztér, 1917 május havában.

Dr. Setényi Pál.

A mérés.
(Első közlemény.)

Egész bizonyosnak mondhatjuk, hogy az ős
időkben gyéren lakott földtekénken kezdetben a 
mérés fogalmát nem ismerték. Az ősember kor
látlan úr volt; a mit látott és másként rnegsze- 
rézni nem tudott, elvette erőszakkal, ha bírta. 
Mikor azonban népesedni kezdett a Föld és va
lamelyes társadalmi rend alakult, hogy a létei 
lehető legyen, azonnal szükségszerűen felmerült 
az értékmérés fogalma. Elsőben, mint egyszerű 
csereüzlet, egyenlőértékünek ítélt két dolog között.

Ez csakhamar kényelmetlennek és ki nem 
elégítőnek mutatkozott. A csereáruk mennyisége, 
a szükségelt dolgok szaporodtak és egyforma 
értékcserék egyre nehezebbekké lettek. Ebből 
fejlődött ki az értékmérő eszköz fogalma, mely 
eszköz változtatható mennyiségekben minden 
megszerzésre kívánatos dolog ellenértékéül jelöl
tetett meg.

Eleinte ugyan még ígv is bábeli zűrzavar 
alakult. Egyik vidék ezt, másik amazt tekintette 
értékmérő eszköznek és annak határain túl csak 
csereüzleteket bonyolított le. Lassan-lassan fej
lődött csak ki egységes értékmérő fogalma gya
nánt az arany és ezüst bizonyos mennyisége.

Miután az érték nagyon elvont fogalom, a 
mértékegységek teljesen önkényesek voltak. A 
legújabb korig ez nem sok vizet zavart őseink 
egyhangú életében, mígnem az utolsó évszá
zadok, különösen pedig a XIX. század csodás 
fejlődése óriási kereskedéssé nem tette a föld
golyóbist és ezzel szigorú fogalmakat állapí
tott meg mindenre, a mi mérhető.

Sajátságos, hogy míg a különféle mérték- 
egységek — a büszke és elbizakodott Angliát 
kivéve — ma már az egész művelt világban 
mindenütt azonosak, éppen a pénz nem volt 
még képes magának egységes köntöst hódítani. 
Közeledések történtek már, deakoiona, a frank, 
a lira, a márka, a rubel, a schilling stb. ma sem 
azonos értékűek. Ennek két fő oka van: egyik, 
hogy azállamhatalmak bizonyos körzeteken belül, 
még a legműveltebb államokban is némi kény- 
szer-túlértéket képesek adni saját pénzeiknek, 
idegen pénzekkel szemben s erről az előnyről 
nem szívesen mondanak le: másik, hogy az 
emberek annyira ragaszkodnak általánosságban 
a megszokott pénzhez, hogy újabb pénznem be
hozatalakor örökösen megcsalásuktól tartaná
nak, tehát annak még a gondolatától is irtóznak.

A háború legjobban megmutatta, milyen in
gadozó egyes államok pénzének az értéke. Pél
dául a mi pénzünk a külfölddel szemben még a 
szövetséges Németországban is igen vesztett érté
kéből. Háború előtt egy márka P20 K körül volt, 
ma P80 K felé jár, azaz éppen 50%-al drágább.

Ma mindenre nézve a mérhetés a fejlődés 
legelemibb feltétele. Minden csak kellő és pon
tosan megállapított ellenérték fejében áll ren
delkezésünkre. Aminek ellenértékét pontosan 
megállapítani nem lehet, arra nem akad eladó. 
Minél kezdetlegesebb valaminek a mérhető
sége, annál nehezebben kerül rá vállalkozó. 
Például a vízvezetéki vízfogyasztást a legutolsó 
évtizedig pontosan mérni nem tudták; ennek
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következése, hogy ezek az igazán a legelemibb 
létérdekeket szolgáló müvek Magyarországon 
kizárólag állami vagy községi szervezetek bir
tokában vannak1, mert magánvállalkozó ilyes
ni ire nem akadt.

Ellentétben ezzel az elektromosság rendkívül 
sokoldalú és igen pontos mérhetőségének talán 
többet köszönhet, mint összes egyéb kiváló 
tulajdonságainak. Fogyasztását már egész egy
szerű eszközökkel legalább is bizonyos határon 
alul lehet tartani s egyes esetekben már ez is 
elegendő a csereüzlet alapjául, mint azt pél
dául az általányösszeg ellenében adott vilá
gítási áramnál látjuk.

A mértékegységek, mint már említettem, tel
jesen önkényesek, mindazáltal megállapításuk 
mindig határozott alapokon nyugszik. A hossz- 
és a köbtartalom természetes alapfogalmak, érzé
kelésünk magától adja őket. A súly már vala
mivel nehezebb fogalom: egy bizonyos köb
tartalom valaminek az a hatása, a mit nyomásnak 
nevezünk; megelőzi tehát már a köbtar
talom fogalma, mely viszont hosszakból adó
dik ki. A köztük levő összefüggés tehát hatá
rozott alapot szab meg mérőegységeink meg
állapításánál.

Ennek az alapnak megállapítása után az ösz- 
szes mérési rendszerek egyöntetűen fejlődtek. 
Midőn például a gázvilágítási fogyasztásomért 
köbmétereket fizetek, vagy hektowattórákat szá
mítanak fel az elhasznált villanymennyiségek 
után, vagy bizonyos lóerő-teljesítmény szerint 
értékelek egy gőzgépet, mint látni fogjuk, min
dig alapul hosszegységből kombinált mérőegy
ségek szolgálnak.

A hosszegységen kívül még egy alapmérték 
van: az idő egysége. Az időegység megállapí
tására a rendszeresen váltakozó nappal és éj
szaka olyan természetes alapot szolgáltatott, 
a mi évezredekkel ezelőtt már rávezette a kor 
tudósait, hogy az időmérést a körmozgás tör
vényei szerint állapítsák meg.

Csak teljesség kedvéért említem fel, hogy a 
méter a Föld egynegyed délkörének tízmilliomod 
része. Miután pedig a délkörök ugyancsak 
körosztásból származnak, minden mértékegy
ségünk a kör fokaira vezethető vissza. Szóval 
Földünk gömbalakja és állandó szabályos for
gása adta meg az összes mértékegységek ter
mészetes, bár mindazáltal önkényes alapját.

A mérés fontossága hovatovább egyre szem
betűnőbb lesz. Részben a termelés tökéletesbbí- 
tése, az egyre fogyó nyersanyag, a nagymérvű 
hamisítások és a nagy versengés megkívánják, 
hogy a vevő mindig teljesen tisztában lehessen 
azzal, mit vesz. Tejben-vajban fürdő ősanyáink
nak aligha kínáltak vízzel megkeresztelt tejecs- 
két, ősapáinaknak hasonlóképen nyakonöntött bort 
megvételre, nem is méregették hát a zsír és 
szesztartalmat!

Mikor a kandallókban vígan pattogó fahasá
bok a bennük rejlő melegnek csak 5 százalékát 
adták le a szobában és a fűtőnek is külön fa-

1 “Talán egyedül áll Czinkota, hol Friedrich István 
gépészmérnök villanytelepe vízmüve! van kapcsolva a 
község ellátására.

adogatója lábatlankodott az udvarházban, nem- 
zetes uramék ugyan mit gondoltak arra. hogy 
valamikor a mozdonyokat, kazánokat, fűtőbe
rendezéseket jótállás mellett fogják szállítani és 
megmérik a tüzelés hatásfokát?

Nézzünk hát kicsit széjjel és vizsgáljuk meg, 
hogyan és milyen eszközökkel mérünk jelenleg.

Mindjárt kezdhetjük a hosszméréseken. Itt 
mindenki tisztában van már a mérés miként
jével, noha tudok egy olyan fővárosi napszá
most, a kit csak a felesége oktatott ki nemrégi
ben a „collstok“ tudományára! Hanem bizonynyal 
kevesen lesznek, a kik a nagy pontosságú mé
résekkel ismerősek. Egy tudós physikatanár bár
mikor készséggel esküt mer tenni, hogy neki 
pontosan egy méter szövetet nem tud mérni a 
kereskedő soha. Ugyanis a fa-mérték a hosszát 
folytonosan változtatja a hideg és meleg válto-

1. Az ősméter. 90% platinából és 10% irídiumból készült. A méter 
a mélyedés síkfelületébe van bekarczolva.

zásai, valamint a légnedvesség mértéke szerint; 
esetleg meg is görbül kissé; mindezek pontos 
mérésre alkalmatlanná teszik. A fémből készült 
mértékek csak a hőfok szerint változnak, ha 
velük valamit lemértem, vissza kell számítanom, 
hogy 0° Celsius mellett milyen hosszú lenne 
ez a Párisban őrzött ősmérték szerint. Ez nem 
annyira nehéz, mint inkább unalmas munka, 
ha tudom, hogy például egy rézrúd 1°C hővál
tozásnál hosszának hányadrészével változik; a mi 
minden anyagra meg is van pontosan állapítva.

A hideg-meleg változásai minden pontos 
mérésnél a tudósok legnagyobb ellenségei. Ezért 
bújik az árokmetszö indzsellér is a maga mű
szerével nagy kofaesernyő alá, mert a nap
meleg különben a mérést sokszor lehetetlenné 
is tenné. A kit érdekel, micsoda körülményes- 

* séggel ment a délkör tízmilliomodrészének haj
szálpontos megállapítása, az olvassa el Verné
nek a „Három orosz, három angol kalandjai“ 
czímü regényét, melyben ezt Írja le rendkívül érdek
feszítően. Vagy aki meg akarja próbálni, milyen 
nehéz lehetett ez, mérjen le égy vonalon pon
tosan.egy métert, azután vegyen a körzője két 
csúcsa közé egy czentimétert, de igen pontosan 
és rakja rá azt százszor egymásután az említett 
méteres vonalra. Biztosra veheti, hogy a szá
zadik osztáspont nem fog a méternek pontosan 
a végére esni! Hát még ha 10 millió méteres 
hosszat kell tízmillió részre osztani, az ám csak 
a feladat! No de hála Istennek már megvan!

39
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A pontos mérés első követelménye a pontos 
leolvasás. Lemérni pontosan, hogy a milliméter 
hány tized, vagy hány századrésze szerepel a 
pontos hosszban, leleményes módszereket kí
ván. Egyik legegyszerűbb mód a nonius alkal
mazása, a mi igen elmés kitalálás.

A nonius nem más, mint egy kis pótmérték, 
melyen például 9 milliméternek megfelelő hossz 
10 egyenlő részre van osztva. A noniuson tehát 
minden osztásrész 1/V) milliméterrel kevesebb, 
mint 1 milliméter; nem nehéz ennélfogva el
képzelni, hogy miként lehet egy milliméter-
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2. Hosszúságniérés nonius-szal. Az ábrán látható csavar hossza 7'7,

skálájú mértékkel való összehasonlítás segélyé
vel vele tizedmillimétereket leolvasni.

Parányi, mikroszkopikus tárgyak mérésére 
mértékbeosztással ellátott üveglapok szolgálnak, 
melyre a mérendő tárgyat ráteszem és így a 
mikroszkóp alatt az osztályrészek számát, melyre 
kiterjed, leolvasom. Ez hát egyszerű feladat 
volna, de a mértékbeosztás az üvegen sem 
terem magától; hogyan, micsoda boszorkány
sággal készítik hát ezt?

Erre szolgái az osztógép. Igen egyszerű mű
szer, de belekerül néhány ezer koronába, éppen, 
mert igen pontosnak kell lennie. Mert ez olyan 
valami, a min többet ér az aczél vagy a 
réz, mint a gyémánt. Lényege egy két csap
ágyban nyugvó csavarorsó. A csavarorsón egy 
csavartok mozog ide-oda, ha az orsót forga
tom. Még pedig egy teljes körülfordításra a 
csavartok és vele együtt a gyémánthegyű kar- 
czoló egy milliméterrel halad odébb. Ha a kö- 
rülfordításnak csak egy századrészét teszem 
meg, a gyémánthegyű karczoló csak egy század

3. Osztógép. L' a skálával ellátandó pálcza, F  a csavar, E  a csavar
fej, melyet A fogantyúval lehet bizonyos szöggel elforgatni, / /  a 

karczolótű.

milliméternyi utat ír le. Ezzel a géppel egy 
milliméternyi hosszra több száz karczolást 
lehet tenni, igazi bámulatára az emberi ügyes
ségnek. Az ilyen munkára persze tehetség és 
óriási gyakorlat kell, a mi után már azon sem 
csodálkozhatunk, hogy az angol tűgyári mun
kás képes egy vékonyabb szőrszálat a vas
tagabb a hosszában belehúzni! Vagy hogy egy 
gyürűfejbe belerejtenek egy teljes óraszerkezetet 
a maga rugóival és számtalan kerekével együtt! 
Az osztógéphez hasonlít a mikrométer-csavar,

melylyel például a papirvastagságot mérik. Ha 
a mikrométer-csavar teljesen be van csavarva, 
a vége hozzáér egy kis síklaphoz; ha most 
közbe teszek egy papirost, a csavart nem lehet 
egészen becsavarni és egy köralakú skálán le
olvashatom, hány század milliméter út van még 
hátra a teljes becsavarásig, — ez a papir vas
tagsága.

Most, hogy már megtanultuk az inczi-ficzi 
apróságok lemérését, kukkantsunk be egyet a 
a sok száz millió kilométerrel dobálódzó csi- 
lagászok közé is, vájjon miként mérik ők a 
csillagot rőffel? Egyre másra csak tekingetik a 
hosszú látócsövön az eget, a végén aztán oda
bökik nekünk, hogy a Sarkcsillagról a másod- 
perczenkint 300 ezer kilométernyi sebességgel 
rohanó fénysugár csekély 42 esztendő alatt 
érkezik hozzánk. Hogyan lehet ezt megmérni?

Ehhez rajzot kell készítenünk. Rajzolunk egy 
kört papirosra és csináljunk a körön kívül 
messze egy pontot. A kör a Föld, a pont a 
csillag. Ha a körön is rajzolok egy pontot és 
ráfogom, hogy az az ógyallai csillagda este 9-kor, 
a melyik reggeltájra elforog oda, ahova egy, 
immár harmadik pontot biggyesztek, ugyan-

4. A micrometercsavar. Lemezek és drótok vastagságának megmé
résére szolgál. A C csavar 1 mm-es csavarmenetekkel van ellátva, 
a csavarfej 100 részre van osztva, úgy hogy a mm Vioo-ad részét 

lehet leolvasni.

csak a körön, akkor a három pont összekötése 
háromszöget ad. Miután az ógyallai csillagda 
jól van értesülve, hogy hány ezer kilométerrel 
utazott odébb estétől reggelig, ismeri a három
szög egyik oldalhosszát, a látócsöve állása után 
pedig ezen oldal mellett fekvő két hajlás szöget; 
ebből a háromszög magasságát, vagyis a csil
lag tőlünk való távolságát ki tudja számítani. 
Ezt az eljárást azonban csak a hold távolsá
gának megmérésére használjuk.

Más csillagok távolságának mérésére való 
jában nem a Földnek saját tengelye körül 
való forgása szolgál, mert a sok billió kilo
méteres háromszögmagasságokhoz viszonyítva 
igen parányi alapot adna és pontatlan szá
mításokra vezetne, hanem sokkal alkalma
sabb erre a Föld éves pályályának ellipszise. 
Az ekliptika ismert hosszúságú nagytengelyé
nek két végpontjában félévi türelem után meg
figyelik a szóbanforgó csillagra beállított távcső 
irányszögeit és úgy eszközük az előbb ismer
tetett számítást.

Ugyanilyen „háromszögeléssel“ készülnek a 
térképek számára az országfelmérések is világ
szerte1. Nem kell hozzá egyéb, mint egyetlen 
alaphosszat kiinduláskor mérőlánczokkal pon-

1 Lásd Dr. Pécsi Albert: A katonai térképek készí
tése, Uránia 1916, 89. o,
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tosan lemérni, azontúl a különféle távcsövekkel és 
libellákkal jócskán felszerelt műszerek (theodoli- 
tok) szerepelnek csupán, melyekkel folytonosan 
szögeket mérve az adott többi hosszúságokat min
dig csak kiszámítják. Ily módon egyetlen hossz- 
mérés után fel lehet mérni egy egész kontinenst.

A különféle földmérőmüszereknek egyik al
katrésze a távcső, másik a különböző vízszint- 
mérők (libellák). Az egy műszeren alkalmazott 
különféle libellák helyes beállítása nemcsak 
kiváló gondot, hanem még azonfelül a parányi 
hibavalószínüségek kiszámítását is igényli. A 
műegyetemek földmérési tanszékei annyit fog
lalkoznak a libellákkal, hogy a hallgatóknak a 
háta borsódzik tőle. Ezekbe a libellákba rej-

5. A theodolit. Az /  távcső a h vízszintes tengely körül foroghat, 
az elfordulás szöge a k függőleges szögniérőkörön leolvasható. Az 
egész rendszer a r függőleges tengely körül foroghat, az elfordulás 
szöge a k' vízszintes szögmérőkörön olvasható le, m és m’ a leol

vasó mikroskopok, w és wr libellák.

tett folyadéknak árt meg minden enyhe fuva- 
lom és napsugár, sőt a rálehelés is, ezek ne
hezítik a mérést. Mikor a budapesti Erzsébet- 
híd csuszamlását akarták megmérni, egész vé
delmi tervet dolgoztak ki a lánczkamarákban 
elhelyezett műszerek libelláinak léghuzamok, 
hőváltozások és hasonló ellenségek ellen.

A háromszögeléssel való felmérés felette drága 
mulatság. Bosznia felmérése például négy és 
fél évig tartott, foglalkoztatott 241 mérnököt és 
ezer figuránst (segédmunkást) és belekerült a 
hadügyi kormányzatnak 12 millió koronájába. 
Újabban tehát igyekeznek olcsóbb és gyorsabb 
eljárásokat megpróbálni. Hatalmas segítséget 
nyújtanak ebben a fellendült légjármüvek és a 
kitűnő fényképezőgépek.

A módszer kieszelője egy osztrák százados, 
Scheinpflug Tivadar, aki 1911-ben húnyt el; 
tökéletesbítője pedig egy magyar ember, Stomfai 
(Stohanzel) Ede, fővárosi műszaki tisztviselő.

Ők 7 darab megfelelően elrendezett kitűnő fény
képezőgépet feleresztenek 6—7Q00 méter ma
gasságba és onnét felvételeket eszközölnek a 
vidékről. Ezt a fényképcsoportot használják

6. Scheiiipfiug-féie panoramakészülék, a mely 8 fényképezőgépből 
áll és egy léggömb kosarára van erősítve.

azután ki a térképrajzolás alapjául. Állítólag 
teljes sikerrel és igen olcsón tudnak dolgozni. 
Scheinpflug a felvételek módját eszelte ki, 
Stomfai pedig a papirratevést érti ügyesen.1

A pontos űrmérésekről csak ugyanazokat mond
hatnánk el. amit a hosszmérésekről, mert azo 
kát is a hő befolyásolja legnagyobb mértékben.

A súlymérések már több mondanivalót kíván
nak. Rézi néni a vásárcsarnokban könnyen 
dobálgatja a kopott, öreg rézdekákat a mérleg
serpenyőbe és a kedvencz szakácsnő vevőjé
nek nagy szívesen szerzi meg a másik edénybe 
tett túrót még egy darabkával, de sejtelme 
sincs róla, hogy azalatt pápaszemes, kopasz 
tudósok finom csiptetőkkel, nagy gonddal ra
kosgatják a „lovagokat“ meg más hasonló pa
rányi súlyokat több ezer koronás mérlegekre, 
melyek olyan czifrák és kényesek, hogy üveg- 
szekrényben kell tartani azokat, még a mérés 
alatt is!

Szokás azt a tréfás kérdést feladni, melyik 
nehezebb: egy kiló toll, vagy egy kiló vas?

7. I. A Scheinpflug-féle készülék egyik ferde helyzetű fényképező
gépének torzított felvétele. II. Ugyanaz a kép fényképészeti úton 

helyesbítve.

1 Több angol gyarmat és két délamerikai állam így 
akarta területeit részletesen térképeztetni. A kísérletek 
a háború előtt folytak, az eredményeket Stomfai dol
gozta ki.

39*
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Sokan beugoinak és azt felelik: persze, hogy 
a vas. Arra kineveti az ember őket és kima- 
gyarázza, hogy egy kiló, mindegyikből csak 
egy kiló.

Megpróbálom ennek az ellenkezőjét bebizo
nyítani, éppen azzal, hogy a toll a nehezebb. 
Mert ha a lemért tollat mesterségesen össze
préselem, kisebb lesz a levegővel érintkező 
felülete és ezzel együtt kisebb lesz az a felhajtó
erő, amivel a levegő a test valóságos súlyát 
csökkenti; tehát az összepréselt toll most már 
lefogja húzni az egy kiló vasat.

Tudományos súlyméréseknél a levegő fel
hajtó erejét és a testek nedvességtartalmát min
dig figyelembe veszik. Utóbbi körülmény már 
a nagykereskedelem egyes fontos czikkeinél 
is szerepet játszik, mert például a gyapjút min
denkor bizonyos nedvességtartalomra vissza
számított súly szerint adják és veszik Erre a 
czélra mintát vesznek a lemért gyapjúból, meg-

8. Súlymérés szekrénybe zárt finom mérleggel.

állapítják a tényleges nedvességtartalmát és 
azután visszaszámítják a lemért súlyt a szab
ványos nedvességi fokra. Igazság szerint így 
kellene árulni a dohányt is, de ebben aligha 
vásik egyhamar a nagypipások foga!

A méréssel kapcsolatban megemlítek néhány 
érdekes súlymérési esetet. A katonapuskák löve
dékeibe- szánt hosszúkás aczélgolyókat a had
vezetőségek igen szigorú feltételek mellett veszik 
át. A golyóknak a súlyt illetőleg nem szabad 
az előirt súlynál egy századgrammal sem ne
hezebbnek, sem könnyebbnek lennlök. Ennek 
következtében minden elkészült golyót, a löve
dékgyárak egy mérőgépen bocsájtanak keresz
tül, mely minden golyót önműködőleg lemér 
és külön dobálja a könnyebbeket, külön a ne
hezebbeket, meg külön a megfelelőket.

A sokkerekü locomotivoknak minden kerék
párjára megvan előre szabva, mennyi tonna 
súlynak kell reáesni Mikor a mozdony elké
szül, minden kerékpárját külön mérlegre állít
ják és a rugók különböző megfeszítésével és 
más ügyes műhelyfogásokkal addig változtatják 
a súlyelosztást, míg az a kívánt eredményre 
nem vezet. Ez részben azért fontos, mert csak 
így érhetik el a hajtókerekek kellő tapadását

a sínekhez, másfelől, merta hidak igénybevételét 
a súlyelosztás igen befolyásolja.

Crookes Vilmos, 1874 júliusban a „Philo
sophical Magazin“ czímü szaklapban közzétette 
azon különös megfigyelését, hogy eltekintve a 
levegő felhajtóerejétől (tehát légüres térben) 
a melegített test súlya csökkenni látszik. Ezt a 
tüneményt azzal igyekeztek magyarázni, hogy 
a hő a Föld tömegének a testre gyakorolt von
zásában szerepet játszik. Később azonban kísér
letekből megállapították, hogy ez a hatás a 
gravitatióval nem függ össze, hanem bizonyos 
hőrezgési hullámok okozzák a parányi súly- 
csökkenést. Ezeknél a kísérleteknél a budapesti 
Műegyetemen olyan pontos mérlegeket használ
tak, ahol 150gramm keverék mérésénél az elkövet
hető hiba nem volt nagyobb, mint ennek öt
százezredrésze !

A budapesti törzslakók nagy örömére néhány 
éve, nálunk is felállították a nyilvános órákat, 
hogy az egész városban egységes legyen a 
időjelzés. Az idő jó kihasználásának egyik szük
sége a pontosság, nagy jelentősége van tehát 
az egyforma időjelzésnek, melyről addig a fő
városi lapok állandóan és méltán humoros ki
szólásokat zengtek.

De most már megvan a pontos idő. Az 
elektromosság diadala ez is. Felállítanak egy 
központi főórát, melynek rendes ingaszerkezete 
van és igen pontosan be van szabályozva, hogy 
feltétlenül jól járjon. Innét villamos huzalok 
visznek az egyes mellékórákhoz, melyek mind 
a főórával teljesen azonos időt jeleznek, mert 
attól függő szerkezetük van.

Ugyanis a főóra a rendes óraszerkezeten kí
vül el van látva még egy forgóművel is. Ez a 
forgómű perczenként csak egy fél fordulatot 
képes tenni, mert azután az óramű ismét elfogja 
és egy perczig újból fogva tartja, hogy később 
megint engedjen egy másik félfordulatot. A for- 
gómü a mellette alkalmazott elektromos elemek 
vagy rendelkezésre álló accumulator áramát 
minden fordulásának ideje alatt bekapcsolja a 
mellékórák vezetékébe és pedig oly módon, 
hogy egyszer ilyen, másodszor ellenkező irányú 
áramot adjon.

A mellékórák aránylag igen egyszerű szer
kezete egy forgó tengely, melyen két állandó 
nevezetű saruforma mágnes van felékelve. Ezek 
mágnessége mindig állandó, azaz egyik mindig 
„déli sark“, másik mindig „északi sark“. Van 
azután még egy elektromágnes a szerkezetben, 
mely mint láttuk, a főórától minden perezben 
ellenkező irányú áramot kap, ennek következ
tében sarui mágneses sarkaik értelmét perczen
ként változtatják; az északiból lesz déli, a déli
ből viszont északi. Az így váltakozó mágneses 
mező mindig fordít egyet a tengelyre ékelt ál
landó nevezetű mágnessarukon és ezáltal a 
mutatót ugró mozgásba hozza.

Természetesen megfelelő gondoskodás van 
arról is, ha valamikor a főóra netalán megáll, 
a mellékórákat a központból egyöntetüleg le
hessen utánaigazítani. Egy főóra átlag 30 mel
lékórát képes egyszerre mozgatni és erre nem 
kell több, mint 10 nagy Leclanche-elemből álló 
árramforrás. Ha több mellékórát kell felállítani,
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azt némi kis csalással szinte könnyen elérhet
jük. Ekkor több, 30 mellékórából álló csoportot 
képezünk, melyek egy-egy másodpercznyi kü
lönbséggel csoportonként egymásután ugranak, 
vagyis nem járnak egészen egyformán. Mivel 
azonban 180 mellékóránál többet így sem tu
dunk ellátni, ez legfeljebb 6 csoportot és az 
első és utolsó csoport között legfeljebb 6 má- 
sodpercz különbséget mutat, amit észre sem 
lehet venni.

A „Magneta“ világszerte ismert villamos óra
gyár óráit telepek és accumulatorok nélkül 
hozza forgalomba. Az áramot az óraszerkezetbe 
rejtett inductor szolgáltatja, ezáltal az óra semmi 
más kezelést nem igényel, mint a főóra időn
kénti felhúzását. Ilyen óra a Főposta-épület 
Koronaherczeg-utczai nyilvános órája is. Van 
magyar villamos óragyár is, Budapesten; tulaj
donosa Kulicska Antal. Az ő órái láthatók az 
új Műegyetemen.

A villamos órák rendszerint perczenként ugra
nak, de készülnek olyan órák is, melyek másod
percznyi pontosságai jelzik az időt. Persze ezek 
drágábbak, de a budapesti közórák mégis ilyenek.

Igen nagy, 3- 4 méter áimérőjü toronyórák 
villamos meghajtásra nem készíthetők. Van 
azonban mégis erre is megoldás. Készítenek a 
nagy óralapok számára külön —. kézi-, vagy 
automatikus villamos felhúzású — óraművet, 
melynek egy kiváltó műve van, mely kénysze
ríti, hogy a mutatókat* pontosan a villamos fő
óra szerint hajtsa. A kiváltó mű annyi áramot 
igényel, mint egyetlen kisebb mellékóra. Az 
automatikus felhúzómű erősáramú hálózatba 
kapcsolandó. Magának a főórának automatikus 
felhúzása azonban a mellékórák gyengeáramú 
telepéből is eszközölhető.

A villamos órák nagy előnye a feltétlenül 
pontos együttműködés és hogy kezelni nem 
kell azokat, csak éppen a főórával és a tele
pekkel kell törődni a központban. Ennélfogva 
a mellékórákat nehezen hozzáférhető helyeken 
is fel lehet állítani, mint' magas oszlopokon, 
épülethomlokzatokon, tornyokon stb. A hideg
meleg, a külső légnedvesség változásai, rázkó
dások és más hasonló veszedelmek, melyek a 
közönséges ingás, vagy rúgós órák járását 
egyenlőtlenné teszik, a viilamos órákat nem 
befolyásolják. Csak a főórát kell egyenletes 
nedvességű és hőfokú helyiségben tartani, rend
ben fog menni valamennyi mellékóra is. Nem kell 
ahhoz a ravasz módszerhez folyamodni, mint 
a tudós pannonhalmi páternek, a ki órájának 
faalkatrészeit kifőzte lenmagolajban, hogy ne 
befolyásolja a fent elsorolt sok veszedelem a 
járását.

Valóságos hasonszenvi gyógymódot eszelt ki 
a légjárás kellemetlen befolyása ellen egy tudós 
feltaláló, a kinek nevét és titkát bizony, sajnos, 
nem ismerem, csak óráit láttam a wieni köz
tereken. Ezeket az órákat nem kell kezelni, sem 
felhúzni, mert az időjárás változékonysága tartja 
őket valami agyafúrt módon üzemben. Tény 
az, hogy pontosan járnak, mindenesetre bámu
latos és szinte hihetetlen módon.

A régi időben kedvencz eszméje volt egye
seknek a pontosan együttjáró órák sokaságát

bírni és Rudolf császárról maradt ránk, hogy 
egész életét azzal töltötte prágai kastélyában, 
hogy nagymennyiségű fali óráit úgy . össze
szabályozza, hogy azok pontosan egyszerre 
üssék a delet. Bizony ez nem nagyon sikerült 
neki. Honfitársaink közül a daliás Fenyvessy 
Ferencz, a millenáris idők után Veszprém me
gye főispánja gyűjtötte szenvedélyesen az órá
kat és igyekezett azokat összeszabályozni. Vesz
prémi lakásának minden szobája, folyosója, 
zuga teli volt faliórákkal és nagy élvezettel 
hallgatta, mikor több-kevesebb eltéréssel ütöt
ték a tizenkettőt.

A mai áramlat oda irányult, olyan órákat 
teremteni, melyeket minél ritkábban kell fel
húzni. A havonként egyszer felhúzandó órák 
után jöttek az egy évig eljáró órák, elég olcsó 
áron piaczra, de bizony azok legtöbb helyen 
egyáltalán nem járnak, mert igen kényesek. 
Ingaórákban is látni ilyeneket, egyet tudok 
egy rokonomnál, mely 400 napig pontosan és 
hűségesen eljár egy felhúzás! a Minden újév
kor elhívják az órást és az felhúzza, azután 
többé feléje sem néznek, a mi azért jó nekik, 
mert csak ritkán tartózkodnak budapesti laká
sukban és nem lenne a ki rendszeresen fel
húzza az órát.

A rendszeres felhúzás pedig a jó órák első 
feltétele. A női órák nagy része kicsiségén felül 
azért nem jár jól, mert nincs rendszeresen fel
húzva. Pontos chronometernek a hőváltozás sem 
tesz jót, azért éjszakára nem szabad márvány
lapra tenni, melynek hőelvonása nagy. A zseb- 
óragyáitás ma oly tökéletes, hogy 18—20 ko
ronáért már igen pontos órákat lehet kapni. 
Persze békeidőben. A papirvékonyságú, továbbá 
ismétlő és ébresztő zsebórák nem is keltenek 
csodálatot.

Az a törekvés, hogy az órákat minél ritkáb
ban kelljen felhúzni, odavezetett, hogy olyan 
órákat is szerkesztettek, melynek automatikus 
felhúzása van. Egyszerűen rákapcsoljuk a ren
des formájú ingaóra megfelelő sarkait a világí
tási vezetékre, az azután kellő időben mindig 
magától elvégzi a felhúzást. Ezeknek az órák
nak az a jó tulajdonságuk is megvan, hogy 
rendkívül olcsók.

Az óráknak két különleges fajtája az őrellen
őrző- és a munkásellenőrző, órák. Az előbbi 
azon alapszik, hogy egy papírszalagon, vagy 
korongon jelzi az őr ébrenlétét oly módon, 
hogy az őrnek minden órában, vagy félórában 
egy gomb megnyomása által megfelelő helyen 
ki kell lyukasztania a papirost, a mi különben 
el van zárva előle és az órával együtt mozog
ván, a különböző lyukak csakis bizonyos előre 
meghatározott helyekre eshetnek, ha az őr rend
ben kezeli.

A munkásellenőrzőórák a munkások bejöve
tele és távozása idejét jelzik, ha ők a maguk 
igazoló kartonlapját rajtuk lebélyegzik, mikor 
bejönnek, vagy mikor eltávoznak a gyárból. 
Meglehet említeni még a kisdiákok által igen 
fontosnak ismert csengőjelzőórákat, melyek 
bizonyos beállítás szerint időnkét csengőjelet 
adnak.

4 0
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Az erő mértéke a kilogramm. Annál erősebb 
vagyok, minél több kilogramm terhet tudok fel
emelni. De nem csak saját erőmet mérhetem 
kilogrammokkal, hanem valamely anyag jóságát 
is, ha megállapítom a szakadási szilárdságát. 
Az anyag „szakadási szilárdsága“ alatt azt az 
erőt értjük, mely éppen szükséges, hogy az 
anyag elszakadjon, ha kétfelé széthúzom. Vas- 
és rézlemezek, rudak és egyebek átvételénél az 
átvevő mérnökök az anyagból veit mintát sza
kítógépbe teszik, mely mutatja, hány kilogramm 
erő szükséges a szakítás keresztülvitelére. Ki- 
szokták azonfelül az anyag jóságát próbálni 
nyomógépekkel is, melyeken azt az erőt mérik, 
mely szükséges, hogy az anyagot egy bizonyos 
mértékben összenyomjuk.

Manometerrel a gőzök és gépek nyomását, 
vagyis azt az erőt mérjük, a melylyel a gőz 
vagy gáz egy négyzetczentiméter felületen hat.

9. Centrifugális sebességm érő. A w tengelylyel együtt a k  golyók is 
forognak, a keletkező centrifugális erő a sebesség szerint különböző 

magasságba hozza őket. A sebességet a z  mulató jelzi.

Hasonló a légsúlymérő is, mely a környező le
vegő változó nyomásáról ad számot. Talán sokan 
nem is tudják, hogy mily rengeteg az a nyomás, 
a mit a levegő súlya reánk gyakorolna, "ha tes
tünk belsejét is el nem töltené és a kívül ható 
nyomást ezzel ellen nem súlyozná. Minden 
négyzetczentiméter felületre átlag egy kilogramm
nál valami csekélylyel több nyomás jut, a mi 
bizony az egész testre, óriási súlyt tenne ki. 
Csak egy jól megtermett tenyérre is jutna már 
egy métermázsa.

Mivel a levegő nyomása arányos a Föld 
középpontjától való távolsággal, magas hegye
ken meg léghajókon és repülőgépeken az elért 
magasságot barometer segélyével meg lehet 
állapítani. Minél feljebb megyünk, annál keve
sebbet mutata légsúlymérő, mert annál kevesebb 
levegőréteg van már felette, a mi nyomást gya
korol reá.

A léghajós, az aviatikus, az automobilvezető 
azonban arra is kiváncsi, hogy milyen gyorsan 
rója járművével a mező vagy a levegő ország
útiját. A sebességmérők rendszerint egyszerű, 
de elmés szerkezetek, melyek minden pillanat

ban mutatják, hogy éppen akkor milyen sebes
séggel rohan, mondjuk'az automobil.

Sebességmérőül szolgálhat például két olyan 
golyó, a milyent mindenki ismer a gőzgépek 
szabályozó művéről. Minél sebesebben fordul 
a tengely, a golyók annál feljebb emelkednek 
a centrifugális erő behatása alatt. Ezt a moz
gást nem nehéz mutatóműre átvinni, mely jelzi 
a sebességet. A golyók súlyát rugóterheléssel 
is pótolhatjuk, melyek valamely kilengeni tö
rekvő két kart igyekeznek egy tengelyhez közel 
tartani. Ilyen sebességmérőnél nem kell a mű
szer tengelyének függélyesen állani, mint a 
golyósnál.

Ezek a szerkezetek a sebességet mindig azon 
az alapon mérik, hogy a sebesség arányos a 
tengely fordulatszámával. Ez jó lehet az autó 
mobilosnak, a ki biztos arról, hogy ha a kereke 
egyszer körülfordult, az a kerületnek megfelelő 
hosszal odébb is vitte a kocsit. De már a lég
hajós vagy a repülőgép vakmerő utasa nem 
mondhatja ezt el a csavarjáról, mert hiába, nincs 
gerendája sem a víznek, sem a levegőnek, mint 
a régi öregek mondani szokták. Kieszeltek hát 
mindenféle ravaszabb sebességmérőket is, me
lyekkel mérni lehet pl. a szélsebességet, a víz
folyási sebességet; megmérték a szabadon eső 
test sebességét, sőt megmérték azt is, hogy a 
fény terjedési sebessége pont 300,000 kilomé
ter egy másodpercz alatt. Míg idevonatkozólag 
a dán Römer Olaf, a hírneves csillagász ál
matlan éjszakákat áldozott a fénysebesség mé
résére, és nyakát csavargatva leste a Jupiter 
első holdjának fogyatkozását, melyekből nagy
szerű következtetésekkel megállapította a kere
sett értéket, addig az elmés franczia, Fizeau, 
a magyar szabadságharcz korában rendkívül 
geniális módon földi fényforrás alapján állapí
totta meg ugyanazt.

Fizeau esti sötétben vett egy gyorsan forgó 
fogaskereket. Azután gyújtott egy lámpát, me
lyet úgy helyezett el, hogy sugarait ő maga 
ne láthassa. Ennek a lámpának a fénysugarait 
ügyes tükrözésekkel átvetítette a fogaskerék 
fogközein keresztül oda, a hol körülbelül 8 és 
fél kilométer távolságban egy tükröt helyezett 
el. A lencsék által gyűjtött fénysugarakat ez a 
tükör ismét visszaverte és ezeket a visszajövő 
sugarakat most már ő is láthatta, úgy volt a 
készülék berendezve; persze szinte csak a fogas
kerék hézagain keresztül.

Fizeau most így okoskodott: Ha csak egyet
len fogközön keresztül eresztek fénykévét, az 
átrohan a visszaverő tükörhöz, onnét vissza
rohan és ugyanazon a nyílásón át, melyen távo
zott, újból a szemembe visszajön. De ha olyan 
gyorsan fogom forgatni a kereket, hogy az át
eresztett fénykéve visszaérkezésének idejében 
az előbbi fogköz helyén már éppen a követ
kező fog  lesz, a fénysugár nem juthat vissza 
hozzám és én sötétséget látok. Ezt csakugyan 
el is érte és mivel a kerék lemért forgási se
bességéből kiszámíthatta, mennyi idő alatt ért 
a fogköz helyére a fog, ugyanennyi idő alatt 
tett meg a fénysugár kétszer 8 és fél kilométer 
utat. Ily módon sikerült igazolnia Römer számí
tásait.
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Ezen bámulatos mérési módok azonban mind 
eltörpülnek a mellett, hogy meg tudjuk mérni 
például a fény rezgési sebességét! Elképzelni 
is szédületes, ha elgondolom, hogy a veres 
sugarak 400 billió (leírva: 400,000,000,000,000 
mely számban 14 zérus szerepel), az ioolya- 
sugarak pedig 800 billió rezgést végeznek 
másodperczenként. Ezt lemérni már igazán olyan 
csoda, hogy Newton, Frauenhofer és Rowland 
lángeszének együttes munkásságára volt szük
ség, hogy ezt kieszeljék, jómagunk pedig meg 
sem igen érthetjük.

A sebességmérések után a jordulatszámméré- 
sekről jóformán meg sem kell emlékezni, hiszen 
előbbit nagyrészben utóbbi alapján mérjük, 
mint láttuk. Csak egy folyadékos mérőeszköz
ről fogok még szólani. Egy hosszú üvegcsőbe 
félig folyadékot öntünk és elkezdjük forgatni. 
Minél sebesebben forgatjuk a csövet, a folya
dékot a czentrifugális erő annál jobban igyek-

10. Folyadékos sebesség- és fordulatszám mérő. A folyadékot tartal
mazó edény a gép tengelyével együtt forog, minek következtében a 
folyadék felszíne forgásbeli paraboloid alakját veszi fel. A B  pont 

annál mélyebben van, minél nagyobb a sebesség.

szik a forgási tengelytől, jelen esetben az üveg
cső függélyesen álló középvonalától távol terelni. 
Ez abban nyilvánul, hogy a folyadék megpró
bál az üveg falán elhelyezkedni, a mit csak 
úgy érhet el, ha a csőben egyúttal felemelkedik. 
A folyadék felemelkedése mértéke a fordulat
számnak és az üvegcsövet tapasztalati úton meg
állapított skálával már előre elláthatjuk, így a 
leolvasás nagyon egyszerű.

Az erő- és sebességméréstől jól meg kell 
különböztetni a munkamérést. Legtöbb hozzá 
nem értő eltéved az erő és munka között, szük
ségesnek tartom tehát itt a munka lényegét is 
megmagyarázni. Ha egy napszámos felvesz a 
vállára egy zsákot és azzal egyhelyben ácsorog, 
erőt kell kifejtenie, de fizikai értelemben mun
kát nem végez, mert a munkával mindig valami 
látható eredménynek, valami változásnak kell 
összekötve lenni. Ha ellenben felviszi a zsákot 
a padlásra, vagy elviszi egy más helyre, szóval 
az erőkifejtés mellett bizonyos utat tesz meg, 
csakugyan munkát végzett, mert annak látható 
eredménye van: a zsák más helyre jutott. Az

erő magában szerepelhet mint a meglevő álla
pot fentartója, de ha nem működik bizonyos 
úthosszon, nem végez munkát. Ha egy lejtős 
úton húzok felfelé egy kocsit, az munka, de 
ha megállók vele és egyszerűen csak fogom, 
hogy vissza ne szaladjon, az csak erőkifejtés, 
nem munka.

A gőz a kazánban bizonyos feszültséggel 
nyomja a vasfalakat: ez erő, de nem munka. 
De ha bebocsátom a gőzt a gőzgép hengerébe 
és bizonyos úton előre, majd vissza tolja a 
dugattyút, szóval erejét bizonyos úthosszon ér
vényesíti, azmár munka. Ezért a munka mérésére 
az erő és út szorzatát fogadták el mérvadónak.

Valamely gépnél az a fontos, hogy lehetőleg 
sok munkát tudjon elvégezni, lehetőleg rövid 
idő alatt. Tehát nemcsak maga a munka, ha
nem az elvégzéséhez szükséges idő is tekin
tetbe jő. A gépnél tehát mérik a hatásképes
séget, vagy teljesítményt. Egysége a lóerő, jele 
a HP (angol után: horse power), vagy néme- 
tesen P. S. Hogy a hatásképességet gyakor
latilag mérni lehessen, arra régebben az úgy
nevezett dörzsféket használták. A vizsgálandó 
gép szíjtárcsáját két fékpofa közé szorították 
és mérték azt a legnagyobb erőt, a mivel még 
a fékpofákat összenyomni lehetett, hogy a gép 
normális forgását mellette ne lassítsa. Ebből 
és a pofák surlódó ellentállásának gyakorlat
ból ismert értékei alapján a „lefékezett“ mun
kát kiszámították. (Prony-fék).

Ma már legtöbb helyen a sokkal kényelme
sebb és czélszerübb elektromos fékezést hasz
nálják hatásképesség mérésére. Ugyanis ha egy 
áramfejlesztő dynamót forgásban tartok, arra 
arányosan egyre több munkát kell fordítanom, 
ha nő az elektromos terhelés. Mondjuk, hogy 
egy dynamóra van kapcsolva 25 darab izzó
lámpa, mely mind ég: ekkor a dynamó meg
hajtására kell 1 lóerő. Ha most kétszer annyi 
lámpát kapcsolok rá. már kell kettő, ha három
szor annyit, kell 3 lóerő és így tovább.

Nem kell tehát egyebet tennem, ha kíváncsi 
vagyok, tud-e az én gépem egy lóerőt kifej
teni, mint megpróbálni, tudja-e a dynamómat 
hajtani, ha 25 drb lámpa van rákapcsolva. És 
a mennyivel több lámpát képes még megfelelően 
ellátni, annyival arányosan fejt ki többet egy 
lőerőnél. Gyakorlatban persze ezt nem egészen 
szórólszóra így csinálják, de ez a lényege.

Legtöbb laikus azt hiszi, hogy a watt kizáró
lag elektromos mértékegység, pedig nem áll. 
A valóság az, hogy Wattnak a gőzgép híres 
feltalálójának tiszteletére a lóerőnyi hatásképes
ségnek J/73(j-°d részét elnevezték egy wattnyi 
hatásképességnek. Mért éppen ilyen furcsa há
nyadát, annak egyszerű oka van.

Közepes munkabírású ló ugyanis képes ki
tartóan annyi munkát végezni, hogy 75 kilo
gramm terhet másodperczenként egy-egy méter
rel feljebb emel. Ezt a munkabírást nevezik 
teháts; egy lóerőnek, a mi teljesen önkényes 
gyakorlati mértékegység.1 Mivel azonban a tu-

1 Valójában ez sem igaz, mert a ló nem tud ekkora 
munkát végezni, de ez a régi angol bányamérnökök 
téves megállapítása.

4 0 s*
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dományos világ igyekszik úgy berendezkedni, 
hogy minden mérés közös alapra érjen vissza, 
a munkamérés tudományos egységei gyanánt 
olyan értékeket szabott meg, melyek a hossz- és 
súlyerő mértékegységeink szorzatából keletkez-

11. A Prony-féle fék. Az A B  tengelyre erősített T  dob a CL) és EF  
pofák között forog, mi által ezek is forgásba jönnének, lia a csészére 

helyezett w súly ezt meg nem akadályozná.

nek. A gyakorlatilag, minden tudományos okos
kodás nélkül megállapított lóerő tehát nem 
valami kerek számmal többszöröse a tudósok 
által kieszelt „wattnyi“ hatásképességegység- 
nek. Azonban a lóerő fogalma már annyira ki- 
irthatatlanul gyökeret vert a köztudatban, hogy 
a tudományos mértékegységek mellett is biz
tosította fenmaradását.

Érdekes része a mérések tudományának a 
hőfok mérése. A közönséges szobai és ablak- 
hőmérőket mindenki ismeri, azt is tudja, hogy 
vagy higany vagy borszesz van bennük. De a 
higany már 350° Celsiusnal felforr, a közön
séges üveg erősen elhajlik, kitágul, tehát na
gyobb hőfokok mérésére nem alkalmas. Jobban 
állja már a meleget a bórsilikát üveg, ebből 
tehát csinálnak higanyos hőmérőket egész 550" 
C mérésig. Hogy a higany fel ne tudjon forrni, 
az ilyen hőmérőkben a higany felett nitrogént 
zárnak az üvegcsövecskébe, mely nagynyomá
sával meggátolja a higany elpárolgását.

De hol van még 550", mondjuk az osmin 
olvadási hőfokától, a mi 2500° C körül van! 
Bizony itt semmiféle higanvos hőmérőnek 
nem vehetjük hasznát. De van — hála is
ten — magasabb hőfok mérésére is elég 
módszerünk.

Ezek egyik faja a léghőmérő. Zománczos por- 
czelláncsőbe zárt levegőt bedugunk a vizs
gálandó helyre. Ennek következtében a levegő 
nyomása a hőfokkal arányosan megnövekedik, 
mert rendkívül erősen akarna kiterjedni, ha az 
edény fala meg nem gátolná ebben. Ha ezt a 
nyomást mérem, ez arányos a jelenlevő hő
mérséklettel. Ezt az hőmérőt Jolly eszelte ki. 
Megpróbálták porczellánedény helyett piati- 
nacsö alkalmazását, mert a platina igen 
nagy hőfokot elbír, csak 1770" körül ólvad, 
de a léghőmérőben akkora volt a nyomás, 
hogy a levegő a platinafalakon valósággal 
átszivárgóit, elillant!

1200" nál kisebb hőfokok mérésére igen egy
szerű eszköz alkalmas: a fémhőmérő. Erre a 
czélra összehegesztenek hosszában egymás mellé 
egy arany-, egy ezüst- és egy platinadrótot, úgy, 
hogy azokból most egyetlen vastagabb huzal 
lesz. Ezek az előkelő fémek azonban sehogy-

sem szeretnek — különösen magasabb hő
foknál — ilyen szoros együttélésben lenni és 
oly módon igyekeznek elválni egymástól, hogy 
egyik jobban nyujtódzik, mint a másik. Ezen 
különböző kiterjedés folytán az így összehe- 
gesztett rudacska a hőfokkal arányosan meg- 
görbiil és ha mutatómű igájába hajtjuk; szépen 
megmutatja, hány fokos a hőség. Ugyanezen 
elven készül demokrata hőmérő is, mely össze- 
hegesztett szerény czink- és vasrúdból áll.

Egyszerű módia a hő mérésének az, hogy 
a mérendő anyagba különféle fémdarabokat 
dobálunk és megfigyeljük, melyik olvad el még 
benne és melyik már nem. Ha például egy 
helyen a czink még elolvad, de az antimon 
már nem, akkor ott a hőfok nagyobb 360"-nál, 
de kisebb 450°-nél, mely értékek a czink és 
antimon ismeretes olvadási hőfokai. A külön 
böző olvadási hőfokok táblázatba vannak fog
lalva az ilyszerű hőmérés czéljaira Legelői 
büszkélkedik a 2500 foknál olvadó osmium, 
a miből a közismert villamos osramlámpák szála 
készül; azután jön a platina (1770") a tiszta 
vas (1650°), a vele rokon kobalt, a titkos, 
csak vízbemártás után előtűnő tinta anyaga, 
melynek egyes vegyiiletei azon különös tulaj
donsággal bírnak, hogy felhevítés után szép 
rózsaszínű színük helyett kék színbe öltöz
ködnek át; ez és a palladium 1500 fokon 
alul nem olvadnak. Az aczél 1400 foknál, a

kovácsoltvas 1200 foknál és az öntöttvas 
1100" Körül olvad. A táblázat legutolsó sze
replője a Wood-féle ötvözet, mely már 70"- 
nál elolvad.

Gyakorlott szemű gyári embernek elég egy 
izzó testre ránézni, hogy megbecsülje annak 
hőfokát. Ha az anyag izzását éppen hogy kezd
jük észrevenni, az 500 fokot jelent, mire sötét
vörössé válik, 700 fokos lesz. Cseresnye piros 
izzás 900°, ennek világosabb árnyalata 1000°,

12. Légliőmérő.
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narancs szín 1100—1200", kezdő fehér izzás 
1300', teljes fehér 1400°, vakító fehér 1500", 
de itt meg is áll ez a sok gyakorlottságot kí
vánó tudomány, a mit szerte felhasználnak a 
gyárakban.

Első perczben mulatságosan hangzik az, hogy: 
hangtani hőmérő, vagy mint tudományosan neve
zik: akusztikai pyrometer( Wiborgh thermophonja). 
Ez nem egyéb, mint egy kicsit robbanó keve
rék, melyet az izzás helyére dobnak és meg
figyelik, mennyi idő múlva robbanik fel, azaz 
mikor durranik. A felrobbanásig eltellett idő 
jellemzi a mérendő hőfokot.

Ha egy alaposan befűtött kemenczefal hő
fokára vagyok kíváncsi, csinálni kell agyag, 
homok és földpát különböző keverékéből kis 
6 cm magas kúpokat, ezeket rárakjuk a ke

mencze tetejére és lessük, melyik hervad el 
a nagy hő behatása alatt előbb. Minél több 
az agyag a kúpocskában, annál magasabb hő
fokot bír ki és tapasztalati úton már megvan 
állapítva, milyen keverék hány fokot áll ki 
elgörbülés nélkül. Ilyen úton 600"-tól egé
szen 1850"-ig olcsón és pontosan mérhetünk 
hőfokot.

A magas hőfokok legpontosabb mérési módja 
átmegy a mérésnek egy más ágába, a meleg
mennyiség mérésébe (calorimetrálás). Mert kü
lönbség az az elégetendő szén mennyiségére 
nézve, hogy egy kis fazék vizet kel 1-e felfor
ralni, vagy egy nagy kazánban levő sok vizet.

A melegmennyiség mérési egysége a caloria. 
Éppen úgy, mint a munka mérésénél két dol
got kellett figyelembe venni: az erőt és a mű
ködési útat, itt is két tényező szabja meg a 
felhasznált melegmennyiséget: a felmelegített 
tömeg mennyisége és az elért hőfok nagysága. 
Azt a melegmennyiséget, melyet egy liter (egy 
kgr) víz elnyel, hogy hőfoka egy fokkal emel
kedjék, nevezzük egy kilogramm caloriának.

Miután a melegmennyiség mérésénél a vizet 
választottuk alapul, azért, hogy megint végered
ményben a méterrendszerre térjünk vissza, tehát 
a melegmennyiségeket vízzel telt edényekkel 
mérjük. A súlyegységeket is víz adta meg, 
a mennyiben egy köbdeci méter víz syúlyát ne
veztük el egy kilogrammnak, tehát közvetve súly
mérésre is a vizet kell használnunk, csak rend
szerint helyettesítjük alkalmasabb anyaggal. Lát
ható, hogy milyen ellenkező természetű méré
seket, milyen ügyesen vezettek vissza azonos 
alapokra. Ha sokat okoskodnánk, tréfának meg
járná, hogy íme még a meleget is centiméter
rel lehet mérni, mert okfejtésünk végén ahhoz 
lyukadunk ki.

Miután már tudjuk, mi a caloria, ennek szám
beli megállapítása elvben roppant egyszerű. 
Kíváncsi vagyok például, hány caloria hő rej
tőzik egy darab izzó vasban, egyszerűen bele
dobom 10 liter vízbe és megmérem, hány fok
kal lett attól a víz melegebb. Mondjuk felmele
gítette a vizet 20 fokról 35 fokra, vagyis a 
hőfokemelkedés 15" C. Akkor a vasban 150 
caloria meleg volt (10X15), mert mindegy, 
hogy egy liter vizet melegít fel 150 fokra, vagy 
tíz litert 15 fokra; a szorzat mindig azonos.

Valóságban még sok aprólékos körülményt 
kell pontos melegmennyiség mérésénél figye
lembe venni. Például azt, hogy addig, míg a 
vas melege teljesen átmegy a vízbe, másfelől 
a víz is átad a maga melegéből a víztartány- 
nak és az a levegőnek valamelyest.

A tüzelőanyagok minőségét calorimetrálással 
ítélik meg. Megmérik például, mennyi meleget 
képes fejleszteni egy kilogramm kitűnő porosz 
szén: azt találják, hogy 8000 caloriát. Vagyis 
elégése által képes lenne egy liter vizet 8000 
fokra felhevíteni, ha más körülmények ezt le
hetetlenné nem tennék. Nagyon kedvező kö
rülmények között egy kilogramm szénből annyi 
meleget hasznosíthatunk, hogy jó gőzgép általa 
egy lóerőnyi munkát képes elvégezni. Rosszabb 
viszonyok mellett előfordul azonban az is, hogy 
egy lóerő kedvéért el kell égetnünk 3—4 kilo
gramm szenet is, különösen kisebb gőzgépeknél 
és gyengébb minőségű szénnél.

Sajnos, hogy a magyar szenek csak 3—5000 
caloriát képviselnek a kitűnő porosz szénnel 
szemben. De ezen segíteni már nem lehet.

Mint említettem, a legpontosabb hőmérés is 
nagy hőfokok mellett calorimetrálással történ
hetik. Mivel minden anyagra megvan állapítva, 
hogy egy kilogrammnyi tömegét mennyi meleg
mennyiség igénybevételével lehet egy fokkal 
felhevíteni, ebből visszafelé is tudunk követ
keztetni Ha egy liter vízbe bedobok egy darab 
izzó vasat és megállapítom, hány caloria me
legmennyiséget adott át a víznek, pontosan 
kiszámíthatom, mekkorának kellett lennie a 
hőfokának: mert hiszen súlyát (tömegét), a me
legérték egyik tényezőjét ismerem, ezzel csak 
el kell osztani a lemért melegértéket (caloriát), 
megkapom a kívánt hőfokot.

Medvey Lajos.

l3 Maxinuim-iiiinimiiin hőmérő fémből.
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1. Teljes gazmaszkok : 1. orosz, 2. angol kis oxygenpatronnal, 
3. franczia, 4. franczia, 5. angol, 6. nagy oxygenpatronnal.

A gázmaszkok.
A világháborúnak legrettenetesebb fegyverei 

közé tartoznak a mérges gázok. A chemia sok 
ilyent ismer, de nem mindegyik használható a gáz
támadásoknál. Alkalmazásba csak azok jönnek, 
melyek aránylag egyszerű módon állíthatók elő 
és úgy raktározhatok fel. hogy elillanásukkal a 
saját csapatok épségét nem veszélyeztethetik. Az 
egyes államok nagy titokban tartják, hogy micsoda 
mérges gázt használnak hadi czélokra és hogyan 
állítják azt elő, pedig ez a titkolódzás felesle-

2. Német Drager-féle teljes gázmaszk.

ges, mert a tapasztalt chemikus igen rövid idő 
alatt meg tudja állapítani az ellenségtől használt 
mérges gáz összetételét és előállításának mód
ját. Alig tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a leg

többször a‘ kéksavgáz (cyanhydrogen) és a 
chlorcyan szerepel ebben a szomorú szerepben.

Rendszerint bizonyos folyadékokat zárnak 
üvegcsövekbe és ezeket a bombákba (gráná
tokba) helyezik el. A czél elérésekor az üveg
csövek széttörnek és akkor a folyadékokból a 
mérges gáz kiömlik. Készülnek azonkívül 
egészen specziális berendezések, melyekkel a 
lövészárkokból lehet a szembenálló ellenséges 
árkokat mérges gázokkal elárasztani.

E mérges gázok a szem és a légzőszervek út
ján fejtik ki pusztító hatásukat. Az ellenünk 
való védekezésnél tehát arról kell gondoskodni, 
hogy a szemet ne érhessék és a lélegzőszervekbe 
ne juthassanak. A gázmaszkok a védekezésnek 
ezt a módját kitünően is teljesítik, úgyhogy a 
katonának semmi baja sem történik, ha ideje
korán tudja a gázmaszkot fejére illeszteni.

A tűzoltók, bányászok és egyes chemiai gyá
rak munkásai már béke idején is használták a

3. Német védőmaszk

gázmaszkokat; a hadfelszerelő intézményeknek 
tehát alig kellett egyebet tenniök, mint ezt a 
békeidőben is kipróbált eszközt a harczoló ka
tonáknak elegendő mennyiségben rendelkezé
sére bocsátani.

A gázmaszkok általában kétféle kivitelben 
készülnek. A teljes gázmaszk mesterséges lé
legző készülékkel van ellátva; ennek megfele- 
lőleg komplikáltabb, súlyosabb és drágább. 
Tehát csak olyan csapatok kapják, a melyek hosz- 
szabb ideig kénytelenek mérges gázokkal telt 
légkörben dolgozni. így pl. a pionierek és a 
gépfegyver-osztagok. Az egyszerű védőmaszk 
nincs mesterséges légzőkészülékkel ellátva, en
nek megfelelően szerkezete egyszerűbb, köny- 
nyű és olcsó. Ezt kapják a gyalogos csapatok, 
tüzérek stb.

Egyike a legjobbaknak a német Drager-féle 
teljes gázmaszk, melyet már a béke idején 
is sokfelé használtak. Ebben a készülékben az 
orrt csíptető szorítja össze, a szájat pedig 
megfelelő készülék teljesen lezárja. A kile
helt levegő szelepen át egy szelenczébe jut, 
ahol szénsavtartalmát kálisó nyeli el. Egy tar
tályban oxygén van nagy nyomás alatt felrak
tározva és ez egy csap megnyitása után a ki
lehelt és megtisztított levegővel keveredik és 
külön cső útján jut a szájba, a hol ismét be
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lehelhető. Mindezek a készülékek a háton, 
vagy a mellen hordhatók. A készülék egyet
len hátránya az, hogy a beszédet lehetetlenné 
teszi.

Vannak azután olyan készülékek is, a melyek 
összenyomott oxygén helyett ugyancsak össze
nyomott, de természetes összetételű levegőt tar
talmaznak. Használatuk ennek megfelelöleg kor
látoltabb, mert csak rövidebb időre elegendő 
légmennyiség van bennük felraktározva.

Az oxylith-készülékekben natriumperoxyd van, 
a melyből oxygén fejlődik és a fejlődésnél 
keletkező natron a kilehelt szénsavat elnyeli. 
Egyszerű és könnyű készülék volna, csak az a 
baja. hogy a leírt chemiai reactióknál sok meleg 
fejlődik, a mitől a levegő kellemetlenné válik.

Az egyszerű gázvédőmaszkok nincsenek mes
terséges lélegző készülékkel ellátva, hanem a 
lélegzést az által teszik lehetővé, hogy a mér
ges gázokkal kevert levegőt megszűrik, úgy 
hogy mérges tartalmát elveszti. E czélból a 
gázmaszknak a száj előtt levő nyílása oly mus- 
selin-szövettel van lezárva, a mely az illető 
mérges gázt elnyelő vegyszerekkel van átitatva,

4. Angol védőinaszk.

E szöveten a külső gázkeverék, a mely a mér
ges gázból és a rendes összetételű levegőből 
áll, beáramlik és mérges tartalmától megszabadul, 
tehát belélegzésre alkalmassá válik. K. A.

KRÓNIKA.
A szigetelő-lakkok.

A szigetelés czéljaira igénybevett lakkok alapanya
gát a különböző gyanták : a kopal, a seliak, a szanda- 
rak, az asphalt, a kátrány, a kaucsuk, vagy ezekhez 
hasonló anyagok képezik, a melyeket megfelelő oldó
szerekkel (benzin, benzol, alkohol stb.) oldanak fel. 
Igénybeveszik még a lenolajat, lenolajfirniszt, ként, sőt 
a mesterséges gyantákat is. Ez utóbbiak a lakkok gyár
tásánál nagyon fontos szerepet játszanak. Valamely lakk 
a szigetelés czéljaira alkalmas, ha 0,025 mm felületi 
vastagság mellett 1000 volt feszültséget kibír. Az elektro
technikában a szigetelő-lakkoktól még sok más előnyös 
tulajdonságot is kívánnak. A hőmérsékletváltozásnak, 
nedvességnek nem szabad káros befolyásait érvényesí
teni, kell hogy a lakk óvja meg a fémeket a rozs- 
dásodástól, 'ragy más chemiai behatásoktól.

A jó lakk a hőmérsékletingadozásokat nem érzi meg, 
még magas hőmérsékletnél sem puhul meg, a fémfelüle
teket jól takarja, azokhoz jól tapad, nem pattog le. 
Fontos követelés az is, hogy a lakk gyorsan száradjon,

különösen felsövezetékeknél alkalmazott lakkoknál már 
a szabad levegőn, minden különösebb melegítési eljá
rás mellőzésével rövid idő alatt meg kell száradniok, 
egyebütt különös szárítási eljárás is igénybe vehető. 
A száradás gyorsasága egyrészt azon oldószerek termé 
szetétől függ, a melyeket a lakk előállításánál alkalmaz
tak, másrészt a hőmérséklettől. A könnyen párolgó 
oldószerek, mint a spiritus, benzin, benzol, terpentin 
olaj stb. gyors száradást eredményeznek. Ha szárítóolajo
kat (lenolaj) alkalmaznak, a száradás már 15°- 20°-nál is 
bekövetkezik. A legtöbb esetben a száradáshoz 8—12 óra 
elegendő. Magasabb hőmérsékletnél természetszerűleg 
a száradás gyorsabban bekövetkezik. A tapasztalat to
vábbá azt mutatta, hogy a zsíros lakkok a chemiai 
reactiókkal szemben annál nagyobb ellentállást fejtenek 
ki, minél lassabban száradnak.

A jő lakk megfelelő rugalmas tulajdonságokat is 
mutat. A fémek hajlításánál repedéseknek, hámlások- 
nak nem szabad bekövetkezni, a tapadásnak oly jónak 
kell lenni, hogy még mechanikus beavatkozások da
czára sem szabad leválnia. Ha a ragasztóanyag nélkül 
üveglapra felkent lakkot a bekenés után 24 órával ujjal 
ledörzsölni nem lehet, a lakk tapadását jónak minősítik.

A lakk vízhatlanságát megfelelő eljárásokkal szok- 
ák ellenőrizni. Az eljárás menete körülbelül a követ
kező. Ragasztóanyag nélkül a lakkot üveglapra kenik, 
megszárítják, száradás után a lakkot újból felkenik. 
Három nap múlva, midőn a megszáradás már tökéletes, 
a lakkfelület egy részét, tiszta vízzel itatott posztóval 
letakarják. A nedvesen tartott posztódarabot körülbelül 
18 óráig a lakkfelületen hagyják. A posztódarab eltávo
lítása után a betakart felület fénye, színezése, keménysége 
némikép megváltozik. Ha fi—8 óra leforgása után előbbi 
fényét, színét és keménységét visszakapja, a lakkot a 
nedvességgel szemben ellenállónak minősítik. Hasonló 
eljárást követnek, ha a lakkfelületnek a vízgőz és me
leg vízzel szemben tanúsított magatartását akarják 
ellenőrizni. A felületet 3—4 óráig meleg vízgőz hatá
sának teszik ki, a megszáradás után megvizsgálják^ 
hogy a lakk physikai tulajdonságai nem változtak-e 
meg. Ha a lakkfelületet 50% os só és kénsavoldattal 
befecskendezik s 12 óra után sem észlelnek marási 
nyomokat, a lakkot savakkal szemben is ellentállónak 
minősítik. Ha 50%-os szódaoldat, 1%-os natronlúg és 
10" „os ammoniákoldat 12 óra után sem érezteti káros 
hatásait, a lakk alkali hatásoknak is ellentáll.

A lakkok alapanyagát, a mint már említettük, a 
többek között a kopal is képezi. A kopal azonban 
gyantasavat tartalmaz, a mely a letakart fémmel gyanta
savas fémsókat alkot. A seliak szabad zsírsavakat 
tartalmaz, a szandarak főleg szabad organikus savakat, 
a melyek a fémmel való érintkezés folytán szintén fém
sókat alkotnak. A lenolajat tartalmazó lakkok száradása 
oxygén felvétele közben következik be, miért is az olaj
ban foglalt savak oxysavakba mennek át, — szóval a 
lenolajat tartalmazó lakkoknál is megvan a lehetőség, 
hogy a bevont fémmel sókat alkossanak. A fémsók 
keletkezése miatt a felsorolt anyagokból készített lak
kok szigetelőképessége bizonyos idő eltelte után csök
ken. A lenolajat tartalmazó lakkok különösen a réz
felületet szivacsossá teszik és a rozsdásodását nagy
mértékben elősegítik. A felsorolt anyagokból készített 
lakkok a szigetelés czéljaira kevésbbé alkalmasak.

A forgalomban nagyon jól ismert japán lakk tulajdon
képpen az asphaltlakk, illetve gyanta-faolajkészítmény. 
Ez a lakk a légkör minden hatását jól állja, savak és 
alkaliak ellen is kellő ellentállást tanúsít. — A legújabb
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vizsgálatok igazolják, hogy a terrmészetes asphalt csak 
125",, asphaltsavat tartalmaz, a kőolajasphalt pedig 
csak 3'5" ,,-ot. E kétféle asphaltbó! készített compositio 
felhasználásával gyártott lakkokat nagyon előnyösen 
használják fel a fémvezetékek szigetelésére, mivel a 
rozsdásodás ellen is kellő védelmet nyújtanak.

Az elektrotechnikában alkalmazott fémek, vezetékek 
lakkozása nagyon fontos gyakorlati feladat. A czink szá
raz levegőn, közönséges hőmérséklet mellett elég tar
tós. Nedves levegőn igen vékony, fehérszínü szénsavas 
czink felülettel vonódik be. A réz is szabad levegőn 
fokozatosan nagyon vékony, de erősen odatapadó 
oxydréteggel vonódik be. A szabad rézvezetékek külö
nösen és bizonyos körülmények között a gummiszige- 
teléssel ellátott rézvezetékek is, a nedvesség káros be
hatásait megérzik. A vas száraz levegőben, zárt helyen 
fényét elég hosszú ideig megőrzi; a szabad levegőn^ 
a mint ismeretes, nagyon gyorsan a fekete-barnás rozs
dával bevonódik. A vas ma hadianyag, a mely a rezet 
van hivatva helyettesíteni. Valamennyi, de különösen 
a vasvezetékek lakkozása tehát nélkülözhetetlen Leg
újabban a vasdrótokat cellonlokkal vonják be, a mely 
a szabad levegőn elég gyorsan szárad, szigetelőképes
sége is a követelményeknek megfelel. De legnagyobb 
figyelmet érdemelnek a mesterséges gyanták felhasz 
náiásával gyártott lakkok. (L. Uránia 1917., 2. sz. 66. 1) 
A backelitlakkal bevont fémek sima, fénylő felületet 
nyernek. A legújabban száraz eljárással forminból és 
fenolból gyártott mesterséges gyantaszerű testek lakk
készítésre kiválóan alkalmasak. Ezen új mesterséges 
gyanták alkoholban, acetonban oldhatók, s használatra 
kész lakkot adnak. Szigetelőképességük elsőrendű, sa 
vak. sók nem támadják meg, gőzök, hideg és meleg 
vízzel szemben is ellentállók.

A formaldehydet tartalmazó gyanták (a formin is 
formaldehydből és ammóniákból készül) csupán alko
holban, benzolban, benzinben vagy hasonló anyagokban 
oldhatók. A fenol jelenléte miatt az oldat fenolszagú 
és ez a körülmény a belőlük készült lakkok alkalmaz
hatóságát némikép gátolta. Találtak jl legújabban oly 
formaldehyd-gyantát, amely olajban oldódik, s a fenol
szag elmarad. Ezen új gyantából készült lakkok szín
tartók, jól fednek, könnyen felkenhetők, nagyon jó, 
száradnak, kemények, rugalmasak; nedvesség, vízgő. 
zök. chémiai behatásokkal szemben nagy ellentállás 
fejtenek ki. Ezen új lakk különösen a vasvezetékek 
megóvását teszi lehetővé. Az .albertol“-rúdnak nevezett 
gyantából készült ezen új lakknak szigetelöképessége 
is elsőrendű : 0,085 mm felületi vastagság mellett 4860 
voltot is kibír. Kiviláglik tehát, hogy a mesterséges 
gyantákkal az elektrotechnika minden jó tulajdonság
gal rendelkező szigetelőanyaghoz jutott.

H a user Ignácz.

A benzines és elektromos gépkocsi jövője
Az automobilnak — mint ismeretes — a háború fo

lyamán döntő jelentősége volt, béke idején — különö
sen a közel jövőben — pedig nagymértékben fog hoz
zájárulni gazdasági életünk fellendüléséhez. Ebből a 
szempontból időszerű most a benzines és elektromos 
gépkocsi előnyeit és hátrányait egymással párhuzamba 
állítani.

A benzin-automobilnak előnyei közt kiemelendő, hogy 
néhány 100 km utat is futhat be anélkül, hogy tüzelő
anyag újabb felvételére szorulna. Előnye továbbá, hogy 
nagy sebességgel szaladhat, könnyen győzi le a nehéz 
terepviszonyok, nagy emelkedések, rossz utak nehézsé

geit. Ezekkel szemben hátránya, hogy indulás előtt kézi 
erővel kell a motort mozgásba hozni, hogy a motort 
nem tudják átkormányozni, a különféle kényes szer
kezetű készülékek pedig, mint: a gyújtó-, kenő-, elgá- 
zosító-és hűtőberendezések gyakran és könnyen okoz-, 
hatnak üzemzavarokat.

Továbbá lényeges hátránya, hogy a szokásos 4 hen
geres motor építési módja többé-kevésbé a gépkocsi 
folytonos rázkódtatását idézi elő, minek következtében 
a kocsikeret alkotórészei meglazulnak. Tudjuk továbbá, 
hogy a motor akkor fejtheti ki legnagyobb teljesítmé
nyét, midőn a legmagasabb fordulatszámot éri el, azon
ban ez a legnagyobb sebesség nem alkalmazható min
dig, tehát kisebb sebességeknél a motor és a hajtóke 
rekek közé külön berendezést kell kapcsolni, a mely 
a sebességet leszállítja, majd azt átkapcsolás után a 
motor és a hajtótengely közti kapcsolatot ismét zárni 
kell. Szóval: az indulásnál és az átkapcsolásnál végre 
hajtott művelet a kocsi lökésével jár, a mi az utazó- 
közönségre igen kellemetlen, a járómü pedig gyakori 
korai megrongálásnak van kitéve.

Minden városi ember ismeri továbbá a gépkocsi 
ama hátrányát, hogy az el nem égett benzin, illetve 
benzol és az elégetett olaj mily kellemetlen szagot 
áraszt szét, a mely különösen légzőszerveinket támadja 
meg.

A benzin automobil hátránya még az is, hogy ka 
nyarulatban az egy tengelyre szerelt és egy motor ál
tal hajtott kerékpároknak különböző fordulatszámot 
kell megtennie, a minek lehetővé tételére külön u. n. 
kiegyenlítőszerkezetet kell be kapcsolni. Mindez külö
nös szakértelmet, éberséget és gondozást igényel. Vé 
gül gazdasági szempontból is az a hátránya a benzin
gépkocsinak, hogy akkor, mikor csekélyebb sebesség
gel sík pályán halad, a motor legnagyobb teljesítmé
nyét gazdaságosan nem használhatjuk ki.

Hogy alakul mármost a helyzet az elektromobilnál?
E járómű kerekeit — mint tudjuk electromotor 

hajtja, melyet a szükséges villamos energiával az accu- 
nulator-telep táplál. Hátránya, hogy az accunuilator-te- 
lep súlya aránylag nagy; a telep korlátolt capacitása 
miatt pedig egy teleptöltés alig elegendő 100 km. út 
befutására és ezt a teljesítményt is csak sík pályán 
15—30 kin óránkénti sebességgel érheti el.

Ám kiváló előnye a nyugodt, szinte zajtalan járás, 
lökés nélküli indítás, könnyű sebességváltozás, a szag- 
talanság, a kapcsolás egyszerűsége és a motor átkormá- 
nyozhatósága. A gyakorlatban legjobban vált be az 
ólomaccumulator az eleklroir.obil hajtására, mert hatás 
foka nagyobb és súlya kisebb, mint az Edison-accu- 
mulatoré.

Oly esetekben, midőn néhány órai teljesítményről 
van szó és nagyobb sebesség kifejtésére szükségünk 
nincs, lófogat helyett általában az ilyen gépkocsiüzem 
gazdaságosabb. Általában ott van helye az electromo- 
bil-üzemnek, a hol sík pályán, rövid útvonalon kell le
bonyolítani a forgalmat. Figyelembe veendő még az a 
fontos körülmény is, hogy az elektromos gépkocsi élet
tartama hosszabb, mint a benzinautomobilé, tehát ke
vesebb tartalékkocsira van szükség, mint a benzines 
üzemnél, mely inkább nagyobb távolságra és erős emel
kedések legyőzésére képes.

Újabban az elektromobilt nagy városokban az igen 
élénk forgalom rövid úton való lebonyolítására alkal
mazzák. Ilyenkor érvényesülnek különösen kiváló elő
nyei. mint: a zajtalan járás, továbbá az, hogy az utakat 
be nem piszkítja és a levegőt néni fertőzi. Különösen



293

oít törekszenek az clectromobil bevezetésére, a hoi a 
benzin beszerzése nehézségekbe ütközik.

Legnagyobb tért hódít az elektromobil elsősorban 
az északamerikai Egyesült-Államokban, . a hol most 
több mint 50.C00 elektromobil van üzemben, melyek 
számára a legfontosabb közlekedési vonalak mentén 
töltőállomásokat rendeztek be. Európában legélénkebb 
az elektromobil orgalom Németországban, a hol 1914 
évben 862 személy- és 554 teherszállító electromobil 
volt. Magában Berlinben 480 elektromos postakocsi és 
154 elektromos tricikli bonyolítja le a postaforgalmat 
és 134 elektromobil áll a tűzoltóság rendelkezésére. 
Francziaország után, a hol összesen 290 elektromobil 
van, Olaszország következik 238 elektromobilparkjával 
azután Anglia, mely 201 személy- és 62 teherszállító 
elektromos gépkocsival rendelkezik, mz osztrák-magyar 
monarchia területén most 134 személy- és 117 teher
szállító elektromobil működik.

Welwart Benő.

Légi közlekedés.
Ismeretes, hogy Németországban már a világháború 

kitörése előtt volt légi közlekedés, mert a zeppelinek 
bizonyos városok között előre meghatározott időben 
rendes járatokat tartottak, melyekben bárki részt ve
hetett, a ki a megszabott menetdíjat lefizette. Minden 
jel arra mutat, hogy a békekötés után a légi közlekedés 
sok helyen egészen rendszeressé fog válni. A szakfolyó
iratok máris sokat foglalkoznak ilyenfajta tervekkel. 
Ezekben nem is annyira a zeppelinek, mint inkább a 
repülőgépek szerepelnek. Bizonyára a zeppelinek — 
vagy általában a merev rendszerű léghajók — is na
gyot fejlődtek a világháború alatt, de egészen kétség
telen, hogy a repülőgép fejlődése sokkal hatalmasabb. 
A repülőgépen való közlekedés a világháború három 
esztendeje aiatt olyan magas tökéletességre emelke
dett, a melynek eléréséhez rendes, normális békés viszo
nyok között talán tízszer annyi idő lett volna szükséges. 
A lét és nemlét kérdése a gyárosokat, a mérnököket 
és az aviatikusokat olyan merész lépések megtevésére 
sarkalta, melyekre normális viszonyok melleit csak 
hosszas kísérletek és előkészületek megtevése után 
szánták volna rá magukat. A világháború alatt semmi 
sem volt elérhetetlen, ha a siker némi reményével ke
csegtetett. így történt, hogy a repülőgép ma már egé
szen biztos közlekedőeszköznek tekinthető.

Világos, hogy a világháború alatt a repülés prople- 
májában megnyilvánult rengeteg szellemi és anyagi ener
gia, a békekötés után nem válhatik semmivé. A harcz- 
ban álló államokban igen sok repülőgépgyár alakult, 
melyek a békekötés után egyszerre elvesztik egyetlen 
megrendelőjüket, a hadsereget és így bizonyára foko
zott erővel vetik rá magukat a rendszeres személy- és 
levélszállító repülőgépek gyártására. Képzett repülőgép 
vezetőkben sem lesz hiány, mert a világháború alatt 
nagyszámú fiatalember vált jeles aviatikussá.

Az idők eljövetelét leghamarább Amerika érezte meg 
mert — miként azt a Deutsche Luftfahrer Zeitung je 
lenti — Newport-Newsban vállalat alakult rendszeres 
repülőgépközlekedés lebonyolítására és a vállalat már 
megkezdte működését. Kezdőállomása Newport-News, 
végállomása Newyork; ezeken kívül a repülőgépek ki
kötnek Norfolkban, Jamestonban, Richmondban, Wa
shingtonban. Baltimoreban, Philadelphiában, Atlantic 
Cityben és Asbury Parkban. A használt repülőgépek 
nagyobbrészt vízirepülőgépeknek vannak kiképezve, 
úgy hogy állomásaik a tengerparton vannak. Vannak

köztük olyanok, a melyek a vezetőn kívül csak egy 
utast, de olyanok is, a melyek 3—4 utast szállítanak.

A menetdijak a következők:
dollár dollár

Norfolkba és vissza 35 egyszerű út 20
Jamestonba „ „ 50 yy 40
Richmondba „ 200 „ yy 150
Washingtonba „ n 500 yy n 375
Baltimoreba yy 500 yy » 375
Philadelphiába „ V 750 » yy 600
Atlantic Citybe „ yy 800 yy yy 600
Asbury Parkba „ yy 1000 yy yy 750
New-Yorkba „ yy 1250 „ yy 1000

Ezek a menetdíjak persze még* igen magasak, de 
mégis tömegével jelentkeznek utasok. Természetes, 
hogy idővel az árak nagyon kis törtrészeikre fognak 
lecsökkenni.

Tudományos és technikai újdonságok.
V illa m o sh a jtá sú  h a jó k .  A hajók sebességének 

fokozását és a hajótér növelését — mint ismeretes — 
a gőzturbina biztosítja. Daczára azonban a turbina 
kiváló előnyeinek számottevő hibái is vannak. Anél
kül, hogy a turbinarendszert ismertetnök, csak any- 
nyit jegyzünk meg, hogy a turbina csak akkor dol
gozik gazdaságosan, ha lehetőleg gyorsan forog; 
vagyis ha nagy teljesítmény esetén is perczenkint leg
alább 2000 fordulatot végez ; ezzel szemben a hajó
csavar vízben 700—800 fordulatnál többet nem tehet, 
mert különben úgy kihányja a vizet, hogy hogy nincs 
mibe kapaszkodnia. Nagy hátrány az is, hogy a tur
bina csak egy irányban foroghat, míg a hajócsavar 
forgásának irányát a szerint kell megváltoztatni, a 
mint a hajónak előre, vagy hátra kell mennie. Eze
ken a bajokon oly módon segítettek, hogy a turbina 
forgó tengelyét elválasztották a hajócsavar tengelyétől 
és e kettő közé előtétszerkezetet szereltek fel. Mivel 
azonban még ez úton sem változtatható kívánatos mér
tékben a hajó sebessége, azért újabban elektromos 
motorokkal segítenek a bajon.

Képzeljünk a hajó belsejében valamely alkalmas 
helyen elektromos erőművet, melynél a gőzturbina egy 
dynamogépet hajt. A termelt áramot aztán elektro
motorokhoz vezetik, melyek a hajócsavartengelyekkel 
vannak összekötve és ezeket közvetlenül hozzák mű 
ködésbe. Az elektromos motor forgásának irányát és 
sebességét nagyon könnyű változtatni és így az ilyen 
módon felszerelt hajó igen könnyen kormányozható.

Legújabban ott, a hol nagyobb sebesség és hosszab 
út egyhuzamban való megtételére nincs szükség, az 
elektromos hajtóerőt accumulator ok útján is termelik. 
Az accumulatoros hajónak lényeges alkotórészei: az 
elektromotor, a mely a hajócsavart hajtja, az accumula
tor, a mely a motort árammal táplálja, a controller, 
mely a haladási sebesség irányát és nagyságát szabá
lyozza és néhány segédmüszer.

Az elektromotornak egyetlen mozgó része az arma
tura, mely kizárólag forgó mozgást végez; ennek kö
szönheti a hajó egyenletes haladását, mit sem gőzgép
pel, sem benzinmotoros hajtással el nem érhetünk. 
Minthogy az elektiomotornál fogaskerék, szelep, vagy 
egyéb alkatórész nincs, a mely zakatolást idézhetne 
elő, a villamos hajtású hajón való utazás igen kényel
mes és mivel tüzelés nincs, a tűzveszély ki van zárva 
és a bűzt terjesztő kipüfögő égéstermékek nem rontják
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meg a levegőt, korom, füst, szénpor és kenőolaj nem 
lepi be az utas ruházatát. Általában az accumulators 
hajó minden zugában legnagyobb tisztaság uralkodik.

Minthogy az elektromotor tengelye közvetlenül van 
kapcsolva a hajócsavarral minden előtét nélkül és mi
vel itt hiányoznak a gőzgépeknél alkalmazott igen ké
nyes alkotórészek (dugattyú, gyújtókészülék, vezérlőmü 
stb ), a villamoshajtású hajó üzembiztonsága nagyobb, 
mint a gőz-, vagy olajmotoros hajóé.

Az accumulatort a partról töltik meg kábel segítsé
gével oly módon, hogy az áramot valamely állandó fe
szültségű hálózatról szedik ; a szükséges áramerőssé
get pedig úgy szabályozzák, hogy az áramot előtétel
lenállásokon át bocsátják. Ha azonban olyan áramfor
rásunk nincs, melyet közvetlenül használhatnánk fel töl
tésre, akkor a töltést áramátalakítóval végezhetjük, 
mely esetben a szükséges áramerősséget a dynamo fe
szültségének megfelelő szabályozásával kapjuk.

Az elektromotort controllerrel indítják, a mely -  mi
ként a villamos vasútnál — a haladási sebesség vál
toztatására és a menetirány megfordítására szolgál A 
controller szorosan véve szigetelt hengerből áll, a melyre 
rászerelik az áramvezető gyűrűket, az áramszedő con- 
tactusokat ; utóbbiak létesítik a szükséges kapcsolást a 
henger különböző állásaihoz mérten az elektromotor, 
az accumulatortelep, valamint a szabályozó ellenállások 
közt. Csak a jelzett contactusok közvetítésével szabá
lyozható a haladási sebesség iránya és nagysága. A 
motor bárhol, tehát a kormányhídra is szerelhető fel, 
úgy hogy a kormányt és a motort egy személy egy
szerre is kezelheti. Azáltal, hogy a motor és a telep 
menetközben nem igen igényel külön kezelést és így 
kevésbé hozzáférhető helyen is alkalmazható, nagyobb 
hajótér áll az utazóközönség rendelkezésére. Az accu- 
mulator-telepet a hajó legmélyebb helyén is felszerel
hetik, a mi a hajó stabilitását lényegesen fokozza.

Mivel az accumulator capacitása aránylag korlátolt, 
a haladási sebesség óránkint csak 11—12 kmre fokoz
ható; 10—12 órás menetidőt feltételezve a jelzett sebes
ség kifejtéséhez elegendő, ha a telepet naponta egyszer 
megtöltik. Ezeket a körülményeket figyelembe véve, 
az accumulators hajókat czélszerűen használhatjuk vá
rosokban fekvő folyóátkeléseknél, valamint rövidebb út 
egyhuzamban való megtételére.

Kényelem, egézségügy, üzembiztonság czéljából igen 
gazdaságosan fel lehetne használni accumulators hajó
kat Budapest és környékbeli parti állomások közti já
ratokra is. Welwart Benő.

KÖNYVSZEMLE.
Csathó Kálmán elbeszélései.

Csathó Kálmán nem legzsengébb ifjúságában kezdte 
meg írói pályáját. Ha írt is hamarább, volt benne annyi 
önbírálat és mérséklet, hogy nem lépett mindjárt a 
nyilvánosság elé. Ezért van aztán, hogy első munkája, 
a melyet kiadott: a Varjú a toronyórán — mindjárt na
gyobb igényű és magasabb színvonalú mű. Hivatottságá- 
nak egyik — bár inkább csak külső — bizonyítéka : nagy 
termékenysége, mert rövid idő alatt íme már a negyedik 
könyve jelenik meg — s ezenkívül egy regénye éppen 
most végződött egyik szépirodalmi hetilapunkban.

Új könyve — melynek czíme A nők titka — nyolcz 
elbeszélést foglal magában, melyek közül az első adta 
czímét — egyébként elég találóan — az egész könyvnek.

Ebből az elbeszélés sorozatból — mely újból élén
ken bizonyítja Csathó nem közönséges szerkesztő, még 
inkább jellemrajzoló és különösen elbeszélő tehetségét 
— két elbeszélés magasan kiemelkedik s első rangú 
irodalmi értékkel bír. Egyik. A Bársony, a Flórt meg 
a Fiji czímű, melyben pompásan van elmondva, hogy 
egy férfi életének folyása hogyan sarkallik négy asszo
nyon és — négy kutyán. Az asszonyok és kutyák közti 
párhuzam igazán pompás, legkitűnőbb rajzíróinknak is 
becsületére válnék. — A másik művecske talán még mé
lyebben jár s még költőibben van kidolgozva. A kimenő 
a czíme ennek, mely egy szegény tót cselédleánynak 
szomorúan mulatságos sorsát festi, olyan művészettel és 
élethűséggel, a mi a legteljesebb elismerést érdemli. 
A szegény, becsületes Anka nagy buzgalommal dolgozik 
egész héten, csak hogy vasárnap délután „vőlegénye" — 
egy fővárosi borbélylegény — karján boldogan mehessen 
a városligetbe meg a moziba. A vasárnap délutánok 
azonban telnek, a nélkül, hogy a vőlegény eljönne az 
epedö leányért, ám hétfőn, piaczra menet, rendesen 
megjelenik előtte a csalfa legény s elkunyerálja tőle 
pénzecskéjét. A szerelem azonban mindennél erősebb, 
Anka bizalma nem rendül meg s mikor jó úrnője falura 
akarja vinni — Anka felmond, csak hogy Pesten ma 
radhasson és várhassa vőlegényét. „Most már írtéin 
fog jönni . . . most biztosan megígérte és én várok 
iitet . . . Várok egész héten . . .  Én csak várok“. Ez a 
rendkívül sikerült kis rajz a humor olyan fénysugarait 
csillogtatja, a mi igazán nem mindennapi jelenség iro
dalmunkban. —ly.

„Magyar festőművészet.“
Vérszegény művészeti irodalmunknak valóságos ese

ménye a közelebbről megjelent, fényes mümellékletek- 
kel ékes — „Magyar festőművészet.“ 1

Szabó László eme díszes kiállítású müvének értéke 
felöl vizsgálódva, igazán érdekes képet nyerünk. Szerző 
tudományos akar lenni népszerű alapon a tárgyalásban, 
szűkszavú a kritizálásban, — hogy meg ne ítéltessék 
valahogy. Fél a tér és időbeli kereszteződéstől, nem 
akar a jelen művészetének történeti tárgyalásával disso- 
nantiákat kelteni, — így csak azokkal a művészekkel fog
lalkozik tanulmányában, a kik már meghaltak, mert 
ő szereti — az elfogulatlan igazságot.

llyes előszóból kitetszően bizonyos elegyes érzések 
közt veszszük kézbe könyvét, vaiami kalendáriumszerü,

se hideg, se meleg adathalmazra gondolva.
A csalódás azonban elég kellemes és a szerénység 

látszatával megvesztegetni akaró előszóra meglepetés
ként czáfol rá a tárgyilagos értékű, alapos munka.

Önálló fejezetekre osztva, mozaikszerü egybeállítás
ban adja a könyv a múltak és elhunyt jeleseink mű
vészetét.

Ilyesmihez természetesen csak most juthat a nagy 
közönség; összefüggő egymásutánját méltán bámulhat
juk meg. Idáig folyóiratokban, czikktemetőkben látott 
ilyesmi napvilágot, — ott is csak részletekben — s az
tán a kínos részvétlenség úgy cl is koptatta az ilyes 
dolgokat, hogy a hozzájuk férhetés volt csak keserve
sebb.

Ebben a könyvben már vonzó köntösben élvezzük 
müvészethistóriánkat és nem lehet közömbös az isko
lákra sem, a hol — valljuk meg az igazat — idáig semmi

1 Szabó László: Magyar festőművészet Ötven mű- 
melléklettel. „Élet“ irodalmi és nyomdai R.-T. kiadása. 
Révai bizomány 4°. 1917.
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tájékoztatást sem nyújtottunk erre vonatkozólag az életbe 
lépő ifjúságnak. Bizony a magyar intelligentiának úgy
nevezett oszlopai, vagy pillérei, vagy bármilyen hang
zatos czímekkel szenvelgő iskolák népe csak tévedés
ből se gyanította volna idáig, hogy ki is lehetett az a 
Pannóniái Mihály, vagy Bogdány Jakab? Ha tán mégis 
nagyot akart mondani valaki : Munkácsyval hozakodott 
elő, — de azonnal szánalmasan kellett dadognia, ha a 
középkori magyar festészetről esett szó. Igaz, hogy ta
lán sohase volt valami rokonszenves előttünk a mű
vésznek, a festőnek fogalma, — hát még a festőművé
szeié. Irányítóköreink,. a nemzet fentartó gerincze 
még ma se hajolt meg kellőképpen festőmüvészetiink 
előtt. Ha nem is éppen a XVI. századbeli Brutus János 
őszinte kiszólásához híven élünk ma a művészettel szem
ben, de sok jó politikusunk, ügyvédünk, orvosunk nem 
érzi ma sem mütörténeti tudásának fogyatékosságát és 
ezirányú tájékozatlanságukon meg se döbbenünk, ma
gunk se látunk tisztán.

Szabó László könyve tetszetős módon, nem szétfolyó 
tárgyalással igyekezik végigvezetni bennünket mindeme 
sötétségen, homályon át — a „debrői kriptából“ kiin
dulva — fel egészen Munkácsy Mihályig.

Munkácsyval végzi nagy lendülettel írott munkáját, 
de hogy miképpen jutott el idáig, a jelen bekapcsolása 
nélkül az már az ő dolga valóban.

Mert, a mint említettük is — szigorúan két kategó
riát tart szem előtt: élők és halottak osztályát.

Előbbieket nem veszi figyelembe, meg se említi, a 
halottak az ö emberei, őket hinti tele emlékezetének és 
tudásának gyönyörű virágaival. Hogy az élők között is 
„lehetnek“ a néhaiaknak pályatársai, ezzel a részével 
a kérdésnek egyáltalán nem törődik.

Halottakról „kényelmesebb beszélni“ úgymond, mert 
élőkről történeti véleményt mondani úgysem lehetsé
ges, hacsak az igazságtalanság veszedelmében nem 
akar valaki forogni; ez a mentegetőzése azokkal szem
ben, a kiket -  sub titulo vitae — figyelmen kívül 
hagy.

. . . Hát vájjon azok a mükritikusok, a kik Szinyei 
Merse Pálnak minden időkre való egyetemes érvényű 
kihatását már régen kimondták a művészetben, mek
kora koczkázabal szólhattak vagy szólhatnak, vagy a 
Benczúr Gyula, Gyárfás Jenő méltatói? Szerző sze
rint akár el is kárhozhatnak, hanem az is igaz, hogy 
magyar festöművészetet ezeknek a neveknek híján még 
se lehet írn i!

Mert szerző kategorizálásával Szemlér Mihályt — a 
ki pedig szerinte is csak rajztanár volt, — néhai volta 
révén legnagyobb művészeink közt kereshetnénk, pláne 
hogy olyan sokoldalú művésznek van bemutatva a 
könyvben, ellenben se tájképfestésnél ne legyen helye, 
se az úttörés diadalmas munkájában, se a küzdelmek 
megvívásában ezeknek az igazi mértföldmutatóknak, a 
hál’ Istennek ma is élő Szinyei Mersének. Benczúrnak, 
Gyárfásnak. Ezeknek az élő mestereknek csak megem
lítését is kerüli — s ez nagyon hiányos igazságszeretetre 
vall, a mit éppen úgy meg kell örökítenünk a könyv éremé
nek másik oldalán, a hogy az egyiken elismertük a 
szerző munkájának maradandó értékét, hézagpótló 
voltát.

Közművelődésünknek jelentékeny tényezőjévé csak 
akkor fog válhatni ez a könyv, ha a szerző kompnak 
vagy pallónak nevezett úttörő munkáját ilyen még élő 
támaszokkal is biztosítja.

Minden elismerésre érdemes pedig festészetünk ki
alakulása egyes phasisainak megírásában; igazi körül

tekintéssel adja elő szerzőnk saját, értékes kutatásai 
beleszövésével mondanivalóit. Figyelemmel van a fes
tészeti ágak specializálására, külön fejezetekben em
lékezik még minden ágáról a festőművészeinek. Alapos 
hozzászólással bonczolgatja az idők folyamán kialakult 
kritikákat művészeinkről, élettörténeti kutatásokban meg 
éppen vezet szerzőnk. A vallásos tárgyú festményeket 
és szerzőiket, oltárképfestöinket jól ismeri. Részrehaj
lás nélkül hangsúlyozza magyar eredetüket művészeink
nek ha kell, óvatosan kezeli a Chauvinismus kérdését 
ott a hol nincs kellő támpontja erre. Nem túloz a fes
tők magyar eredetének megállapításánál egyik művé
szeti ágban sem, egyszerűen megállapítja, hogy mikor 
lehet szó magyar szerzőségről; nem hízeleg ok nélkül 
a magyar érzésnek, de nem is fogadja el látszatra, ma
gyaros ízű képeik daczára se, magyarnak Wagnert, Lie- 
zenmayert.

Mindez adatainak megbízhatósága mellett bizonyít 
természetesen.

Ellenben, mikor a XVII—XVIII. század „fordulójára“ 
ér tárgyalásában : méltán buzdul fel erős nemzeti érzése. 
Saját fáradozásainak értékes eredménye feltárása köz
ben büszkén mutat rá néhai nagyjaink hamisítatlan ma
gyar voltára, nemzeti erőnk és nagyságunk képírásban 
való igaz mestereire.

Bátran hozzátehette volna, hogy a mi történetünk 
festészete súlyban, értékben messze felette áll minden 
nép ilyen irányú művészetének.

Fölmelegit nagy eseményekben dús történetünk fes
tészetének tárgyalásánál. Bizonyára több hívet szerez 
könyvének ezzel, mintha a világitásbeli nyaktörő thémá- 
kat vitatná, a mi a nagy egész során amúgy is lényeg
telen hibának tekinthető, szinte el is felejti olvasója, 
hogy a világítási problémákat alig érinti művészeinknél.

Elevenen ismerteti a képek thémáit. Elismerésre- 
inéltó és nagy tárgyszeretetre valló részletességgel merül 
belé például a Székely V. László-jának méltatásába. 
Nincs azonban kellően kiemelve a kép drámai hatását 
annyira fokozó udvari bolond alakja, — a ki szerepé
ből kiesve, a trón legalsó lépcsőjén gondolataiba rné- 
lyedve ül. Ugyancsak a Munkácsy Krisztus Pilátus előtt 
czímü képén sem mutat rá az egyetlen, Krisztus ártat
lansága mellett tanúskodó szelíd asszonyi alakra, a ki 
pedig egyedüli ártatlan nézője a krisztusi tragédiának.

Büszke lehet szerző a Thököli jelenetet ábrázoló 
kép ismertetésére, a Zichy Mihály nagyságának kellő 
világításban való bemutatására.

Hogy vannak kisebb tévedései is szerzőnek, az csak 
megbocsátható ; mások is elnézték a Gr. T. S. jelzést 
gróf Teleki Sámuelnek, a ki pedig már 1822-ben meg
halt és az 1828-beli szerzőség reá semmiképpen sem 
vonatkoztatható. Polihistor volt mindenesetre mint a 
marosvásárhelyi könyvtár alapítója, de tömérdek réz- és 
aczélmetszet gyűjtésén túl nem terjedt művészet iránti 
érdeklődése, írásban meg nem is tett semmi ilyen vonat
kozású reflexiót.

Ugyancsak egy Kain kép ismertetése rovására a rőt
hajú embereket emlegeti komolytalanul.

Dósa Gézáról is megfeledkezik, a ki pedig szintén 
a múlté már és így a könyvíró szerint is méltó volna 
az emlegetésre — történeti festészetünk komoly úttörői 
között.

Fesztyről, Roskovicsról se emlékezik meg, —- dehát 
ezt is tudjuk be az élő nevektől való húzódozásának, 
a min már nem segíthetünk, legföljebb azt remél
hetjük, hogy könyvének sikere nyomán csak meg 
fog barátkozni szerzőnk élő nagyságainkkal is, vagy
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legalább is azokkal, a kiknek van némi közük azokhoz 
a nagy eredményekhez, a miket ö is olyan boldogan 
szeret konstatálni. így szinte csak félmunkát végzett, ha 
akármilyen jelentősei alkotott is.

'falán azt is hihetjük, hogy valamikor nem fog dero
gálni neki a mai művészvilággal is „személyi érintke
zésbe“ lépni, hátha — történetírói komoly hivatásához 
hozzáférne : egy kikerekített, valóságos, mindeneket be
foglaló magyar művészettörténelem. De sok törté
netíró sok nevezetes müve nem váratott magára időt
len időkig — és az igazságról alkotott véleménye még 
se csorbult meg egynek sem, ha életében ítélte is meg 
a halandót!

Az bizonyos, hogy a félsikernél már is nagyobb 
értékkel bír a Szabó László müve, a mi pedig sokat, 
igen sokat jelent akkor, midőn egy ilyen egyetemes 
hatást ezélzó munkáról van szó, a miről kimondhatjuk 
bátran, hogy egyetlen a maga nemében.

Annyi igaz szakértelemmel se láttunk még képgyűj
teményt összeválogatva, mint a milyen a szóbanforgó 
mű illustratio-dísze.

Nemcsak festészetünk őskorából mutat be bizonyára 
nagy utánjárással összeszerzett képeket, hanem festé
szetünknek századokon át történt fokozatos fejlődését 
is gondos figyelemmel mutatja be.

Szentantali vallásos tárgyú képeink, középkori em
lékeink méltóképpen kerülnek elénk.

Mányoky, Kupeczky kellően vannak képviselve. Az is 
elismerést érdemlő törekvése szerzőnknek, hogy legna- 
gyobbjainknak minden irányú festészeti működését 
igyekszik bemutatni. Munkácsy Krisztus-trilógiája teljes 
egészében látható és eme nemes felfogású képek mellett 
szükségesnek tartja más oldalról is bemutatni nagymes
terünket. Munkácsytól genreképeket, Székely Bertalantól 
arczképet is közöl. Gondos hozzáértéssel hozza tájkép- 
festőink classikus erejű képeit is.

Nem ö az oka annak, hogy nagyobbhatású oltár- 
képfestöt nem állíthat elénk, a mi pedig a Lőcsei Miklós 
Madonnájának mintegy továbbfejlődéseképpen szintén 
kívánkoznék a képek közé.

Egyáltalán, ha „festészetünk úttörői“, vagy „legna
gyobb festőink alkotásai“ czímét adja könyvének: 
semmi kifogásolnivalót sem hagy fenn szerzőnk, de 
ha már „Magyar festőművészet“ czímet nyert műve, 
akkor éppen az „Előszóban“ kifejtettekhez képest, az 
igazság érdekében megkövetelhetjük, hogy ne válogas
son, ne vétsen a saját maga történeti érzéke ellen.

(Marosvásárhely.) Gulyás Károly.

KÜLÖNFÉLE.
Egy magyar város pusztulása 1811 ben.

—'A debreczeni tűzvészről. —
A szépen fejlődő Gyöngyös városának a folyó év 

tavaszán történt sajnálatos katastrophája alkalmat ad ne
künk, arra hogy ez alkalommal a magyar aiföld nagy metro
polisának, Debreczennek gyászos pusztulásáról emlékez
zünk Azokról a gyászos napokról, mikoron — száz és 
egynéhány esztendővel ezelőtt — ez a már akkoriban is 
gazdag, fejlődő város a pusztító tűz martaléka lett, mely 
az egykorú feljegyzések szerint „annyira megrémítette 
ezt a magyar gazdaságnak, iparkodásnak és kereske
désnek a tanyáját, ezt a magyar tudományok dicsősé
ges székét, hogy alig maradott meg a városnak harmad
része“.

1811 április 3 án délelőtt haragos észak keleti szél 
fütyölt végig Debreczen város utczáin. Akárcsak most a 
gyöngyösi istenítéletkor . . . Nagyon erősek s ellent
mondást nem tűrök ezek a tavasz-eleji böjti szelek. 
A tekintélyes testalkatú városi polgárok és a kövér- 
tokájú néném-asszonyok szinte hátborzongatva gondol
tak arra úgy futólag, hogy mentsen Isten attól: hátha 
most valahol valami gazdátlan szikra kipattanjon a ház
fedélre. Seregestöl borulnának lángba menten ezek a 
gyúlékony tetejű házak. És íme, pont 12 óra után, mi 
kor még a város lakossága gondtalanul üldögélt min
dennapi ebédje mellett: egyszeriben rérnületes kiálto
zás, lótás futás támadt a Czeglédi-utcza napkeleti végén, 
a sáncz alatt. Ott gyuladt ki nagy gyorsasággal egy 
alacsony vendégfogadó. Mire az ijedt cívisek valameny- 
nyire is felocsúdtak első ámulatukból, már egy láng volt 
az egész épület. Ez pedig éppen elegendő volt a neki 
dühödt szélviharnak, hogy amúgy igazában hozzálát
hasson pokoli munkájához. Egymásután lobbantak lángra 
békés polgárok lakóházai a melléképületekkel együtt a 
Czeglédi-utczában, majd — miként azt a Kulcsár István 
uram által ügyesen szerkesztett „Nemzeti Újság, vagyis 
Hazai és Külföldi Tudósítások a magyar nemzetnek 
köz-javára“ czímü folyóirat 1811-ik évfolyamának 32-ik 
számában olvashatjuk — „szörnyű hamarsággal elterjedt 
a tűz a városnak déli részére és ezen tüzözön mintegy 
egyszerre tűzbe borította a Sz. Anna-utczáját és meg
emésztette a tiszt. Piaristák Collegiumát, a templomot 
és a Cath. gymnáziumot, nemkülönben a Tiszántúl 
való kerületi törvényszék épületét, a Tobák Abaldót, a 
Varga-utczát, a két Ispitályt és így a Reformatus Ispi- 
tálynak templomát és tornyát, a Fehér Ló vendégfogadót 
és a benne levő Magyar Nyári T/teátrumot; a Nagyvá
radi utczának mintegy felét. Minekutánna két-három óráig 
így dühösködött a tűz, megfordult a szél keletre és a 
Miklósi-utczát is egész hosszában elpusztította . . .“ 

Leírhatatlan az a pusztulás, mit a féktelen elem 
a gyönyörűen fejlődő városban előidézett. S a meg
gyötört lakosság jóformán még magához sem tért az 
április 3.-án átszenvedett rémülettől, néhány nap múlva, 
április 8.-án délutáni egy órakor ismét félreverték a ha
rangokat. Ezúttal a Hatvani-utczának, a Mester-utczá- 
nak és a Péterfia-utczának legnagyobb része égett ha
muvá, mikor is az egykori tudósítás szerint „nehezen 
lehetett ellentállni, hogy a Collegiumot és a körülötte 
ievő Eklésia házait a tűz meg ne emészsze.“

Ez azonban még korántsem volt elég. Gyöngyössel 
most egyszerre végzett a tüzek haragvó istene, míg 106 
évvel ezelőtt még egy megpróbáltatáson és rémületen 
kellett átesniök a jobb sorsra érdemes debreczeni cívi
seknek. Éppen egy hét múlva, április 15.-én este 9 és 
10 óra között ismét hatalmas lángnyelvek világították 
meg a haragosan sötét égboltozatot a nyugalmát vesztett 
város felett. A vagyonából és békelüréséből kifosztott 
lakosság szinte már nem is csodálkozott rajta az eddig 
történtek után. Csaknem természetesnek kezdte már tar 
tani az ezután bekövetkezhető csapásokat. Most a Nagy 
új-utezán keletkezett a tűz. De mintha a sors is meg
elégelte volna már a város keserves megpróbáltatásait. 
A szél már előzőleg lecsendesedett, az emberek pedig 
szinte fanatikus erőfeszítéssel láttak hozzá a tűz loka
lizálásához, úgy hogy ebben a harmadik esetben csupán 
három lakóház esett áldozatul.

Gyöngyös katastropháját a házakban történt pusztu
lás nagy mértékén kívül még másban is felülhaladta az 
1811-iki debreczeni végítélet. Debreczenben az első ér
tesülések szerint „húsznál többen rettenetes fájdalmak
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közt égtek el“, — a fentebb említett újság későbbi, 34-ik 
száma pedig már azt jegyzi fel, hogy „száma nélkül 
valók a megégett emberek és állatok“. Kulcsár uram 
lapja mindjárt meg is mondja az okát ennek a szörnyű
séges állapotnak. „Mert az első tűz — írja — nagy szél 
lévén, előbb meggyújtotta a házakat, mintsem kiszaba
dulhattak volna belőle az emberek. Sok édes anyák míg 
gyermekeiket, vagyonukat akarták megmenteni: a tűz 
alatt maradtak. Többen vágynak pedig olyanok, a tűz 
elől akarván kiszabadítani egy vagy más vagyonukat, 
megerőltették magukat és halálos betegségbe estek. 
Sokakat az ijedés, éjjeli-nappali rettegés, álmatlanság 
annyira elgyengített, hogy a halál néz ki a szemükből.“

Ezekben a borzalmas napokban Debreczen szorgal
mas lakosságának javarésze koldusbotra jutott. A tűz 
által okozott vagyoni károsodás arányairól fogalmat 
alkothatunk, ha figyelembe veszszük, hogy a Nemzeti 
Újság akkori értesítése szerint száz háznál több telje
sen hamuvá égett és csak a kerítésen belől több, mint 
661 ház leégett, a külső városban pedig 140. Az elsze
gényedést és tönkrejutást pedig az a körülmény tetőzte 
be, hogy a pusztító elem az eddig annyira virágzó 
molnár-iparnak is hosszú időre véget vetett. Debreczen 
városának csaknem valamennyi száraz-malma megsem 
misült s csupán az első napra, április 3.-án nem keve
sebb, mint 25 őrlőmalom lett a lángok martaléka. 
„Tsak az ezekben való kárunk reá mégyen 250,000 
forintra,“ — írja a Kulcsár István újságjának akkori 
tudósítója.

A debreczeni rémnapok — eltérően a gyöngyösitől — 
tisztán az emberi gonosz kezek munkái voltak. A gyúj
togatok, a „több fene állathoz hasonló indulatú gonosz
tévők, — elnyerték méltó büntetésüket, mert a város 
nemes magistrátusa, — melynek akkor éppen bírája 
nem is volt minden lehető eszközt igénybe vett, 
hogy kellőképpen „kitapogathassa a gonosztévőket“.

A város azután hamarosan újra épült romjaiból, — 
s igazán szebb lett, mint volt. Zsoldos Benő.

Klió széljegyzeteiből.
Száz évvel ezelőtti híradások. —

Sokat, nagyon sokat panaszkodunk a mai súlyos, 
rendkívüli időkre. És nagyon is sok alapja van ennek 
a panaszkodásnak. Hiszen a történetírás kulisszái mögé 
való betekintés után is annak a meggyőződésnek kell 
megérlelődnie a mai vérontás szemlélőiben, hogy mióta 
világ a világ, háború okozta ilyen nyomasztó élet 
körülmények közt még nem volt az emberiség, — mint
hogy ilyen óriási arányú, borzalmas kataklizma még 
soha nem rázkódtatta meg ezt az egész művelt világot. 
Száz évvel ezelőtt sem voltak éppen a legrózsásabbak 
az állapotok, de mik voltak ezek a mai társadalmi és 
culluráiis összekavarodás mellett! Lelki életünkben jól 
esiK ilyenkor a rég elmúlt idők nyomtatott tanuságtéte- 
leiliez menekülnünk, hogy arra a néhány perezre is el
fordíthassuk tekintetünket az évek óta tartó világfelfor
dulás nyomasztó jelenségeitől.

Száz évvel ezelőtt szintén sokat sóhajtoztak az embe
rek az akkori drágaság miatt. Bárcsak ekkora drágaság
gal kellene nekünk is most napról-napra kiizdenünk! A 
mikor például a „Hazai és Külföldi Tudósítások“ akkori 
híradása szerint az 1817-iki Leopoldi Pesti vásárban 
egy mázsa tehénvaj ára 170—190 forint, egy mázsa sza
lonnáé 75—90 forint s egy mázsa hájé 150 forint volt. 
Ugyanekkor egy pár ökörbőrért 65 forintot, egy pár 
tehénbőrért 40—45 forintot, egy pár borjúbőrért 5—6

forintot, egy pár lóbőrért 12—15 forintot s egy pár juh- 
börért 4—5 forintot adtak. A fehér méz ára mázsán
ként 80—100 forint, míg a sárga mézé 60—70 forint 
volt. 1817. évi november 25-én pedig ez volt ä gabo
nának pesti piaczi á ra : egy pozsonyi mérő tiszta búza 
253V3 garas, kétszeres 200 garas, rozs 173‘/3 garas, árpa 
1331/, garas, zab 80 garas és a kukoricza 1131/a garas.

Kerek száz esztendővel ezelőtt ilyenkor egy embernek 
volt lelkileg a leggyötrőbb helyzete valamennyi ember
társai közt: a hatalom zenitjéről alábukott Napóleonnak, 
a ki Szent Ilona szigetén virasztotta át gondoktól terhes, 
álomtalan éjszakáit. A ..Magyar Kurír“ ezt írja Szent 
Ilona szigetéről 1817 augusztus 8.-iki keltezéssel: „Hosz- 
szas hallgatás után ismét megszólaltak az ezen szige
tet illető Ánglus tudósítások. Ezek a múlt május 29-ig 
szólanak: de tsak annyit mondanak, hogy Napoleon 
Bonaparténak jó egészsége jár. Most kedve is jobb 
kezdett lenni, mint nehány hónapok előtt volt. Már a ház
ból való kijáráshoz is ismét megjött a kedve, bármi 
keskeny határok közé legyen is szoríttatva a hely, a hol 
kísérő nélkül szabadon sétálhat. Úgy látszik, hogy min
den tengeri tovább való utazásról letelte az eszil.“

Ugyancsak ez az újság azt írja 1817 augusztus 29- 
rő l: „Szent Ilona szigetéről ismét sok mesét hírleltek 
el némely írók. A valóság annyiban határozódik, hogy 
június 17.-ig, mikor onnét a legújabb tudósítást útnak 
indították, Napoleon Bonaparte jó egészségben volt. 
Legfőbb s több időtöltése billiardozásban állott“.

Október vége felé erős földrengés ijesztette meg a 
szent ilonai foglyot, a ki a híradás szerint ki akart 
szaladni a lakásából, de a könyörtelen strázsa útját 
állotta. íme, egy kicsi eset arra, a mikor a világverő 
Napoleon, mint félelemmel teljes, egyszerű ember áll 
előttünk, a ki remeg és életét félti a (ermészeti erővel 
szemben. Ezt az epizódot a Magyar Kurír 1817 deczem- 
ber5.-ről keltezett híradása ekként örökíti meg: „Ezen 
szigeten (Szent Ilona) október 21.-én estvéli 10 órakor 
néhány versbéli földrengések éreztettek s két minutu- 
mokig tartottak. A földnek ingása oly kemény volt, hogy 
a szobában holmi portékák a földre estek. A kormá- 
nyozónál éppen akkor nagy vendégeskedés lévén, a 
vendégek ijedtükben haza futottak. Longwood-ban is 
éreztetett ezen ingás és Bonaparte ki akart futni a há
zából, de nem engedte a Strázsa (éjtszaka lévén). Még 
az öbölben vasmatskán álló Admirálisi hajón is lehetett 
érezni az ingást. A városban levő harangok oly nagyon 
kolompoztak ezen ingás miatt, hogy messze lehetett 
hallani.“ A halhatatlan Bonaparte, ki egész életében 
sokkal óriásibb földrengéseket idézett elő a világon vagy 
esett át rajtuk a félelemnek minden legkisebb jele nél
kül s annyiszor nézett szembe a nála is hatalmasabb 
Mors Imperátorral: rabságában megtört energiával meg
futamodni próbált nagy ellenfelétől, a haláltól. De ket- 
reezének vasrácsába ütközött a fogoly oroszlán . . .

A mai nagy világégésben mindnyájunk őszinte bá
mulatát és büszkeségét kelti fel állandóan a német szö
vetségeseink szárazföldi és tengeri haderejének nagy
szerű fejlettsége és szervezetének tökéletessége. Szem- 
beállításul kiválóan érdekes feljegyeznünk, hogy ez a 
ma oly hatalmas és az egész világgal szemben álló s 
megfélemlítést nem ismerő haderő milyen szervezetű és 
minő arányú volt száz esztendővel ezelőtt ? Erről a jó 
Magyar Kurír ekképpen számol be 1817. évi július hó 
12.-ikéről:

„Közelébb olyan Táblák jöttek itt ki, melylyel a 
Prussziai hadierőnek különféle felosztásait adják elő. 
A mint azokból kijön, Prussziának 82 generálisai, Ge-
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neral lajtnántjai és Majorjai, — 121 Obersterjei, 247 
Oberslajtnantjai, 655 majorjai, 1675 kapitányai, 1370 fő- 
és 3355 alhadnagyai, mindössze 7505 tiszjei vágynak. 
Ezek közül 4140 nemesek, a többi pedig polgári rend
ből valók. 541-nek közülök I-sö és 11-ik rendű vaske
resztje, 2245-nek pedig a második-rendű keresztje 
vagyon.“

Bizony ehhez a szervezethez s ezekhez a szerény szám
adathoz mérten a nagy német hadsereg mai kiépítése s 
mai szervezettsége szédítő arányokat mutat. S e csodá
latraméltó fejlődést Klió bizonyára örömmel jegyzi fel 
most a nagy könyvébe, a hová éddig soha nem volt 
még annyi feljegyezni valója, mint a világháború kitö
rése óta. Nehéz és szomorú szerepe van ma Kliónak . . .

Zsoldos Benő.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Újabb adatok a ködfoltok spectrálvizsgálatáról.

A csillagspectrumok osztályozásánál, mint ismeretes, 
bizonyos fejlődésmenetet tartottak szem előtt, úgy hogy 
a spectral-typusok a csillagok korára jellemző hőmér
sékleti scála fokozatainak is tekinthetők. Per analogiam 
már régebben felmerült az a kérdés, hogy nem lehetne-e 
az egymástól annyira eltérő csillagköd-spectrumokból 
is bizonyos fejlődési rendszert képviselő osztályozást 
létesíteni ? A kérdéssel Wright és Seares foglalkozott 
behatóbban s bár jelentős eredményekre jutottak, még 
távolról sem tekinthető megoldottnak a probléma.

A gáznemű csillagködökben az 5007 és 4959 hullám
hosszal bíró két főködvonal intensitásának viszonya 
közel állandó, a 3-ik fővonal (Ho =  4861) intensitása 
azonban rendszerint gyengébb, úgy hogy a 3-ik fővonal 
intensitásának az 1-sö vagy a 2-ikéhoz való viszonya 
majdnem ködről ködre változik. Egyes ködök színképé
ben a nagyon fényes 3727 hullámhosszal bíró mono- 
chromatikus vonal domináló, más ködökéből pedig tel
jesen hiányzik A gyengébb intensitással biró vonalak 
viselkedése között pedig ködről ködre még nagyobb 
eltéréseket találunk. A ködfolt-színképek vonalainak 
ezen elütő viselkedése annak megvizsgálására ösztö
nöztek, hogy e belső különbségek nem lehetnek-e a 
fejlődésmenet fontos ismertetőjelei ? Wright tényleg ki
mutatta, hogy a bolygószerü ködök magjában a 4686 
hullámhosszal bíró vonal növekedő concentratióra mutat. 
A vonalak ezen viselkedése a ködök spectrál-typusainak

osztályozásánál alapul szolgálhat, de sajnos, még igen 
kevés csillagköd lett e szempontból megvizsgálva, mi
vel a módszer nagy nehézségekkel jár s igen hatalmas 
méretű eszközöket kíván.

A közönséges és photovisuális lemezekkel készült 
ködfelvételekkel nyert erdemények általánosabb termé
szetűek. Ezt a módszert Keeler azért alkalmazta, hogy 
Campbellnek az Orion-ködre nyert eredményeit meg
erősíthesse. A fényszürő és a lemez színgörbéi által meg
adott hullámhossz-határok közötti intervallumban az in- 
tensitás eloszlását a módszer nagyszerűen demonstrálja. 
Az Orion-köd intensiv photographikus aktivitása a 3727 
hullámhosszal bíró vonaltól ered, mint ez Hartmann 
különböző sűrűségű fényszűrők alkalmazásával kimu
tatta. Hale vörösre érzékenyített lemezeknek és oly fény- 
szűrőknek alkalmazásával, melyek csak az 5600-nál na
gyobb hullámhosszal bíró sugarakat engedték át, kimu
tatta, hogy az Orion-köd déli részeinek vörös színe 
valószínűleg a Hr/ hydrogénvonaltól ered. Ugyanerre 
az eredményre jutott Adams is.

Monochromatikus felvételekkel a spiralalakú csillag
ködöket is vizsgálják, különösen azóta, mióta kiderült, 
hogy egyes spiralködök belső részei későbbi typusú 
absorptiós spectrumokkal bírnak. A Messier 51, 94 és 
99 jelzésű spiralködök esetében a monochromatikus 
felvételek a kék és a sárga színek eloszlásának meg
ismerésére vezetlek. Ezzel pedig megállapítást nyert, 
hogy e ködök czentrális magjainak spectráltypusa eltér 
a spiralis ködanyag külsőbb ágaiétól. Ugyanily ered
ményre vezettek más spiralködökre vonatkozó vizsgá
latok is, úgy hogy nem valószínűtlen, hogy a ködök 
egy csoportját jellemző typikus jelenséggel van dolgunk. 
Az N. G C.3242. jelzésű bolygószerű ködön végzett mono
chromatikus vizsgálatok nem vezettek eltérő eredmé
nyekre, a módszer tehát új ismeretek szerzésére e köd
nél nem alkalmas.

Új csillag.
Ritchey július 19 én az N G. C. 6946. jelzésű spirál- 

ködben egy új csillagot fedezett fel, fénye felfedezése
kor 11-edrendű volt. Wolf Heidelbergben augusztus 14 én 
photographikus úton észlelhette az új csillagot 80 cm- 
nyi nyílású reflectorával. A jelzett spiralis ködről készült 
két régebbi felvételének és két augusztus 14-én készült 
felvételének egymással való összehasonlítása arra az 
érdekes eredményre vezetett, hogy az új Nova a köd 
olyan helyén áll, hol ezelőtt ennek egyik spirálja con- 
centralióval bírt.

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 október hóban.
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Újdonságok.

Kostinsky Poulkowoban augusztus 16 és 28-ika kö
zött a hires Nova Persei (1901. 2. Persei) fényemelke
dését figyelte meg photographikus úton.1 A csillag fény
emelkedését Hartwig Bambergben szeptember4—5—6-án 
is észlelte.

1 E csillagról bővebbet 1. Scheiner „Népszerű Asztro
fizika“ czímű müvében. Fordították: Wodeczky—Mende 
—Hoffman. Megjelent 1916-ban, a Természettudományi 
Társulat könyvkiadóvállalatában.

Wolf Heidelbergben szeptember 15-én reggel 1 óra 
51 3 p.-kor photographikus úton az Encke-féle üstököst 
fedezte fel, felfedezésekor coordinatái a következők 
voltak:

a =  0*> 25m 36s ; 3 =  +  13° 16'.
Fénye felfedezésekor 12-edrendü csillagéval volt 

egyenlő. Ezen üstökösről az Uránia 1913. és régebbi 
évfolyamaiban találunk közelebbi adatokat.

Ezen üstököst, az eddig beérkezett adatok szerint, 
egyedül csak a Bergedorf melletti hamburgi csillag- 
vizsgálón észlelték. A szeptember 21-én 10 óra 32 perez

1. A csillagos ég Budapesten 1917 október 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

la .  A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 október hóban.
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bergedorfi középidőkor történt megfigyelés szerint Wolf 
nem az Encke-féle üstökös visszatértét fedezte fel. 
Valószínűleg az új üstökös lesz a Wolf-féle üstökös.

A legnagyobb sajátmozgással bíró csillagot Barnard 
fedezte fel. A csillag 1894, 1904, 1907 és 1916-ból való 
felvételeken fordul elő. Ezeknek összehasonlításából a 
saját mozgásra 10 ívmásodpercznyi érték adódott. A saját 
mozgás tehát oly nagy, hogy már néhány havi meg
figyelésből is felfedezhető. A csillag felénk 91 km/sec. 
sebességgel közeledik, parallaxisára spectroscopikus 
úton 0 2" érték adódott; ezekből valódi sebessége, 
melylyel a világűrben továbbhalad, 260 km/sec. értékű
nek számítható.

A csillagos ég 1917 október havában.

I. Állócsillagok.

1. alatti képünk az ismertebb csillagképek helyzetét 
a hó eleje körül esti 10 órára, a hó közepén esti 9 
órára és a hó végére esti 8 órára adja.

II. Nap és Hold.
A Nap októberi útját 2b. ábránk mutatja; coordi- 

nátáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, valamint 
az időegyenlet és a napátmérő értékét október néhány 
napjára adja a következő táblázat:

<L) A Nap A Nap

A 
na

pp
al

 
ho

ss
za Idő- Nap-

So e m e l 
k e d é s e e lh a j lá s a k e l te n y .

egyenlet átmérő

1
ó .  p .
12 28-4 -  3° 4 0'

ó .  p .
5 58

ó . p .
541

ó .  p
11 43

p. m p .  
-10  12 0 32' 0-8”

11 13 49 -  6° 54 5' 6 12 521 11 9 -13 7-9 32' 62''
21 13 42 2 -10° 35 8' 6 26 5 2 10 36 -15  14 8 32' 17-8"
31 14 206 -14° 12' 641 4 46 10 5 -16  17-8 32' 111''

Ezen adatok szerint október hó folyamán 1 óra 38 
perczczel csökken a nappal hossza; október 24-én reg
gel 1 óra 15 p.-kor a skorpió jegyébe lép a Nap.

A Hold októberi útját 2a. és 2b. ábráink jelzik. Fő- 
phasisainak időpontjai a következő napokra esnek: 
Október 7-én este 11 ó. 31 p. kor utolsó negyed,

„ 16-án reggel 3 ó. 57 „ újhold,
„ 23-án délután 3 ó. 54 „ első negyed,
„ 30-án délelőtt 7 ó. 35 „ holdtölte.

Október 12-én reggel 2 órakor földtávolban, 27-én este 
földközelében lesz a Hold; e napokon földtől távola 
63 59; illetve 57 02 földsugár.

III. Bolygók.

Mercur (9) előretartó, 4-én legnagyobb nyugati ki
térésben, átlag 1V2 órával nepkelte előtt kel. Venus (9) 
előretartó, alkonycsillag. Mars (<f) előretartó, az Oroszlán 
csillagképében tartózkodik s átlag éjfél után kel. Jupiter 
(2j.) hátráló, az Ikrek csillagképében, átlagban este 7 
óra kel. Saturnus (t>) előretartó, éjfél körül kel- Uranus

(&) 30-áig hátráló; e napon délután 5 órakor megálla
podik és direct mozgásúvá válik. Neptun ('J/) előre
tartó.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve 1917 október 
hó néhány napjára adja a következő táblázat:
1917 októb. 9 ? <S 4 & ¥

1 0-87 111 1-92 4-51 9-63 19 30 30-50
11 1 14 1 04 1 85 4-38 9-48 1943 30-35
21 1-33 0-97 1 78 4-26 9-33 19 59 30-18

IV. Tünemények.

aj Constellatiók. Október 1 én délután 1 órakor 
Mars együttállásban a Saturnussal; előbbi 0°40'-czel 
északra. 3-án délelőtt 7 órakor Mercur periheliumában. 
4-én délután 4 órakor Mercur legnagyobb nyugati ki
térésben ; szögtávola a Naptól 17° 55'. 5-én délelőtt 10 
órakor Jupiter, 10-én délelőtt 10 órakor Saturnus, ugyan
aznap este 9 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
13-án reggel 6 órakor Venus együttállásban a í Scor 
pióval; előbbi 0°4-czel északra. 14 én délután 5 óra
kor Venus apheliumában. 15-én reggel 6 órakor Mer
cur, 19-én este 9 órakor Venus együttállásban a Holddal.

b) Csillagfödések. Október 3-án este 9 ó. 51 p. kor 
a Kos t-val jelölt 50-adrendű csillagja, 7-én reggel 
0 ó. 43 p.-kor a i| Geminorum 3 2-edrendü, ugyanaznap 
reggel 4 ó .  15 p.-kor ;j. Geminorum 3 2 edrendű, 9-én 
délelőtt 7 ó. 26 p.-kor C Causi 47redrendű, 20-án dél 
után 4 ó. 51 p. kor 0  Ophinchi 3 4-edrendü és 31-én 
délelőtt 8 ó. 13 p.-kor 'Q Arietis 5-0 állócsillag geoczen- 
trumos együttállása a Holddal bekövetkező és nálunk 
is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Október 6-án reg
gel 3 ó. 59 p. 0 mp.-kor Jupiter II., 9-én reggel 2 ó. 
24 p. 3 mp.-kor 1., 10-én este 8 ó. 52 p. 32 mp.-kor 1. 
holdjának fogyatkozása belépéssel. 12 én este 8 ó. 12 
p. 45 mp. kor 111. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 
T6-án reggel 4 ó. 18 p. 11 mp.-kor I , ugyaneznap este 
7 ó. 51 p. 4 mp.-kor II., 17-én este 10Ó. 76 p. 42 mp.- 
kor I., 19-én este 10 ó. 15 p. 25 mp.-kor III. holdjának 
fogyatkozása belépéssel. 20-án reggel 0 ó. 13 p. 4 mp.- 
kor III. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 23 án reggel 
6 ó. 12 p. 25 mp.-kor I., 25-én reggel 0 ó. 40 p. 58 
mp.-kor és 26 án este 7 ó. 9 p. 35 mp.-kor ugyanezen 
holdjának fogyatkozása belépéssel. 27-én reggel 2 ó. 14 
p. 4i mp.-kor III. holdjának fogyatkozása belépéssel és 
ugyaneznap reggel 4 ó 13 p. 26 mp.-kor ugyanezen hold 
fogyatkozása kilépéssel. 31-én reggel 1 ó. 0 p 21 mp.- 
kor Jupiter II. holdjának fogyatkozása belépéssel.

d) Hullócsillagok. Október folyamán az Ories csillag
képéből kisugárzó hullóraj jelenik meg, mely több ki
sugárzási ponttal bír. Az Arielidak átlagos feltűnési 
magassága 126 km; eltűnési magassága 60 km, köze
pes sebessége pedig 34 km/sec.; a levegőben megtett 
útjuk átlagos hossza 122 km.

Tass Antal.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS K1RÁYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 67090
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai, — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. 1. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története aszatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Ki vándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről.'— 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsia. 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésérei
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a , Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII, Izsó-u. 4.
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5 . 15 S Z .  V . - Rákospaiota-Ujpest
5.25 Érsekújvár, Ipolyság
5.30 Czeglód
6.00 Esztergom
6.30 Lajosmizse, Kecskemét
6.35 „ Rákospalota Újpest
7.05 gy. v. Zsolna, Berlin
7.35 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest
7.65 gy. v . Nagyszombat, Wien
6.25 Temesvár-J.,Csernahévíz
6 30 S Z .  v. Versccz, Karánsebes
0.0» Esztergom
9.15 Wien
9.45 Rákospalota- Újpest

1 1 .60 Rákospalota Újpest
11.10 • Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
12.05 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest
S2.15 n Szeged
12.25 V Nagymaros
13.30 v Esztergom

1 O O * T» Rákospalota-Ujpest
1.50 Esztergom
2.00 gy- v. Wien, Zürich, Basel
2.15 S Z .  V . Galánta, Ipolyság
2.20 Rákospalota- Újpest
2.30 »» Esztergom
2.10 gy * , Temesvár-J.,Csernahévíz
2.45 S Z .  V . Czegléd, Szolnok
2.50 Lajosmizse, Kecskemét
4.10 5* Rákospalota Újpest
5.15 gy- v. Wien
5 2)1 S Z .  V . Nagymaros
5.50 Rákospalota-Ujpest
6.00 Nagymaros
6  I O Üllő
6.20 Monor
6.40 Esztergom
6.50 gy- v. Pozsony, Zsolna. Ber'in
6.55 S Z .  V . Párkány-Nána, Ipolyság
7.15 n Rákospalota-Ujpest
7.35 a Czegléd
7.40 n Lajosmizse
6.05 Temes vár-J., Csernahé víz
6.10 Vácz
8.4« n Zsolna, Oderberg
9.30 W ien, Zürich, Basel
9.35 gy- v. Kolo/svár, Bukarest

10.55 S Z .  V . Czegléd, Szeged
11.10 9

1

Esztergom
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> . o r * 8 Z .  V. Dunakeszi-Alag
5 . 4  0 9 Szolnok, Czegléd
5 . 4 5 n Esztergom
5 . 5 6 Üllő, Ocsa
5 . 5 5 • Nagymaros
6 . 0 0 Monor
6 . 1 5 Rakospalota-Ujpest

( ) .  Í D V Lajosmizse
'  6 . 4  0 Oderberg, Zsolna

7 . 1 0 Basel, Zürich, Wien
7 . 1 5 Czegléd
7 . 2 » Rákospalota-Ujpest
7 . 2 5 » Esztergom
7 . 3 0 n Csernahévíz,Temesvár J
7 . 3  * gy v .

/  Bukarest 
V Kolozsvár

7 . 4 5 S Z .  V . , Párkány-Nána
7 . 5 0 a  1* Kecskemét, Lajosmizse
6  1 5 Rákospalota-Ujpest
6 . 2 5 „ Esztergom
8 : 4 5 Vácz
9 . 4 0 gy- v . Berlin, Zsolna, Pozsony
9 , 5 5 S Z .  V . Esztergom

1 0 . 3 0 u Rákospalota-Ujpest
1 0 . 4  5 Szeged
1 1 . 2 5 Galánta
1 2  0 0

*
Rákospalota-Ujpest

D é l u t á n

1 2 . 5 0 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest
1 . 2 5 gy-v . Csern ahé víz,Temesvár J
1 . 4  5 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest

2 . 0 0 gy- v. Basel, Zürich, Wien
2 . 0 8 S Z .  V . Esztergom
3 . 4 » Kecskemét, Lajosmizse
3 . 5 » n '  Rákospalota-Ujpest
4 . 0 5 Szolnok, Czegléd
4 . 1 0 Nagymaros
5 . 1 5 „ Rákospalota-Ujpest

5 . 4 0 „ Esztergom
6 . 1 » Wien
6 . 3 0 gy- v. Csernahévíz,Temesvár J.
6 . 3 5 S Z .  V . Rákospalota-Ujpest
6 . 4 0 gy- v. Wien
7 . 5 0 S Z .  V . Versecz, Temesvár J.
3 . 0 0 V Rákospalota-Ujpest
6 . 5 5 Nagymaros
9 . 0 5 gy. v. Wien
0 . 3 » S Z .  V . Kecskemét, Lajosmizse
9 . 4 5 gy- v. Berlin, Zsolna

1 0 . 0 0

1 0 . 3 0

S Z .  V . Esztergom
Ocsa

1 1  I O u Versecz, Temesvár J
1 1 . 2 5 Érsekújvár
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12-05 S Z  V . Zimonyi szállások 4 ‘4  5 V. v Bártfa, Kassa
6  :<> Bicske 5 .0 » Ruttka
6  25 gy. v. Ruttka, Berlin 5 .2 » t. v. sz. Szolnok
6 .3 0 S Z . V. Balatonfüred, Tapolcza 5 .3 9 S Z . V . Hatvan
6 .4 5 gy- v. Kassa, Csorba 5 .3 « Osijek
6 .5 0 Újvidék, Bród 5 .4 5 Brassó, Arad
6 .5 5 S Z .  V . Kassa, Csorba, Barrt* a .45 Zimonyi szállások
7 .6 » gy. v. Wien i ‘ 6 .0 5 Komárom
7 .1 0 Fiume, Pécs, Osijek 

Gödöllő
6 10 Vv. Bátyú

7 3 0 S Z .  V . 6 .2 5 S Z . V . Wien
7 .4 5 Zimonyi szállások 6 .4 5 Fiume, Zágreb
7 .5 0 Arad, Brassó, Bukaresl 7 .0 5 Gödöllő
3 .1 0 Sátoraljaújhely,Munkács 

/  Debreczen, Kőrösmező,
7 .2 0 Brassó, Kolozsvár

8 .2 0 7 .3 0 GödöllőV l Kolozsvár, Brassó 7 .4 0 Hatvan
8 3 5 Ruttka 7 .4 5 Paks, Bicske

1 0 .4 » Nagykáta 8 .0 0 Grácz, Fehring
1 1 .5 5 Bicske 8 .1 5 ■ Csorba, Bártfa, Kassa 

Bród, Szabadka8 .2 0 *»
8 .3 5 Szolnok
9 .« 0 gy- v. Tapolcza, Balatonfüred
9 .1 5 S Z . V . Győr

03 9 .2 6 I* Szabadka
c. 9 .3 6 m Oderberg, Ruttkafc.
9 1 0 .2 0 9 Miskolcs

S Nagykátától Szolnokig >
csak szombaton és ün- •ö
nép előtti köznapokon 3
közlekedik. &

D é l u t á n !q D é l u t á n
1 2 .2 0 S Z .  V . Újvidék, Sarajevo a 1.20 S Z . V . Bicske
1 2 .3 0 u Szombathely, Wien 1 .2 5 gy- v. Bukarest, Arad
1 2 .4 5 „ Fiume, Osijek 1 .30 / Sarajevo, Indjlja,

1 .2 5 » Gödöllő ü n V Szabadka
1 .4 0 gy- v- Pehring, Grácz, Sopron ü 1 .4 0 Basel, Zürich, Wien
2 .0 5 n W ien, Zürich, Basel x 2 .1 0 S Z . V . Hatvan
2. SO „ Arad, Bukarest 2 .2 0 g y .v* Poprád-Felka, Kassa
2 .2 5 S Z .  V . Hatvan +*
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3 .1 0 S Z . V Nagykáta
2 .3 » Bicske 5 .2 5 Gödöllő
2 .4 0 Szolnok 6 .0 » Bukarest, Debreczen
2 .4 5 gy- v. > Szabadka, Indjlja n 6 .2 0 Bruck-Királyhida

1 Sarajevo T5 7 .0 0 Debreczen
2 .5 5 n Tapolcza 3 7 .2 0 Zimonyi szállások
3 .3 0 sz. v. Paks OŰ 7 .2 5 Bukarest, Arad
4 .3 0 n Komárom 7  4 0 Tapolcza, Balatonfüred
5 .1 0 Miskolcz 1Í5 7 .4 5 Ruttka
5 .2 0 Gödöllő 'M 7 .5 0 Bicske
5 .4 0 Nagykáta, Szolnok N 8 .2 0 Fiume, Bród

f Munkács,Sátoraljaújhely5 .5 5 Ruttka, Oderberg Q)
& 8 .2 0 99

6 .1 5 a Kolozsvár, Brassó 9 i Kőrösmező 
W ien, Szombathely6 .3 0 Bicske, Trieszt ili 8 .4 5

6 .4 0 Hatvan 8 .5 0 Kassa
7 .0 5 Kunszentmiklós, Tass 9 .0 5 gy v. Fiume, Pécs
7 .10 Nagykáta, Szolnok 

Győr
9 .3 0 S Z . V. Bicske

7 .2 0 9 .3 5 gy- v. Berlin, Ruttka 
Rród, Újvidék7 .3 0 Gödöllö 1 0 .0 0

8 .0 0 K assa, Csorba, 1 0 .10 Grácz, Triest
8 .0 5 Szabadka, Bród 1 0 .3 5 S Z . v . Szolnok
8 .4 0
9 .1 5
9 .3 0

1 0 .15

n
n
»

Vv.

Pécs, Daíj 
Győr, Grácz 
Arad, Brassó  

( Kassa, Lawoczne 1 Homonna, Kőrösmező

1 1 .4 5 gy- v. W ien, Sopron

1 0 .2 5 S Z .  V . Fiume, Tapolcza, Bród
1 0 .55 Szombathely, Wien
1 1 .0 5 Vv. Ruttka, Poprád-Felka
1 U 5 sz. v. Debreczen
11 .65 n Bicske É
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URÁNIA
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET*
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A SZERKESZT SÁG ELNÖKE:

MOLNÁR VIKTOR
FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR
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MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

SZERKESZTŐSÉG:  
VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 Q>, 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG -UTCZA 4)  KÜLDENDŐK

—---------------------- T A R T A L O M : ----------------------------
Suderrriann néhány darabjáról. (Második közi.) D r. P etrich Béla. 301. 1 — A magya
rok Romániában. Sebes Gyula. 305. 1. — Horátius és a háború. D r. Szentirmai Imre. 
308. 1. — A mérés. (Ábrákkal.) (Második közlemény.) Medvey Lajos. 313. 1. — 
A vérerek lövési sérülései. (Ábrákkal.) D r. Barla-Szabó József. 316. 1. — A fűtésről. 
(Ábrákkal.) Mikola Sándor. 319. 1. — K rónika. A levegő ellenállása és a lövedékek 
lőtávolsága. Mende Jenő. 325. R — Hogyan válik a liszt kenyérré? Kerkai András. 
325. 1. — Az elektromos heggesztés. (Ábrákkal.) Welwart Benő. 327. 1. — Tudomá
nyos és technikai újdonságok: Újabb védekezési módszer a lisztmoly ellen. 328. 1. — 
Uj szigetelőanyag az elektrotechnika részére. 329. 1. — Új parkettanyag. 329. 1. — 
K ön yvszem le. Papp K. d r.: A magyar birodalom vasércz- és kőszénkészlete. Bányai 
János. 329. 1. — K ü lön féle . Magyar lovagok Angliában. D r. D ékáni Kálmán. 331. 1. — 
C sillagásza ti krónika. Radialis sebesség és sajátmozgás közötti összefüggésről. 
334. 1. — A Wolf féle objectum. 334. 1. — A fényesebb csillagok radialis sebessége 
és csillagrendje közötti összefüggésről. 334. 1. — A csillagos ég 1917 november havában.

(Képekkel.) Tass Antal. 334. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

- BUDAPEST, 1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F elh ív ás  e lőfizetésre .

Az Uránia az 1917. évve! immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Bezső, ifj. Gonda Béla, Gyulay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lasz Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József, jdr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Szász Károly, dr. Szelényi JÖdön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban

kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-t&z «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10 kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 1 6 .) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 0 0  koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5%-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „ Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10  kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 3 0 °/# árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
P re sz le r  A n ta l, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

T I S Z T I K A R :
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  : 

Báró Eötvös Lóránt.
E l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor.

T i t k á r :  Déri Gyula.

P é n z t á r o s :  Preszler Antal.

A 1 e 1 n ö k ö k :
Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály.

J e g y z ő k :
Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  meghalt.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

- A szerkesztő-bizottság elnöke:
Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R

az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők:
SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

egy évre 10 korona.

Sudermann néhány darabjáról.
— Második közlemény. —

A „Sodoms Ende“ felkavarta szenvedelmes 
irodalmi viták elülése után elég sokára új 
darabbal lépett fel Sudermann 1893-ban : a 
nálunk is jól ismert „Otthon“-nal.

A „Heimat“-ban Sudermann a naturalista irány 
felé történt merész elhajlása után újra vissza
tért a régi iskola eszközeihez A mi benne 
újszerű s a mi a realistikusabb irány mara
dékát jelenti, az Schwartze alezredes házának, 
a kisváros erkölcsi világának széles és pontos 
rajza.

A darabban különben újból két ellentétes 
világ csap össze, a „Becsület“ thémája kerül elő 
új fordulatban.

Schwartze alezredes korai nyugalomra kény
szerültén él kisvárosi békés otthonában. Vala
mikor — azt se tudta, miért — kegyetlen hir
telenséggel jött a nyugdíjazó rendelet, s ő, ki 
talpig katona volt s még visszavonultságában 
is régi zászlóaljára emlékezik legszívesebben, 
most a polgári élet csöndes egyhangúságában 
kénytelen napjait tölteni. Feltétlen hódolattal 
hajol meg minden tekintély előtt, s otthonában 
is megköveteli, hogy Istentől nyert apai auc- 
toritása előtt családja minden tagja meghajoljon. 
Észrevétlenül, dörmögő elhagyatottságában való
ságos zsarnokká sekélyesedik el. Évekkel ezelőtt 
elűzte házából idősebbik leányát, Magdát, csupán 
azért, mert nem akart Heffterdingk lelkész felesége 
lenni. Alig telik el így néhány esztendő, levél 
jön Magdától, melyben arra kéri atyját, egyez
zék bele, hogy énekesnővé képezze ki magát. 
A szűkös és kicsinyes látókörű öreg katona e 
hír hallatára szélütéstől érten rogy össze. Nagy- 
nehezen meggyógyulva, reszkető kézzel írja meg 
leányának, hogy többé soha se merje háza 
küszöbét átlépni.

Röviden ez történt, mielőtt a függöny fel- 
lebbenne. Sudermann mesteri kézzel szövögeti 
bele a meginduló cselekménybe az előzmények 
apró szálait.

Tizenkét év után Magda hazajön szülőváro
sába. Keserves, küzdelmes évek sanyarúságain 
keresztül ünnepelt operaénekesnővé küzdötte 
fel magát. Olasz művészi nevet vett fel s nagy 
tudásával egész vagyont szerzett.

Milanóban érte szülővárosának meghívása 
és ő készséggel, bár kissé szorongva jön, hogy 
a fényes zeneünnepeken szerepeljen. Égy kissé 
a honvágy is űzi, de talán még inkább a ke
vélység, a dacz: meg akarja mutatni a kis 
város fiiisztereinek, a szülői ház rideg erkölcsű 
népének, hogy az ő szűkös körükön kívül is 
van élet, az ő támogatásuk nélkül is lehet 
boldogulni.

A zeneünnepen nagy sikert arat. Előadás 
után kocsijával többször elhajtat az ósdi apai 
ház előtt s nagy érzelmesen nézeget fel a 
kivilágított emeleti ablakokra. Végre Heffter
dingk lelkész meleg szavainak hatása alatt 
Schwartze alezredes beleegyezik abba, hogy 
leánya a rég nem látott, megtiltott otthon kü
szöbét átlépje.

Magda fellépése nem bizalomgerjesztő. Teljes 
hangversenyi öltözékében jelenik meg, minden 
mozdulata, tette, szava valami különös idegen
szerűség párájával van bevonva.

Apjával kibékül s csak azt köti ki feltételül, 
Lohengrint variálva, hogy múltját ne fesze
gessék.

A megjelenésével, viselkedésével, nagy stílű 
igényeivel kiélezett ellentétet aztán a végső 
feszültségig fokozza dr. von Keller megjelenése.

Ez a dr. von Keller nagyállású tisztviselő; 
görcsösen ragaszkodik jó hírnevéhez és irtózva 
gondol arra, hogy mozgalmas és léha ifjúságá
nak valamelyik kísérlete talán visszajár új életébe. 
Remegő stréber, a ki megtagadva vidám múltját, 
a kis város társadalmában a lutheránus egyház 
ragyogó erőssége lett.

Berlini bohó éveiben valaha rövid viszonya 
volt Magdával s hogy Magdával jövendő maga
tartásuk módjait megbeszélje s hajdani bűnét 
elleplezze, beszélgetést keresett s talált is vele. 
A felidézett múlt sok keserű emléke, küzdel
mes törekvéseinek felrajzó rémei izgatott han
gulatba zaklatják bele Magdát. Beszélgetésük 
hevessé válik és Schwartze alezredes a szobába 
lépve és látva izgatott lelkűk nyomait égő ar- 
ezukon, remegő mozdulataikban, hamar rájön, 
hogy dr. von Keller és Magda valaha szerették 
egymást. Két út között ad választást Kellernek : 
vagy elveszi Magdát, vagy megverekszik vele. 
Keller, a botránytól félve, inkább Magdát vá
lasztja. Magda csodálatosképpen meghajlik apja 
akarata előtt, pedig oly könnyű volna azt mon-
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dania: „Apám, te levetted rólam kezed, apám, 
te kiűztél házadból, megfeledkeztél irántam 
tartozó kötelességeidről és én, szegény elha
gyott teremtés idegenbe taszítva, ezer romlás
nak kitéve, nevet, hírt, dicsőséget és önállóságot 
vívtam ki magamnak önerőmből. Te lemon
dottál egykor apai kötelességeidről, most nin
csen jogod arra, hogy apai jogaidra hivat
kozzál.“

E helyett, a szerző kedvéért, Magda ellen
kezésbe jön jellemével, meghajtja büszke dere
kát és kész hozzámenni Kellerhez.

Meghajol atyja akarata előtt, hogy békesség 
legyen az ódon illatú kis házban; de hatalmas 
indulattal lázad fel lelke, mikor Keller aljassága 
határtalanságában azt kívánja tőle, hogy gyer
mekét — közös gyermeküket — tartsa távol 
jövendő házaséletüktől. Ezt már nem bírja el. 
Felébred benne az anyai szeretet és utálattal 
fordul el Kellertől. Atyja újra érvényesíteni 
akarja vele szemben hatalmát és mikor izga
lomtól remegve parancsolja meg leányának, 
hogy Keller felesége legyen, vagy örökre 
hagyja el házát, szorongatásában — nem 
gondolva bajával, veszedelmével — daczosan 
kérdi atyjától : „Vájjon biztosan tudja, hogy 
Keller az egyetlen férfi, a kivel valaha viszo
nya volt?“

Ez a felfedezés halálos csapásként hull 
Schwartze alezredes fejére; pisztolyt ragadva 
rohan leánya felé, de ebben a pillanatban 
szélütés éri és néhány perez múlva meghal.

A darab meséjéből kitetszik ennek a játék
nak minden hibája és erénye.

Sudermann újra két ellentétes világot fest és 
találkozásukból csiholja ki a tragédiát előidéző 
szikrát. A dráma felépítése mesteri, az expo- 
sitióba beleszőtt előző eseményekhez kapcsolva 
megindul a cselekvény s a szerző kitűnő tech
nikával bogozza össze szálait folytonos cre- 
scendóban, egészen a tragikus kifejlődésig. A 
színpadi technika virtuózán nincs is kivetni
való; színpadi hatás szemszögéből pompásan 
át vannak idomítva a jellemek s az események, 
de éppen ez a szándékoltságuk nyomja rájok a 
valószerűtlenség bélyegét, ez okozza, hogy a 
darabban túlteng a regényes elem s mérföldes 
távolságba szorul vissza a való élet. Kamerán 
érdekesen fejtegeti Sudermannról írt tanulmá
nyában, hogy a darab előzményei épp olyan regé
nyesek, mint a mily költött, belső valóság híjján 
levő és erőltetett az összeütközés is. Az egész 
cselekvény igen mesterkélten bonyolódik, akkor, 
a mikor Magda tűri, hogy a szülői házba erő
szakkal bekényszerítsék, mint valami kalitkába. 
Nehezen képzelhető el, hogy egy nagy mű
vésznő a maga nagystílű élethez szokottságában 
csak egy éjszaka is kibírja a szülői ház kicsi
nyes levegőkörét, holott egészen közömbös 
lehet a szülői házra nézve, hogy Magda a maga 
impressáriójával, titkárjával, olasz szobalányá
val a szállóban tölti éjszakáját, vagy a régi kis 
szobában, közömbös lehet ez a kérdés a meg
térés, a hazatérés, a gyermeki szeretet szem
pontjából. Ámde Sudermann-nak a maga czél- 
jaira szüksége volt arra, hogy egy ünnepelt, 
nagy igényű művésznő a kicsinyes, régimódi

házban járjon, keljen és tragikus Összeütközést 
idézzen elő.

Nagyon valószínűtlen Keller dr. szereplése is. 
A nagy erényü Consistorialrat, az egyház törek
véseinek buzgó zászlóvivője, tiszteletre és meg
becsülésre áhítozó férfiú, aggódó, félénk, sőt 
gyáva. Gyávasága hajtja őt Schwartze alezredes 
házába; mindenáron találkozni akar Magdával, 
valami modus vivendi-t szeretne megbeszélni 
vele, valami álláspontot, a mely eltakarja a 
kisváros szeme elől elmúlt viszonyukat. Ámde 
a kisváros a szerző szerint nem is oly kicsiny, 
van Oberpräsident-je, van előkelő tisztviselő
kara. Ebben a városban bízvást elrejtőzhetne 
Kelier kellemetlen emlékei elől és Magda a 
maga fölényes ragyogásában egészen bizto
san nem zavarná öt új erényes szerepében. Fel
lépésének nincs más czelja a költő szemében, 
minthogy színpadilag igen hatásos összeütkö
zést idézzen elő, sőt, hogy az ő aljasságán tör
jön ki a katastropha.

Kamerán szerint a cselekvény mozgató jelle
mei csak a színpad ragyogó világában élnek; 
a fény s a színházi kellékek eltűntével schémákká 
válnak, kivesz belőlük a lélek s a valószerűség.

Schwartze alakja is nehezen képzelhető el. 
Alezredes, tehát nem tudatlan ember, magas
rangú porosz tiszt, tehát nem műveletlen em
ber — és a szerző szerint mégis úgy viselke
dik, mint a kit a tudás, a tapasztalás, a szeretet 
szellője sohasem érintett. A régi házias erköl
csök híve és ez még nem baj, de folytonosan 
apai jogaira hivatkozva, kérlelhetetlen zsarno
kává válik leányainak. Magdát kegyetlen kemény- 
szívűséggel taszította ki a világba, abba a ka
vargó nagy-bűnök világába, a melytől ő maga 
irtózik legjobban, csupán azért, mert Magda 
nem hajolt meg akarata előtt s nem ahhoz a 
férfiúhoz ment feleségül, a kit ő szemelt ki 
számára. Mikor Magda énekelni tanul, végképpen 
leveszi róla kezét. Rövidlátó erkölcsösségében 
nem gondol arra, hogy leánya tönkremehet, a 
züllés útjára juthat az ő makacssága miatt. 
Schwartze alezredes jellemének ilyen merev be
állítása nagyon valószínűtlen. Majdnem carica- 
turaszerü figurák az alezredes barátai is. Klebs 
generális ízig-vérig katona, csak a katonai szol
gálatot ismeri el szükségesnek s a művészetek
ről kicsinylőleg beszél. A város nagy zeneün
nepe őt nem érdekli. Nem ismer, de nem is 
óhajt olyan embereket ismerni, a kik nem vol
tak katonák. Mikor a szintén jelenlevő professor 
úr azt a megjegyzést koczkáztatja, hogy a mű
vészet rendeltetése a népben a moralis erőt 
növelni, a generális hetykén veti oda: „Die 
Kunst ist eine Erfindung, die sich die Drücke
berger zurecht gemacht haben, um im Staate 
zu etlicher Bedeutung zu gelangen“. Tábornok, 
a ki a művészetekről így nyilatkozik, lehet élcz- 
lapba való caricatura, de nem komoly életet 
visszatükröztető jellem.

Ha Schwartze alezredes személyében a régies, 
kisvárosias erkölcsi világfelfogás képviselőjét 
nagyon is éles, sőt rikító színekben láttuk, 
akkor Magda személyében a maga egyéniségét 
mindenütt szabadon érvényesíteni akaró modern 
embert szintén igen messze tolta Sudermann az
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ellenkezőségekből származó hatások kedvéért.
Magda fellépése zajos, rikító, kiabáló. Teljes 

művésznői pompájában lép fel, gúnyolódik, 
csípdelődik, sérteget, Heffterdingk lelkészszél 
fölényes hangon beszél, bántja, sérti, mintha 
fölötte nagy bűnt követett volna el, mikor vala
mikor kezére vágyott. Mindenáron meg akarja 
mutatni az ódon levegőjű szülői háznak, hogy 
százados porlepte falain kívül is van élet s a 
derekasság ott künn is tud érvényesülni. Nagy 
művésznői felszereléssel jelenik meg a házban, 
olasz mondatmorzsákat hullat el és csak itt-ott 
csillan fel kedélyében régi lányságának emléke, 
csak néhol zökken bele az új keretbe. A költő
nek — látjuk — az volt a czélja, hogy a két 
világ között fennálló s a jellemek szélsőségéből 
fakadó ellentétet minél szélesebbre tolja ki.

Az első együtt eltöltött este után félelem, 
bánkódás fogja el Magdát, mintha valami nagy 
szerencsétlenségnek az előszele suhintaná mega 
lelkét és mégis, még akkor is némi felsőbbséges 
gúnynyal mondja : „Pedig a szívem most olyan, 
mint a Gartenlaube egy karácsonyi száma . . . 
Holdsugát, eljegyzés, hadnagyok . . .“

Csak súgva vallja be, hogy mitől fé l: 
„Schuldig müssen wir werden, wenn wir wachten 
wollen. Grösser werden als unsre Sünde, das 
ist mehr wert, als die Reinheit, die ihr predigt“. 
Szorongva gondol arra a pillanatra, a mikor 
múltjáról fellebben a fátyol s ebben a szent 
levegőjű házban összecsap a két külön világ 
külön erkölcsi köre.

Apjával beszélget a III. felvonás 7. jeleneté
ben s ellágyul a szíve; érzelmesen simogatja 
apja ősz lebegő szakállát s gyönyörűen sarjad 
belőle a szó: „Apám, ha hosszú ősz szakálla
dat nézem, mindig a karácsonyeste s csöndes, 
behavazotttájak jutnak eszembe“. Mire Schwartze 
még szebben így felel: „Gyermekem, te szépen 
rakod össze szavaidat és ha szólsz, az olyan, 
mintha köröskörül képeket látna az ember“.

Dr. von Keller, Consistorialrat úr, pompásan 
festett törtető. Valamikor vidámam élte ifjúsága 
napjait, de ma a protestáns egyház egy kimagasló, 
tevékeny oszlopa, ma már kellemetlenek a múlt 
visszajáró rémei. Alakoskodik, bujkál, szent 
álarczot ölt magára a pályája érdekében. Bokré
tával a kezében jön Schwartze alezredeshez, 
hogy Magdával újra találkozzék s a világ előtt 
követendő valamiféle álláspontot beszélje meg 
vele. Roppantul fél, hogy kitudódik Magdával 
volt viszonya s ez a félelme hajtja Schwartze 
alezredes házába. Aljas szorongásával majd fel
idézi a szerzőkívánta tragédiát. Dr. von Kel
ler egészen nyugodtan élhetett volna tovább a 
város közbecsülésétől övezve; Magda bizonyára 
nem vetette volna szemére aljasságát, a város 
pedig, melyről itt szó van, nem annyira kicsi, 
hogy Keller el ne bújhatna benne a Schwartze- 
ház elől.

Schwartze asszony, az alezredes második 
felesége, csak társadalmi sikerekről álmodozik. 
Legfőbb vágya, hogy a város első tisztviselője 
a karján vezesse őt fogadóestéjén és legna
gyobb bánata, hogy Ö Felségeik a Gyermek- 
klinikánál foglalatoskodó hölgyek közül nem őt 
kérették magukhoz. Naivan kérdi, mikor ura

évődik vele : „Ist es denn wirklich so sündhaft, 
ein bischen geachtet sein zu wollen?“

A Herr Pastor fenkölt gondolkozású, nemes, 
lemondó lelkű férfiú, igazi jótevője híveinek. 
Régi szerelméhez, Magdához, bátran, őszintén, 
egyenesen közeledik s nem érez szívében semmi 
haragot. Mikor arra beszéli rá Magdát, hogy 
hallgasson apjára s menjen hozzá Kellerhez, 
gyönyörűen mondja a maga sajgó emlékei közt 
keresve: „Liebes Fräulein, es gibt fast für jeden 
eine Stunde, wo er die Scherben seines Lebens 
sammelt, um sich daraus ein neues zusammen
zuleimen.“

Pompás a darabban a messze hátul meg
húzódó alaptónus: a kisváros korlátolt kaszt
szelleme. Mint Sudermann müveiben annyiszor, 
itt is két világ küzd egymással. Egy szűkös, 
kissé ósdi és ódon illatú, a melybe csöndes 
napsugár von csak némi derűt s egy kiabáló, 
szabad erkölcsű, melybe Magda Nietzsche i Her- 
ren-moralja vág bele sokszor nyersen.

Csöndes falusias levegőt lehel Sudermann 
sorrendben negyedik darabja, az 1895-ben Bécs- 
ben előadott „Das Glück im Winkel“.

Itt Sudermann lehetőleg távol tartja magát a 
naturalista irányzat fogásaitól. Idylli életet fest, 
a melybe futólag és csak egyszer csap bele a 
romlás keselyűmadara.

Wiedemann falusi rector csöndes boldogság
ban él feleségével, első nejétől származott leá
nyával s két fiával. Erzsébetet regényes módon 
nyerte meg valamikor asszonyának; az előkelő 
származású leány hozzáment a kis falusi rec- 
torhoz, mert árvaságra jutva, egyik rokontól a 
másikhoz kellett járnia vendégségbe s mert ér
zékeny lelkületét sértette helyzete megalázó volta. 
Wiedemann boldog új feleségével, bár titokban 
remegve fél a múlt fel-feljáró rémeitől, a betel
jesületlen vágyaktól, a pillanatnyilag eltemetett, 
de talán újraéledő reményektől. Rettegve gon
dol arra, hogy felesége egyszer ráeszmél társa
dalmi helyzetének alázatos szerénységére s nem 
bírva tovább feltörő vágyaival, elhagyja őt és 
kisded családját.

Bár Erzsébet lelkét át is fonja néha az em
lékezés méla borúja, kötelességei szavára úgy 
elszállnak néma sóvárgásai, mint nap sugarára 
a lenge köd.

A csöndes, iskolás levegőjű, mező illatát 
hordó boldogságba hirtelen csap bele a múlt 
visszatérő kísérteié: Röcknitz báró. Valami
kor nála volt nevelő Wiedemann, s feleségé
nél élt mint legjobb barátnője Erzsébet. Vad, 
zabolátlan férfiú, csupa érzékiség, parancsoló 
nyers erő. Az a terve, hogy Wiedemannt csa
ládostul birtokára viszi s megteszi jószág
kormányzóvá. Mikor ezt a tervét Erzsébettel 
közli, Erzsébet megriad, hevesen tiltakozik, 
elhárítja magától a csábítás csalóka képeit. 
Ámde lassan feltámadnak lelkében a régmúlt 
emlékei: maga előtt látja Röcknitzet, azt, a kit 
valaha csöndes lemondással szeretett, rég elol
tott leányálmok ébrednek benne újra és feledve 
ura iránt érzett becsületes ragaszkodását, a csá
bító karjaiba veti magát.

A mámor csak pillanatig tart. Röcknitz báró
ból vadul diadalmaskodva tör ki a kielégített
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férfi hiúság; ízléstelenül magasztalja Erzsébet 
ölelését, asszonyokról, örökös szerelmi vágyak
ról beszél. Erzsébet magához tér kábultságából 
és nemes leikébe hirtelen világosság száll. Át
villan agyán tettének egész rémsége. Egy tal
pig becsületes férfiú boldogságát készült felbo
rítani. Elhatározza, hogy nem él tovább. Mikor 
kiakar lopódzni az éjszakába, találkozik Wiede- 
mannal, mindent bevall és Wiedemann meg
bocsát neki. És a darab e legszebb jelenetében 
elmondják egymásnak aggodalmaikat és mély 
szerelmüket. Kibékülnek és evvel véget is ér 
az alig megindult drámai cselekmény.

A drámai összeütközés megtörténik, de az 
összeütközést előidéző csomó nincs kibogozva. 
Röcknitz báró idézi elő az összeütközést, durván 
nyúl bele Wiedemann boldogságába, amíg te
hát ez a két férfiú a maga dolgát el nem in
tézte, csonkán mered elénk egy megkapó szép 
történet. Avval valóban nem érhetjük be, hogy 
Wiedemann a nagy, kimagyarázó jelenetben 
megnyugtatja feleségét. Es ha Röcknitz eljön 
és követelni fogja képzelt jogait, ő majd tudni 
fogja vele szemben kötelességét. Ez Bulthaupt 
szerint üres hetvenkedés, de nem drámai meg
oldás. A befejezés sántaságán kívül nincs is 
más hibája a darabnak.

A levegője csodálatos békés, csöndes, széna
illatos levegő, melybe az iskola csengője s a 
tanulók lármája kedvesen szól bele. Az alakok 
egytől-egyig biztos kézzel rajzoltak. Erzsébet 
Bulthaupt szerint az újabb német irodalom leg
szebb női jelleme. Finom lelkű, mélyen érző, 
dolgos, szerető gonddal csüng vak mostohaleá
nyán, egyenes és büszke, a fenhéjázókkal 
szemben felsőbbséges leereszkedő, de jósá
gos a gyengékkel szemben. Röcknitzben a ked
velt visszatérési tbémát szólaltatja meg Suder- 
mann és tomboló, nyers modorában a kelet
porosz junker vadságát festi.

Még magasabbra hág Sudermann drámaíró 
művészete „Morituri“ néven összefoglalt egyfel- 
vonásos cyclusában.

Három darab, kettő közülök egy gondolattal 
erősen, a harmadik csak nagyon lazán össze
fűzve.

Snetonius szerint evvel a kiáltással köszöntöt
ték Claudius császárt a halálra szánt gladiáto
rok : „Ave, Caesar, morituri te salutant!“ („Üdv, 
Neked Caesar, a halálra készülők köszöntenek 
Téged.“) A császár s a nép mulattatására vias
kodó gladiátorok megrázó kiáltásából kapta ki 
Sudermann ezt a szót: Morituri — s megillető 
czímül tette oda két apró drámája elé.

„Tejá“-ban egy egész nép halálraszántságáról 
van szó. A keleti gótok pusztulása a darab 
nagy történeti háttere.

Theoderich alatt még egész Itália felett ural
kodott s Theoderich már azt a tervét szövö
gette, hogy a germán népeket egy hatalmas 
nagy szövetségbe gyűjti. Azonban Bizánc ha
talmán megtört minden erőfeszítése, egymás
után veszítette el legszebb tartományait. Utódjai 
Totilos alatt mégegyszer felviradt a gótok harcz: 
szerencséje. Elfoglalják Nápolyi, magát Rómát 
is, de friss seregek jönnek Bizáncból Narses 
vezérlete alatt s a hosszú harczok alatt felőr

lődött gót népet Taginae mellett megverik. To
bias, a napos, a szeretett király elesik.

A keleti gótok Lombardiába szorulnak visz- 
sza; új királyt választanak: Teját s nem mondva 
le vágyaikról, délfelé nyomulnak, hogy Nagy 
Theoderich birodalmát újra visszaállítsák. Ná
poly közelében, a Vezúv lábánál pusztul el a 
gótok maradék serege. Narses körülzárja őket. 
eleséget szállító hajóikat elfogja s a halálra 
szántak, nem kérve kegyelmet, három napig 
viaskodnak étien szomjan a nagy túlerő ellen. 
Maga Teja is elesik s aztán a harmadik napon 
Narses a megmaradt maroknyi vitéznek szabad 
elvonulást enged.

Sudermann kis egyfelvonásosába ennek a 
tragikus kimúlásnak a hangulatát szorította bele. 
Nála a cselekmény a körülzárt táborban éhező 
gót vitézek rajzával indul meg. Eleséget szállító 
hajókat várnak, de jő a figyelő s jelenti Teja 
királynak: a miseni hegyfok mögött a görögök 
elfogták a hajókat. Komoran hajtják le fejüket 
a vitézek : nincs más menekvés, meg kell halni.

Teja király lelkében játszódik le ragyogó né
pének haláltusája. Ősi szokáshoz híven asszonyt 
szereznek számára; hadd tudja meg ő is — 
mondja a püspök — miért szereti a gót férfi 
a halált. És Tejának meg kell tudnia, miért 
szereti a gót férfi a halált. Nagy lelki küzkö- 
désen megy át, míg eleinte férfias elszántság
gal, mint megmásíthatatlan rendelést fogadta 
a halált, lassan halniakarás váltja föl benne a 
néma lemondást.

Feleségét eleinte durván fogadja, aztán fel
enged szíve kérge. Badwila jó és nyájas. Ámulva 
látja Teja, hogy a kit vitéz harczfiak nem értet
tek meg, őt íme egy gyenge, tapasztalatlan asz- 
szony megértette: „Miért volt Teja kegyetlen, 
miért tartotta fenn véres eszközökkel népe közt 
a rendet? Mert érezte, hogy veszendő ügy szol
gája, mert szenvedett, látva, mint válik a gótok 
dicső népe csak ebek kósza seregévé“. Lassan- 
lassan átalakul a lelke, a női szív finomságán 
megindul és most már nem tompa megadással 
várja a halált, hanem férfias, lendületes aka
rással, mert már tudja, megtanulta Badwila-tól, 
hogy miért szereti a gót férfi a halált? Az asz- 
szonyért s a gyermekekért.

A „Fritzchen“-ben ugyanezt a megrázó gondo
latot látjuk modern változatban. Fritzchen egy 
előkelő katonacsalád egyetlen gyermeke, lovas
tiszt, tele vidámsággal, életkedvvel. Családja 
már napok óla nem kapott hírt felőle. Nyug
talan, aggódó hangulat ül a lelkeken. A család 
feje, a ki maga is katona, már azon gondol
kozik, hogy felkeresi a fiát, a mikor váratlanul 
betoppan Fritzchen. Hosszú lovaglástól fáradtan 
köszönt be; látszik rajta, hogy valami bántja, 
majd hangosan, elevenen, szinte tombolva jár 
ide-oda, majd elgondolkozva, szomorúan áll 
meg. Atyja rögtön sejti, hogy valami nagy baja 
lehet; és most mesterien bontogatja ki előttünk 
a költő a darab előzményeit; szóról-szóra, fok- 
ról-fokra, vonásról vonásra megtudjuk a le
sújtó eseményt; a mely az ő körük erkölcsi 
felfogása szerint okvetlenül Fritzchen halálára 
fog vezetni. Egy asszonynak udvarolt és a férj, 
a ki tetten érte, fényes nappal, korbácscsal a ke
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zében, verte ki őt, a ragyogó porosz tisztet, 
házából. Egy porosz hadnagynak ilyen bánás 
után mi más választása maradhat, mint a halál. 
Atyja első fájdalmában szemrehányásokkal illeti, 
de Fritzchen a halál torkában elhárítja magáról 
a felelősséget. Hiszen néhány évvel ezelőtt tiszta 
ártatlansággal csüngött unokahugán, megkérte 
atyját, engedje meg, hogy megnősüljön s akkor 
az öreg Drosse, a kit még ma is emlegetnek 
az ezrednél vad szerelmi kalandjaiért, kinevette 
és beledobta a fényes léha életbe, a maga- 
kitombolás világába. Most megjött a kata- 
stropha, még jó szerencse, ha a becsületbíróság 
a párbaj mellett dönt. De akárhogyan fordul 
sorsa, a rajta esett szégyen után Fritzchen nem 
élhet többé. El kell hagynia beteg anyját, még 
mindig imádott unokahugát, atyját, az ősi udvar
házat, a pályát, egész szép fiatal életét.

Erkölcsi szempontból valóban sokat vethetünk 
a darab ellen. Absolut erkölcsi mértékkel mérve, 
nem képzelhetünk a lékünkre tapadó olyan szé
gyent, a melyért szabad volna a halálba rohan
nunk. De reális szemmel szemlélve a dolgot és 
elgondolva azt, hogy Fritzchen egy külön tár
sadalmi osztály külön erkölcsi felfogásában él, 
abban nevelkedett, ránézve élet-halál kérdése 
ennek a világnak a törvényeit megtartani, be kell 
látnunk, hogy Fritzchen nem tehetett másként 
s a költő tárgyát ennek a társadalmi osztálynak 
az életéből merítve, ennek a társadalmi osztály
nak hű tükrét kellett hogy megadja.

A darab valóságos remeke a felépítésnek. 
Szinte virtuóz módon préseli össze egy kis fel
vonásba az egész tragikus történetet Sudermann. 
Az előzmények pontosan és tisztán szövődnek 
bele a párbeszédekbe és röviden, pontosan 
gördül a cselekmény a kifejlet felé. Joggal 
mondja Berolzteiner „Fritzchen“-t a legjobb né
met katonatiszti drámának.

A cyclus harmadik darabja egy ide nem illő 
verses tréfa, mely a helyett, hogy könnyedén 
szállna a rímek szárnyán, lomhán vánszorog a 
széles sorok hátán.

A szerelmes hajlamú királyné, a ravasz-elmés 
festőművész és a pompázatos marschall játszák 
itt komédiájukat: az asszonyi ingatagság örök 
tréfáját. Á halottat színlelő maréchal tréfás bosz- 
szúsággal hallja az udvaros marquis-k becsmérlé
seit, de hirtelen talpra szökken, mikor a királynő 
nagyon kicsinynek látja őt a földön heverve: 
őt, a legyőzhetetlent, mint silány párbaj áldo
zatát. A virágos messzeségbe induló művész és 
marschall helyét Jean váltja fel, Jean, a komor
nyik s az örök férfiúit most a büszke királyné 
oldalán a délczeg lakáj képviseli.

Ártatlanság, semmiség, melyben néhány ügyes 
ötlet tarkázik, de a mely semmikép sem illik 
az első két darab méltóságos, komor hang
jához.

Sudermann-nak evvel az öt darabjával le is 
záródik drámaírói működésének első fejezete. 
A később írtak: „Johannes“, „Es lebe das 
Leben“, „Johannisfeuer“, mind emelkedő irány
zatot mutatnak.

Most tárgyalt első öt darabjában a forrongó 
Sudermannt látjuk, még önmagát keresi, meg
alkuvást szeretne a szélső naturalista irányzat s

az idealisáló művészet között. Lassan-lassan rá
eszmél önmagára s a mesterséges színpadi fo
gások felhasználása helyett, a jellemekből fej
leszti ki tragikus összeütközéseit. A nataralis- 
mustól a gyenge idealista hamvassággal bevont 
realismus felé törekszik. Nem festi már minden
áron a visszataszítót, az ocsmányt, meglátja a 
jellemekben a szépet is. Darabjait teleszórja 
fényes elméjének színesen ragyogó ötleteivel 
és bármennyi ócsárlást szórjanak reá ellenségei, 
Sudermann ma színműveiben leghivatottabb 
fetősje a berlini életnek s regényeiben a kelet
poroszországi földbirtokos nemesség világának. 
Műveiben ízig-vérig német s ha nyer is innen- 
onnan franczia vagy dán behatásokat, azokat 
németes elmélyedésével önmagáévá gyúrja át.1

Dr. Petrich Béla.

A magyarok Romániában.
A mai Románia földje valamikor egész ter

jedelmében a magyar népnek is hazája volt. 
A történelemből ismeretes Atilköz ugyanis nem 
maradt meg a Neszter és Szereth határai között, 
hanem mindjobban kiterjedt a Duna mentén 
felfelé, úgy hogy 890-ben már Orsováig ért. 
Innen van az, hogy a régi krónikások gyakran 
dunamenti magyaroknak nevezték őseinket. Jól
lehet a magyarság 896 körül kiürítve Atilközt, 
a mai hazájának betelepítéséhez fogott, az el
hagyott területtel való érintkezést, a kényelmes 
és biztos átjárást kínáló erdélyi szorosokon át 
föl egészen napjainkig nem szakította meg tar
tósan. Sőt semmi kétségeink sem lehetnek az 
iránt, hogy az oláhok nemcsak Erdélyben, ha
nem tulajdon hazájuknak egy tekintélyes darab
ján is a már előbb megtelepedett magyarok 
vendégei voltak.

A magyarok nyomán a velük rokon kim, 
jász és besenyő nép szállta meg Románia terü
letét s ott magyar védelem alatt államalapítás
hoz fogott. Okmányszerű bizonyítékaink vannak 
arról, hogy a mikor a német lovagrend II. Endre 
királyunk megbízásából 1211— 1222 között a 
hűbérúri jogok érvényesítése végett benyomult 
Kunországba, tömegesen telepedett át oda a 
magyarság. Kunországnak IV. Béla királyunk 
alatt 1235-ben történt megszállása még bátor- 
ságosabb helyzetet teremtett a magyarság átte- 
lepedésére. A tatároknak alig öt év múlva tör
tént betörése megzavarta ugyan a magyarság 
térfoglalását Kunországban, de sem véget nem 
vetett annak, sem a megkezdett munkát telje
sen tönkre nem tette. A ma ott lakó magyarok 
hagyományai és nyelve alapján kétségbevonha- 
tatlanul megállapítható, hogy az említett rokon
népek beolvadásával is erősített kunországi 
magyar telepek nem mind pusztultak el.

Nemcsak hazánk földjét, hanem a mai Ro
mánia területét is a magyar erő szabadította

1 Felhasznált munkák: Waldemar Kaweran: Hermann 
Sudermann; Heinrich Bulthaupt: Dramaturgie des Schau
spiels ; Georg Brandes: Menschen und Werke; Vogt u. 
Koch: Geschichte der deutschen Literatur; Eduard 
Engel: Geschichte der deutschen Literatur.
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meg a tatároktól azáltal, hogy Nagy Lajos 
1343-ban a Kárpátokon túl felkeresve, meg
verte őket és szilárdan megvetette a lábát egé
szen a Szerethig. Csak a területnek megtisz
títása után, 1348 körül indult meg a Balkán 
felül Havasalföldre, Erdélybe és Máramarosba 
kóborolt oláh pásztorok áttelepiilése Moldvába, 
mely telepeknek a máramarosi Bogdán vajda 
1360 ban a magyar intézmények mintájára poli
tikai szervezetet adott. Bogdánt e vállalkozásá
ban számos magyar úr személyes közreműkö
désével támogatta, a kik aztán az új ország 
első udvari hivatalnokai, nemesei, bojárjai let
tek. Az első századok okmányaiban a nemesek 
névsorában sűrűn fordulnak elő Domokos, Kor
lát, Miklós, János, György és Balázs tiszta 
magyarsággal kiírt szavak. Moldva megalapí
tását a magyarságnak szinte új honfoglalásszerű 
visszatelepedése követte. A kevésbbé harczias 
oláhság az új országnak északi, a mostani 
bukovinai Szucsava környékén levő sarkát szállta 
meg, míg a tatárok várható újabb támadásai
nak kitett déli részét átengedte a minden ízé
ben harczias magyaroknak. A Szereth völgyének 
egész alsó és középső szakaszán olyan szín
tiszta, föl a mai napig szemmel kísérhető magyar 
telep keletkezett, melyen a hegyek, völgyek, 
és patakok egész toponimiája tiszta magyar. 
Az olyan falvak, mint Miclauseni, Lucaseni, 
Lucasesti, Tamaseni, Biraiesti stb. hangosan 
hirdetik ma is, hogy Miklós, Lukács, Tamás, 
Bíró stb. nevű magyar emberek alapításai. A 
telepesek itthon szépen nekilendült műveltsé
güknek minden vívmányát magukkal vitték a 
vadonba. Meghonosították a bányászatot, a 
szőlőművelést, a mezőgazdaságot és önállóan 
vagy a szintén sűrűn áttelepülő erdélyi szászok
kal együtt számos várost alapítottak, melyek
nek közigazgatásában a hazai mintát utánozták. 
Az ő alapításuk Okna városa, melynek neve a 
magyar akna szóból származott. Régente egé
szen magyarosan Sófalvának is nevezték. Adjud 
is Egyedhalma néven magyar telep volt. Mai 
oláh neve is alighanem Naszódból származott. 
A szintén jó magyaros nevű Bakó lakói között 
korán megtelepedtek a csíki ferenczrendiek is, 
sőt a város a XV. században latin püspökséget 
is kapott, mely névleg a XVIII. századig fenn
állott. Az oláhok a görögkeleti egyház hívei 
voltak s így a római katholikus püspökség fel
állítása a katholikus magyarság számos voltát 
igazolja. Jelentős magyar telep volt Hirlau is, 
a moldvai vajdák kedvencz tartózkodási helye, 
a hol a XVIII. század közepén még mindig 
számos magyarság azt tartotta, hogy valamikor 
a város magyar telepeseinek száma 1500-ra 
rúgott Moldva későbbi fővárosában, Jászvásá
ron is népes magyar telep volt. A magyar köz
ség eredetileg 1000 lakost számlált, de a XV. 
század folyamán megjelent oláhság oly roha
mosan terjeszkedett benne, hogy egy század 
múlva már csak 300 magyar lakosa volt. A 
román Tokajban, Kotnárban a szőlőművelést 
magyar munkások honosították meg. Oly népes 
magyar telep volt ez a város, hogy még a XVIII. 
században is az első telepesek ivadékaiból állott 
a lakosság zöme. Ugyanekkor a 12 esküdt

neve között ilyen magyar neveket találunk, mint 
Darvas és Galambos. A kotnári magyarság 
anyagi jólétének jellemzésére elég azt megem
lítenünk, hogy három, kőből épített római katho
likus temploma volt és a gyermekeket magyar 
iskolában magyar tanító tanította a latin betűk 
ismeretére. De még Kotnárnál is magyarabb 
város volt Tatros, a magyar telep fővárosa. A 
kitelepedők gyülekezőhelyeként szerepelt, mert 
Erdély két fő keleti kijáratának, a Gyimesi- és 
Ojtozi-szorosnak útja ide vezetett. Szinte tatrosi 
magyar műveltségről beszélhetnénk. Itt készült 
1466-ban a Müncheni codex, az első magyar 
bibliafordítás és ennek másolata. Tatros virág
zása idején a vajdák idevaló írókat és diáko
kat hívtak udvarukba, hogy ezek révén tartsák 
fenn a nélkülözhetetlen összeköttetést az erdélyi 
magyarsággal. Bírája még akkor is magyar 
volt, mikor az oláhság számra nézve már túl
súlyban volt. A lakossága igen jó módban élt, 
mert mint az erdélyi szász városokból Galíciába 
vezető kereskedelmi út főállomásán, a benne 
sűrűn megforduló német, lengyel és örmény 
kereskedők élénk forgalmat biztosítottak neki.

Havasalföldet erdélyi bejáratánál szászok lakták, 
továbbá kezdetben kereskedelmi jelentősége sem 
volt oly nagy, mint Moldvának és végre, mert 
itt az oláhok térfoglalása is előbb kezdődött, 
és gyorsabban ment végbe, mint amott, azért 
itt a magyar telepek is gyérebbek voltak és 
nem nyúltak be oly messzire. De azért itt sem 
hiányoztak. Nagy Lajos nemsokára a moldvai 
harczok után 1358-ban a Prahova völgyét és 
a Buzeu folyócskának Brassóból Brailába ve
zető völgyét is biztosította hazánk számára. 
Hogy ezen a kereskedelmi úton nemcsak szászok, 
hanem magyarok is szivárogtak ki a Kárpátok 
külső lejtőjére, azt bizonyítja az a jelentés, 
melyet 1374-ben terjesztettek XI. Gergely pápa 
elé, hogy jó volna az oláhoknak külön püspö
köt adni, mert ezek a tisztán magyar papok 
lelkipásztorkodásával nincsenek megelégedve. 
Az a nézet is tartja magát, hogy 1381-ben a 
Curka de Arges székhelyén a kalocsai érsek fen- 
hatósága alá tartozó magyar püspökséget is ala
pítottak.

Moldva megalakulása óta az odavaló kiván
dorlás szinte szakadatlan volt, azonban egyes 
kimutatható okok nagyobbszámú, tömeges ki
vándorlást eredményeztek. Ilyen volt az Erdély
ben is meghonosodott huszitismus üldözése 
és annak a moldvai vajda részéről való ügyes 
diplomatiai kihasználása. Sándor moldvai vajda 
ugyanis Magyarország és Lengyelország rová
sára szövetséget kötött Szvitrigailo litván feje
delemmel, a ki ismét a huszitákkal állott szö
vetségben. Sándor kötelességének tartotta szö
vetségesének üldözött barátait befogadni. Ezek 
1430 táján Tatrosban és környékén telepedtek 
le. Egy másik nagyobb csoport huszita ismét 
Mátyás alatt 1480-ban telepedett át. Ezek a ki
vándorlók Húsban és Románban szereztek ott
hont. A hagyomány szerint az előbbi város a 
nevét éppen a nagy vallásalapító után kapta. 
A város északi részén levő Korminak nevezett 
külvárosban telepedtek le a magyarok, hol 
sokáig többségben voltak. Ezen az alapon meg
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volt az a joguk, hogy minden második évben 
ők adtak a városnak bírát.

Legközelebb az egyre nagyobb mérveket öltő 
török veszedelem késztette Erdély lakosait, a 
kivándorlásra. A háborúk következtében meg
növekedett adóterheket a fejedelmek, főképp 
1490 körül Báthory István, oly kegyetlenül haj
tották be, hogy e miatt a székelyek között for
rongás támadt, majd sokan közülük kivándo
roltak és jobbágyoknak szegődtek el az oláh 
vajdákhoz. Ekkor alakult Labaoni falu. Moldva 
helyzete ekkor különösen kedvezett a kivándor
lásnak. Az ország meghódolt a töröknek és 
ennek következtében viszonylag nyugalmat élve
zett, míg hazánkban rettenetes harczok dúltak. 
S amott újabban a lakosság lelki gondozására 
is súlyt fektettek, mert betelepedtek a csíksom- 
lyói ferenczrendiek. A telepesek vallási egysége 
is helyreállott, a mennyiben a husziták vissza
tértek a katholikus egyház kebelébe. Ez idő
tájt a moldvai magyarok száma 15,000 lehetett.

Alig egy század múlva azonban megfordult 
a helyzet. A vajdaságok helyzete még sohasem 
mutatott oly zűrzavaros képet, mint 1600 körül. 
A török uralom alá került tatárok évről évre 
be-betörnek, rabolnak, gyilkolnak és évenkint 
átlag 100,000 embert rabszíjra fűzve elhurczol- 
nak. Ez a pusztítás, valamint az ennek nyomán 
bekövetkezett visszavándorlás a magyarok szá
mát 9000-re apasztotta. A lelki élet gondozása 
körül is megváltozott a helyzet. Magyarország 
politikából, hogy a kivándorlást megnehezítse, 
nem küldött Moldvába magyar papokat. Ellen
ben Lengyelország előszeretettel a magáénak 
vallotta a moldvai katholikusok védelmének 
jogát és ha eltűrték, a saját papjaival rendez
getett missiókat. Ezt a magyar nehezen viselte, 
mert a lengyel pap az ő nyelvét nem tisztelte. 
Majd a XVIII. század végén bekövetkezett a, 
török hatalom nagy válsága s tetőpontra hágott 
a harczoló felek kölcsönös elkeseredése és 
harczi dühe A balkáni katholikus püspökök 
is belekeveredtek a török birodalom ellen szőtt 
összeesküvésbe, a miért is a porta haragja a 
hívekkel szemben nem ismert határt. Sok ma
gyar telep, köztük a híres tatrosi is, elnépte
lenedett és az összes telepesek száma 4000-re 
olvadt.

A karlóczai béke hozott ismét fordulatot, a 
melyben Ausztria kikényszerítette a portától a 
török birodalom területén lakó katholikusok 
számára a szabad vallásgyakorlatot. Ez újból 
kedvező hitéleti helyzetet teremtett. Hozzájárult 
az is, hogy a hétéves háború czéljaira Magyar- 
országon is fogdostak katonát és vetettek ki 
adót. mely követelések általában ellenállásra 
találtak, a székelyeket pedig kivándorlásra kész
tették. Elterjedt az a hír is, hogy a moldvai 
vajda a kivándorlóknak hosszú időre adómen
tességet ígért. Főképp a mádéfalvi öldöklés 
után, „a ki csak tehette, csángóvá lett és Mold
vába menekült“. Ezek javarészt Bákó környé
kén telepedtek le, a hol a már meglevő telepek 
igen megerősödtek és Talpa, Halas, Kokosat, 
Ankula és Huszárfalva községek keletkeztek. 
Igen megerősödött a ma is népes Geraiest 
község magyarsága. A magyar telepek izmoso

dásának az is kedvezett, hogy ekkor, 1766 
körül járt itt Zöld Péter csíkdelmei pap, a ki 
a magyarokat buzgón vallott katholikus hitük
ben és nemzetiségükben nagyon megerősítette. 
Zöldnek feltűnt a telepesek egyszerű ruhája, 
mely ekkor már oláhos volt. Nyelvükre meg
jegyezte, hogy tiszta és a régi egyszerű, de a 
kiejtésük kellemetlen. Valamennyien tudtak oláhul 
is. Számadatokat nem közölt, de sejtette, hogy 
körülbelül 9000-en lehettek.

Az 1791-iki szisztovói békében Ausztria meg
szerezte a vajdaságokban a katholikus egyház 
védnökségét, Magyarország pedig Batthyány 
Ignácz erdélyi püspök lelkes fellépésére ez idő
től kezdve törődni kezdett elszakadt honfitár
sainak lelki életével. Ez a körülmény bátorsá- 
gosabb kitelepedésre szolgált ugyan alkalmuk 
de tömeges mozgalmakra sem itthon, sem kinn 
nem volt ok. Ha csak a Napoleon elleni készü
lődésekben nem látunk ilyent. Csak mérsékelt, 
de szüntelen kivándorlás van, úgy hogy a 
moldvai magyarok száma 1822-ig 40,000-re 
emelkedik. Ebben az évben a vajdaságok le
rázzák magukról a fanarióták nyomasztó ural
mát, nyugalomhoz jutnak és ennek oly hatása 
van a kivándorlásokra, hogy a telepesek száma 
pár év alatt 10,000-rel szökik fel. Amikor az 
Akadémia megbízásából 1836-ban Gegő Elek 
ferenczrendi atya, majd 1844-ben Jerney János 
itt járt, 15 plébánián és ezeknek 70 filiájában 
hét magyar minorita felügyelete alatt 50,000 
lelket talált. A század további folyamán nagyobb- 
mérvű kivándorlás Moldvába nem történt és 
így a telepesek száma csak a természetes úton, 
de elég nagy arányban növekedett. A Szent 
László-Társulatnak 1868-ban megjelent első 
küldöttjei, mint egyikük, Imits Fülöp feljegyezte, 
800 négyzetmérföldnyi területen 65,000 külön
böző időben kivándorolt magyart találtak. Ha 
a további növekedésre nézve a moldvai lakos
ság általános szaporodásának arányszámát vesz- 
szük, akkor ottani magyarjaink számát legalább 
is ^CfOOO-re kell tennünk.

A moldvai magyarok közül az ősi benlakó- 
kat és azokat a régi telepeseket, melyek többé- 
kevésbbé már eloláhosodtak, vagy a kiken a 
szászokkal és oláhokkal való együttélés hatása 
jól meglátszik, az ismeretlen időből származó 
és ismeretlen jelentésű néven csángók-nak ne
vezzük. A szerethvölgyi és az azon túl levő tele
pek lakói mind csángók. Ezek közül a románi 
terület lakóit északi, a bákói terület lakóit pedig 
déli csángóknak nevezik. Az északiakon jobban 
megérzik az idegen hatás. A Szerethen túl lakók 
már nem is tudnak magyarul, sőt az innenső 
oldalon lakók nyelve is annyira telítve van 
oláh szavakkal, hogy a magyarországi ember 
kezdetben alig érti meg őket. A déli csángók 
tisztán beszélnek magyarul. Sok falu lakossága 
még nem is érti meg az oláh nyelvet. Kiejté
sükben jellemző, hogy a ez helyett rs-t és az 5 
helyett sz-t mondanak. Kiejtésüknek ezt a sa
játságát akkor is megtartják, ha eloláhosodnak. 
így ismerhető fel, hogy az oláh falvak közül 
melyik magyar alapítás.

A taüosvölgyi telepeseket egyszerűen magya
roknak vagy székelyeknek nevezik. Ezek nyel-
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vüket és faji jellegüket eredeti tisztaságában 
megőrizték, az idegen hatásnak semmi nyoma 
rajtuk. Ezt annak köszönhetik, hogy az erdélyi 
moldvai határon a magyarországi székelyekkel 
közvetlenül érintkeznek s onnan folytonosan új 
telepeseket kapnak.

A modern román állam megalakítása óta 
Havasalföldre is megindult a székelyek kiván
dorlása. Bukarestben már Rákóczi kora óta van 
evangélikus egyház, melyet állítólag a fejede 
lemnek egy itt táborozó csapata alapított és 
1815 óta református egyház is, de ennek daczára 
a kivándorlás oly gyér volt, hogy alig érdemel 
figyelmet. 1804-ben mindössze 194 cs. és kir., 
tehát osztrák és magyar alattvaló volt Buka
restben. Az új Románia megalakulása óta azon
ban aggasztó mérveket öltött a székelyek havas- 
alföldi kivándorlása, a kik ugyan kisebb cso
portokban, de szakadatlanul vándorolnak ki a 
különböző városokba s éppen e szétszórt
ságuknál fogva a magyar nemzetre nézve mi
hamar elvesznek. Az így odaszakadt székely 
hallatlan kitartással végzi a legnehezebb mun
kát, mint kikötői munkás, kocsis, napszámos, 
favágó és háziszolga, az értelmesebbje pedig 
mint iparos, igen jól érvényesül a gyenge kép
zettségű román iparos mellett. Bukarestben, 
Galacon, Brailában és Gyurgyevóban található 
a legnagyobb számmal, de minden városban 
felbukkan ez a kóbor székely Bukarestben 
magában 37,000 magyar él, vagyis a város 
egész lakosságának 12%-a magyar. A moldvai 
csángókan kívül még 100,000 magyar van 
Romániában, a kiknek azonban már csak a 
fele magyar állampolgár és így a romániai 
fogalmak szerint való magyar.

A Szent László-Társulat, a Julián-Egylet és a 
magyarországi református egyház egyetemes 
konventje által fentartott missió apostolkodása 
következtében honfitársaink szellemi élete ápo
lásban részesül. A Szent László-Társulat bőke
zűségéből Bukarestben tizenkét osztályos ma
gyar népiskola, polgári iskola, leányiskola és 
kézimunkaiskola van, Brailában, Galacon, Plo- 
estiben, Buzeuban és még néhány kisebb helyen 
magyar tanító neveli, tanítja és védi véreinket. 
Vannak katholikus magyar lelkészek is, több
nyire ferenezrendiek, a kiket már három romá
niai, a bukaresti, jászvásári és halasi szeminá
rium készít elő a feltűnő gonddal megépített 
kis falusi templomokban való lelkészkedésre. 
A református egyházban pedig öt tanító, hat 
tanítónő és egy óvónő végzi ugyanezt az áldá
sos munkát. De mindez még kevés, a romániai 
magyarok nagyszámához mérten majdnem semmi. 
A csángók nemzeti érzése alig részesül ápolás
ban. Magyarország nem gondoskodott számukra 
magyar papokról, mire a román kormány olasz 
papokkal töltötte be az üres* plébániákat. Ez 
pedig csak a legritkább esetben tanul meg 
hívei kedvéért magyarul. Magyar iskoláik is 
voltak, de a kormány ezeket bezáratta és a 
csángó gyermekeket, mint román állampolgá
rok gyermekeit, a román iskolák látogatására 
kényszerítette. Itt aztán az anyanyelvűkből többé 
egy szót sem hallanak. Ez a derék nép a köz
tük járt papok útján századok óta a legkétségbe-

esettebb kéréseket küldi haza: magyar papot kér a 
nyelvét nem értő olasz helyett. Mint magyar, 
napjainkban utolsó óráit éli a csángó. Ha még 
húsz esztendőt engedünk az olasz papnak, az 
oláh pópának, meg tanítónak, akkor a kérdés 
már csak a történelemé lesz. Egy híres román 
történetíró szavait idézem : „a magyarság észre
vehetőig veszít nemzeti öntudatából és ha a 
román állam eddigi szokásához híven szembe
száll a magyar hazafiak tevékenykedésével, ön
tudatuk újból való felélesztése csakhamar lehe
tetlen lesz“. 0 ~ .Sebes Gyula.

Horatius és a háború.
Ritka dolog a világirodalomban, hogy egy 

classikus egyszersmind annyira időszerű, saját 
korában annyira elismert legyen, mint Horatius 
volt. Mi örökségbe átveszszük hatvanöt ember
öltő tiszteletét a „gyönyör nagy költője“ iránt 
és csak alaposabb rágondolás után merülnek 
föl egyes kérdések, a melyekre nem könnyű, 
nem egyszerű a felelet.

Ilyen kérdés többek között, hogy hogyan lett 
a fiatal Horatiusból koraősz,1 koraöreg ember, 
hogyan lett a forrongó, világot hódító, energia
bőségben szenvedő rómaiságból a skepsis híve, 
a cinismus hordozója, Epicurus csordája ? Nem 
lehet egyszóval megfelelni arra a kérdésre, ho
gyan vált a harezos római fáradt élvezővé és 
milyen személyes élmények tették éppen Brutus 
önkéntes katonáját e kor legjellegzetesebb poé
tájává, úgy hogy egy javakorbeli férfi alkotta 
meg örök időkre a bölcs öregkor legtypikusabb 
életbölcseségét.

Ezekre a kérdésekre egy egész élet balsorsa 
és szerencséje és egy évszázad egész vérten
gere, könnye, pusztulása felelnek nekünk.

A császári udvar legelegánsabb költője egy 
szabados fiának született. Életének első hét 
esztendejét falun töltötte, akkor édes atyja pénzzé 
tette kis birtokát és Rómába, előkelő iskolába 
vitte a kis fiút. A kis Flaccus szép ruhában 
járt, rabszolga kísérte, apja is gyakran vele 
ment.2 A szép, feketeszemü kis fiú és a sze
gény ember egymás kezét fogták és a gondos 
apa folyton tanítgatta fiát. Az utczán, a merre 
mentek, felhívta figyelmét hol erre, hol arra, a 
mit éppen látni lehetett. Rámutatott a félszeg- 
ségekre és kiemelte a megszívlelni való dolgo
kat. Élesszemüvé, jó megfigyelővé tette eleven- 
eszü gyermekét a jó emberismerő apa. Tanít- 
gatás közben többször emlegette: „Tudod, kis 
fiam, . . .  ha én majd nem leszek . . . hogy 
akkor magadtól is tudj majd úszni . . . "

Horatius maga írja le ezeket. Csodálatos, 
hogy anyjáról egy árva szóval sem tesz emlí
tést, még csak annyit se ír, hogy talán korán 
meghalt.

Ismerjük az anyátlan gyermekek gyermekko
rát. Szomorú az. Ha gondatlan az apa, a ki
csinyek durvák, erőszakosak, vadak lesznek,

1 . . praecanus. Epist. 1. 20.
2 Sat. I. 6.
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ellenkező esetben túlságosan is sok gondot for
dít gyermekére az apa, a ki minden szeretetét, 
aggodalmát a korán elvesztett hitvesről szerel
mük gyümölcsére viszi át. Az ilyen szomorú, 
szerető férfi maga kíséri iskolába egyetlen örö
mét, maga tanítgatja mindenre s az ilyen gyerme
kek nagyon gyengéd, nagyon érzékeny, nagyon 
finomlelkü emberek lesznek.

Sok okunk van hinni, hogy Horatius is ilyen 
volt. A római iskoláztatásnak is főoka a jobb 
társaság, az előkelőbb iskolatársak keresése 
volt a kis fiú számára, a kit bizonyára bántott 
a venusiai iskolába járó gőgös katonafiúk le
nézése és durvasága.1

Flaccusért a legnagyobb áldozatot is meg
hozta atyja, az egyszerű, derék végrehajtói hir
dető : elküldte Athenaebe, a legelőkelőbb, a 
leggazdagabb fiatalemberek egyetemére, hogy 
ott fejezze be tanulmányait.

Az athenaei bölcsészek hallgatása és tanul
mányozása közben érte az ottani római ifjúsá
got Caesar meggyilkolásának híre, itt érte őket 
a 44. év őszén Brutus, a kinek felszólítására 
lelkesen csatlakoztak a köztársasági szabadság 
hadseregéhez.

Ez a lelkesedés azonban csak az ifjúságban 
volt már meg. A köztársaság utolsó száz esz
tendeje földetrázó viharokkal telt el. A Földközi- 
tenger egész partvidékén óriási területeket hó
dítottak meg a légiók. A hosszú ideig fegyver
ben tartott katonák mindinkább vezérükhöz fű
ződtek, a sok veszélyes helyzetben mindig több 
ígéretet szereztek — a vezérek hosszú imperiu- 
muk alatt, királyok alázatos hízelgései közben min
dig jobban megszerették az uralmat, vagyonuk, 
dicsőségük irigyeket támasztott, vetélkedések 
keletkeztek és e személyes vetélykedéseket az 
ázsiai kincsektől és ázsiai romlottságtól aláásott 
római nép pártvillongásai mélyítették el.

Sulla és Marius korában teljes erővel és vak, 
szenvedélyes pártdühvel folytak a polgárháborúk 
Vagyonok lettek semmivé, rabszolgák nagy
urakká és tömérdek értékes élet pusztult csata
mezőn, proscriptióban, utczai vérengzésekben 
egyaránt.

Mithridates Kis-Ázsiában állítólag 80,000 ró
mait gyilkoltatott le egy jeladásával és folyt 
még a háború ez ellen a Mithridates ellen, a 
mikor egész Itália fölkelt és kitört a félszigeten 
a szövetségesek háborúja. Patakokban ömlött 
a vér és nagybirtokok és vityillók siettek gaz
dát cserélni.

A versenyző nagyok közül Pompeius és Cae
sar már csak úgy tudtak párthíveket szerezni, 
hogy mindegyik a rend helyreállításával kecseg
tette a rómaiakat és hallatlan ígéretekkel bírta 
háborúra a katonákat. Még így is megtörtént, 
hogy a légiók fellázadtak.2

A század elején földrengető harczokban po
litikából, szenvedélylyel marakodó dühvei vesz 
részt a római nép, a század végén már typikus 
polgárháborúkat látunk, politikai klikkek vetély-

1 Magni pueri niagnise cénturionibus orti. Sat. I. 6.
2 Vadonál megtagadták Antoniusnak az engedelmes

séget, Lucullusnak Armeniában, sőt egy ízben Caesar
is alig bírta lecsendesiteni a , commilitones“-1.

kedését egy békére vágyó országban azért, hogy 
melyik hozza meg (és melyik fölözi le) a béke 
áldásait.

Caesart a pharsalusi győzelem után diadallal 
fogadják Rómában, de egyszerre elkeserednek 
a kedélyek, mihelyt a háború folytatására tesz 
lépéseket. Bármennyire megdöbbentő volt is 
Pompeius tragikus halálának híre, mégis általános 
megkönnyebbülés volt érezhető, mert a háború 
végét remélték.

Caesar, a katonák bálványa, alig bírta Thap- 
rusnál a győzelmet kivívni az általános háború- 
gyűlölet miatt, Mundánál pedig kicsi híja, hogy 
maga is oda nem veszett.

A katonáknak kiosztott földek birtokosai föl
dönfutók lettek és átkozták a háborút; a míg 
Caesar csatázott, Rómában lakbérforradalom 
tört ki és Antoniusnak a fórumon 800 polgárt 
kellett leöletni, hogy helyreálljon a rend.1

Mindenki belement a háborúskodásba, min
denki megundorodott a politikától. Jó társasá
gokban az volt az elv : „politikáról pedig szó 
se essék“.2 Irigyelték azt, a ki a „közös és vég
zetes nyomorúságoktól tovább élhetett“.3

A levert hadvezérek, a bukott párt emberei 
sorra öngyilkosok lesznek. Manlius Torquatus, 
M. Petreius, Scipio, Cato önkezükkel vetnek 
véget életüknek, a nagy Pompeius Egyptom 
partjainál, Qn. Pompeius és Labienus Mundá
nál esnek el, Sulla fiát, L. Afraniust a thaprusi 
ütközet után végezteti ki Caesar.

Egy-két évig úgy látszik, hogy Caesar meg
adja a békét a világnak. Ideje is volt már. 
Egész Itália zúg a telepes-katonák erőszakos
kodásaitól, a földjüktől megfosztottak jajveszé- 
kelnek, a katonák újabb ígéretek beváltását sür
getik, a tehetősebbek vagyonkobzásoktól tarta
nak és a pénz oly kevés volt, hogy „még a va
gyonos osztályból is kénytelenek voltak kétség- 
beesett árakon eladni házat, villát, mezőt, mű
tárgyat, járandóságot, hogy csak készpénzhez 
jussanak“.4

44 márczius 15-én meggyilkolják Caesart.
Újra végükláthatatlan zavarok, új rémület a 

vagyonkobzásoktól, új iszonyodás a sorozások
tól, új háborúk, új pusztítások, új földosztások 
és vér, ismét, ismét tengernyi vér!

Hiába akart Brutus szónokolni a tett után a 
senatusban, a senatorok elszaladtak. Hiába akar
ták a vérestógájú szabadsághősök gyűlésre 
hívni az utcza népét, elbújt előlük minden em
ber és aggódva és iszonyodva házába zárkó
zott mindenki.6 Az első rémület elmúltával pe
dig tagadhatatlanul óriási többség állott azok 
pártjára, a kik a helyzet változatlanságát hirdet
ték, Caesar örökségét tiszteletben tartották, kor
mányát folytatni kívánták és a „rend“ emberei
nek mondták magukat. A szabadsághősök a 
Keletre szorultak, Brutus Athenaebe jött, sere
get gyűjtött az ázsiai templomok kincsein és 
besorozta az athenaei ifjúság lelkes csapatát,

1 Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. Világ- 
könyvtár. 111. 19.

2 Cicero Brutusában mondja Atticus.
3 Ugyanott mondja Brutus.
i Ferrero id. mű. III. 283.
5 Plutarchos: Julius Caesar.
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azt a keveset, a kik még hitték, hegy lehetsé
ges Rómában szabad, polgári köztársaság, a 
kik még hitték Brutus-szal, hogy ők a régi ró
mai szabadságért és az ősök nemes hagyomá
nyaiért küzdenek. Ezek között volt Horatius. 
A 42. év tavaszán megkezdődött a háború, Ho
ratius Brutus seregével a szigeteken, majd Kis- 
Ázsiában harczolt, elfoglalták Lykeiát, majd Aby- 
dosnál egyesülve, átmentek Macedóniába, eláil- 
ták a Via Egnatiát és szembementek Philippi 
mezőin a nyugatról elősiető Antonius seregével. 
Cassius a kibőjtölés, a kiéheztetés mellett volt 
s az egymással szemben elsánczolt két sereg 
különös helyzetbe jutott a 42. év szürke, esős, 
szeles októberében. A tétlenségtől mindnyájuk 
akarata hamarosan belésenyvedt a sorsnak való 
megadásba. Horatius, a kit Brutus tribunus 
militumnak, egy legio parancsnokának tett meg, 
végigjárta Kis-Ázsiát és végigbőjtölte a rettene
tes philippii októbert. Azt írja egyik versében, 
melynek terve bizonyosan e napokban szüle
te tt. „Rettentő vihar borította el az eget, Jupi
ter esőt, havat zúdít ránk és hol a tengeren, 
hol az erdőn felbődül Thrácia szele. Barátim, 
lopjuk el ezt a napot s míg inaink bírják s míg 
szabad, simítsuk homlokunkon a koránjött rán- 
ezokat. Elő egy boroskancsót, valamelyik isten 
majd csak rendre fordít tán mindeneket“.

Tudjuk, hogy Brutus serege leverte Octavia- 
nusét, de viszont Antonius legyőzte Cassiust, 
a ki öngyilkos lett. De pár nap múlva Brutus 
seregét is szétkergette Antonius, Brutus kard
jába dőlt, a katonák futottak, ki merre látott 
és Horatius is eldobta pajzsát.

A rémület, a szégyen, a hontalanság napjai 
után jött az amnestia, mit Octavianus hirdetett, 
és Horatius, a szabadságharezos sereg fényes 
ezredese Rómába sietett.

Édesatyjának már csak hamvvedrét öntözhette 
könnyeivel, kis falusi jószágát a győző katonái
nak ajándékozta. A „mélyen megtört ifjú“ mód 
és remény nélkül, nem bírva otthonnal, egyedül 
személyes tehetségére lön utalva 23 éves korá
ban“.1 Hogy megélhessen, a mi kis pénze volt, 
azon vásárolt magának kis irnoki állást a quae- 
sturán, a pénzügynél; jövedelme nem lehetett 
sok és nem is nagyon kényeztethették alacsony 
műveltségű hivatalnoktársai. Valószínűleg szár
mazása miatt is volt gúnyban és lenézésben 
része.

Csak, a ki hasonlón keresztülment, érezheti 
át egészen azt a kedélyállapotot, mely a gon
dos szeretettel nevelt, legniagasabbrendű mű
veltséggel kicsiszolt lelkű, tekintélyes katonai 
rangú 23 éves fiatalembert kínozhatta akkor, a 
mikor ránézve minden, rang, tekintély, szép 
jövő, nagy igények, minden elveszett, a mikor 
jó édesatyját, az egyetlent, a ki őt szerette, 
nem láthatta többé, a mikor „fájdalmas volt 
az elmúlt bajok emlékezete lelkének és még 
fájdalmasabb az eljövendők várása“.2

Ebben a hangulatban jaj annak, a ki szem elé 
kerül, ebben a hangulatban a kákán is akad 
csomó és mindenki ellenségünk, a ki szeren

1 Ribbeck: A római költészet tört. 11. 129.
2 Cicero Brutus-ában.

csésebb, a ki nem szenvedett annyit, a ki nem 
vesztett annyi jóbarátot, nem látott annyi halált, 
mint mi. Ilyen lelkiállapotban a hibákat kétsze
resen látjuk, a félszegséget hibának, a rossz szo
kást bűnnek, a korlátoltságot butaságnak bélye
gezzük. Az elkeseredett lélek mar, mint az eczet.

A sok szenvedés, a hirtelen balsors Horatius- 
ból is satyrikust csinált. Verseket kezdett írni, 
költeményeket tele keserűséggel és támadással 
az emberek ellen.

Bár azt mondják, hogy első irodalmi művei 
a sermones (a satyrák) voltak, nagyon könnyű 
belátni, hogy a mikor csípős, haragos és finom, 
kedves versek közül kell válogatnunk, akkor 
ezek közül a keserű hangulatú költeményeket 
fogjuk az elkeseredett hangulat termékeinek tar
tani, míg a vidám önuralom versei csak a lehig- 
gadás, a megnyugvás idején születhettek. Ez a 
nagyon egyszerű belső indítóok visz arra, hogy 
Horatiusnak időrendben első költeményeiül azo
kat tartsuk, melyeket ő iambinak nevez,1 me
lyekről azt mondja, hogy a csipkelődő Archi
lochus nyomán írta őket sa  melyek egyes sze
mélyekről szólva, javarészt kíméletlenek, erősek 
és sokszor marón keserűek.

Időben talán legelső az2, melyben kiván
dorlásra buzdítja honfitársait, a mikor a hábo
rúból visszatérve látja, hogy az emberek, az 
otthoni állapotok mit sem változtak, folytonos 
pártoskodások dúlnak a polgárok között, úgy 
hogy már nem is érdemes élni Itáliában.

A hazatért katona elégedetlensége látszik meg 
abban a versében is, a mely egy háborúban 
meggazdagodott pöffeszkedőt;i gúnyol ki. Ugyan
csak kíméletlenül támad egy méregkeverő kerí- 
tőt, a nápolyi Canidiát1 és még egy csomó is
meretlen embert, a ki a háborús viszonyok sze
rencsés kihasználásával felkapaszkodott.

De a megpróbáltatások különbözőkép hatnak 
az emberekre. A gyenge lelkűt egészen megtö
rik, az erőszakos és irigy természetet egész éle
tére durvává és harapóssá teszik, csak az erős 
vonja le az egészséges és mérsékelt tanulságot 
és az igazán finom lélek tud szenvedései után 
is mosolyogni, a hogyan csak a jó ember vé
gezi a megrovást is szeretettel. Horatius éles 
keserűségén is hamarosan felülkerekedik müveit 
szelleme, jó természete, kedves vidámsága s az 
első iambusok után csakhamar nevetve6 kezdi 
megmondogatni az igazságot és megjelennek a 
sermones (a satyrák, miket ő csevegéseknek 
hív), a melyek már nem egyes személyeket 
pellengéreznek ki, csiszolt, társasági nyelven 
vannak írva. megcsillan bennük a humor és 
nemritkán az öngúny is.6 A humor és az ön
gúny a lélek hajlékonysága. A humor a szen
vedés, a nyomorúság könnyein át is mosolyog 
és az öngúny a mások megszólásához nem 
felejti el hozzátenni: „én sem vagyok különb“.

1 Ezeket a gyakorlat Epodon liber nek, epodus-ok- 
nak nevezi.

2 Az Epodon Liber 16.
3 Epod. 4.
4 Epod. 5. és Sat. I. 8.
5 Ridendo dicere verum.
i; Pl. az Epod. 2. vége, vagy számtalan hely, hol 

saját hibáin mosolyog.
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De Horatiusnak alaptermészetén kívül, továbbá 
a háború nyomorúságainak emlékét elhomályo
sító idomulása mellett még külső körülményei 
is elősegítették, hogy a iambusokat sermones 
és a könnyedén csúfolódó sermonest az élet- 
bölcseség énekei, a carmina1 váltsák fel. Köl
tői munkássága ugyanis volt iskolatársainak, 
majd a kor jeles költőinek2 is felhívta figyel
mét, az ő révükön Maecenas szál került össze
köttetésbe, anyagi helyzete megjavult, előkelő 
társaságba került, a hol nem nézték le,3 sőt 
Maecenas barátságára méltatta és tőle kis falusi 
birtokot kapván, teljes anyagi függetlenségre 
tett szert. Sorsa jobbrafordultával teljes függet
lenséggel hozzáláthatott költői munkásságában 
ahhoz, a mit legfőbb hivatásának és érdemének 
tartott, t. i. a carmina írásához. Ezekben e köl
teményeiben és a későbbi leveleiben (epistulae) 
fejlődnek ki és nyilvánulnak meg leginkább 
azok a benyomások, melyeket a háború a költő 
érzékeny lelkére gyakorolt.

Felszínes lelkek talán gyorsabban visszahat
nak, de a tartalmas kedély mélyen magába 
veszi, feledhetetlenül megörökíti a szenvedések 
tanulságait és éretten feldolgozva, bölcsen ki
egészítve adja elő örök időkre szóló alkotásai
ban. A huszonkétéves ifjú rettentő tapasztalatai 
a harminczéves férfi életbölcseségében kikristá
lyosodva kerülnek elénk. Hangja sem oly csí
pős már, mint a iambusokban, inkább enyelgő, 
tréfás, humoros, mint a csevegésnél, a szelle
mes beszélgetésekben szokás. Énekeiben ez a 
hang komolyabbra válik, bár a derű, a nyugodt, 
fölényes kedély vidámsága itt is uralkodik.

Ennek a hangváltozásnak nemcsak az a leg
egyszerűbb ok az oka, hogy Maecenas pártfo
gásába kerülvén, anyagi gondjai, minden jó
kedve eirontói, messze elmaradtak tőle, sőt 
nemcsak a jobb, sőt legelsőrendű társaság csi
szolt beszéd- és írásmódja hatott rá, hanem 
sokkal mélyebben eredő tényezők is járultak 
ahhoz, hogy a keserű csipkelődés és catubusi 
nyerseség kiveszett a költő müveiből.

Czéloztunk már rá, hogy az olyan gyengéden 
nevelt és a természettől olyan ruganyos kedélyű 
ember, mint Horatius, csak ideig-óráig kesered- 
hetik el. s ha sorsa kissé jobbrafordul, a bajo
kon, hibákon nem átkozódni, hanem csak mo
solyogni fog ; az irigységből csak a hihetetlenül 
éles megfigyelés marad s az embergyűlölet va
lami emberszerető világmegvetéssé változik.

Az a katona különben is, a ki érezni tud, a 
háborúból, a hol az embereket annyit és oly 
sokféleképpen látta szenvedni, a hol maga is 
annyi gyötrelmen ment át, a háborúból az em
berek hibáinak nagy megértésével, gyarlósá
gaink olyan világos megmagyarázásával, annyi 
meleg szeretettel, megbocsátással a szívében 
jön haza, hogy keserűségein előbb-utób’o a hu
mor, a megértés, az öngúny, a mosolygó igaz
mondás fog győzni Ezek az igazi horatiusi 
hangulat gyökerei.

Horatius epikureus volt, a mint hogy abban

1 Ezeket hívják ódáknak.
2 Vergilius, Varius, Plotius Tucca.
3 Sat. I. 6. Lásd: Detto: Horaz. 48.

az időben ez volt a divatos korszellem. De nerh 
elég ezt megállapítanunk, mert nem egészen 
magától értetődő, hogy a háromszáz évvel az
előtt1 alapított bölcseleti rendszer volt éppen 
akkor korszerű Rómában és főként nem termé
szetes, hogy a java férfikorában élő Horatius 
legyen éppen ennek a rendszernek legkifejezőbb 
képviselője.

Kői szellemet diktálni nem lehet, a mint hogy 
sohasem a rendszer, a maga akadémikus elmé
letével a fontos, hanem az a tény, hogy azt 
egy kor elfogadja és az a mód, a hogyan és 
azok az okok, a mikért azt a rendszert a több
ség magáévá teszi.

Epikuros életbölcseletének kétféle felfogása 
van. A laikusok az élvezetet tartják legfőbb 
jónak, az élvezethajhászást tartották életük czél- 
jának és elmerültek a gyönyörökben. A gyö
nyörökhöz vezető út a gyors vagyonszerzés s 
ez a polgárháborúk vagyonkobzásaiban, a bir
tok folytonos gazdacserélésében, a légionáriusok 
zsákmányában és ajándékaiban nagyon bő al
kalmakra lelt. A sokat zaklatott, sokat szenve
dett katonák, a tönkrement kereskedők, a tömér
dek ingatag sorsú kézműves, kispolgár, a sok 
kis értelmiségű szabados mind, mind könnyen 
megértette ezt a csábító életfelfogást. Annyi em
ber pusztul el, annyi gazdag lesz koldus, annyi 
koldus lesz gazdag, olyan bizonytalan a sors, 
olyan rövid az élet: éljünk addig, a míg lehet. 
Rövid, érthető ez a philosophia és a nagy tö
megek mindig szívesen voltak hívei.

Pedig mi sem állott távolabb Epikurostól, 
mint ezek a malaczok.2 Az iskola alapítója való
ságos önmegtartóztató szent volt. Tanításában 
nem is az élvezet a lényeg, hanem a belátás, 
az élvezetek bölcs megválasztása, a félelem azok
tól az élvezetektől, melyek fájdalommal érhetők 
csak el, fájdalommal jelennek meg, vagy fáj
dalom követi őket. Es melyik élvezet tiszta 
egészen ? Epikuros híve annyira fél a fájdalom
tól, hogy kerüli miatta az élvezetet is és csak 
a szellemi, erkölcsi, legmagasabbrendű élveze
tektől nem retteg. Élvezd, a mid van, a mit 
életed, korod, vagyonod enged, élvezd, jaj de 
ne nagyon. Ne nagyon, mert csak a mérséklet 
nem hoz kínt terád. Ne nagyon, mert az igazi 
jó csak a teljes nyugalom, a léleknek min
dentől való mentessége.3

A fáradtság bölcsesége ez és az öregségé. 
Pihenni, nyugodtnak lenni ez a legfőbb jó a 
világon.

A világháború viharában hányódott intelligens 
embernek, a világot kirabló rómainak, az em
bernek, a kit Ázsia kéjbe fürösztött, Gallia zord 
erdei, gyilkos mocsarai gyötörtek, a ki a par- 
thusok nyilát hallotta zúgni feje fölött: annak 
nyugalom, pihenés, otthon kellett. Az fáradt 
volt. Az fiatalon is mértékletes tudott lenni, az 
ifjú fejjel, korán őszült hajjal, harmincz évvel a 
vállán vén bölcs tudott lenni. Nem az élveze
tek bölcseleté ez, hanem a fáradtságé.

Ezzel az életbölcseséggel velejár az életnek

1 Kr. e. 342-ben szül. Epikuros.
2 Horatius kifejezése: Porcus Epicuri sum.
3 Az „axapá^ia“.
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igen nagy és igen okos szeretete. Rengeteg 
előkelő ember halt meg a proscriptiókkal, sokan 
önkezükkei vetettek véget életüknek, sok elesett 
az ütközetekben és nem csekély azok száma 
sem, kiket a győztesek kivégeztettek. Sok fiatal 
és javakorbeli élet szűnt meg hirtelen erőszak
kal és Horatius a philippii mező két nagy mé
szárlásában sok sápadt római ifjú arczot lát
hatott földreborulva és az ilyen látvány erős 
leczke arra, hogy nagyon megszeressük az éle
tet, örömmel fogadjuk, úgy a hogy van, sze
rényen örüljünk minden kis örömének, mert 
hiszen olyan könnyű elveszteni ezt az életet és 
vele mindent, mindent, a minek örülni lehet.

Élvezzük az élet minden ajándékát, de vi
gyázva, mert elfogy, vigyázva, mert megárt, 
vigyázva, mert úgy se tart soká.1 Örüljünk, 
mulassunk, éljünk, mert jön majd a halál. Ho
ratius leikéből kitörölhetetlen Philippi mezője, 
ő az életnek a végét is látja és mindig maga 
előtt látja a végét. Epikuros költőjénél senki 
többször meg nem énekelte a múlandóságot. 
„Előbb-utóbb csak eljő a halál“, ez Horatius 
költészetének és az egész század életének re- 
frainje.

A fáradtság s a rövid élet csöndes, békés él
vezése, a lelki nyugalom vágya tartott vissza 
sok, sok embert a házasságtól, sőt ez tette őket 
képtelenné a szerelemre is. „Ne quid nimis“ 
énekelte Horatius, s a szerelem bizony nagy 
túlság; már akkor a Chloék és Pyrrhák ked
velése sokkal mérsékletesebb mulatság, nem 
jár nagy lelki rázkódtatással, meg gondokat 
sem okoz. Ebből az általános életfelfogásból 
következett, hogy Augustusnak már szigorú 
törvénynyel kellett kényszeríteni a rómaiakat a 
megházasodásra.2 A híres törvényt meghozták, 
de meg nem tartották.

A modern értelemben vett szerelmet a clas- 
sikus ókor különben sem ismerte, hanem Ho
ratius kortársai még a házasságra vivő mélyebb 
érzelmektől is irtóztak. A férfiak pihennivágyá- 
sán és izgalmakat kerülni törekvő életfelfogá
sán kívül nagy oka volt ennek bizonyára a 
magasabb osztályok nőinek romlottsága is. 
Pompeius elválik Muciától, mert Caesarral gya
núsítja meg, Caesar elválik Pompeiatól, mert 
Clodiust nála találták, Lucullus elbocsátotta ne
jét, Clodiát, mert az saját testvérével, Clodius- 
szal került hírbe. Ugyanez történt a másik Clo- 
diával is, Metellus Celer feleségével, Catullus 
Lesbiajával. Magát a kiváló Serviliát is, Brutus 
anyját, Caesarral hozta össze a hir. Julia, Augus
tus leánya kicsapongásai miatt számkivetésre 
jutott. Ez a sok száz ismeretes viszony közül 
kikapott pár eset is mutatja, hogy igazuk volt 
a fáradt epikureusoknak, a mikor féltek a sze
relemtől és nem házasodtak meg azon való ag
godalmukban, hogy lelkűk nyugalmát elve
szítik.

A szerelmet méltán helyettesítette náluk egy 
más érzelem : a barátság. Horatiusnak talán a 
leglendületesebb dala valamennyi közt az, a

1 Dum loquimur, fugerit invida aetas I Carm. I. 11.
! A Lex Papia-Poppaea, Kr. e. 9-ben. Horatius

dicséri a Carm. Saeculareban, a 10—27. sorokban.

melyet Pompeius Varushoz írt, a mikor az Ró
mába visszatért. Együtt harczoltak Brutus alatt, 
együtt sátoroztak a táborban és a tábori élet 
kényelmetlenségei egymásra utalják, a kölcsö
nös szívességek örökre lekötelezik egymásnak 
a bajtársakat. Együtt szenvedték a hadjárat 
szenvedéseit és ezek emléke mindeneknél szo
rosabb baráti kötelék. Horatius szinte nem is 
tudja, hogyan fejezze ki örömét rég nem látott 
barátjának hazatérésén és kijelenti, hogy érthető 
és megbocsátható lesz, ha igaz örömében túl
lép a határokon.

Vergiliust, lelkének jobbfelét,1 Variust és Plo- 
tius-t is nagyon szerette. Maecenas iránti meleg 
hálája, igaz megbecsülése és őszinte barátsága 
teljesen megszüntette a királyi sarjadék2 és a 
szabados fia között levő korlátokát és annyira 
ment, hogy a mint megjósolta a költő, Maece
nas halála után pár hónapra maga is utána
ment. 3

A ki érzi gyengeségét, a ki elvesztette lelké
nek ifjúságát és a ki a balsorsban nagyon rá
szorult a jóbarátok támogatására, csak az tudja 
igazán értékelni, megbecsülni és viszonozni a 
a barátságot.

Az embereken kívül volt Horatiusnak még 
egy nagy barátja: a természet. Szokatlan és 
különös jelenség általában az ókorban, de fő
képp az alexandriai tudákos költészet idején, 
a mikor a pásztoridyllek is annyira távol estek 
az igazi pásztorélettől, akár a Lajosok csipkés és 
selymes pásztorleány-marquise-ainek gáláns ka
landjai.

A természet szeretete nincs is meg Epikuros 
rendszerében és ha Horatius korában mégis el
elterjedt és divatossá vált, ez valami új vonás, 
és időszerű romai vonás az epikureismus római 
megvalósításában. Okai is részben az itáliai 
életben, részben a hosszas háborúkban kere
sendők.

A köztársaság utolsó százada az előbb tisz
tára agrár Itáliát merkantilissá tette. A parasz
tok részben a földkobzások, részben a latifun
diumok miatt kis földjüket jórészt elveszítvén, 
a városokba tolultak, főként Rómát özönlötték 
el, kézművesek, kereskedők, szállítók, napszá
mosok ingyenélők, városi lakók lettek, katonákká 
váltak és fegyverben töltöttek hosszú esztendő
ket. A természettől elszokott városiak megis
merték Hispania, Gallia és Kelet legszebb vi
dékeit, a sok utazástól, sok hadjárattól, a sok 
hányattatástól testileg-lelkileg kimerülve, féltek 
előbbi izgalmas, Iótó-futó, ideges városi életü
ket újrakezdeni. Nyugalom kellett nekik, nyu
galmat pedig csak a föld ad, a csöndes kis 
falu. A tehetősek birtokot vásároltak, a veterá
nok földben kapták ki hosszú szolgálatuk jutal
mát és a legvitézebb katonának is, a ki a há
ború előtt talán kézműves volt a Suburrában, 
vagy zsákoló a Tiberis-parton, véres harczai 
közt egy kis falusi birtok lebegett szemei előtt, 
a hol a legújabb divat szerint majd szőlőt, majd 
meg olajfát ültet, „vagy a szoros völgy pázsitján

1 . . . animae dimidium meae. Carm. I. 3.
2 Maecenas atavis edite regibus . . . Carm. I. 1.
* Kr. e. 8, nov. 27.
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bolygó tinók tálkáiban gyönyörködik, vagy tiszta 
mézet új edényben félrerak, vagy nyírja finom 
gyapjait“.1

A ki túlélte a véres háborúkat, annak teljesült 
is vágya, mert Lucullus, Pompeius, Caesár, 
Octavianus légióikat mind gyarmatosították, 
mindenkinek földben adták ki végkielégítését.

A tehetőseknek a római házon kívül a vidé
ken villáik, üdülőhelyeik, fürdőtelepeik voltak 
és általános lett a nagyvárosi munka és élve
zetek után a menekülés a vidékre: pihenni. 
Sőt olyanok is voltak nem kis számban — és 
nem földbirtokosok — a kik, mint Horatius, 
vagy Vergilius, igazán csak akkor hagyták el 
falusi magányukat, ha kénytelenek voltak vele.

Igazán megható az az öröm, a mivel Hora
tius kis Sabinum-ának tudott örülni és az a 
nagy lelki egyszerűség, a melylyel az udvarnak 
ez a legfinomabb, legcsiszoltabb költője és a 
legnagyobb uraknak raffinált szellemességű ba
rátja elbeszélget egyszerű falusi szomszédjával, 
Ofellus gazdával2 és milyen benső gyönyörű
séggel látja, hogy hogyan mosolyognak a falu-, 
siak, mikor ő ás és kapál.

Úgy látszik, ez még jobban tetszett neki, mint 
az, hogy Rómában ujjal mutogattak rá, mint a 
legnagyobb költőre, bár ennek a jelentőségével 
is tisztában volt. Megmondja harmadik óda
könyvének a végén :3 „Nem halok meg egészen. 
Lényem nagyrésze kikerüli a halált.“ A múlan
dóság nagy költője itt halhatatlanságot jósol 
magának. Egyetlen hely egész költészetében, a 
hol a hálál túléléséről beszél.

Beteljesült az is, a mit halála idejéről jósolt, 
valóra vált az is, halhatatlanná vált művei által.

Halhatatlanná, classikussá az tette őt, hogy 
örök emberit énekelt meg: egy életkor élet-és 
világfelfogását fejezte ki örökszép formában : 
az öregkorét. A míg meglettkorú, lehiggadt, 
sokat tapasztalt, sokat fáradt, sokat csalódott 
emberek lesznek a földön, addig Horatius élet- 
bölcsesége érvényben marad. És a mig az 
ifjúság túlteng erejének, életképességének érzé
sében és reményeinek végtelen tereket nyit a 
fiatalos képzelet, addig az iskola fékező, nevelő 
munkájában mindig örömmel fogja felhasználni 
Horatius pattogó sententiáit.

De Horatius nemcsak classikus. A kövér kis 
emberke a maga korában modem is volt. Ujjal 
mutogatták egymásnak az emberek, mert egész 
kora éppen úgy a hosszú háborúk rokkantja 
volt, éppúgy élvezni, de éppúgy pihenni is vá
gyott, mint ő maga.

És éppen ezért korának letűnése után is sok
szor lett még Horatius időszerűvé, ha a cultur- 
világ kifáradt, megöregedett, vagy háborúkban 
elvérzett. A napóleoni háborúk alatt és után 
Horatius a legfrissebb poétákkal versenyzett 
népszerűségben, tekintélye, aesthetikai piedestálja 
szent és sérthetetlen volt, főképp Németország
ban.4. Nálunk pedig ugyanakkor a nemzet egész

1 Epod. 2.
2 Sat. II. 2.
3 Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libi

tinam. Carni. III 30
4 Főkép Heyne iskolája. Teuffel : Charakteristiken. 

Teubner, 1889 436.

irodalma úgyszólván egyedül az ő iskolájába 
járt. A jó öreg urak csöndes magányukban 
mindig olvassák, de fordul úgy az idő, hogy 
ifjak és férfiak is különös rokonszenvvel for
dulnak feléje: akkor, a mikor elöregszik a 
világ. Dr. Szentirmai Imre.

A mérés.
(II. közlemény.)

A fénymérést tudományosan photometrálásnak 
nevezik. Egysége a normálgyertya, a melynek 
igazán édes-kevés köze volt először a czenti- 
méterhez, de ma már annak is van. Tudniillik 
a normálgyertya (Hefner-gyertya) valóságban 
ma már nem gyertya, hanem határozott mére
tekkel bíró kis nyíltlángú mécs, melynek bele 
amilacetátba nyúlik és az adja a lángot. A normál- 
fényegységet akkor nyerjük, ha a bél annyira 
van felcsavarva, hogy az amilacetát-láng pon
tosan 40 milliméter hosszú. így lett köze a 
czentiméternek — igaz, hogy tudományos alap 
nélkül — a fényegységhez is. A normálgyertya 
elnevezés onnan ered, hogy régebben angol

spermacet-gyertyát használtak fényegységnek, 
mely körülbelül annyi fényt adott, mint a Hef- 
ner-egység, azonban ezt az egységet nem szol
gáltatta elég pontosan egyformán.

A fénymérés ma sem elég tökéletes, noha 
egyre nagyobb szükség lenne rá. Erősen függ 
az egyéni megfigyelőképességtől, mert azon 
alapszik, hogy egyenlő megvilágításokat kell 
megítélni Kellő gyakorlattal elég biztos ered
ményt lehet mégis elérni benne.

Legegyszerűbb photometer a Rumford-féle, 
a mely lényegében egyszerű pálczából áll. A 
pálczát fehér fal elé állítom, azután nem nagy 
távolságra tőle teszem a Hefner-féle fényegység- 
lámpát. Ennek folytán a pálcza árnyékot fog 
vetni a falra. Minél erősebben világítom meg 
a falat, valamely árnyék annál sötétebb lesz 
rajta. Ezt a tételt használjuk most fel a fény
források összehasonlítására.

Ha ugyanis meggyujtom a vizsgálandó lám
pát, kissé más vonalban, mint a normálmécs, 
attól a pálcza egy második árnyékot fog vetni 
a falra. Ha a vizsgálandó lámpát olyan távol 
teszem, hogy a pálcza két árnyéka teljesen egy
forma erős, befejeztem a fénymérést. Egysze
rűen csak le kell még mérnem a lámpáknak a 
faltól való távolságát és akkor a mért fény 
annyiszor erősebb a normálgyertyánál, mint a

1. Rumford-féle photometer.
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távolságok hányadosának a négyzete. Mondjuk 
a vizsgálandó lámpa 2 méterre volt, az amila- 
cetát lámpa V» méternyire, akkor kettő elosztva 
egy féllel, kiad 4-et, ennek a négyzete pedig 
16, vagyis a keresett fényerősség 16 gyertya
fény.

Mert a megvilágítás erőssége nagyobb mér
tékben fogy, mint a távolság. Ha például a 
fényforrást 2-szerte nagyobb távolságra viszem 
áfáitól, akkor az a falat most már 22 =  4-szer 
gyengébben világítja meg, vagy ha 5-ször köze
lebb teszem, akkor viszont 52 =  25-ször erőseb
ben világítja meg, mint előbb.

Mindenki tudja, hogy ha a papirost valahol 
bezsírosítom, ott sötétebb folt támad. Ennek 
az az oka, hogy a zsíros hely jobban átbocsátja 
a sugarakat, mint a nem zsíros hely; vagyis 
kevesebb sugarat ver vissza szemünkbe, mint 
a többi részek, ennélfogva sötétebb benyomást 
gyakorol reánk. Ezt a tapasztalatot is felhasz
nálhatjuk fénymérésre.

Veszek egy papirost, melyen zsírfolt van. 
Ha mindkét oldalról egyformán világítom meg,

2. Modern nráciziós-photometer. A középső állványon a Lummer- 
Brodhum-féle prizma van, a mely nagyjából éppen oly módon mu
tatja két fényforrástól származó megvilágítás egyenlőségét, miht a 

zsírfoltos photometer.

a zsírfolt eltűnik, mert amennyivel kevesebb 
fényt ver vissza egyik oldalon a zsíros rész, 
mint a többi felület, ugyanannyi meg átszürő- 
dik a túlsó oldalról a zsíros folton keresztül. 
(Egészen ugyan ekkor sem tűnik el a zsírfolt, 
mert más elnvelőképessége van, mint a tiszta 
papirosnak, de nehezebb észrevenni.) A további 
már megint csak a fényforrások távolságá
nak a méréséből és az előbb közölt számítás
ból áll.

A fényforrás világítóképességétől meg kell 
különböztetnünk annak fényességét. A fényes
ség az a fénymennyiség, melyet a fényforrásnak 
egy négyzetmillimétere lövel ki. Mesterségesen 
izzított testnél (tehát olyannál, mely a fényt 
nem a saját égése által löveli ki) a fényesség 
rohamosan nő, ha a hőfokot csekélylyel emel
jük is. Például ha az Auer-harisnya hőfokát 
sikerül 1600°C-ról felemelni 1700°C-ra, vilá
gítóképessége megkétszereződik. A villamos 
izzólámpa szálának hőfokát 2000 fokról 3000 
fokra emelve, a fényerősség 130-szor megnö
vekszik, de, sajnos, ilyen magas hőfokon az 
izzó szál még a légüres üvegtestben is elég, 
vagy inkább elpárolog, elporlik. Az úgyne
vezett félvattlámpák éppen azért bírnak ilyen 
kedvező fogyasztással, mert az üvegkörtébe

nagynyomású nitrogént töltve, megakadályoz
hatjuk a túlizzított, tehát aránytalanul előnyö
sebben világító fémfonál elpárolgását. Ezek a 
lámpák azonban még drágák és csak rövid 
élettartamot érnek el.

A villamos ívlámpák egy négyzetmilliméter- 
nyi izzó felülete a fénytadó szénpálcza kráte
rében 4100-szor több fényt lövel ki, mint az 
izzólámpaszál négyzetmillimétere, mert előbbi
nek hőfoka kétszer annyi, mint utóbbié, azaz 
4000° C.

„A Nap hőmérséklete 6000° C, ennélfogva

fényessége (^o{jo) =  3 '2 közelítőleg 530,000-

szer akkora, mint az izzólámpáé, vagyis a felület 
minden négyzetmillimétere ennyiszer több ener
giát sugároz ki.“ Vagy másként: a Nap fényes
sége 130 szór akkora, mint az ívlámpáé. „A Nap 
világítóképességéről természetesen közvetlen 
mérőszámot nem adhatunk, hanem kerülő úton 
ki lehet számítani, hogy, az összes kisugárzott 
energiájának méréséből, hogy a nyári delelő 
Nap úgy világít meg egy lapot, mint körülbe
lül 46,000 gyertya fénye egy méter távolból; 
ebből következik, hogy a Nap világító képes
sége — tekintve, hogy 149.000,000 kilométer 
távolban van — ezer quatriltio (1027) gyertya
fénynek felel meg.“

Megemlíthetjük még itt azt is, hogy történt 
már lépés az úgynevezett hidegfényű lámpák 
szerkesztésére is. Ez hozta létre az Elbert-féle 
luminiscens-lámpát, mely éppen egymilliószor 
gazdaságosabb, mint a ma forgalomban levő 
villamos izzólámpák, úgy hogy egy luminiscens 
gyertyafény 100 éven át folyton égetve, a buda
pesti békeidőbeli 6 filléres áramár mellett bele
kerülne 2 korona 10 fillérbe, azaz óránként 
0'0000024 fillérbe! Sajnos azonban, ez a mesés 
világítási mód — a villanytelepek nagy örö
mére — még igen tökéletlen, ezideig fényesebb 
lámpát, melynél megerőltetve valahogy olvasni 
lehet, nem tudtak még előállítani. Hideglám
pának azért nevezzük, mert itt a villamos ener
gia túlnyomóan fénynyé, nem pedig meleggé 
változik. Tudós physikusok megmérték azt is, 
hogy a jelenlegi lámpákban a felhasznált ener
giának legfeljebb egy százaléka válik fénynyé, 
a többi meleg alakjában elkallódik!

Hogy a világítás nagyon közérdekű tárgyá
nál kissé bővebben időzzünk, itt is szembe
tűnően látjuk a mérések értékét. Ha valaki 
petróleummal világított és át akar térni vala
mely más modern világítási módra, nem szokta 
nézni, hogy ugyanakkora fényhatás, a mennyit 
az ideig élvezett, mennyibe kerül gázzal vagy 
viianynyal, hanem azt, hogy „mit fizet a komám 
gázért vagy villanyért“, tekintet nélkül a fény
mennyiségre. Ez igen hamis alap a költségek 
megítélésére és hogy a legkitűnőbb világítás
nak, a villamosságnak reclámot csináljak, el
árulhatom, hogy pont annyiba kerül, mint a 
takarékos Auerégős petroleumvilágítás, termé
szetesen egyenlő fényeffectus mellett. íme az 
adatok, a budapesti piacz háború előtti közepes 
viszonyai szerint
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‘ Egy gyertyafény egy órára belekerül:

villamos ívlámpánál . . . 0060 fillérbe
„ lángívlámpánál. . 0 036 „

tantal-lámpánál . . . . .  0102
Wolfram-ésOsram-lámpánál 0066 „
petroleum-körégőnél . . . 0-120
petroleum-Auernál. . . .  0-065
gáz-lepkelángzónál . . . 034 „
Auer-gázlámpánál . . . .  0-034

Szóval ha a mérési eredményeket nézzük, a 
Wolfram-lámpák még a petroleum-Auerral is 
felveszik a versenyt olcsóság tekintetében. Fenti 
árakban még a lámpák, illetve izzótestek kar-

K  L
3. A gázóra működésének sémája.

bantartási költsége nincs számbavéve. A ki tehát 
többet fizet villamosságért, mint a mibe néki 
a petroleum került, az fényesebben is világít. 
Ha kisebb fényerejű izzókat fog beszerezni, 
elérheti a régi költségeket, sőt tekintve a taka
rékoskodás nagy lehetőségét, jóval olcsóbban 
jöhet ki

A világítási technika csodás fejlődését a mai 
kor öregei úgyszólván gyermekkoruktól kezdve 
végigélték. A koppantós gyertyák, olajmécsek 
és moderateur-lámpák után az üvegkürtős pet
róleumlámpák már nagy ugrást jelentettek, hogy 
a jelen évtizedben a gáz és villamosság való
színűleg — legalább is a nagyobb községekben 
és városokban — jobbára számkivesse-azokat is.

A nagy gáz- és villamosságfogyasztás, mi
után ezeket rendszerint központi telepek szol
gáltatják, nagy fontosságot biztosít a gázórák 
és villamos energiaszámlálók ügyének. Ezek 
megérdemlik tehát, hogy velük részletesen fog
lalkozzunk. Nézzük elsőbben a gázórákat

Miután mérésről van szó, tisztáznunk kell, 
mit is mérünk voltaképpen. Ez nagyon nehéz 
feladat volna, ha nem számolhatnánk azzal a 
körülménynyel, hogy rendes viszonyok mellett 
egy gázgyári csőhálózatban mindig azonos 
nyomást kell fentartani. Azonos nyomás mellett 
pedig gyakorlati éltelemben mondhatjuk, hogy 
egy köbméter térfogatban mindenkor azonos 
értékű gáz fér el. Szükségesek tehát olyan 
számlálókészülékek, melyek mutatóműve egy 
köbméter fogyasztást jelez, ha én a gazometer-

ben levő gázmennyiséget egy köbméterrel csök
kentem.

A gázórák működésének elvét úgy érthetjük 
meg legkönnyebben, ha mozgásukat vízszintes 
síkban képzeljük el. Képzeljük tehát, hogy vala
mely edényben vizet úgy lehetne felhalmozni, 
hogy közben függőleges falú üres tér maradna. 
Képzeljünk ebbe az edénybe fordított Z  alakú 
lapátokat. A 3. ábrában látható ennek az 
edénynek alaprajza. A K  vonalnak megfelelő 
függőleges síktól balra és az L vonaltól jobbra 
mindenütt vizet kell képzelni. A K  és L között 
keletkezik az üres tér, melyet egy csövön (W) 
megtöltünk gázzal. A gáz az a1 nyíláson a két 
lapát által alkotott I. számú czellába áram
lik, miközben az L vonalnak megfelelő függő
leges vízfalban támasztékot nyer és a lapá
tokból alkotott czeliákat balra tolja a nyíl irá
nyában. A II. és III. czella már előzőleg hason 
lólag töltődött meg s így a gáz az ábrának 
megfelelő helyzetben a III. czellából áramlik ki 
a C nyíláson a felette lévő térbe, hogy azután 
az Aj csövön a lámpák vezetékébe jusson. 
Mikor a III. czella kiürül, akkor már a II. czella 
annyira balra jutott, hogy a b nyílás kijön a 
vízből és így azután ezen a nyíláson áramlik 
ki a gáz.

Ily módon a czellák mindig meghatározott 
köbtartalmú gázt vesznek fel magukba és ürí
tenek ki, úgy hogy csak olyan gáz juthat a 
fogyasztócsővezetékbe, a mely a czellákon át
haladt.

A valóságban ez körmozgással van megoldva, 
a hogyan az a 4. ábrából látható. A forgó 
lapátos kerék fordulatszámából az elhasznált 
gáz mennyiségét nem nehéz megállapítani. A 
fogaskerekekből álló mutatómű nem is a for
dulatszámot adja meg, hanem mindjárt az 
elhasznált köbmétereket mutatja.

R t  4

4. A gázóra dobjának átmetszete. A dob alsó része vízzel van 
megtöltve.

Ennek a gázórának az a hibája van, hogy 
a benne levő víz télen könnyen befagy. Ezen 
úgy szoktak segíteni, hogy víz helyett glyce- 
rint öntenek bele, vagy glycerinnel kevert 
vizet.

Amerikában igen divatosak a száraz gázmé
rők. Ezek négyszögletes dobozok, melyekben átló 
irányában bőrlap van kifeszítve, illetve meg
erősítve, mely a négyszöget két háromszög for-
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mára osztja. Egyik háromszögbe gázt bocsátók 
be, a másik háromszögnél pedig a bent levő 
gáznak szabad utat nyitok. A beömlő gáz 
nyomja a mozgékony bőrfalat és ennek segé
lyével kiszorítja a másik felől levő gázt.

A bőrfal most elér a négyszög oldalaihoz és 
azokhoz mintegy hozzálapul, úgy hogy a be
ömlési háromszög lassanként négyszöggé ala
kul át és a beömlő gáz az egész dobozt be
tölti. Ámde a bőrlap mozgása közben egy 
tolattyút visz magával, mely úgy működik mint 
a gőzgépnél: mert a beömlést hirtelen elzárja, 
onnét kinyit helyette egy kiömlőnyílást; a bőr
lap másik oldalán pedig a kiömlőnyílást zárja 
és a beömlőt nyitja, vagyis a bőrlap most 
visszafelé halad és ez így folytonosan ismétlő
dik Persze ha csapok nincsenek nyitva, az 
ellennyomás a bőrlap mozgását rögtön meg
szünteti és a beömlés újabb lámpagyujtásig 
szünetel. Egy számlálómű jelzi azután, hány
szor mozgott a bőrlap ide-oda, annyiszor 
fogyott a doboz térfogatának megfelelő gáz- 
mennyiség.

Ezek az órák nem fagynak be, de mégsem 
jók, mert a bőrlap mellett könnyen átjuthat 
egyik térfogatból a másikba â  gáz, akkor pedig 
már nem mutat pontosan. És a gázvilágítás 
mindazonáltal ilyen ói a alkalmazása esetén is 
„befagyhat* a szó legteljesebb értelmében. 
Ugyanis a gázban mindig van a tisztítótor
nyokból és a gazometerből hozott valamelyes 
vízpára, mely lecsapódik a csövek falaira, neki 
alkalmas helyen összegyűl és ott elzárva a gáz 
útját, befagy. Ha nincs befagyva, az ilyen 
úgynevezett vízzsák okozza az Áuerláng pislá
kolását, mert a víz a gáznyomás folytán nyu
galmas helyéről kilódíttatik, akkor hirtelen át
rohan a gáz, azután a víz megint visszaesik, 
elzárja az utat, hogy a gáz újra eltaszítsa; ez
alatt hát a lángok szépen pislognak, hunyor- 
gatnak az örvendező fogyasztó szeme közé.

Mint említettem, a gázórák helyes működé
sének feltétele az, hogy a városban a csőháló
zatban mindenütt egyforma nyomásnak kell 
lenni. Ezzel csalják meg a gázgyárak a közön
séget, mert ez valóságban nincs így. Budapes
ten például mindenütt 35 milliméter nyomás
nak kellene lenni, de vannak olyan helyek, a 
hol 40, sőt 50 milliméter a nyomás és vannak 
olyanok is, a hol csak 18—20 mm. Ezek az 
utóbbiak, a kik be vannak csapva, mert ezek 
a szegény külvárosiak valójában nem kapnak 
annyi gázt, mint a mennyit a gázórájuk jelez. 
Viszont az előkelő belvárosiak és a körútak 
elegáns lakói többet kapnak, mint a mennyiért 
fizetnek. Szóval a szegény embert még az ág 
is húzza: ők fizetik még a jómódú belvárosiak 
fogyasztásának egy részét is.

Medvey Lajos.

A vérerek lövési sérülései.
A mai fegyverek hatását a sebzések minősé

gének szempontjából a legellentétesebben ítélik 
meg. Némelyek a sérüléskor történő közvetlen 
halálozásnak igen magas százalékát állapítják 
m.eg, míg mások a modern fegyverek jobb ter
mészetű sebzéseiről s a régi háborúk sebesülé
seihez viszonyítva a halálozási százalék csökke
néséről beszélnek. A különböző lövedékek sé
rüléseinek eredményéről így általánosságban és 
egységesen ítéletet mondani nem lehet. A halá
lozási százalék csakugyan igen magas a rob
banó lövedékek sérüléseinél, de másrészt tagad- 
haíatlan, hogy a puska mai aczélköpenyeges 
lövedékei sokszor az életfontosságú ' szerveken 
áthaladva reactio nélkül gyorsan gyógyuló, jobb 
természetű sebzéseket okoznak, mint a testben 
áthaladáskor forgácsszerüen szétlapuló, régi ólom
golyók.

Á robbanó lövedékek ma használatos két fő
formája: a shrapnell és a gránát. A shrapnell- 
nek a robbanás után szétszóródó golyói a régi 
ólomgolyókéval azonos, súlyosan roncsolt seb
zéseket okoznak a czafatos, roncsolt sebek utó
lagos complicatiókra való nagy hajlamosságával 
(pl. felületes gennyedések, tályogképződések, 
tetanus-infectio fellépése). A gránát egyrészt 
robbanó (explosiv) erejével okozhat a test fel
színén nagykiterjedésű szakított roncsolt sebe
ket, vagy kívülről nem látható belső szervi sé
rülések folytán azonnal fellépő halált, másrészt 
a gránátlövedék szétvágódó fémrészei közvetlen 
roncsolják a velük érintkezésbe kerülő szerve
ket, testrészeket. A shrapnell- és gránátsérülé
sek halálozási százaléka kétségtelenül igen ma
gas, mert az életfontosságú szervek nagyfokú 
roncsolása gyors halált, a vérerek ilyen sérülése 
azonnal elvérzést okoz. A mai világháborúban 
a német fegyverek csodás sikerét, a ma már 
ellenségeink által is átvett hatalmas tüzérségi 
előkészítés biztosította, mely őrületes pusztítást, 
magas halálozási számot okozva, a németeket 
aránylagos csekély veszteséggel juttatta mindig 
diadalhoz.

Ezekkel ellentétben a ma használatos kézi
fegyverek (Mannlicher, karabély. Browning- és 
Frommer-pisztolyok, gépfegyver) aczélköpenye
ges lövedékei humánusabb sérülési formákat 
mutatnak. Már béke idején igen bő alkalmunk 
volt a nagyon népszerűvé vált Browning-pisz
tolyok lövéses sérüléseit megfigyelni és tapasz
talhattuk, hogy életfontosságú szervek lövései
nél is — eltekintve az agyi és bélsérülésektől 
— csak akkor okozott halált, ha nagyobb vér
eret sértett; egyébként sokszor reactio nélkül, 
gyorsan javuló gyógyulásokat eredményezett, 
még akkor is, ha a tüdőt, májat, vesét stb. 
fúrta át. Az aczélköpenyeges lövedék véredény- 
sérülései nagyobb ereken azonnal elvérzést 
okoznak. (Browning-lövés okozta így a trón
örököspár háborút megelőző halálát.)

Az aczélköpenyeges lövedékek elvérzést nem 
okozó sérülései általában jól gyógyulnak. így 
nem egyedül a sebészeti kezelések conservativ 
irányú fejlődésének a következménye, hogy az 
aczélköpenyeges lövedékek sérüléseinél kevesebb
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az amputatio, mint a régebbi háborúk ólom
golyós kézifegyvereinek sérülései után; szóval 
ennek oka a sérülések minőségében is keresendő. 
Az ólomgolyókkal töltött shrapnell és a szilán
kokra robbanó gránát czafatos, szaggatott óriási 
szövetroncsolásai ma is legtöbbször csak a ra-

5
1. Be- és kimeneti nyílások áthatoló lőtt sebeknél, 
f 1 Bemeneti nyílás 1100 mé;erről való lövésnél.
1 1' Ugyanennek megfelelő kimeneti nyílás.
I 2 Bemeneti nvilás 900 méterről való lövésnél.
I 2' Ugyanennek megfelelő kimeneti nyílása.
I 3 Bemeneti nyílás 400 méterről való lövésnél.
1 3' Ugyanennek mettfelelö kimeneti nyiíása. 
t 4 Bemeneti nyílás 300 méterről való lövésnél.
\ 4' Ugyanennek megfelelő kimeneti nyílása.

5 A használt lövőfegyver lövedékének harántmeíszete. 
Közelebbről nagyobb a roncsolás.

dikalis, sebészeti beavatkozásra alkalmasak s a 
conservativ kezeléssel elért jó eredmények szá
zaléka itt ma is alig nagyobb, mint évtizedek 
előtt. Ezt igazolják az 1866. porosz-osztrák és 
az 1870—71 -i német-franczia háború statistikái.

Az aczélköpenyeges lövedékek sérüléseinek 
igen változatos formáit az utóbbi 15 év hábo
rúi ismertették meg velünk, melyekben a gya
logság kézifegyvereivel a többi hadseregrésze
ket kiszorító nagy szerephez jutott. E sérülések 
minősége új változatokat, új fogalmakat, régeb
ben meg nem figyelt diagnosisokat hozott be a 
sebészetbe. A nagy erek lövési sérüléseinek vál
tozatos. következményes alakjai majd mind az 
aczélköpenyeges lövedékek sérüléseitől erednek.

Az aczélburkolatú lövedék, különösen nagyobb 
távolságból jövet, de még a lövedék erejének 
teljességében kötőtüszerűleg szalad át a szerve
ken s ha nagy értörzseket nem sért, úgy a leg
ideálisabb gyógyulást okozhatja spontán, min
den beavatkozás nélkül. Gondoljunk csak azokra 
a haslövéses sebesültjeinkre, kiknek hasüregi 
szervein haladt át üres belek mellett a távolból 
jövő golyó. Pár napig fentáll egy enyhe has- 
hártyagyuladás s aztán láz, sebgennyedés és 
tályogképződés nélkül, 8—10 nap alatt megtör
ténik a reactiomentes, aseptikus sebgyógyulás. 
Vagy gondoljunk azokra a mindennapi esetekre, 
hol az 1000—1200 méternyiről jövő golyó át
szalad például az alkaron. Az ily távolból jövő 
golyónak az energiája Köhler szerint még mindig

45—55 kilogrammméter, a golyó mégsem sért 
erősebb fokban, hanem azonnal záródó tű- 
vékonyságú kanálist fúr, mely szintén aseptiku- 
san gyógyul. A hatalmas lövedékenergia mégis 
a beteg izomzatának teljesítőképességét, munka
erejét 6—8 hétre tönkreteszi.

Az aczélköpenyeges lövedék által okozott sé
rülések jobbindulatúsága a nagy erek sérülései
nél a legfeltűnőbb. Az ily lövedékek sérülései 
gyógyhajlamaiknál fogva új, régebben alig is
mert sérülési formákat hoztak be a sebészetbe. 
Elévült hadisebészeti könyveket lapozgatva, ki
derül, hogy régen nagyobb véredények sérülé 
seinek utólagos észlelése, elváltozott formáinak 
leírása ritkaságszámba ment, mert a sebesültek 
a czafatos, élesszélüvé szétlapult ólomgolyók 
nagyobb fokú véredényroncsolása folytán a 
csatatéren véreztek el. Az 1. alatti rajz szemlél
tetően mutatja az aczélköpenyeges lövedék sé
rüléseinek jobbindulatú lehetőségeit. Ezzel ellen
tétben a múlt században nagyobb fokú roncso
lásokból származó elvérzések megfigyelése in
díthatta azon idő legnagyobb hadisebészét: 
Pyrogoffot, hogy kétségbevonta a lövési sérülés
ből származó ütőérdaganatok képződhetését. 
Hogy az ütőérdaganatok kifejlődése ma már 
több mint ezer eset leírása után a legapróbb 
részletekig megfigyelt, az természetes, de fel
tűnő gyakorisága sokszor még a laikus figyel
mét is felkeltő kiáltozó jelei a múlt század első 
felében is megmutatták volna ez érdekes sérü
lési formát. Szóval kisebb számú megállapított- 
ságának okát nem a vizsgálati eljárások tökélet
lenségében, hanem az újabb lövési sérülések 
minőségében kell keresni. Csakugyan az 
1870—71-iki német-franczia háború óta folyton 
nőtt az ismertetett lövéses érdaganatok száma; 
és ma, mikor a gyalogság csakis aczélköpenye
ges lövedékeket használ, friss sebesüléseket 
kezelő egészségügyi intézetekben nem múlik el 
hét érdaganat (aneurysma) constatálása nélkül.

a

2. a ) átlyukasztó; b) horzsoló lövés aczélkörönj eges lövedéktől; 
c) érfalroncsolás ólomgolyótól.

Pedig az érdaganat csak távolról jövő lövések 
eredménye, mert fejlődésének alapfeltétele a 
bőrön igen szűk be- és kimeneti nyílás, az 
izomzatban tűszerű keskeny, nem inficiált lő 
csatorna, mely az alig roncsolt izomrostok azon
nali összehúzódása által rögtön záródik. Ennek 
kiegészítő feltétele az érfal sérülése.

Közelről jövő lövéseknél veszélyesebb érséiü- 
lési formák alakulnak ki. Itt a tátongó be- és 
kimeneti nyilás, a szétroncsolt falú széles lő- 
csatorna nem nyújt tamponáló elzáró falat a 
roncsolt véredényből való vérzés feltartóztatá-

44
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sára, így a szabad vérömlés folytán beáll az 
elvérzés. Közelről történő lövéseknél is megtör
ténhetik, hogy a sérülés idején igen kicsi a vér
zés a nagyobb sérülés esetében is, mert a sé
rült érfal ideiglenesen elzáródhatik a szomszédos 
lágyrészek odafekvése, vagy más okból történt 
véralvadék (thrombus) képződésével. Az elvér
zést is okozható utóvérzés ily esetekben előbb, 
vagy utóbb, de mindig feltétlenül beáll, mert a 
tátongó lőcsatorna és a roncsolt lágyrészek 
kitűnő táptalajt képeznek az infectio kifejlődé
sére, a mely aztán az érfal sérült részén az el
záró thrombust meglazítja, majd lemállasztja. 
A thrombus elveszítve merev tapadását, erősebb 
testmozgáskor (pl. köhögés, felülés stb.) a szé
les lőcsatornán át ömleni kezd a vér. Ez az 
utóvérzés annál korábban történik, minél na
gyobb az inficiált részek gennyedése és annál 
később, minél mélyebben és elrejtettebben fek
szik a sérült falrészt záró thrombus. Leggyako
ribb ideje a sérülés utáni 15 — 25-ik nap. Csak 
az ápolószemélyzet lélekjelenléte folytán gyor
san keresztülvitt érlekötés mentheti meg a be
teget, de az érlekötést duplán, a sérült rész 
felett és alatt kell végezni, mert ha a sérült 
véredénynek a sérülés helyétől lefelé (periferi
kusán) eső részlete még szervülés (thrombo- 
tizálás) által nem záródott el, úgy az oldalsó 
(kollaterális) vérkeringés helyreállásával meg
történik az alsó érrészből az utóvérzés. Igen 
erősfokú gennyedéseknél a lekötést leghelye
sebb kissé távolabb, nem gennyedő (ú. n. asep- 
tikus) területen végezni. A magasabban történt 
tápláló főütőér törzsének alákötése néha az 
illető végtagrész elhalását okozza, melynek első 
tüneteinél sürgősen végezni kell a gyökeres 
csonkítást (legtöbbször amputatiót), hogy a 
gennyedés folytán fenáiló septikus felszívódást 
ne súlyosbítsák az elhalásból származó veszé
lyes mellékhatások. E súlyos helyzetben még 
mindig vigasztal az, hogy legtöbbször a rész
leges csonkítás által megmenthetjük még a 
szervezetet (partem pro toto).

A véredénysérüléseknek sebészetileg igenszép 
formája a véredénydaganat ú. n. aneurysma 
képződése, melyeknek kifejlődési feltételeiről 
mar fent volt szó.

A sokak által leírt valódi érdaganat (aneurysma 
verum) képződését megczáfolja a mikroskópos 
vizsgálat. E daganatképződésnél az érdaganat 
falában a normális érfal minden alkotórészét 
meg kellene találni esetleg elvékonyodott réte
gekben. de mikroskopice ily daganatot találni 
még nem sikerült.

Képződésére alapfeltételt az értörzseket tel
jesen körülvevő gennyedések, különösebben 
még az oly tályogkéződések képeznek, a melyek
nek közepén mintegy gerenda húzódik keresz
tül a sértett vagy sértetlen értörzs. A genny 
nem tudja a vérnyomással szemben a rendes 
viszonyok normális szövetnyomását kifejteni, e 
mellett a gennynek az érfal külső tokrészleteire 
gyakorolt oldó hatásánál fogva az érfal kezdi 
elveszíteni ellenállását és érdaganattá tágul, 
mely aztán a genny kiürülése után is megma
rad. Ez a valódi érdaganat aztán a gennyedés 
megszűnte után beálló kötőszövetképződés foly

tán fejlődésében megállhat, sőt a képződött 
kötőszövet hegedésével kisebbre zsugorodhat.

Az érdaganatok lépten nyomon előforduló 
alakjai a másik igen nagy csoporthoz, a nem 
valódi érdaganathoz tartoznak (aneurysma spu
rium), melyeknek fejlődési feltétele az ér falá
nak megtörtént sérülése; bár ez néha igen sú
lyos fokban is történt, valami kedvező mellék- 
körülmény (legtöbbször egy jól kifejlődött olva
déktömeg ú. n. thrombus) megakadályozta az 
azonnali elvérzést. A sérült érfal vagy egymás
hoz tapadó sérült érfalrészletek tovább a leg
különfélébben alakulnak a vérnyomás hatása 
és a környező szövetrészek sérülésének foka 
szerint. Leírt rengeteg formájának csoport sze
rinti beosztása a háború utáni idő feladata, 
mikor az orvostudomány nemzetközi világa bé
kés egyetértéssel fogja tisztázni a háború által 
megismert új fogalmainkat. Nálunk a kérdéssel 
legtöbbet Verebély Tibor orvostanár foglalko
zott, a ki a legváltozatosabb, nem valódi ér
daganatokat főtulajdonságaiban egymástól éle
sen elhatárolt négy csoportba osztja be.

3. É rd a g a n a to k  k ü lön böző  fo r m á i. 1. Valódi érdaganat. 2 . Érfal- 
kiboltósulás (ectasia). 3. Ütő-vivőeres közlekedés A nagyobb nyomású 
ütőeres vér egyúttal kiöblösítí a vivőeret. 4. A sebesült érrel ösz- 
szefüggő zárt vérömleny. 5. Vérzsák (saccus). A képződő üregnek 

bámfala van.

Az I. csoportba tartoznak az érfalkiboltosulá- 
sok (ectasiá-k), melyeknél az érfalnak egy rész
lete felületesebben sérült, de az érfal belső hár
tyája sértetlen maradt. E belső hártya a vér
nyomás folytán tágul, de a mélyebben fekvő ér
daganat továbbfejlődését a jó védőréteget nyújtó 
izomzat és az újonnan képződött hegszövet 
megakadályozza. Verebély professor még egy 
esztendeig tartó erőltetett munkavégzésnél sem 
tapasztalta az érfalsérülés folytán mélyebben 
képződött ectasiák rosszabodását, vagy kelle
metlenséget okozó hatását. Ezért műtétük sem 
szükséges.

A II. csoportban vannak az ütő- és vivőeres 
véráramközlekedések (Communicatio arterio-ve- 
nosa). Ezek úgy keletkeznek, hogy a golyó az 
egymás mellett fekvő ütő- és vivőeret (artériát 
és vénát) egymáshoz fekvésüknél teljes falvas- 
tagságukban keresztülüli; az érfalak aztán a 
sebzés helyén közlekedő nyílás visszamaradá
sával összetapadnak. Ezáltal közlekedés támad 
a két különböző irányú, két eltérő minőségű 
és kétféle vérnyomású véráram közt. Ennek kö
vetkeztében különösen a vivőér szokott teljes 
vastagságában kitágulni. A kétféle vér keverő- 
dése erős surranó zörejt okoz, melyet a tapintó 
kéz is kifejezetten megérez. Kisebb értörzsek 
hasonló sérüléses daganatait jól védő izomzat 
alatt nem szükséges megoperálni, de felületesen 
fekvő és a nagyobb vérnyomású ütőeres vér
áramnak bőséges átnyomulása folytán gyorsan
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növő hasonló érdaganat mindig műtétre szorul 
a beteg életének érdekében.

A III. csoportot képezik a sérült érrel össze
függésben maradó zárt vérömlenyek (haema
toma communicans). A golyó keresztülcsapta 
az ütőeret vagy vivőeret falának teljes vastag
ságában, esetleg kaliberének közepén egy elülső 
és hátulsó nyílás visszahagyásával. A sérülési 
nyíláson át egy bizonyos mennyiségű vér tud. 
csak például kifolyni a reflectorikusan igen 
erősen összehúzódó végtag izomzat alá. E vér
ömleny zsákszerű üreget képez az izomzat alatt 
a melyre a vér fibrintartalma reárakodik és ezt 
műtétnél vastag, hártyaszerű rétegekben szét
szakadozva találjuk meg. A vérömlenynek, mint 
idegen testnek nyomása és a vérnyomás mind
inkább csökkenti a környékező izomzat ellen
állását, az üreg nő s az izomzat sorvadtan 
papirvékonyságra szétterülhet. Fellépnek a tűr
hetetlen nyomási fájdalmak, keringési és táplá
lási zavarok legkülönfélébb fokai, néha még a 
végtagrészek elhalása is ; már ezt megelőzőleg a 
vérömleny megpukkadhat s rajta át a közlekedő 
érből beállhat az elvérzés. Ugyanez történhetik, 
ha felületes vizsgálattal valaki tályognak nézve, 
belemetsz a veszedelmes vérömlenybe. A köz
lekedő vérömlenyeket minden esetben meg 
kell operálni, és pedig utóvérzés elkerülésére 
gyökeresen és lelkiismeretesen tökéletes tiszta 
viszonyok (asepsis) mellett érlekötéssel, esetleg 
érfalvarrattal.

A IV. csoportot képező vérzsákok (saccus 
sanguinalis) hasonlítanak az előbbi vérömle
nyekhez, de az üregnek falát többszörös hám
mal (endothel-lel) borított réteg képezi, mely 
ellene tud állani a gyors növekedésnek, sőt 
fejlődésében meg is állhat, így akut zavarokat 
nagyobb fokban nem okoz és bár műtétük nem 
sürgős, de igen indokolt, különösen ízülési haj
latok közelében és felületes képződésüknél.

Minden csoport elváltozásai felléphetnek, az 
ütőereken és vivőereken önállóan, vagy együtt 
complikálódva. Az egymásközti complikálódás 
igen változatos lehet.

Ezen érdaganatok ellátása, kezelése a sebész 
feladata, de felismerni, diagnostisálni minden 
orvosnak kell tudni. Felismerésük könyű, mert 
elhelyeződésük a lőcsatornának fontosabb ütő- 
értörzszse! való kereszteződésénél van. Itt leg
többször kézzel kitapinthatok. A közlekedő, zárt 
vérömlenyek felett a bőr feszes, a vérömleny 
tartalma hullámzik (fluctuál) bár ezt néha el
palástolja a környező bőr duzzadt, oedemás 
volta. A hullámzás fluctuatio mellett nincs láz. 
A nagyobb vérömlenytől távolodó (distalis) fek
vésű részekben nagy a keringési zavar, így a 
vivőeres pangás folytán óriási, úgynevezett 
elephantiasisszerü duzzanatok képződnek. A 
vérömleny sokszor jól vezeti az ütőértörzs pul- 
satióját, máskor meg surranást tapintunk és 
hallunk. Az érdaganat alatt a test rész pulsusa, 
az egészséges oldalhoz viszonyítva legtöbbször 
elmaradó.

A fentiekből megérthetjük az érdaganatok ve
szélyeit. Legveszedelmesebb a tömlő túlfeszülé- 
séből származó megpukkadás és elvérzés. A 
vérömlenyképződésnél fenyegethet az elgennye-

dés s a gennyes váladék a vérárammal való 
direkt összeköttetése folytán vérmérgezést (sep
sis) okozhat. Ritkább a végtagrész elhalása a 
keringési zavar folytán, de igen gyakori ezen 
okból az illető végtag izomzatának sorvadása. 
Máskor kínzó idegfájdalmak mutatkoznak, a mi 
a munkaképességet csökkenti.

A veszélyek figyelembevétele szabja meg a 
gyógyítás módját, mely — mint láttuk — sok
szor sebészi, de a beavatkozás idejét jól kell 
megválasztani. A míg lehet, várunk a műtéttel, 
hogy a sérült értörzs oldalágain a pótló vér
keringés jól kifejlődhessék, mert különben az 
esetleg szükségessé váló értörzslekötés után 
végtagelhalás léphet fel.

A műtét kivitele igen sokféle lehet és a se
bészt mindig azon elv vezeti, hogy egyrészt 
utólagos vérzés ne léphessen fel, másrészt a 
sérült értörzs által táplált végtag lehetőleg meg
maradjon. A meglevő körülmények helyes meg
ítélésével a sebész jutalma sokszor egy-egy 
emberélet, de mindenesetre egy-egy végtag meg
mentése lesz. , c> w  T-  fDr. Barla-Szabo József.

A fűtésről.
Most, mikor a fűtőszerek csak szűkösen és 

drágán állanak rendelkezésünkre, a fűtés kérdése 
nagyon aktuálissá vált. Sokan szeretnék a ke
vés szenet gazdaságosan felhasználni, de nem 
tudják, hogyan fogjanak hozzá. A problémának 
tényleg sok a mikéntje és a miértje és nem 
olyan egyszerű a megoldása. Lássuk csak, miről 
is van szó.

A hidegebb környezetben levő emberi test 
vezetés és sugárzás útján állandóan veszít me
leget és ennek daczára belső hőmérséklete 
állandóan 36‘8° C körül van, a mi csak 
úgy lehetséges, ha van valami belső energia- 
forrás, a mely az elvesztett meleget pótolja. 
A táplálékban találjuk meg ezt az energiaforrást; 
ennek lassú elégésekor keletkezik, illetőleg sza
badul fel az a meleg, a mely az elvezetett és 
kisugárzott meleg helyére lép és a test állandó 
belső hőmérsékletét biztosítja. Valóban az elfo
gyasztott eledel legnagyobb része éppen olyan 
fütőszer, mint a szén, melyet a kályhában elé
getünk. Mindkettőnek értékét teljesen egyformán 
caloriával is mérjük. A legfőbb különbség a 
kettő között az elégési időben van, az a testben 
lassan ég el, ez a kályhában gyorsan. Ebből 
az is következik, hogy a jól táplált test jobban 
tűri a hideget, mint a rosszul táplált. Sőt tudjuk 
azt is, hogy megfázáskor a jó meleg tea vágy- 
puncs elfogyasztása után hamar felmelegszünk. 
Ezekben az italokban lévő alkohol és czukor 
tudniillik aránylag igen gyorsan szívódik fel és 
ég el a belső szervezetben.

Az ember a hűvös környezetben, melyben foly
ton veszít meleget, jól érzi magát, sőt ez az ala
csonyabb hőmérséklet szükséges is ahhoz, hogy 
magát jól érezze. Hogy azonban mekkora az a 
szélső hőmérséklet, a melynél ez a jóérzés meg
szűnik vagyis a melynél kezdünk fázni, az a 
körülmények, a megszokás és emberfaj szerint
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nagyon változó. Az eszkimó bizonyára meleg
nek fogja mondani azt a hőmérsékletet, a mely
ben a néger fázik. Magunk is más és más 
hőmérsékletet kívánunk, a szerint, a mint járunk, 
dolgozunk vagy ülünk. Érthető is, hogy ez így 
van. mert járásnál és testi munkánál több belső 
meleg fejlődik mint a nyugodt pihenésnél. Ebből 
következik, hogy tornatermeket, munkatermeket 
nem kell olyan magas hőmérsékletre felfüteni 
mint a lakószobákat. Amazoknál pl. elegendő 
12° C, emezeknél pedig kell 20° C.

A fűtés szüksége tehát akkGr áll be, ha a 
hőmérséklet bizonyos foknál alacsonyabbra száll 
le. Mi történik ilyenkor? Még a szakemberek 
között is sokan vannak, a kik azt mondják, 
hogy a fűtéssel a szoba levegőjét akarjuk fel
melegíteni. Ez teljesen téves felfogás, mert ke
veset használna, ha csak a levegőt melegítenők 
fel, minthogy ez a szoba hidegebb falaival való 
érintkezés útján csakhamar elveszítené melegét. 
Érezzük is ezt akkor, ha olyan szobát kell fel
füteni, a mely huzamosabb időn át nem volt 
fűtve Hiába tüzelünk órákon át, a szoba csak 
nem akar felmelegedni, mert a teljesen áthűlt 
falakat csak hosszú ideig tartó fűtéssel lehet 
ismét a kellő hőmérsékletre hozni.

Jó is volna, ha csak a szoba levegőjét kellene 
felfüteni. mert ehhez igazán nem kellene sok 
szenet elégetni. Nyissuk ki például a jó meleg 
szoba ablakait és ajtóját, 3—4 perez alatt a 
benne lévő meleg levegő kicserélődik a külső 
hideg levegővel. Csukjuk be ismét az ablakokat 
és ajtót, pár perez múlva a szoba levegője fel
veszi a régi meleg hőmérsékletet, a mi azt 
mutatja, hogy a szoba levegőjének felmelegí
téséhez igazán nem kell sok meleg. Ebből tehát 
az is következik, hogy a szellőztetés nem igen 
emeli a fűtési költségeket és hogy a szellőztetés 
elhagyásával spórolni nem lehet.

Valójában a fűtésnél a szoba levegője egészen 
mellékes szerepet játszik: a lényeges dolog a 
szoba falainak felfütése, illetőleg állandó hőmér
sékleten tartása. Ha ezek melegek, akkor a 
levegő lehet akár hideg is, mégis jól érezzük 
magunkat, ha ezek hidegek, akkor hiába meleg 
a levegő, mégis fázunk. Mindez pedig azért 
van, mert az emberi test — éppúgy mint minden 
egyéb test — nemcsak vezetés, hanem kisugárzás 
útján is veszít meleget. A meleg levegőjű, de 
hideg falú szobában testünk nem kap sugárzás 
útján meleget, tehát a testből kisugárzott meleg 
nem pótoltatik, és így fázunk. Ellenben bőséges 
sugárzás esetén még a hideg levegőben is jól 
érezzük magukat. Sőt úgy látszik, ez a kívánatos 
állapot, mert pl. verőfényes téli napon jól érez
zük magunkat annak daczára, hogy a körülöt
tünk lévő levegő hideg.

Ezek alapján világosan látjuk, mi az ideális 
fűtésnél az igazi czél. A szoba falait bizonyos 
magasabb hőmérsékleten kell tartani, hogy 
belőlük mindenfelől — a relative hidegebb 
levegőn keresztül — a testbe hősugarak indul
janak ki. A ma létező fűtési berendezések ezt 
a czélt — miként alább látni fogjuk — meg
lehetős gyarlón érik el, de a technika mai fej
lettsége mellett nem lehetetlen olyan újabb 
rendszert elképzelni, amely a czélt jobban meg

közelítené. A ma létező rendszerek ugyanis 
elsősorban a levegő felfűtésére törekszenek és 
csak e levegő révén melegszenek fel a szoba 
falai is. E rendszerrel egyéb kellemetlenségek 
is együtt járnak. A meleg levegő kisebb sűrű
ségénél fogva felemelkedik és helyébe hideg 
levegő jön. Huzamosabb fűtés után a szoba 
nagyon különböző hőmérsékletű légrétegekkel 
telik meg: fent a mennyezetnél szinte tűrhetetlen 
meleg van, lent a padlózatnál pedig a levegő 
hideg. E rétegeződésnek megfelelően a szoba 
falai is különböző hőmérsékletűek. Ez a hőmér
sékletkülönbség annál nagyobb, minél hidegebb 
van odakint. Mindenki érezhette kemény télen, 
hogy lába a jó befütés daczára fázott. Hogy 
ez nem gazdaságos és nem is egészséges eljárás, 
az világos. A szoba felső részét hiába fütjük, 
mert ott úgysem tartózkodik senki, sugárzás 
útján is onnét kevés meleg jut le hozzánk. Drága 
tüzelőszerünknek egy részét tehát felesleges 
fűtésre fordítjuk. Az egészségügyi követeimén) ek 
is éppen ellenkezőt kívánnak, mert az esik jól, 
ha lábunk es alsótestünk jó meleg helyen, 
fejünk pedig hűvösön van. Ezeken a bajokon 
azonban egyelőre gyökeresen nem tudunk segí
teni. A kinek lába a jól befütött szobában fázik, 
az segíthet magán, ha a szoba levegőjét, pl. 
egy lepedő mozgatásával jól összekeveri.

A meleg a fal belső oldaláról kiáramlik a 
külső oldalára, a honnét részben a külső hide
gebb levegővel való érintkezés, részben kisugár
zás útján szétszóródik. Fűteni tulajdonképpen 
azért kell, hogy a szétszóródott meleget pótoljuk. 
Ez a kivezetett meleg arányos a fal, ablak vagy 
ajtó területével, arányosa belső és külső hőmér
sékletek különbségével és arányos a fal meleg
átadóképességével. Ez az utóbbi jelenti azt a 
melegmennyiséget (caloriákban nézve), melyet 
1 m'2 területű fal 1 óra alatt kiád, ha a belső 
és külső felület közötr 1° C hőmérsékleti különb
ség van.

A következő táblázatok mutatják a különböző 
vastagságú és anyagú falak melegátadóképes
ségét :

1. Téglafal.

A fal vastag
sága m-ben . 0-12 025 0-38 0 51 064 0-77 090 1 03 116

A melegát
adóképesség
caloriában . 2-40 1 70 1 30 110 0-900-80 0-650-60 0 55

2. Ilomokköfal.
A falvastag
sága m-ben 0-300 40050 0-600-70 0-80 0-90 1 00 1-10 1 20

A melegát
adóképesség 
caloriában . 220 1-90 1-70 1-55 1 40 1 30 1 20 1-10 1 00 0-95

Azt látjuk e táblázatokból, hogy egyébként 
azonos viszonyok mellett a homokkőből készült 
fal átlagban 50%-kal több meleget visz ki a 
szobából mint a téglafal, tehát ugyannyi száza
lékkal több tüzelőszert is kíván. A tömör téglafal
nál is előnyösebb az olyan téglafal, melyben belső 
levegővel telt üregek vannak, lévén a levegő 
igen rossz hővezető. A fából készült fal a leg-
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rosszabb hővezető, melegátadóképessége átlag
ban lÖO°/0-kal kisebb a tégla falénál. Faházak
ban tehát csak félannyi tüzelőszerre van szük
ség mint az ugyanolyan vastagságú téglafalú 
házakban.

De a fal vastagságának nagy szerepét is lát
juk. így például a 77 cm-es fal 62%-kal 
kevesebb meleget sugároz ki mint a 38 cm-es 
fal. A modern építészet a kitűnő szilárdságú 
téglák alkalmazásával igen vékony falú házakat 
épít. Ilyen úton az építési költségeket néhány 
százalékkal leszállítja, de a lakók ezt a meg
takarítást a fűtőszerek többletkiadásával igen 
drágán fizetik meg. A ki lakást bérel, jól teszi, 
ha collstock-kal kezében teszi ezt, merta lakás
bérek összehasonlításánál nagyon is tekintetbe 
jön a szükségelt tüzelőanyag mennyisége, ez 
pedig, a mint látjuk, nagyon is függ a fal vas
tagságától.

Tekintetbe jön természetesen a fal fekvése 
is. A külső fal sokszorta jobban hűl. mint a 
belső, a mely mellett más helyiség is van. 
A padlózat és a mennyezet éppúgy elvezeti a 
meleget, miként a rendes fal. Legrosszabb hely
zetben vannak a legfelső emeleten és a föld
szinten lévő lakások. Ha a földszintes lakás alatt 
pincze van, az jobb, mintha nincs, mert a pin- 
czében lévő zárt légtömeg kitűnő hőszigetelő.

Az ablakok szintén több meleget vezetnek el, 
mint a falak. Az egyszerű ablaknak melegátadó
képessége 5 caloria, a kettős ablaké csak 2 3 
caloria, tehát az utóbbi 120°/n-kal kevesebb 
meleget vezet el mint amaz. Ezekhez a vesz
teségekhez még hozzászámítandó az a meleg
veszteség, a mely az ablakréseken át való 
légáramlásokból származik.

A ház fekvése is tekintetbe veendő, mert a 
a kelet, északkelet, észak és északnyugat felé 
néző és az uralkodó szeleknek kitett falak több 
meleget veszítenek minta többi irányban fekvők. 
Épp azért sok helyen az északra és északkeletre 
fekvő falakat rossz hővezetőkkel (fazsindelyekkel, 
deszkákkal) szokták beborítani. Ez a védelem két
ségkívül sokat megtakarít és kifizeti magát. 
Viszont a dél és délnyugat felé fekvő ablakok a 
Nap sugárzó hőjét bevezetik a szobába és így 
valósággal úgy működnek mint kályhák. Ez okból 
a szabadon álló házaknál, ha a ház elhelyezé
sének iránya nincs meghatározva, czélszerű a 
főbb lakószobákat déli és délnyugati irányban 
helyezni el. Hasonlóképpen a ki tüzelőszerrel 
való takarékosság czéljából lakásának csak egy 
részét akarja fűteni, jól teszi, ha oly szobát 
választ ki, a mely lehetőleg délre vagy dél
nyugatra fekszik és három oldalról más helyi
ségekkel van körülvéve. E választásnál a szoba 
nagysága ne befolyásolja őt, mert könnyebb a 
kedvező fekvésű nagy szobát jó melegen tar
tani, mint a kedvezőtlen fekvésű kis szobát.

Maguk a fűtőberendezések 2000 éves fejlő
désen mentek keresztül, mégis messze elma
radtak a tökéletességnek attól a fokától, melyet 
másféle technikai alkotásoknál, pl. a világításnál 
és a közlekedésnél annyira bámulunk. Már a 
régi rómaiak is alkalmaztak fűtőberendezést, még 
pedig annak egyik legmodernebb alakját: a köz
ponti légfűtést. Használtak azonkívül hordoz

ható medenczéket, melyekbe izzó faszenet tettek. 
A fűtésnek ez az egészen primitív módja Olasz
országban még a mai napokban is mindenfelé 
szokásos. Azonban a tulajdonképpeni szoba- 
fűtést a kémények feltalálásától számíthatjuk, 
a mi valamikor a középkorban történt meg. 
A nyitott tűzhelyű kandallónál melegedtek a 
középkor lovagjai és asszonyai és csak jóval 
később fedezték fel az agyagkemenczét, azután 
a cserépkályhát. Ezek akkor egészen primitív 
alkotások voltak, a milyeneket ma is használ
nak nálunk szerteszét az országban, nem voltak 
sem rostélylyal, sem pedig füstforgató csövekkel 
ellátva. A tüzelőszer elégett a kályha fenekén 
azzal a levegővel a mely a tüzelőnyíláson be
tódult, az égéstermékek pedig a tüzelőszerről 
egyenesen a kéménybe jutottak. A következő 
fokozatot a rostély feltalálása jelzi, a mely már 
egészen modern — mondhatjuk 100 éves — 
találmány. Ugyanebbe az időbeesik a vaskályha 
használatának kezdete. A rostély az égést jelen
tékenyen élénkíti és így a tüzelőszerben lévő 
energiának jobb kihasználását is magával hozza. 
Ugyanezt a czélt szolgálják a füstforgató csövek, 
a melyek az égési termékek melegének a ké
ménybe való kivitelét akarják megakadályozni. 
Ez már egészen új találmány.

A fűtőtechnika legmagasabb foka kétségkívül 
a központi fűtésekben nyilatkozik meg. Nagyon 
sokféle rendszer van a nélkül, hogy meg tud- 
nók állapítani, melyik a legtökéletesebb, a mi 
arra mutat, hogy e téren még nagy haladásra 
lehet számítani. Az épület vagy épületcsoport 
valamelyik helyiségében elégetik a tüzelőszert 
s a fejlődő meleget valamely anyaggal közük, 
a mely azt a fűtendő helyiségbe viszi és ott 
leadja. A melegvízfűtésnél a víz az átvivőanyag, 
a mely a kazánokból csővezetékeken a fűtő
testekbe (kályhákba, radiátorokba) áramlik, a 
hol lehűlve újból visszafolyik egy másik cső
vezetéken a kazánba. A gőzfütéses rendszer ettől 
csak abban különbözik, hogy nem maga a víz, ha
nem annak gőze áramlik a fűtőtestekbe, a hol 
lecsapódik vízzé, leadja melegét és víz alakjában 
visszafolyik a kazánba. Mindkét rendszernek sok 
válfaja van a szerint, milyen nyomás uralkodik 
a kazánban és a vele összefüggő csőrendszer
ben, illetőleg mekkora a víznek vagy vízgőz
nek a hőmérséklete. A légfűtésnél megfelelő 
légkamrákban vagy kemenczékben (caloriferek- 
ben) levegőt melegítenek fel; ez azután a falba 
épített aknákon vagy csövekben a fütendő helyi
ségekbe áramlik és az ottlévő hideg levegőt 
lassanként kiszorítja.

A központi fűtőberendezések részleteivel jelen
leg nem foglalkozunk. Ezeket úgyis szakértő 
mérnök tervezi és készíti, tanult fűtő kezeli, a 
nagyközönségnek nincs módjában rajta változ
tatást tenni. De néhány értékelő megjegyzést 
kell tennünk, mert éppen a nagyközönség kö
rében erre vonatkozólag egészen hamis néze
tek vannak elterjedve. Sokan vallják például, 
hogy a központi fűtés nem szabályozható 
eléggé, hogy néha tűrhetetlen meleg van a 
szobákban, néha pedig hideg. Ennek éppen 
az ellenkezője igaz, mert semmiféle fűtési mód
nál nincs annyira kezünkben a szabályozás
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lehetősége, mint ennél. Ha mégis ellenkezően 
van, akkor nem a rendszerben van a hiba, 
hanem a kivitelben. Sajnos, Magyarországon 
oly emberek is foglalkoztak központi fűtések 
berendezésével, kik csak az üzletet nézték, de 
kellő szakértelemmel nem bírtak, minek folytán 
a kazánokat, rostélyokat, vezetőcsöveket rosszul 
méretezték, a falak hűlési viszonyait egyáltalá
ban nem tanulmányozták, a fűtőtesteket rosszul 
osztották el. A szakértő által jól megtervezett 
és kiépített központi fűtés éppen a szabályozás 
szempontjából ideálisan működik. Itt még csak 
azt fűzzük hozzá, hogy kívánatos volna, ha a 
Magyarországon lévő falak és egyéb felületek 
melegátadóképességét szakértők önállóan meg
állapítanák, mert a németországi adatok nem 
vihetők át teljesen a mi viszonyainkra, lévén a 
mi téglánk, homok- és mészkövünk más, mint 
a németországi. Hasonlóképen meg kellene 
állapítani a legalacsonyabb hőmérsékleteket, 
melyeket a mi éghajlati viszonyaink szerint 
a számítás alapjául használni kell. Mert ezek 
is mások nálunk, mint Németországban.

A központi fűtés további nagy előnye a tisz
taság, mert kőszén- és hamupor, továbbá füst 
és más égési termékek egyáltalában nem kerül
nek a szobákba. Kétségtelen továbbá az is, 
hogy nagy épületeknél ez a leggazdaságosabb 
fűtési mód, mert a tüzelőszerben levő meleg
tartalmat semmiféle más rendszernél nem lehet 
úgy kihasználni, mint ennél. Ez az előny azon
ban kis épületeknél egészen megszűnik, sőt 
ellenkezővé változik.

De megszűnik nagy épületeknél is, ha időn
ként nem az egész épületet, hanem csak néhány 
szobát kell fűteni (pl. iskolákban a lakást és a 
tanári szobákat, ünnepnapokon és a szünetek
ben). A melegvíz- és a gőzfűtés azzal a hát
ránynyal jár, hogy nem hoz a szobákba új 
levegőt. Ilyen rendszerek tehát megkívánják, 
hogy külön mesterséges szellőztetésről (pl. az
által, hogy ezeket a fűtéseket légfűtéssel kom
binálják) gondoskodás történjék. A mostan szo
kásos fűtőtesteknek alakja és nagysága sem 
megfelelő. Általában véve túlságosan kicsinyek, 
úgy hogy nem adnak elegendő sugárzóme
leget.

Nem megfelelők azért sem, mert port gyűj
tenek magukba és ettől nehéz őket megtisz
títani. E por azután — különösen a magasabb- 
fokú fűtéseknél — pörkölődik és adja azt a 
kellemetlen szagot, melyet a nagyközönség szá
raz levegőnek tulajdonít. Kétségtelen az is, 
hogy a porban lévő szerves anyagok pörkölé
sénél a légzőszerveket bántó alkatrészek is 
keletkeznek.

Térjünk most át az egyes szobák fűtésére 
szolgáló kandallókhoz és kályhákhoz, A kan
dallóban nyílt tűzhelyen ég a tűz és melegítő
hatását minden más test közvetítése nélkül, 
tisztán a saját kisugárzásával éri el, ennélfogva 
igen kellemes (bár bizonyos irányokban túlsá
gosan erős, más irányokban gyenge) sugárzó 
meleget szolgáltat; ezenkívül a légcseréről is 
gondoskodik, mert a kürtőn kiszálló meleg levegő 
helyébe folyton újabb és újabb friss levegő 
tódul be. Azonban igen drága fűtés, mert a

tüzelőszerben lévő energiának csak igen kis 
része jut a szobába. Ez utóbbi megjegyzés 
nem vonatkozik a gázkandallókra, mert ezek a 
gázban lévő hőenergiának (köbméterenként 5000 
caloria körül) 80— 90°/0-át hasznosítják; de

azért ez a fűtési mód is, a gáz szokásos 
magas ára miatt, drágább, mint a kőszénfütés. 
Az a nagyon elterjedt panasz, hogy a gázkan
dallók nagyon szárítják a levegőt (a minek 
megakadályozására vízpárologtató-edényekkel is 
el vannak látva), egyáltalában nem jogosult, 
mert hiszen a gázkandallóban nyíltan ég a tűz 
s az ehhez szükséges levegő a szoba levegő
jéből vétetik el, tehát mindig új és friss leve
gőnek kell kívülről az ablak- és ajtóréseken át 
betódulnia. A szárazság érzete a megpörkölt 
porrészecskéktől ered. Tessék a gázkandallót 
tisztán tartani és akkor nem lesz ok panaszra. 
Inkább az a hibája ennek a fűtési módnak, 
hogy nem tart meleget. Gyorsan be lehet vele 
a szobát fűteni, de gyorsan ki is hűl. Ezen 
újabban úgy szoktak segíteni, hogy melegrak
tározó részekkel kapcsolják. Az újabb gázkan- 
daílók azonkívül csövekkel is el vannak látva, 
hogy az égéstermékek melege jobban kihasz
náltassák.

A kályhákban zárt helyen ég a tűz, a mely 
megmelegíti a kályha falait és ezektől meleg
szik a szoba. A cserépkályha igen kellemes 
sugárzómeleget ad, ezzel szemben a vaskályha 
sugárzása kellemetlenül intensiv. A míg pl. a 
cserépkályha óránként és msenként csak 600 
caloriát, addig a vaskályha 2500 caloriát sugá
roz ki. A vaskályha áttüzesedése egyéb bajok
kal is jár; a vas ilyen magas hőfokon bizonyos

1. Meidinger-kályha metszete.
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gázokat átereszt, úgy hogy a szoba kellemet
len, sőt mérgező hatású égési termékekkel 
(szénoxyd) inficiálódik. A vaskályha gyorsan 
melegszik, de gyorsan is hül. Ezzel szemben 
a cserépkályha a meleget igen jól raktározza, 
a fűtés beszüntetése után még órákig tartja a 
meleget. Egyébként mindkét kályha a légcseré
ről jól gondoskodik.

Az összehasonlítás tehát mindenképpen a 
cserépkályha előnyét mutatja, a mely kellemes 
kisugárzó melege folytán még mindig a leg
kiválóbb fütőeszköz. A feltalálók a vaskályha 
hátrányait mindenféle módon igyekeztek kikü
szöbölni. Az intensiv sugárzás megszüntetése 
végett köpenyeggel vették körül, úgy hogy az 
izzó kályhafal és a külső köpenyeg között elég 
vastag légréteg marad, a mely folyton alulról 
felfelé áramlik. A csekély melegraktározóképes
ségen pedig úgy segítettek, hogy az égést sza- 
bályozhatóvá tették. így keletkeztek a folytonos 
égésű vagy töltőkályhák, a melyek közül néme
lyek egv töltéssel (vagyis egyszeri megrakással) 
36 óráig is elégnek. Ezek közé tartozik a nálunk 
is nagyon elterjedt Meidinger-kályha (1. ábra), 
a fűtőtechnikának valóban eléggé kiváló alko-

cserépkályháét), rendes körülmények között 
égési termékeket sem engednek a szobába. 
Viszont azonban köpenyegük megtisztíthatlan 
porfészek, azonkívül csakis oly tüzelőszerekkel 
füthetők okszerűen, melyekben kevés az illő 
gáz (koksz, anthracit, porosz kőszén). Ha illé
kony gázakban bővelkedő szénnel (pl. hazai 
barnaszénnel) fütjük a nem külön e czélra 
készült töltőkályhákat, a fűtés egyáltalában nem 
gazdaságos, sőt veszedelmes is, mert robbaná
sok és füst-láng kicsapások keletkeznek.

Valamennyi kályhánk a melegnek jelentékeny 
részét a kéménybe vezeti ki. Ez természetesen 
pazarlás, mert hiszen nem a kéményt és a 
külső levegőt akarjuk fűteni. E pazarlás meg
szüntetésére irányuló berendezések meglehető
sen gyarlók és egyáltalában nem állanak azon 
a fokon, a melyet a technikai tudományok mai 
fejlettsége mellett el lehetne várni. Egyik mód 
abban áll, hogy az égési termékeket hosszú 
csöveken keresztül vezetik a kürtőbe. Persze 
ez nem szép dolog és a szobát elcsúfítja. Né
mileg javul a helyzet, ha a csöveket megfelelő 
görbítéssel kis helyre szorítjuk össze. Ilyenkor 
azonban, különösen begyújtáskor, nem elég a

2. Különböző kísérletek az égéstermékek melegének jobb kihasználására.

tása. Ebben a kályhában a tüzelőszer felülről 
lefelé ég. De vannak olyan töltőkályhák, me
lyekben a tüzelőszer alul ég és a tüzelőszer 
felülről lassanként csúszik le a tűzhelyre. A 
töltőkályháknak kétségkívül nagy a fütőértékük. 
a tüzelőszer energiáját elég jól használják ki, 
sugárzásuk elég kellemes (de nem éri el a

légvonat, mert a sok görbület a levegő áram
lását akadályozza. Ezen azután úgy segítettek, 
hogy begyújtáskor a csöveknek csak egy része 
van nyitva (2. ábra 1. rajz a); mikor már jól 
ég a tűz, akkor a c fogantyú megforgatásával 
a többi cső is megnyílik.

A kéményben lévő meleget is ki lehet némi-
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leg használni, a hogyan azt a 2. ábra 2. és 3. 
rajza mutatja. A szoba levegője összeköttetés
ben van egy a kéményben lévő csőrendszerrel, 
úgy hogy ott felmelegedhetik. Ilyen módon 
persze a szomszéd lakás kéményének melegét 
is el lehet lopni. Hogy a kémény tisztogatása 
mégis lehetővé váljék, a csőrendszert elfordít
ható lapra szerelik, a hogyan azt a 2. ábra 3. 
rajza mutatja.

A cserépkályhákban az égéstermékek mele
gének jobb kihasználása kényelmesebben tör
ténhetik. Itt magának a kályhának belső üre
gében lehet ezeket a füstforgató-csöveket elhe
lyezni. Minden modern cserépkályha úgy készül, 
hogy benne az égéstermékek többszörösen fel- 
és lefelé mennek, úgy hogy melegüket átad-

3. A cserépkályha füstforgató rekeszei. Az égéstermékek az 1. 
rekeszen mennek felfelé, a 2-ikon jönnek lefelé, a 3-ikon ismét felfelé 
mennek, a 4-iken lefelé jönnek és az 5-iken át a kéménybe jutnak.

hatják (3. ábra). De hogy így is sok meleg el
vész, arról könnyen meggyőződhetünk, ha a 
kéménybe vezető csövet megfogjuk, de vegyük 
is el rögtön onnét a kezünket, mert megéget
jük. Valóban a legjobb kályháink a tüzelősze
rek melegtartalmának alig 25%-át adják át a 
szobának,, a többi kimegy a kéményen. Ezen 
a téren tehát igazán még sok tennivaló van.

Néhány megjegyzést kell még tennünk a 
tüzelőszerekre vonatkozólag. Ezek valamennyien 
az elégethető alkatrészeken kívül még el nem 
égő ásványi alkatrészeket is tartalmaznak, a 
melyek hamu alakjában maradnak hátra. Vala
mely tüzelőszer értéke annál nagyobb, minél 
több benne a szén, ez a legfőbb elégethető 
alkatrész. Rajta kívül még csekélyebb mennyi
ségű hydrogéngáz is szokott mint elégethető 
alkatrész a tüzelőszerekben előfordulni. De nem 
ezeknek a mennyiségét szokás megadni az össze
hasonlítás alapjául, hanem azon caloriák szá
mát, a melyek 1 kilogramm elégetésénél kelet
keznek.

A fa rendesen sok vizet tartalmaz, a mely 
elégésnél vízgőz alakjában illan el, ezenkívül 
van benne sok kálisó, a mely hamu alakjában 
marad vissza. Átlagban 50%-a tiszta szén és 
6"/,,-a hydrogén, fűtőértéke 4000—5000 caloria. 
A különböző fák fűtőértékük szerint így követ

keznek : tölgyfa, bükkfa, gyertyánfa, nyírfa, 
fenyőfa. A mocsaras vidékeken található tőzeg 
is sok vizet és sok ásványi alkatrészt tartalmaz, 
fütőértéke 3000—5000 caloria A barnaszén 
66% tiszta szenet és 5% hygrogént tartalmaz, 
fütőértéke 5700 — 7300 caloria. A kőszénnek 
8 6 °/o~a  tiszta szén és 4°/, -a hydrogén, fütőértéke 
8000—9000 caloria. Az anthracit 94%-a tiszta 
szén és 3%-a hydrogén, fütőértéke nagyjában 
ugyanannyi, mint a kőszéné. Hasonló qualitású 
a koksz és a faszén.

Maga az égés egyike a legbonyolódottabb 
folyamatoknak, melynek részletezésébe jelenleg 
nem mehetünk bele, csupán csak néhány a 
fűtésnél hasznosítható megjegyzésekre szorít
kozunk. Ha a tüzelőszer melegszik, akkor illé
kony gázok szállnak ki belőle; legelsősorban a 
benne levő hydrogén, azután a szénoxyd, a 
mely már a szénnek és az oxygénnek egyesü
léséből származik, azonkívül más gázok is. Ha 
elegendő magas a hőmérséklet, akkor ezek a 
gázok meggyulladnak. Gyújtásnál a tüzelőszert 
éppen azért melegítjük, hogy ilyen gázok kelet
kezzenek és meggyulladjanak. Maga a láng 
semmi egyéb, mint magas hőmérsékletű gázok 
és gőzök keveréke, melyben izzó szénrészecs
kék is vannak. A fának hosszú a lángja, mert 
benne sok a hydrogén és ez az illékony részek 
között a legkönnyebb. Viszont a koksz, az 
anthracit és a faszén alig észrevehető lánggal ég, 
mert ezek az anyagok illékony alkatrészekben 
nagyon szegények.

Maga az égés ezekben az esetekben a levegő 
oxygénjével való egyesülés. A fűtéshez tehát 
épp úgy kell a levegő az ő oxygénjével, mint 
a tüzelőszer. Ha nincs levegő, akkor nincs is 
égés, a tűz elalszik. Ha kevés a levegő, akkor 
az elégés tökéletlen, mert akkor a szén (C) 
nem széndioxyddá (CO.) alakul át, hanem csak 
szénoxyddá (CO) és akkor csak x/»-a keletke
zik annak a melegnek, a mely a széndioxyddá 
való elégésnél keletkezett volna. A szénoxyd 
felhasználatlanul száll ki a kéményen és magá
val viszi energiáját. Viszont a sok levegő is 
ártalmas, mert szintén feleslegesen sok meleget 
visz el a kéménybe.

Mindezekből következik, hogy a gazdaságos 
tüzelés főleg két dolgon fordul m eg:

1. azon, hogy a tüzelőszert minél kevesebb 
levegőfelesleggel tökéletesen el tudjuk égetni és

2. azon, hogy az égéstermékek lehetőleg ke
vés meleget vigyenek magukkal.

Ezekből érthető az is, hogy ugyanaz a kályha 
nem lehet egyformán alkalmas a különböző 
tüzelőszerekkel való fűtésre. Kályháink legna
gyobb része a porosz kőszén égési viszonyai 
szerint van megalkotva, mert a háború előtt ez 
a fűtőanyag bőven állott rendelkezésünkre. Ma 
azonban a hazai barnaszénből is csak kevés 
van. Ennek a szénnek mások az égési felté
telei, mint a porosz kőszéné. Ugyanezért ha a 
mi barnaszenünkkel gazdaságosan akarunk fű
teni, akkor külön e czélra construált kályhákat 
kell használnunk. Ilyenek például a Perpetuum- 
kályha, a Heuffel-féle kályha, a Lázár-féle 
kályha, a Feyér-fele barnaszén-töltőkályha. Ezek
ben általában nagyobb a rostély és gondosko-
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dás történt arról is, hogy a bőségesen kelet
kező gázok meggyulladjanak és elégjenek. Per
sze a lakásokban lévő kályhákat nem cserél
hetjük ki hirtelen barnaszénkályhákkal. De vi
gyázzunk a fűtésnél, a rostélyt csak kisebb 
mennyiséggel rakjuk meg és hagyjuk az, izzó 
részt egy kis helyen szabadon. így is kályhánk 
éppen az illó alkatrészek bősége miatt hamar 
tele lesz korommal, sőt kátrányos olajokkal. 
Gyakrabban kell tehát tisztogatni. A hol lehet
séges, nem árt néha kevés szalmával befűteni, 
hogy ennek hosszú lángja a lerakodott kormot 
elégesse.

Reméljük, hogy a mai nehéz időknek az 
lesz a következménye, hogy a technikusok 
nagyobb figyelmet fognak fordítani a fűtés 
elhanyagolt problémájára. A széntelepeknek 
rohamos kimerülése arra int, hogy meglevő 
készleteinkkel a lehető takarékossággal bánjunk.

Mikola Sándor.

KRÓNIKA.
A levegő ellenállása és a lövedékek lőtávolsága.

A francziákat nagyon meglepte, mikor a németek 
Dünkirchent 40 km-nyi távolságból lőtték. Azt hitték, 
hogy újfajta ágyúknak van ekkora lőtávolságuk, mert 
az eddig ismert lövegekkel a számítás szerint csak 
jóval kisebb távolságot lehet elérni. Mikor azonban, az 
új ágyúknak sehol semmi nyoma sem volt, mégis csak 
csak arra törekedtek, hogy a jelenség magyarázatát 
másutt keressék. De Spane jutott arra a gondolatra, 
hogy a levegő ellenállásának változása a magassággal 
lehet a nagy lőtávolság oka A levegő sűrűsége, mint 
ismeretes, felfelé csökken. A nehéz lövegek lövedéke 
olyan magasságot ér el, a hol a levegő sűrűsége jelen
tékenyen kisebb, tehát sokkal kisebb ellenállása van a 
lövedék mozgásával szemben, mint az alsó rétegekben. 
De Sparre kimutatta, hogy az ellenállás csökkenése 
folytán a lőtávolság 40%-kal lehet nagyobb annál, a 
mely mindenütt egyenlő ellenállás mellett keletkeznék. 
A levegő hőmérséklete és nyomása is befolyásolja a 
pályát, de a legfőbb tényező a sűrűség és vele együtt 
a közegellenállás kisebbedése.

De Sparre a Krupp-féle 38’ 1 cm-es és a Krupp-féle 
40 64 cm-es ágyúkra terjesztette ki számításait. Mind
kettőnek csöve 50-szer hosszabb, mint kalibere. A 381 
cm-es ágyút a 760 kg súlyú lövedék másodperczenként 
970 m-nyi sebességgel hagyja el. Ha 45° emelkedésszög 
alatt lőnek, vagyis a lehető legnagyobb lőtávolságot 
igyekeznek elérni, akkor a lövedék állandó légsürüség 
esetében 26 km-nyire jutna és itt 344 m/sec sebességgel 
esnék le. Legnagyobb magassága 9V-2 km lenne, sebes
sége pedig ebben a pontban 284 m/sec. A valóságban a 
lövedék a levegőnek felfelé csökkenő sűrűsége miatt 
9Va km helyett 12171 km magasra jut. A legnagyobb 
emelkedés helye 21'098 km-nyire van az ágyútól, a 
sebesség ebben a pontban 386m sec. Az innen követ
kező lefeléesés folyamán a sebesség a nehézségi gyor
sulás miatt egyre nő, még pedig 437 m/sec-ig. Ez a 
legnagyobb sebessége akkor van a lövedéknek, mikor 
33 940 km-nyire van, magassága pedig a talaj felett 
5799 km. A talajt 38 427 km távolságban éri el 433 
m/sec sebességgel. A sebesség a pálya vége felé azért 
csökken, mert a levegő ellenállása az alsóbb rétegek
ben lefelé gyorsan növekszik. Ezek az eredmények a

tapasztalattal nagyon jól egyeznek, mert Dünkirchennéi 
a lőtávolság valóban 38 km volt.

A Krupp-féle 40 64 cm kaliberű parti és hajóágyú 920 
kg-os lövedéke a cső nyílását 940 m/sec sebességgel 
hagyja el. 45°-os emelkedésszögnél a legnagyobb ma
gasság 12 521 km a talaj fölött. Ezt a pontot a löve
dék 21 835 km távolságban 396 m/sec sebességgel éri 
el. Mikor 40219 km távolságban leesik, sebessége 
451 m/sec.

Mindezek az adatok csak akkor érvényesek, ha a 
levegő hőmérséklete 15° C, nyomása pedig 750 mm. 
Ha a hőmérséklet emelkedik és a nyomás kisebb lesz, 
akkor a lőtávolság nagyobb. Például 28° C hőmérsék
letnél és 740 mm nyomásnál a 38’ 1 cm kaliberű ágyú
val olyan messzire lehet lőni, mint a 40-64 cm-es 
ágyúval 15° C és 750 mm mellett. Mende Jenő.

Hogyan válik a liszt kenyérré ?
Most érezzük csak igazán, hogy a jó kenyér sok 

mindent pótol, de a jó kenyeret nem pótolja semmi. 
A jó kenyér tápláló és kívánatos, az ember nem unja 
meg, akármennyi ideig él is vele, mindig készen van, 
nem kell vele bibelődni, hosszú ideig eláll, nem romlik 
és nem is piszkolódik könnyen, nincs határozott íze és 
mégis mindig jóízű.

A magyar nép mindig magasra értékelte a kenyeret, 
a mint azt a reávonatkozó szólásmódok mutatják. Ez 
nem is lehet máskép, mert falusi magyar népünk fő
tápláléka a kenyér. Nincs ez így mindenütt, hiszen a mi 
országunk területén is vannak népek, melyeknek min
dennapi eledelük nem a kenyér, hanem máié, vagy 
lepényszerü lisztes készítmény. Érdekes azonban, hogy 
mégis minden nép a lisztes magvakból készíti minden
napi legfőbb eledelét, de az elkészítés módja népfajok 
szerint különböző. Így vannak pépevő, kásaevő, lepény
evő és kenyérevő népek. A haladás csúcspontján a 
kenyérevés áll, mert hiszen a műveltség legmagasabb 
fokán álló emberek is a kenyeret használják minden
napi eledelük gyanánt.

A kenyér jóságát a liszt jósága határozza meg, a 
kenyérben meglevő minden táplálóanyag már a liszt
ben is megvan. Hogy magát a lisztet mégsem ehetjük 
meg, annak az az oka, hogy a lisztben a táplálóanya
gok még nincsenek felszívódásra és megemésztésre 
alkalmas állapotban. Azokat erre előbb át kell alakí
tani. Ez történik a kenyérsütésnél.

Az e közben lefolyó jelenségek lényegét csak a leg
újabb időkben sikerült felfedezni, bár már évezredek 
óta sütnek kenyeret.

Liebig, Kützing, Latour és főleg Pasteur kutatásai 
adtak hozzá az alapot. Ezek szerint a kenyértészta meg- 
kelése erjedési folyamat, melyet épp úgy, mint minden 
más erjedést a századmilliméter nagyságú élesztőbac- 
teriumok (gombák) okozzák. Ezek czukorral táplálkoz
nak, miközben a czukor szénsavra és alkoholra esik 
szét.

Nézzük meg most már közelebbről, hogy megy e 
folyamat a kenyérkészítésnél végbe. E czélból külön 
kell foglalkoznunk a búzakenyérrel és a rozskenyérrel. 
Az első esetben a pék a búzalisztet félannyi vízzel ke
veri össze és néhány grammnyi élesztőt ád hozzá. Ezt 
a keveréket jól át meg át gyúrja (dagasztja) és a felet- 
kezett tésztát, körülbelül 35°-nyi melegben bizonyos 
ideig állni hagyja, a míg „megkel“.

A megkelés ideje alatt roppant sok minden történik 
a tésztában. Mindenekelőtt a keményítő szemcsék víz-
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felvétel folytán erősen megduzzadnak, azonban még 
ebben az állapotban sem tudnák az élesztőgombákat 
táplálni, mert a molekuláik túlságosan nagyok ahhoz, 
hogy az élesztőgomba hártyáján áthatolhassanak. A 
szegény bacterium a körülötte fekvő tömérdek élelmi
szer daczára is éhenhalna. Azonban segít magán. Hár
tyáján ke'esztül bizonyos fehérnyerészecskéket bocsát 
ki, melyeket enzymek-nek nevez a tudomány. Ezeknek 
működése eléggé csodálatos és máig sincs egészen fel
derítve. Tény az, hogy ezek az anyagok chemiai bom
lásokat tudnak előidézni. Az egyik fajta enzym (az úgy
nevezett diastase) a keményítőt czukorrá, a másik fajta 
enzym (az úgynevezett peptase) pedig a lisztben le'rő 
fehérnyeanyagot kisebb molekulájú fehérnyévé bontja 
szét.

A diastase hatása alatt keletkezett czukor behatol 
az élesztöbacteriumba, ez azt megemészti, miközben 
szénsav és alkohol képződik. Mindkettő gázalakban 
hagyja el az élesztőgombát és körülötte a tésztában 
kis gömbalakú tért foglal el, minek folytán a tészta 
megdagad vagyis „megkel“. Ebben az állapotban kerül 
a kemenczébe, a hol a gázok még jobban kiterjednek 
mindaddig, a míg a keményítő elcsirizedése és a fehér- 
nye megolvadása folytán a képződött üreg fala annyira 
meg nem keményedik, hogy a további kiterjedésnek 
határt szab. A kemenczék hőmérséklete 250° C körül 
szokott lenni, azonban a kenyér belsejében a hőmér
séklet 100° C-nál magasabbra nem igen szokott emel
kedni. De ez a hőmérséklet is elegendő ahhoz, hogy 
az élesztöbacteriumot megölje. A kenyér likacsossá 
vált, a likacsokat a szénsav és az alkohol gőzei hozták 
létre; mindegyik anyagból marad is valami a kenyér
ben. Azonban ne ijedjenek meg az antialkoholisták, 
roppant kevés az az alkohol, melyet kenyérben napon
ként bevesznek.

A barna rozskenyér készítése abban különbözik a 
fehér búzakenyér készítésétől, hogy ehhez nem élesztőt, 
hanem kovászt használnak. A kovász pedig semmi 
egyéb, mint a megelőző sütésnél félretett kevés tészta, 
a mely időközben megsavanyodott. Valójában ez is 
élesztő bacteriumok gyűjteménye, de vannak benne 
egyéb mikroorganismusok is és éppen ebben külön
bözik az élesztőtől. A levegőben ugyanis nagyon sok 
mikroorganismus lebeg, köztük élesztő bacteriumok 
is, de olyanok is, a melyek táplálkozásuknál nem szén
savat és alkoholt, hanem eczetsavat, tejsavat, vajsavat 
hoznak létre. Ha tehát valamely tésztát levegőn hagyunk 
heverni napokon át, akkor a mikroorganismusok rajta 
megtelepszenek és azt kovászszá alakítják át. A jó ko
vászt az jellemzi, hogy benne a tejsavas és élesztő 
bacteriumok vannak túlsúlyban. Úgy látszik, hogy a 
tejsavas bacteriumok bizonyos tekintetben olyan szere
pet játszanak, mint a csendőrök, mert az élesztő bak
tériumokat kímélik, ellenben az eczetsavas és más ár
talmas bacteriumokat megölik.

Ezt a kovászt keveri a pék a rozsliszttel és min
denekelőtt elötésztát csinál, vagyis szaporítja magának 
az élesztöbacteriumokat mindaddig, a míg annyi nem 
lesz, hogy az egész felsütendő lisztmennyiséget meg
bírja keleszteni. Egyébként pedig az egész kelesztési 
folyamat itt éppúgy folyik le, mint a búzakenyérnél, 
ózonban tovább tart.

Csak a gyakorlott szem tudja eldönteni, mikor van 
a kemenczébetevés legkedvezőbb ideje.

Ha a tészta a szükségesnél hosszabb ideig kel, ak
kor az enzymek a tésztát túlságosan átalakítják, úgy hogy 
már nem tudja a szénsavat visszatartani, minek folytán

az kiszáll belőle. A tészta a kemenczében, vagy már 
előbb szétfolyik szélesre. A kenyérben nem képződik 
elég likacs, és a víz sem marad meg egyenletes elosz
lásban, hanem a kenyér alsó részében foltokban gyűlik 
össze (szalonnás kenyér.)

Ha viszont a kenyér nem kelt meg kellőleg, akkor 
a meleg kemenczébi n a szénsav- és alkoholképződés 
hirtelenül megy végbe, a minek folytán a kenyér belé
ben és héjában szakadások jönnek létre. A kész ke
nyéren a laikus is felismerheti azt, hogy a kelesztés 
megfelelő volt-e vagy sem, még pedig az előbb emlí
tett ismertetöjeleken kívül a likacsok alakjából is. A jól 
kelesztett kenyér likacsai ugyanis köralakúak, a túlke- 
lesztetté vízszintes irányban, a kevéssé kelesztetté pedig 
függőleges irányban megnyúlnak.

Ebből a leírásból látszik, hogy a szénsavnak és al
koholnak a kenyér készítésénél semmi más szerepe 
nincs, pusztán az, hogy a kenyeret lazábbá, likacsossá 
és így a gyomor emésztő nedvei számára átjárhatóbbá 
teszi. Ebből tehát sokan arra gondolatra jutottak, hogy 
a kenyértésztát úgy is lehetne megkeleszteni, ha szén
savat fejlesztő — de egyébként ártatlan sókat — keve
rünk a liszt közé. A következtetés tényleg bevált. így 
jutottak szerephez az úgynevezett sütőporok (Backpul
ver), melyekből nagyon sokféle van forgalomban. Che
miai tekintetben valamennyi carbonatokat (szénsavas 
sókat) tartalmaz. így például a szénsavas ammon pusz
tán a kemencze melegének hatása folytán bocsát k; 
szénsavat, tehát alkalmas arra, hogy sütőpor gyanánt 
használjuk. Égy másik sütőpor kettedkénsavas nátront 
tartalmaz, melyhez borkövet, borkősavat vagy kénsavas 
sókat kevernek. Ez utóbbi tartalmánál fogva e sütőpor 
ral készült sütemény hajtószernek is használható. Az 
angolok sütőporok helyett aczélpalaczkokba zárt szén
savgázt használnak és dagasztás alkalmával ebből 
eresztenek a tésztába.

Valamikor nagy reményeket fűztek e mesterséges 
kelesztő módszerekhez. Úgy érveltek, hogy az ilyenfajta 
kenyérkészítési módszer tisztább, gyorsabb sőt takaré
kosabb is. Az a szénsav és alkohol ugyanis, a mely az 
élesztöbacteriumokkal való kelesztésnél keletkezik a 
lisztből alakul át, úgy hogy a felhasznált lisztnek egy 
része (körülbelül 2%-a) gázállapotban elszáll és így a 
táplálkozásra nézve elveszik. Ezt a 2%-ot akarták meg
takarítani.

A mesterséges kelesztés azonban nem vált be. Az 
ilyen úton készült kenyér ugyanis sohasem olyan jó
ízű, mint az élesztőbacteriumok útján kelesztett. Hiába 
kevernek a tésztához ízesítő szereket (fűszert, czukrot, 
vajat, ánist stb ) a kenyér mégis ízetlen marad. Ez mu
tatja, hogy az élesztővel való kelesztésnél nemcsak 
szénsav keletkezik, hanem kisebb mennyiségekben 
aromaanyagok és sók, melyek a kenyér szokott jó ízét 
adják.

Mondanivalónkat egy táblázattal fejezzük be, mely a 
különböző kenyérfajok chemiai összetételét mutatja 
százalékokban.

szén-
Víz fehérnye zsír hydrátok sók

finom búzakenyér 33 66 6-81 0 54 5811 0-88
durvább 3727 8-44 0 91 52 11 T27
rozskenyér 39-70 6-34 *1-14 51*24 1-49
katonakenyér 38-88 604 0-40 53 11 T57
zsemlye 28-60 9-60 100 59-80 1-00

Kerkai András.
4 *
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Az elektromos hegesztés.
Hegesztés alatt értjük két fémnek közvetlen egyesü

lését, tökéletes egymásba hatolás útján való összeillesz
tését. Az eljárás lényege az, hogy az egyesítendő része
ket kellő hőfokig felmelegitik, melyek aztán külső 
behatás folytán egybeforradnak. A leggyakoribb eljárás 
e téren az autogén hegesztés, a mely rendszerint hely
ben fejlesztett acelylénnel történik. A hegesztés eme 
módja azonban nem tökéletes, mert csak fémtiszta 
érintkező részek hegednek össze ; az acetylénben pedig 
— bár kis mértékben — több káros anyag van. A cal- 
ciumcarbid ugyanis, melyből az acetylént fejlesztik, ve
gyileg sohasem tiszta. A calciumcarbid ugyanis nem

1. Elektromos ívfényen alapuló hegesztés sémája

egyéb, mint mész- és szénnek elektromos kemenczében 
igen magas hőfok mellett végbemenő összeolvasztása. 
A mész bizonyos mennyiségű phosphorvegyiiletet tar
talmaz, a szénben pedig kéntartalmú vegyületek fordul
nak elő, melyek a kész calciumcarbidban is feltalálha
tok. Ez okból a fejlesztett acetylérgáz kénhydrogént, 
szénhydrogént, ammoniakot és egyéb tisztátlanságokat 
tartalmaz, melyek a hegesztendő felületek közé jutva 
megakadályozzák a felületek belső érintkezését és eset
leg a felhevített fémanyaggal keveredve a hegesztett 
rész szilárdságát is megváltoztatják. E tisztátlanságot 
az aceíylénfejlesztőhöz kapcsolt és a kereskedelemben 
készen kapható tisztítóanyagokkal távolítják e l ; de ezek 
alkalmazása révén sem lesz elég tiszta az acetylén. 
Részint ez a körülmény másrészt a carbidnak nehézsé
gekbe ütköző beszerzése arra késztette a szakköröket, 
hogy az autogénhegesztés helyett az elektromos hegesz
tési eljárást alkalmazzák, melynél vagy az elektromos 
ívet, vagy a hegesztendö anyagok elektromos ellenállá
sát használják fel.

Az elektromos Ívfény — mint ismeretes — akkor 
képződik, midőn két egymással érintkező vezetőn át 
erős áramot bocsátunk, miközben a vezetővégeket las
san egymástól távolítjuk, míg azon pillanathoz érünk 
melyben a lazán érintkező kis felület igen nagy ohmi- 
kus ellenállást tanúsít.

Minthogy a keletkező Joule-féle hő az ellenállássá 
arányos, a hőmérséklet hirtelen emelkedik és a vezető
végek izzásba jutnak. A felmelegedett vezetők elektro
nokat bocsátanak ki magukból, a melyek a gázt ionoz- 
zák és így az egymástól távolodó elektródok továbbra 
is vezetői összeköttetésben maradnak.

A fényív előállításához egyik elektród gyanánt magát 
a hegesztendő fémdarabot is lehet használni. (I. ábra.) 
De lehet úgy is eljárni, hogy a fényívet két külön 
elektród között állítjuk elő (2. ábra.) Az utóbbi esetben 
— mint az a 2 ábrából látható — az egymással szem
ben ferdén elhelyezett két elektród közt mágnes van 
kapcsolva, melynek hatása abban nyilvánul, hogy a 
fényívet taszítja magától, miáltal a helyi hőhatás lénye
gesen növekszik.

Elektród gyanánt vagy szénrúd, vagy a hegesztőfelü
lettel azonos anyag szolgál. A szénelektrodok haszná
lata azzal az előnnyel jár, hogy a keletkező ív alkal
mával az elektródokból szénrészecskék válnak le, melyek 
az olvasztófürdő felé sodorva a szükséges hőfokot 
egyenletessé fejlesztik. A vörös izzásig hevített, vagy 
olvasztott vas — mint ismeretes — szenet old ki, illetve 
von el és mivel a különböző vasnemek a bennük elő
forduló szénmennyiségtől függnek, a hegesztőfelület 
anyagát a körülményekhez képest meg kell változtatni. 
Iparilag előállítható legtisztább vasban 004% idegen 
anyag van, húzó szilárdsága 35 kg mm2-ként, szívós, 
nehezen ömlik meg, rosszul önthető és nem edzhető. 
Ha növeljük a széntartalmát 1%-ig, húzó szilárdsága 
háromszor akkora lesz, jól önthető és kitünően edzhető, 
szívósságából veszít, de kemény lesz; 4 5% széntarta
lom esetén a vas szilárdsága még kisebb, de könnyen 
olvadó és jól önthető vasat kapunk. A hegesztési 
felület jellege is tehát a szerint módosul, a mint keve
sebb, vagy több szén járul hozzá, minek nagy jelentő
sége van az iparban legsűrűbben előforduló és hegesz
tésnek alávetett folyasztott vaslemezeknél, csöveknél és 
egyéb iparczikkeknél.

Egyébiránt a szénnek az elektromos ív képződésekor 
való hozzájárulása nem jár minden vasnemre egyforma 
hátránnyal. így pl. a szürke vas olvasztásánál beálló 
megkeményedés csak attól függ, hogy a szén vasban 
oldódik-e, vagy graphit alakjában fordul-e benne elő : 
a keményedés tehát független a hegesztéstől. Ennél
fogva a szénelektrodokkal való elektromos hegesz
tés a szürke vas ipari feldolgozására előnyösebb, mint 
a puha folyt- vagy kovácsvas megmunkálására. Lágy 
vasanyagoknak elektromos úton való hegesztésénél te
hát előnyösebb, ha az elektródok szén helyett puha 
kovácsvasból állanak.

Az elektromos ív képzésére szükséges áramot rend
szerint az egyenáramú 110 voltos gép szolgáltatja.

Minthogy az ív számára legczélszerűbb a 40—65 volt 
feszültségű áram, a gép feszültségét le kell szorítani 
az elektromos ív feszültségére, mit akként érnek el, 
hogy megfelelő ellenállásokat kapcsolnak az áramkörbe 
vagy a dynamoval párhuzamosan accumulatortelepet 
kapcsolnak, melynek hatása abban áll, hogy a változó 
áramszükségletnek megfelelően majd töltődik, majd pe
dig kisül és így a dynamogép járását nem módosítja.

Ez az eljárás a hegesztési eljárást megdrágítja. Ez 
okból újabban elektromos hegesztés czéljaira a Kremer- 
féle szabadalmazott dynamot alkalmazzák, melynek 
három tekercselése van : egy compound, egy mellék- 
áramkapcsolású és egy segédpólusú. A Kremer-féle 
dynamonak előnye abban nyilvánul, hogy nála az áram 
erősségét és feszültségét pontosan, tetszésszerint be

2. Elektromos ívfényen alapuló hegesztés sémája.
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tudjuk állítani, miáltal az ív a hegesztés alkalmával 
nyugodt, egyenletes és állandó jelleget ölt.

Hegesztésnél fejlődő hőmérséklet átlag 3500° C. 
Minthogy a positiv elektródról a negatívra a hőmérsék
let mintegy 900° C-sal sülyed, czélszerünek látszik, a 
nehezen olvadó fémeket pl. vasat a positiv sarokkal 
a szénelektrodot pedig a negatív sarokkal kapcsolni.

Megbízható, tartós hegesztésnek kelléke az, hogy 
a hegesztöfelület fémtiszta és minden oxydáló beha
tástól ment legyen. Ismeretes dolog, hogy csak azok a 
fémek hegeszthetők, a melyek a szilárd és folyékony 
halmazállapot közt megtésztásodnak. Ezek a vas, az 
arany és a platina. Platina és arany megfelelő hőmér
sékletnél okvetlenül összeheged, mert nem oxydálódik. 
Más azonban a helyzet a vasnál, mely már közönséges 
hőmérsékletnél oxydréteget, azaz rozsdát fog. Ez az 
oxydréteg nehezen ömleszthető meg, gátolja az össze- 
hegedést, azért a rozsdaréteget kellő pillanatban el 
kell távolítani.

A fényívnek a hegesztőfelületre gyakorolt hatására 
nézve következő érdekes megfigyelések említendők meg. 
Szén behatása folytán a hegesztendő vasanyag — mint

3. Elektromos ellenállású hegesztés sémája.

említettük — kemény lesz, azonkívül számos apró 
hólyag, repedés látszik meg rajta, mi annak a jele 
hogy a levegő oxygénje a vas szénelemével szénsav 
képződése mellett vegyült, és ez a merevedő fémanyagba 
befészkelödik. Ebből következik, hogy szénelektrodok- 
kal való hegesztésnél mágneses vasoxydok keletkeznek, 
minek folytán az ily úton hegesztett vas hajlítás, fúrás, 
reszelés, gyalulás, esztergályozás műveleténél, sőt sok
szor külső mechanikai behatás nélkül is hidegen és 
melegen törik, a forrasztás nem tökéletes, az össze- 
hegesztetí részek pedig egymástól leválnak. Vaselektro- 
dok alkalmazásánál ezek a hibák nagyrészt kiküszö
bölhetők, de az oxydálás ehelyütt sem szüntethető meg 
tökéletesen; ily eljárásnál a hegesztés helyén a fém 
rendesen hideg törésű.

Tökéletes hegesztés elektromos úton akkor érhető 
el csak, ha a hegesztőfelületet oly anyaggal burkoljuk, 
mely az oxygén behatását megakadályozza. E czélból a 
hegesztendő felszíneket kovasavas homokkal behin
tik és így izzítják; ekkor a kovasav egyesül a vas- 
oxydokkal és hígfolyós salakot alkot. Ez a salak üveg
szerű tömeg, a mely a megolvadt vasat burkolja s ekkép 
oxydátiótól megóvja.

Legutóbb újfajta elektródot hoztak forgalomba, a 
mely az elektromos hegesztés terén nagyjelentőségű
nek mondható. Ez az új elektród a hegesztendő fém 
minősége szerint vas- illetve aczélból és melléje 'kap
csolt aluminiumdrótból áll. Utóbbinak a rendeltetése 
az, hogy a hígfolyós fémfürdőt tisztítsa. Az egész be
rendezést salakkal burkolják, mely a hegesztésnél olvad 
és az olvasztófürdőt salakréteggel vonja be.

Minthogy a salak nehezebben olvad el és így az 
egész elektród a még el nem olvadt salakburkolatban 
nyugszik, a vaselektrod ilykép bizonyos térközben távol 
marad a fémtől. Az ívet burkoló salakköpeny azt ered
ményezi, hogy az izzítás folyamata kizárólag helyhez

van kötve, minek folytán az alapfém az olvasztott sa
lakburkolat védelme alatt tökéletesen elolvad, anélkül, 
hogy a levegő oxydáló hatása a legcsekélyebb mérték
ben is érvényesülne. Az olvasztott anyag egész tömege 
bensőleg egymással teljesen egyesül, tökéletes átömlés, 
diffusio megy végbe, úgy hogy az alapfém a megöl 
vasztott elektrodanyaggal közvetlenül egységes anyaggá 
egybeforr. Minthogy az olvasztott salaknak fajsúlya ki
sebb mint a fémé és minthogy a két anyag közt che- 
miai rokonság nincs meg, a salakréteg az olvasztófürdő 
felületén marad.

A salak főalkotórésze égetett borax, vagy más üveg
szerű anyag, mely — anélkül, hogy a folyós fémbe 
hatolna — ennek felületét burkolja és az oxydátió ká
ros behatásától megvédi.

Az összehegesztésen kívül az elektromos ív arra is 
alkalmas, hogy segélyével öntött-, vagy kovácsvasdara- 
bokat az alapfémről leolvasszuk. E czélból a gép egyik 
pólusát az alapfémmel, a másikat a szénelektroddal 
kötjük össze. A fényívet egyszerűen tovahúzzuk a szén- 
elektrod és fémrész közt, mely utóbbiról aztán a kívánt 
alkotórész leolvad.

Az ívfényhegesztéstől lényegesen eltér az elektromos 
ellenálláson alapuló hegesztés. Valahányszor elektromos 
áram halad keresztül valamely vezetőn, annak hőmér
séklete emelkedik. Ezt a hőmennyiséget használjuk fel 
hegesztés czéljaira, mely eljárás lényege tehát abban 
áll, hogy az összehegesztendő részeket erős elektromos 
áramkörbe kapcsolják, midőn is a fémanyag az érint
kező részeken elektromos ellenállás következtében fel 
melegszik, igen erős áram hatása alatt pedig izzásba 
jut ; aztán az összeforrasztandó részeket mechanikai 
úton egymáshoz préselik. Ezen hegesztési eljárás váz
latát a 3. ábra tünteti fel

Az érintkező részek izzítására szükséges feszültség 
a keresztmetszet méreteihez képest csak 2—8 volt közt 
váltakozik. Ezzel szemben azonban néhány ezer ampöre- 
erössegű áram szükséges. Az energiaforrást változó
áram szolgáltatja, mert csak ily áram mellett tudunk 
transformator segítségével nagy feszültségű, de kis 
áramerősségü villamosenergiát átalakítani kis feszült
ségű, de nagy áramerősségű energiára.

Salak gyanánt ezen eljárásnál is általában égetett 
borax-vegyíiletet használnak. Vaslemezek hegesztésénél 
azonban legújabban mellőzik a salak használatát és e 
helyett a lemezt a forrasztás helyén simára csiszolják; 
ezt az eljárást más tárgyak hegesztésénél is sikerrel 
alkalmazzák.

t ekintve azt, hogy a nyers anyagok beszerzése és 
új gépek, illetve fontos gépcsoportok előállítása nem
csak most, hanem a közeljövőben is óriási nehézsé
gekbe ütközik, előrelátható, hogy az elektromos hegesz
tésnek, a mely már is örvendetes módon halad, nagy 
jövője lesz. Welwort Benő.

Tudományos és technikai újdonságok.
Újabb v é d e k e z é s i  m ó d s z e r  a l i s z tm o ly  e l  len

A lisztmoly egyike a legveszedelmesebb rovaroknak. Ez a 
kis pillangó petéit lisztbe rakja le, a kifejlődött her
nyók a liszt egy részét megeszik, más részét pedig át 
meg átszövik, úgy hogy az emberi használatra alkalmat
lanná válik Különösen a malmokban okoznak nagy 
károkat, mert a lisztjáratokat hálóikkal és bábuikkal 
eltorlaszolják. Mechanikai úton alig lehet ellenük vé
dekezni, mert ha alapos tisztogatás tönkre is teszi 
a hernyókat és a bábukat, de nem semmisítheti meg
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a petéket. Kéngözökkel is próbálkoztak, azonban az a 
liszt, melyet kéngőzök átjárnak, elromlik.

Most Németországban, amerikai példa után kéksav
val próbálkoztak és pedig teljes sikerrel. A Deutsche 
Gold-und Siberscheideanstalt (Frankfurt a. M) külön 
eszközt is hozott forgalomba „Cyanofumer“ néven, a 
mely kényelmessé teszi a molyirtást. Ez az eszköz lé
nyegében két egymás fölött elhelyezett tartályból áll. 
A felsőbe cyannatriumnak vizes oldatát öntik, az alsóba 
pedig hígított kénsavat. A két tartályt szelep zárja 
el egymástól; ha ezt megnyitjuk, a cyannatriumoldat 
átfolyik a kénsavba, miközben a rendkívül mérges és 
illékony kéksavgáz képződik. A gázt gumicsövön a ma
lom földszintjébe vezetik be, a honnét az egész épület 
minden részét átjárja. A teljes sikerhez az szükséges, 
hogy a malom minden ajtaját és ablakát, általában 
minden kivezető nyílását jól elzárjuk. Ha a kéksavgáz 
a levegőnek csak 1%-át teszi is ki, akkor is két órai 
behatás után minden molypillangót, bábut, hernyót és 
petét elpusztít, de eipusztít más kártékony rovarokat 
is. A kéksavgáztól átjárt liszt egyáltalában nem romlik, 
meg, továbbra is épp úgy élvezhető, mint azelőtt.

Egyszerűbb eljárást is alkalmaznak a kéksavgázzal 
való molyirtásnál. Nevezetesen a malom földszinti he
lyiségeibe oly palaczkokat helyeznek el, melyek a kék
savgáz keletkezéséhez szükséges két alapanyagot a 
cyannatriumot és a kénsavat tartalmazzák.

Miként említettük, ez a gáz rendkívül mérges termé
szetű (a hareztereken is használják), belehelése feltét
lenül halálos, épp azért alkalmazásánál a legnagyobb 
óvatossággal kell eljárni. A malomból és környezetéből 
embert és állatot el kell távolítani. A gépet és a pa- 
laczkot kezelő ember pedig biztonság okából gázmasz
kot használjon.

Ú j s z ig e te lő a n y a g  az e le k tr o te c h n ik a  r é 
s zé re . Az elektrotechnikában igen sokféle alkalmazás
ban használják a csillámot, mint kitűnő szigetelőanyagot. 
Minthogy pedig a csillámnak ára évről-évre jelentékeny 
mértékben emelkedik, sokan fáradoztak azon, hogy meg
felelő helyettesítőt találjanak. A csillám rendkívül ma
gas szigetelőképessége sajátságos lemezes szerkezeté
ben találja magyarázatát. Ezt a szerkezetet papirosle
mezzel sikerült utánozni, az így keletkezett szige
telőanyagot periinax-nak nevezte készítője. Gyártásá
nak részletes leírása a felfedező titka. Általában cső és 
lemezalakban gyártják. Elektromos szempontból majd
nem eléri a csillám szigetelőképességét, mert átütési 
szilárdsága 25000 volt mm-enként, de csak akkor, ha 
az elektromos erővonalak a papiros-rétegekre merőle
gesen állanak.

A pertinax-anyag forró olajban nem változik és csak 
200°-on felül kezd szétesni. Húzással szemben szilárd
sága 1000 kg emsénként, tehát a legjobb fáéval vetek
szik. Tulajdonságai alapján mint szigetelőanyag hasz
nálható elektromos gépek és készülékek, különösen a 
magasfeszültségű gépek, transformatorok és conden- 
satorok gyártásánál. A chemiai iparban is felhasznál
ható, mert a savak, alkaliák, chlor és más gázok nem 
támadják meg, csak igen erős lúgok roncsolják szét 
Készülnek belőle savvezető csövek, továbbá szivattyú
kat és lartóedényeket bélelnek ki vele.

Ú j p a r k e tta n y a g .  Két svéd ember, Hörlin mérnök 
és Lindberg gyáros újszerkezetü parkettet gyártanak, 
a mely sokszorta kevesebb fát használ fel, mint az 
eddig szokásos parkett. A feltalálók a fát, melyből a 
parkett készül 5 mm vastag lemezekre fűrészelik szét, 
és e vékony lemezekből összerakott mintát furnir és

szövetalapra igen nagy nyomással rányomják. Az így 
kapott szőnyegszerü parkett közvetlenül a cementalapra 
rakható, a mi jelentékeny megtakarítást jelent a szoká
sos parkettező eljárással szemben Ára körülbelül egye
zik a linoleum árával.

KÖNYVSZEM LE.
Papp K. dr.: A magyar birodalom vasércz- és 

kőszénkészlete. Egy térképmelléklettel és 255 ábrá
val. Kiadja a M. K. Földtani Intézet. 964 lap. Ára 20 K.

Még a békés viszonyok közt is meglepő egy ilyen 
hatalmas munkának a megjelenése, mint aminő a köz
ismert kiváló bányageologusunk Papp K. egyetemi tanár 
nemrég megjelent müve, mely kerek egészszé és egy
ségessé foglalja össze az eddigi szétszórt adatokat. A 
mai háborús viszonyok közt, midőn annyi minden oldal
ról van korlátozva — physikailag értve — a nyomtatvá
nyok megjelenése, igazán bámuljuk azt a nagy erő
feszítést, mely ily óriási könyvet a köznek át tudott adni.

E munkában egy igen szorgalmas és lelkiismeretes 
tudós geológusunk évekre menő fáradozásának ered
ményét látjuk együtt. E munkára szükségünk volt már 
régen. A tanításnak igen fontos eszközét kaptuk 
meg benne. Az eddigi irodalomban látott adatok sehogy 
sem voltak alkalmasak a tankönyvekbe való felvételre. 
Most a földrajz- és ásványtaníróink kritikai összefoglalás
ban kapják meg készen az adatokat s így ezután talán 
kiküszöbölődnek a tankönyveink ismert hibái és elszó
lásai A bányászkörökben meg a kutatásokra ad jó 
impulsust. Már eddig is hallottam, hogy a könyv tanul
mányozása után igen sok vidéken vették fel a régen 
elejtett fonalat s csak a nagyapáktól emlegetett bányák 
új korszaknak néznek eléje.

A munka összeállítása igen practikus, úgy hogy 
könnyen megkaphatja mindenki abban, a mit keres, 
érdeklődjék valaki egy bizonyos vidék előfordulásai 
után vagy kutassa bármely vasércz- vagy szénfajta ösz- 
szes magyarországi előfordulásait.

A Bevezetőben leközli a szerző a világ vasérczkész- 
lete és a világ szénkészlete megállapításának érdekében 
a nemzetközi geológiai congressus bizottságának a fel
hívásait, a melyek tulajdonképpen közvetlen lökést 
adták a mű megírására.

E fölhívásra elkészített munka eredetileg német és 
franczia nyelven jelent meg, azonban a magyar szöveg 
teljesebb és bővebb, mert igen sok újabb feltárás le
írását is tartalmazza.

A könyv első része a magyarbirodalom vasércz- 
készletéröl szól.

I. A szepes—gömöri érezhegység vasércztelepei: E 
hatalmas vonulat, mint azt Schafarzik F. megállapítja, 
tulajdonképp porfirteriileten fordul elő s az érczek mind 
epigenetikus eredetűek s a permi időszak kvarcporfir 
eruptio postvulcanikus hatásaira vezethetők vissza.

Szepes vármegyében nevezetesebbek : 1. az igló— 
hollópataki, 2. iglórosztakai, 3. iglókörnyéki, 4. bindt- 
bányai, 5. ötösbánya—vereshegyi, 6 korompa—soly
mári, 7. korompa—kluknói, 8. jekelfalvai, 9. zakárfalvai, 
10. zakárfalva—prakfalvi, 11. gölniezbányai, 12. sza- 
lánki, 13. szepesremete szomolnoki vasérezbányái.

E bányák főércze a sziderit (vaspát) több társás
vány kíséretében. Figyelemreméltó helyek még a szo
molnoki kovand-telep és a Dikula környéki mangán- 
vasérczes előfordulások. Szerző az eddig feltárt vasércz 
mennyiségét 10.200,000 tonnára teszi.

46
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II. üömör vármegye vasércztelepei. Legfontosabb hely 
Dobsina környéke, melynek képződményei: diorit, 
szericitfillit, zöldpala (diabasból), sötét fillites agyagpala, 
carbonkorú agyagpala. Az érczelőfordulások metasoma- 
tikus eredetűek. Primérásványok a mészvaskő (ankerit), 
kovavaskő, krómcsillám, turmalin, kvarcz, kalczit, szi- 
derit, pirít, arzenopirit, chloantit Cementatiós eredetűek, 
kalkopirit, tetraedrit, hemalit, magnetit, baryt, bornit, 
bismutit, nickelin, leukopirit, termés réz. Oxydatiós zó
nából ismertebbek a limonit, aragonit, cinnabaryt, czip- 
rit, malachit, asurit, krisokolla, annabergit, eritrin, vivi- 
anit. Dobsina környékén a vasérczeken — főleg a 
szideriten — kívül kobalt-nikkel-réz és higanyra beállí
tott bányák is vannak

A sajómenti vasércztelepek fekvője már porfiroid.
A Rozsnyó környéki bányákat a lencsés telérek jel

lemzik, a sebespatakiakat meg a pikkelyes szerkezet. 
Csúcsom vidékén már mangánelőfordulások vannak. 
Igen fontosak a csetneki s a szirk—turcsok—rákosi 
vasérczvonulatok.

III. Abauj-Torna vármegye vasércztelepei. Felső- 
meczenzéf határában a csillámpala és fillit határán 
vannak a vasérczek, még pedig hematit, limonit és 
sziderit. Kisebb előfordulások Ájfalucska, Hernádtihany, 
Szentandrás, Rákó községek közelében vannak.

IV. Borsodvármegyei vasércztelepek. Rudóbánya vidéke 
a legfontosabb, a hol a triaszmész és dolomit üregei
ben főként barnavaskő a töltőanyag. Más vasércztele
pek Martony község határában s a Bükkhegységben 
több helyen.

V. Heves vármegyében igen érdekes a szarvaskői 
wehrlit tömzs, mely ezidőszerint még ki nem használ
ható vaselőfordulás. Ezt Pálfy Mór részletes kutatása 
útján ismerjük.

VI. Nógrád vármegyében Szinóbánya környékén van
nak vasérczíészkek.

VII Ilont és Bars megyékben jelentős előfordulások 
nincsenek.

Vili. Zólyom vármegyében Libetbánya, Breznóbánya 
s a Gyömbér déli oldala jelentősebbek.

Liptó, Sáros, Zemplén, Ung vármegyék vasérczelő- 
fordulásai inkább a történelemé.

Bereg vármegyében a Tőkés- Szajkófalva környékén 
a limonit az andezit tufában jön elő.

Máramaros vármegyében Terebesfejérpatak valósá
gos gyűjtőhelye a különböző vasérczeknek. E vidék 
alapos geológiai kutatások helye volt. Újabban ifj. Lóczy 
Lajosnak köszönhető a vasércztelepek korának a meg
állapítása

Szolnok-Doboka vármegyében a macskamezői mangán- 
vasércztelepek fontosak Az érczek csillámpalában for
dulnak elő.

fíesztercze-Naszódban az óradnai kénkovandelöfor- 
dulások változatossága igen feltűnő.

B:har vármegyében a vaselőfordulások inkább a 
velük kapcsolatos aluminium miatt lettek jelentősek.

Arad vármegyében a legrégebben ismert a meny
házai vasércz, mely mangánérczekkel társulva fordul 
elő. A régi Zaránd területén sok apró bánya is van, 
melyek mind különösen kénkovandokra vannak tele
pítve (Kazanesd).

Torda-Aranyosban közismert a toroczkó—szolcsvai 
vasérczvonulat, legtöbb esetben mangánnal társulva. 
Nagy reményekre jogosító helyek ezek.

A Székelyföldön Kovászna, Szentkeresztbánya, Szál- 
dobos-Vargyas. Alsórákos a legnevezetesebb vasércz- 
lelöhelyek.

Ilunyad vármegye a bányászat classikus helye vas- 
érczekben is a leggazdagabb. Alsótelek vidékén a 
mangánvasérczek, barnavasérczczel és sziderittel együtt 
fordulnak elő kristályos palában. A legnagyobb bánya- 
művek Gyalár környékén vannak, hol a geológiai 
viszonyok hasonlók az alsótelekihez.

Krassószörényben a Pojána Ruszka-hegységben foly
tatódnak a vajdahunyadvidéki vastelepek s főként 
Ruszkatő (Pojén) község határában fordulnak elő a 
fillitek közé konkordánsan betelepült hematitek.

A Krivina és Petrosza községek határában levő 
mangán- és vasérczelöfordulások ismertetését Schréter 
Zoltán dr. tollából kapjuk.

A ruszkiczai vasbányák főanyaga sziderit, mely filli
tek közt fordul elő. Fontosabbak e vidéken még a lun ■ 
kányi, istvánhegyi (ism. Zsigmondy Árpád), nadrági elő- 
jövetelek. A megye déli részén a Szaszkó—Godjána és az 
Almás-hegységben találunk igen jetentős vasérczeket.

Legfontosabbak azonban a krassószörényi Érczes 
hegység granodioritjának a vasércztelepei Vaskő és 
Dognácska közti vonulatban. Itt a főércz a magnetit és 
hematit, melyek gazdag kontakt ásványcsoporttal jön 
nek elő.

Oraviczabánya, Szászkabánya és Újmoldova vidékén 
mai kovandok fordulnak elő.

Az anyaország e felsorolt érczes helyein kívül Papp 
K. ismerteti a horvát részeket is 70 lapon keresztül 
az előbbiek részletességével.

Az Összefoglalás czímü fejezetben rövid áttekintést 
ad. Kitűnik az összehasonlításokból, hogy hazánk leg
fontosabb területe a szepes—gömöri Érczhegység, aztán 
jönnek hunyadmegyei, majd krassószörénymegyei vas
telepek.

A szepes—gömöri előfordulások ércze a sziderit, a 
hunyadmegyeiekben a felső szinteken limonit, a mélyebb 
szintekben meg a sziderit, míg a legnagyobb vastar
talmú érczek a hematit és magnetit Krasszószörényben 
fordul elő.

Papp K. a Bányászati és Kohászati Egyesület 1906-iki 
71 millió tonna vasérczkészlet becslésével szemben 144 
millió tonnát talált, mely mintegy 55 évre biztosítja ha
zánk szükségletét.

A nagyméretű munka második fele szénelőfordulások 
ismertetésének van szentelve. A hazai szenek — geoló
giai korukat tekintve — a karbontól a legfiatabb harmad
korig minden képződményben előfordulnak.

I. Karbonkori kőszén-telepek: Krassószörény várme
gyében a Duna legdélibb kanyarulatánál van egy kis 
széntelep Tiszafa és Újbánya határában, továbbá fon
tosak a bigéri, kemenczeszéki (székül), kiskrassói telepek.

II. Permi kőszén-képződmények: Gornja és Klokotics 
vidéke Krassószörény megyében mutat fel e korból kb. 
1 m vastag kőszéntelepeket.

III. Liaszkorú feketeszén telepek: Krassószörény me
gyében Berzászka és Drenkova vidékén. Resicza do- 
mányi hatalmas telepeket már 1853 óta művelteti az 
Osztrák-Magyar Államvasúttársaság. Az anina—stájer
laki széntelepek liasz-homokkövek közt vannak' tele
pülve, a mely rétegek köpenyszerűleg hosszú ellipszis 
alakjában öveznek egy feltolt diaszkorú rétegcsoportot. 
A ránczok képződése folytán a széntartalmú rétegek 
87 km hosszban és L8 km legnagyobb szélességben 
jutottak felszínre. A széntelepek feküjének flórája főként 
páfrányokból, míg a fedüé cycadeákból áll. A szén
telepek vastagsága változó, úgy 0 8—8 m közt ingadozik.

Pécsvidéki szénterület tulajdonkép 2 részből áll, egy 
északi és egy déliből, melyekhez azonban harmadiknak
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a legújabbi — komlói — területet is hozzá kell számí
tanunk. A déli részben a fejtésre érdemesfőtelepek száma 
25—30, melyek közt van olyan, mely 4—10 m vastag. 
A komlói telep tulajdonképp a déli vonulatnak eruptiv 
kőzetek által leszakított darabja, melyet azért komlói 
rögnek is neveznek s a contactusokon kész termés
kokszot is szolgáltat. Az északi rész a Mecsek-hegység- 
ben Kárász-Mányok közti vonulatban van.

A Brassóvidéki kőszén telepek Feketehalom—Almás
mező—Volkány és Keresztényfalva határában fordul
nak elő. Nagy reménységet fűztek e területhez, de sok 
csalódást okozott. Az itteni kutatások eredményei inkább 
tudományos értékűek.

IV. Krétakori fel eíeszéntelepek: Ruszkabánya (Krassó- 
szörény), Sebeshely (Szeben), Nagybáród (Bihar) környé
kén vannak e korból feltárt széntelepek. Legjobban ér
tékesített terület az ajkai Veszprém megyében.

V. Eocén-széntelepek: A tatabányai barnaszén-me- 
dencze Komárom megyében Telegdi Róth Lajos fő- 
geologus ajánlatára fúrással táratott fel. Esztergom vidé
kén a dorog-tokodi, annavölgyi nagy feltárások figye
lemreméltók. A budai hegységben vannak kisebb me- 
denczék Pilisszentiván, Pilisvörösvár és Nagykovácsi 
határában. Nógrád megyében Kósd határában Telegdi 
Róth Lajos ajánlatára fúrtak és akadtak szénre, melyet 
újabban Vadász Elemér ismertetett.

VI. Oligocén-telepek: Somodi barnaszenek Abaúj- 
Torna vármegyében Lóczy L. kutatásai alapján ismer
tek. A Bakony barnaszenei a veszprénimegyei Szápár 
és Csernye községek közelében jönnek elő. E korbeli 
szenek közül legjelentékenyebb a Zsilvölgyi szénme- 
dencze Hunyad vármegyében. A fiatalabb képződmények 
3 réteg csoportba oszthatók: a) az alsó vöröses agya
gos conglomerátokból áll, b) a középső, váltakozó ho
mokkő- és agyagrétegekből van felépítve igen vastag 
széntelepekkel és bitumenes márgapalákkai sok kagyló- 
és csigamaradványnyal, c) a felső rétegcsoport a me- 
dencze belsejét foglalja el, sárga conglomerát és homok
kőrétegekből van felépítve. Hoffman, Nopcsa, Koch és 
Staub vizsgálatai tisztázták e terület geológiai viszonyait.

Kolosmegyei Almásvölgy széntelepei mintegy 40 km 
hosszúságban vannak leltárva Egeres és Bánffyhunyad- 
tól egész Zsibóig.

VII. Alsómediterran-széntelepek : A brennbergi barna
szenek Sopron megyében Magyarország legrégibb szén
szénbányászatának a helyei. Itt a kiművelhető szén átlag 
9 m vastagságú. A Salgótarjáni szénbányák neve alatt 
összefoglalt szénterület a Mátra, Bükk és a szepes- 
gömöri Érczeshegység közt terül. Hazánk egyik leg
nagyobb szénterülete. Földtani viszonyai e területnek 
Noszky Jenő tanár vizsgálatai alapján ismertek.

VIII. Felsőmediterran-telepek: A diósgyőri szénterület 
Borsod vármegyében két telepet tartalmaz az Adriányi 
(2—2 8 m vastag) és a felső úgynevezett Wiesner-tele- 
peket(I—13 m vastag). Más széntelepek vannak e vár
megyében Ormos-puszta, Nagybátony, Disznóshorvát, 
Sajószentpétervár, Sajókazincz, Királd. Sajóvárkony, 
Járdánháza, Somlyáj, Ózd, Borsodszuhogy, Kaczola stb. 
községek határában.

A nyitravármegyei Nyitrabánya (Handlova) vidékén 
előforduló széntelepek 4 m vastagok. Újabban Böckh 
Hugó javaslatára a medenczét megfúrva az andesittör- 
melék képződményei alatt nagy területen fedezték fel a 
széntelepet.

Fejérkőrösvölgyi széntelepek Hunyad vármegyében 
először Lóczy L. kutatásai által váltak ismertté. Leg
újabbi időben épp a szerző dolgozta fel e területet

alaposan. A szénterület a Brád mellett harmadkori me- 
denczében terül el s jelentősége a nem mesze levő 
aranybányák miatt igen emelkedett.

Az almásvölgyi széntelepek Krassószörényben már 
1*868 óta ismeretesek. Több szénréteg van, melyek közül 
négy érdemes művelésre kb. 6 m összvastagságban. 
Széntelepek vannak még e korból Mehádia, Verendin, 
Szikevicza vidékén.

XI. Szarmatakorú széntelepek és lignitek : E korból 
nagyon sok helyen mutattak ki nyomokat, melyek közül 
talán legnevezetesebbek ugyan máskorúakkal keverve 
az avasi előfordulások Szatmár és Máramaros várme
gyék határos részein.

Pannoniai-pontusi lignitek: Ezek mint apróbb 
foltok ismeretesek. Ilyenek vannak Lajtaújfalun, hol 
7—95 m vastag telep van feltárva, Várpalotán, a Btikk- 
hegységben stb.

X. Levantei korú lignitek : Legfontosabbak a székely- 
földi előfordulások, melyeket újabban Bányai János kuta
tott át s szerinte fontosabb telepek: a barót-köpeczi, 
bodosi, baczoni, szárazajtai, középajtai medenczében 
fordulnak elő Gyergyóborszéken is van egy művelés 
alatt álló kisebb lignit-telep.

Az összefoglalás a kis történeti áttekintés után a 
készletünk becslését tartalmazza. Szerző arra a szomorú 
eredményre jut, hogy az 1717 millió tonna szénkész
letből 1977. évben már mi sem marad. Kisegítést csak 
a földgázban találunk, mely még eléggé el nem képzel
hető szép prespektívával biztat.

A könyv minden lapja a lelkiismeretes munka min
tája. Jól esik látni mindenképpen azt a bizonyos üde, 
modern szellemet, a felfogásnak azt az újabb praktikus 
módját, mely az egész munkát a hasonlók közül annyira 
kiemeli. Bárcsak a szerző, ki büszkén nézheti müvét, 
hasonlóan más ásványi kincsünkről való tudnivalókat is 
ily módon bocsátaná közre. A külső kiállításért a föld
tani intézet igazgatóságát illeti hála és köszönet. Az ily 
munkák kiadásával csak jó hírét öregbíti, mert a nagy- 
közönség csak ily módon látja a tudománynak a prak
tikus életbe való ügyes beillesztését.

Jó szerencsét!
(Kevevára.) Bányai János.

KÜLÖNFÉLE.
Magyar lovagok Angliában.

Nem a mostani vérzivataros időkben történt. Akkor 
is háborúztak ugyan az emberek, de az ágyút és a 
puskát is még alig ismerték s nagyobb volt ezeknél a 
jó nyílnak, az éles kardnak s a súlyos buzogánynak a 
becsülete. Nálunk Mátyás, az igazságos uralkodott, 
Angolországban pedig IV. Eduard király. Itt is, ott is 
majdnem folytonos háborúk voltak, de míg a magya
rok királya törökkel, némettel, csehekkel mérte össze 
kardját, ott a legsúlyosabb belvillongások dúltak, a 
York- és Lancaster-család ádáz kegyetlenségü polgár 
háborúja. Eduard is csak mindegyre megújuló harczok- 
kai, gyilkosságokkal, kegyetlenségekkel tudta a czíme- 
rében levő fehér rózsát győzelemre segíteni a Lancas- 
terek piros rózsájával szemben. Egy időben magának 
a királynak is menekülnie kellett hazájából a hatalmas 
Burgundia királyához, Merész Károlvhoz és ennek segít
ségével tudta csak azután végképp leverni a barneti és 
tewkesburgi csatákban (1471) az ellenpártot.

Merész Károlylyal a magyar király is megpróbálta 
a Habsburgok növekedő hatalmának ellensúlyozására

45*
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szövetséget kötni és 1475 körül sürü követjárások vol
tak Magyarország és Burgundia között. Sok magyar 
látott így országot világot s minthogy az akkori időkben 
keresve keresték a harczi dicsőséget, nem lehetetlen, 
hogy a magyar lovagok egyike-másika elvetődött az 
idegen országokba, hírt, nevet szerezni magának kard
jával. Talán ilyen harczi kalandra vágyó ifjak, de meg
lehet, valami követséggel megbízottak lehettek azok, 
a kikről egy angol oklevél emlékezik meg IV. Eduard 
föbajnokmesterének királyához intézett jelentésében. 
(Gr. Teleki J. . A Hunyadiak kora Magyarországon, XII. 
k. 491-98. 1.)

Az oklevélben Vladislaus of Bodna, Fredericus of 
Waredma és Lancelagus of Tresulwan a neve annak a 
három lovagnak, kiket magyarul Bodnai László, Várdai 
Fridrik és Erdélyi László névvel nevezhetünk. Magyar- 
ország királyának udvarából jöttek ők egyenesen Canter- 
buryba, hol a főbajnokmester illendően fogadva, üdvö
zölte őket és felajánlotta nékik szolgálatait. Igen nemes 
és tiszteletreméltó ifjaknak festi magyarjainkat a jelen
tés, sőt, úgy látszik, levelet és ajándékot is hoztak az 
angol királynak és pedig a magyar királynétól. De saj
nos, nem tehetik, hogy személyesen mutassák be hódo
latukat a hozottak átadásával, mert „még eddig soha
sem jártak tengeren és nagyon betegek“. Ezért meg
kérik a királyi czímerőrt, hogy tolmácsolja alattvalói 
érzelmeiket és kérjen engedélyt tervük megvalósítására 
a királynál.

A czímerőr mindent megígért és ekkor előadták, 
hogy szeretnék, ha a Szent Jakab napján tartott ünnep
ségeken ők is résztvehetnének, sőt, mint jámbor keresz
tyének, a kegyes zarándoklásból sem szeretnének ki
maradni. Tanácsot kérnek éz segítséget, hogy lehetővé 
váljék vágyuk. A czímerőr ezt is megígérte nekik.

Ezzel még nem volt vége a három magyar lovag 
kívánságainak. Előállott Bodnai László és a kor szoká
sos udvariassági formáit betartva, előhozakodott a fő
kéréssel is.

- J Mi azt szeretnők, ha azon az ünnepségen bemu
tathatnék a magyar bajvívást is, illetőleg ha összemér- 
hetnők fegyverünket az angol nemes urakéval. Csak az 
a kérdés, hogy a király úrnak és a királynénak tetszé
sével találkoznék-e ez, sőt azt se akarnók még gondo
latban sem, hogy akár egyetlen egy angol úrnak nem
tetszését hívjuk ki ebben az egész országban. De ha a 
főbajnokmester úr azt hiszi, hogy erről nincsen szó, 
akkor mi mindent megtennénk, a mi tőlünk telik, hogy 
ezt a megtisztelő engedélyt kiérdemeljük.

— Rendkívül nagy örömömre szolgálna — válaszolt 
az angol — ha az önök fenkölt és tiszteletreméltó 
vitézségükben gyönyörködni alkalmam volna. A mi 
pedig a királyt illeti, őt mindenki magasztalja lovagias 
erényeiért és meg vagyok győződve, hogy reá nézve is 
csak kellemes lehet a dolog; a királyné és a magas 
udvar előkelő hölgyei is előre fognak vágyni a ritka 
látványosság élvezetére. Az udvar lovagjai és az ország 
előkelő urai ? . . . Oh, nekik jobb újságot nem is mond
hatnék.

— Remélhetjük, hogy kegyelmességed lekötelező 
szívessége annyira terjedjen, miszerint ezt a mi kíván
ságunkat elő fogja terjeszteni a fölséges király úrnál ?

— Igen, a legnagyobb készséggel teszem meg, hi
szen nekem ez, mint legfőbb bajnokmesternek, a ki a 
bajvívó-ünnepélyek rendezésének hivatalát viselem, a 
legelső kötelességem és ebben az esetben százszoro
sán kitüntetve érzem magamat, hogy önöknek szolgál
hatok. Kérem tehát, készítsék el és állítsák össze egy

okmányban, hogy mily móddal és renddel óhajtják a 
tornajátékot tartani; írják azt alá sajátkezüleg és adják 
át nekem, hogy az udvarnak bemutathassam.

A három lovag erre, annak rendje és módja szerint, 
megszerkesztett iratot nyújtott át a főbajnokmes- 
temek.

Az irat első sorai udvarias formák közt fordulnak 
a. hatalmas Eduard fejedelemhez, Isten kegyelméből 
Anglia és Francziaország királyához, Irland urához, a 
felséges királynéhoz és az összes angol nemesekhez, 
akár az udvarnál, akár az egész birodalomban levők
höz, a kik örömet és gyönyörűséget találnak a lovagi 
mérkősésekben. Alattvalói hódolattal nyújtják át leve
lüket és tiszteletté! kérik a bajnokmesteít, hogy adja 
hírül az egész angol birodalomban megérkezésüket s 
azt, hogy a legnagyobb boldogság lesz rájuk nézve, 
ha ő felségeik tetszése mellett bemutathatják az ő lovagi 
vitézségüket és megismerhetik az angol lovagok karjá
nak erejét. Miután pedig oly szerencsés alkalom adó
dott nekik, hogy kihívhassák az angol nemeseket, figyel
meztetik őket, hogy gondoljanak őseikre, kik oly vitéz 
és nemes példával szolgáltak nekik; remélik is, hogy 
nem hoznak szégyent reájuk és elfogadják a lovagias 
kihívást. Nagy és megbecstelenítő hiba volna, ha nem 
vitézségükben keresnék nemes voltukat.

Ők bíznak is a birodalom lovagjainak feddhetetlen
ségében ; annyival inkább, mert oly messze földről 
jöttek a birodalomba, erősen hiszik, hogy ha majd 
hazatérnek, büszkén hirdethetik hazájukban, mily test
véri fegyverbarátságban volt alkalmuk megismerni 
Anglia nemes urait és annál nagyobb lesz a saját be
csületük is vitéz barátaik s az előkelő hölgyek szemé
ben. Azon az ünnepélyen az ország lovagjainak úgy is 
legnagyobb része meg szokott jelenni és meg fogja 
tudni, mi a szándékuk. De előre tiltakoznak az ellen, 
nehogy félremagyaráztassanak : ők mindennemű elbiza
kodottságtól és sértési szándéktól messze állanak; a 
legnagyobb tisztelet vezeti őket.

Nyilvánítsa ki a bajnokmester nimdhármuk nevé
ben a király és királyné előtt, hogy különös kegy
képpen esedeznek, írásbafoglalt pontozataikat tehessék 
nyilvánossá. Ha ez megtörtént, akkor álljon elő minden 
angol lovag, ki vitézi erejét és bátorságát Bodnai László
val, Várdai Fridrikkel és Erdélyi Lászlóval összemérni 
szándékozik és jelentkezzék a főbajnokmesternél. Min
denki szabadon választhatja meg a három magyar kö
zül ellenfelét. A ki Bodnai Lászlót választja, kapjon 
jelvényül egy kis arany koszorút tőle avval a feltétel
lel, hogy a mérkőzés napjáig viselnie kell azt nyilvá
nosan. A Frigyes ellenfelének aranyos lándzsát adjon a 
bajnokmester s az is folytonosan hordja a lovagi torna 
idejéig. Az Erdélyi László ellenfele végül aranyos pal
lost kapjon kihívásul, ugyanazon feltétel alatt. A bajnok
mestert kérik arra is, hogy a király ő felségétől tuda
kolja meg a tornajáték napját és helyét is és akkor 
térjen gyorsan vissza Canterburyba és mindenről pon
tosan értesítse a három magyar bajnokot.

Ezután következnek a rendszabályok, a melyeket a 
király által kitűzendő napon és helyen tartandó bajvivás 
alkalmára a három magyar vitéz összeállított. Lehet, 
hogy némely tekintetben módosították a hazájukban 
ilyen alkalmakra megállapított szokásokat, de minden 
valószínűség szerint legnagyobb részben a magyar 
lovagi mérkőzések módjához és rendjéhez alkalmaz
kodtak és evvel érdekes emlékét tartották fönn a ma
gyar lovagkor egyik főjellegzetességének, a tornánál 
szokásos formaságoknak.
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A mérkőzések három napra terjednek. Mindcnik 
napra egy-egy lovag szereplése van tervezve. Az első 
Bodnai László, ki a király által kitűzött napon és helyen 
meg fog jelenni teljes díszben, lovon iilve, karddal 
övezve itt a tornapályán, hogy bemutatkozzék annak az 
angol bajnoknak, ki a vele való küzdelemre elszánta 
magát. Tizenötször csaphatnak össze és akkor majd 
megláthatja mindenki, hogy miként vívnak az angolok, 
hogy küzd a magyar és milyen vívásmódokat tud ná
polyi módra és más országok vitézi törvényéi szerint 
is, mert László szabad választást enged ellenfelének 
hogy az első öt összecsapást bármilyen forma szerint 
vívhassa.

Ő két lándzsahossznyira fog felállani ellenfelétől a 
küzdőtér egyik végében, de a támadás megkezdése is 
az ő joga. Az első öt támadás után pihenőt tarthatnak 
s annak végével a rendes módon kell folytatniok a 
küzdelmet. Lobogós kopjákkal küzdjenek, melyeket ki
ki czímerével, vagy más módon is feldíszíthet, csak az 
a kikötés, hogy azokat két nappal előbb át kell adni a 
heroldnak lemérés és a színek megállapítása czéljából. 
Az első öt összecsapás legyen egyforma a második 
öttel, de az utolsó, harmadik ötös lándzsapróba min- 
denik lovagnak a saját tetszése szerint és bármilyen 
lándzsákkal történjék.

Kiköti magának Bodnai László azt is, hogy akár 
gyalog vannak, akár lovon történik a vívás, ne legye
nek kiszolgálva mások által, se gyalogszolgákkal, se 
lovasemberekkel, hanem mindenikiik egyedül álljon ki 
a versenyre. A mikor gyalogvívás következik, előbb 
mindenik vegye kézbe lándzsáját és csak akkor támad
jon karddal, ha az eltört; ha pedig kiejti kezéből 
legyen szabad azt neki újból kézbevenni. Ha más mó
don esik ki kezéből, például ha ellenfele üti ki, 
mindaddig ne kaphassa vissza, míg egy jelenlevő 
nemes kisasszony, vagy egy lovagnak a neje meg nem 
adja az engedélyt reá. Ha hibát látnak az ötödik össze
csapás befejezésénél és ha véletlenül mindketten el
vesztik fegyverüket a nélkül, hogy egyik a másik he
lyét el tudta volna foglalni, a heroldoknak meg van 
engedve, hogy visszadják azokat.

A második napon Fridrik mutatkozik be ott és akkor 
a hol és a mikor a király meghatározza. Ő is felfegy
verkezve és harczi paripán ülve jelenjék meg, neki húsz 
összecsapást kell végeznie a körülkerített küzdtéren az 
éppen úgy felfegyverzett és lóháton megjelenő angol 
ellenféllel. A kopjákat itt is két nappal előbb be kell 
mutatni és ezeket is lobogóval és mindenféle díszszel 
lehet ellátni. Ha valamelyikőjük elejti, vagy elveszti 
fegyverét, csak akkor kaphatja vissza, ha megmondja 
hölgye keresztnevének kezdőbetűjét. Ha ez másodízben 
is megtörténik, akkor mielőtt újból visszakapná, előbb 
ellenfelének egy hozzáintézett kérdésére kell megfelelnie 
vagy ha ezt nem akarná, egy lord leányát kérje meg, 
hogy feloldozza őt a felelet alól. Nagy szégyen éri őket 
akkor, ha mindketten egyszerre ejtik ki kezükből a 
kopját. Másképpen nem is oldozhatják fel magukat 
a becstelenség alól, mintha két napon keresztül min
dennap kiáltanak a porondra, hogy bárki ellen felve
gyék a küzdelmet.

A harmadik napon végül Erdélyi László mutatkoz
zék be a királynak, szintén lóháton, harczi készültség
ben, kopjával és karddal felfegyverkezve és szálljon 
szembe avval az angol vitézzel, a ki vele megküzdeni 
szándékozik. Első küzdelmük addig tartson, míg mind
kettőjük, vagy legalább egyikük kopjája eltörik. Ha 
közben valamelyikük elejti, vagy elveszti kopjáját, ne

kapja vissza addig, míg ellenfelének egy gyémántot 
nem ad, hölgye számára. Ha ugyanazon összecsapás
ban mindketten egyszerre vesztik el fegyverüket, vissza
kaphatják, ha hölgyeik kérik azt a főbajnokmestertő! és 
folytathatják a viadalt. Összesen huszonöt összecsapást 
kell tenniök. Mikor a kopja másodszor is eltörött, akkor 
aztán kardra kapjanak és úgy vívjanak tovább, akár 
milyen nemzetbeli szokás szerint. A kardvívásnál is 
megtörténhetik, hogy egyik vagy másik kiejti a kardot 
kezéből. Ennek visszaadását egyik angol nemesnek kell 
kérnie a jelenlevő udvarhölgyek és nemes asszonyok 
kívánságára. Ha ugyanannak a lovagnak másodszor is 
kiütik a kardot kezéből, akkor már csak magának a 
királynak különös kívánságára szabad visszakapnia. 
Ha egyszerre ejti el a két bajvívó a kardot, akkor a 
király legidősebb leánya kívánságára kaphatják vissza, 
másképpen nem.

Nem szabad az ellenfél lovát megsebesíteni. Akár
melyik tenné azt, hogy az ellenfele lovának rohan, hogy 
azt felbuktassa és ha ez szemmelláthatólag készakarva 
történik, büntetést érdemel. A büntetés milyenségét és 
nagyságát a megjelent hölgyekre kell bízni, ők döntsék 
el. Ha azonban véletlenségből mégis megtörténnék, 
hogy egyik bajnok kopjájával vagy kardjával sebet 
ejtene ellenfele lován, kárpótlásul a saját lófelszerelé
séből azt a darabot kell odaadnia, a melyik ellenfelé
nek megtetszett. Ha pedig megölné a másik lovát, akkor 
a sajátját kell cserébe adnia. Azt is meg kell vizsgálni, 
hogy a lándzsahegyek milyen vastagok, a kardpengék 
milyen szélesek és élük mennyire tompa, mert az nagyon 
fontos dolog.

„Meglehet, hogy nem minden szükséges dolog van 
ebben az írásban meghatározva“ — teszik befejezésül 
oda magyarjaink, — „mert kifelejthettünk egyet-mást 
belőle, de ha valami vitás kérdés támad, adnak eldön
tését teljes bizalommal teszszük a főbajnokmester kezébe. 
És hogy mindennek bizonysága és hitelessége annál, 
nagyobb legyen, mi mindhárman aláírtuk és pecséteink- 
kel is elláttuk itt Canterburyben, június 19-én.“

Ezzel végződik a mi magyarjaink bajvívó-szabály
zata. Hogy a király csakugyan hozzájárult-e a felaján
lott lovagi torna megtartásához, hogy akadtak-e az 
angol lovagok között — a mi majdnem bizonyos —, a 
kik kiálljanak a porondra, hogy a mi magyarjainkra 
nézve mily eredménynyel végződött a mérkőzés — 
mindezekre a kérdésekre már nem tudunk feleletet 
kapni. Pedig nagyon érdekes lenne. Azonban így is 
érdekes beállításba helyezik a fentmaradt sorok a há
rom magyar vitézt, kik elindulnak hazájukból messze 
idegenbe; még a tengerre szállástól sem riadnak vissza, 
eljutnak Canterburybe s ott kegyes zarándoklatra, de 
egyúttal lovagi ügyességük és erejük bemutatására 
szánván mugukat, párviadalra hívják Angolország leg
kiválóbb vitézeit, hogy velük megmérkőzzenek. Ne feled
jük, hogy azokban az időkben divatban volt az e féle, 
de mégis ritkaságszámba mehetett, hogy ily messze 
országba is elvetődjenek a bajvívók.

Mindenesetre nagyon jó vívók lehettek. Ez látszik 
feltételeikből. És gazdagok is, mikor Erdélyi László 
gyémántot ajánl fel az ellenfél hölgyének, ha ügyetlen
séget követ el. De akármilyen biztonsággal ajánlják is 
fel a döntést mindig az idegen hölgyeknek, lovagoknak 
és uralkodónak, ezt részben annak kell tulajdoníta
nunk, hogy a korszák levegőjében volt a lovagi becsü
letességben és pártatlanságban való bizalom és nem 
gondolhatunk arra, hogy bennük olyan Holutár-féle 
professzionátus bajnokokat lássunk. A vitézi idők szel-
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lemétől telített előkelő ifjak lehettek ők, a kik, mint 
mondják is levelükben, hazájukba a hírnév koszorúját 
akarták elvinni, hogy barátaik és a magyar hölgyek 
dicséretében és bámulatában lehessen részük.

Dr. Dékáni Kálmán.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Radialis sebesség és sajátmozgás közötti össze

függésről.

Kapteyn és Adams a Wilson-hegyi Observatorium 60 
hüvelyknyílású refiectorával meghatározott, vaiamint a 
Lick-observatorium kiadványaiban közzétett radialis 
sebességértékeket a radialis sebesség és a sajátmozgás 
közötti összefüggés kiderítésére értékesítették. Összesen 
1100, főleg az F, G, K és M spectrumtypushoz tartozó 
csillag radialis sebességének értéke állott rendelkezé
sükre. Ezeket a csillagrendszer súlypontjára vonatkoz
tatott (ö  relativ sebességekre számították át és az így 
nyert eredményeket kétféle módon csoportosították. Az 
egyik csoportosítás a sajátmozgások értéke szerint tör
tént, a másik pedig a felvett két csiliagáram legköze
lebbi valódi vertexpontjától számított (/.) szögtávolság 
szerint. Az így csoportosított anyag a következő tör
vényszerűségekre vezetett. A vertex közelében lévő csil
lagok sebességének értéke átlagban lényegesen meg
haladja azokét, melyek ettől távolabb esnek. A talált o 
értékek a sajátmozgáséival nőnek. Az első eredmény 
ellenkező mozgásiránynyal biró két csillagáramlat léte
zésének szükségszerű következménye. A o-vel és ).-val 
jelölt értékek Kapteyn szerint u =  arányos (1 -j- cos'3 X) 
összefüggésben állnak. A második eredmény, mely 
szerint a o-vel jelölt értékek növekedő sajátmozgással 
növekednek, Adams szerint a következő három felte
véssel magyarázható: 1. a radialis sebesség növekvő 
távolsággal csökken, 2. a fényesebb csillagok kisebb 
sebességgel mozognak, 3. a csillagok sebességének el
oszlása nem hódol a Maxvvell-féle törvénynek s hogy 
a nagyobb sebességek túlnyomó számban vannak kép
viselve.

A K.-typushoz tartozó csillagok radialis sebessé
geinek értékével a sebességeloszlás törvénye ki is 
volt számítható. E szerint a radialis sebesség absolut 
csillagrendenként 11 -j-0 4km-nyi értékkel változik.

A Wolf-féle objectum.
Az Uránia legutóbbi számában a Wolf-féle üstökös 

felfedezéséről beszámoltunk. Az újabb megfigyelések 
kétségessé tették, hogy egyáltalán üstökössel van-e dol
gunk, avagy új kis bolygót fedezett-e fel Wolf. A kér
déses objectum 1917 CP. jelzéssel lett ideiglenesen 
megjelölve. Cohn, a berlini csillagászati számolóintézet 
igazgatója, a legújabb megfigyelések alapján megálla
pította, hogy a Wolf-féle objectum az Encke-fele üstö
kös helyéhez igen közeljárt kis bolygó.

A fényesebb csillagok radialis sebessége és csillag
rendje közötti összefüggésről.

Perrine a Campbell-féle radialis sebességi catalogus 
anyaga alapján a különböző spectrumtypusokhoz tar
tozó csillagok radialis sebessége és csillagrendje között 
vonatkozásokat keresett s arra az érdekes eredményre 
jutott, hogy a fénycsökkenéssel a radialis sebesség nő. 
Igazolják ezt a következő tények. Azon 38 csillag kö
zött, melyeknek radialis sebessége másodperczenként 
50 km, vagy ennél nagyobb értékű, csak egyetlen egy 
van, melynek rendje 2-4, négyé 3 és 4 csillagrend kö
zött van. A másodperczenként 100 kih-nél nagyobb 
sebességgel bíró 5 csillag között a legfényesebb 52- 
edrendű, a többiek 7-edrendűek. A jelenség oka ma 
még elfogadható módon nem magyarázható. Perrine 
szerint a jelenség oka vagy ellenállóközegben kere
sendő, vagy abban, hogy a gyengébb csillagok az 
észlelőtől nagyobb távolságra állanak, a gravitatiós 
czentrumhoz pedig közelebb vannak.

A csillagos ég 1917 november havában.
I. Állócsillagok.

November közepe táján este 9 óra körül a meridián 
átszeli a zenittől északra delelő Cassiopeia és a tőle 
délre delelő Andromeda csillagképeket. A délvonal 
északi fele még a Kis- és a Nagy-Gönczölt, valamint 
a Sárkánynak közöttük elhúzódó farkát is metszi. A 
téli csillagzatok közül ezidőtájt az Ikrek, a Kaszás és 
az Eridanus már jól láthatók, a nyáriak közül a Csősz, 
Korona, Hercules, a Lant és a Sas ezidőtájt pedig már 
nyugvóban vannak, mint azt 1. alatti képünk mutatja. 
A Tejút közel derékszög alatt metszi a meridiánt.

II. Nap és Hold.

A Nap novemberi útját 2b ábránk mutatja; coordi- 
natáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az idö-

l2£. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 november hóban.
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egyenletet és a napátmérő értékét november néhány
napjára pedig adja a következő táblázat.
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A Nap A Nap
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pp
al

 
ho

ss
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Nap-s
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emelkedése elhajlása kelte ny.
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-16200 32' 17-5"

10 15 43 — 17° 210' 6 57 431 9 34 -15 56-3 32'22 2"
20 1541 3 -19° 38-1' 7 11 4 20 9 9 — 14 22 1 32' 26-1"
30 16 23 8 —21° 365' 7 25 4 12 8 47 -11 225 32' 29-7”

A táblázat adatai szerint a nappal hossza november 
hó folyamán 1 óra 14 perczczel csökken; november 
22-én este 10 óra 17 perczkor a Nyilas jegyébe lép 
a Nap.

A Hold novemberi útját 2a. és 2b. ábrák adják. A 
Hold fényváltozásának főphasisai a következő napokra 
esnek:
November 6-án este 6 ó. 20 p.-kor utolsó negyed, 

„ 14-én „ 7 ó. 45 „ újhold,
„ 21-én „ 11 ó. 45 „ első negyed,
„ 28-án „ 7 ó. 58 „ holdtölte.

1. A csillagos ég Budapesten 1917 november 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfeleló'en mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 november hóban.
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November hó 8-án este 7 órakor földtávolban, 24-én 
délelőtt 8 órakor földközelben lesz a Hold; e napo
kon földtőli távola 63 44, illetve 57 84 földsugárnyi lesz.

III. Bolygók.
Mercur (V) előretartó, a hó vége felé alkonycsillag. 

Venus ( 9) előretartó, alkonycsillag, átlag este 7 óra előtt 
nyugszik. Mars (c?) előretartó, a hó első felében éjfél 
után 14 órával, második felében néhány perczczel éjfél 
előtt kel. Jupiter (2f) hátráló, egész éjjel látható. Satur
nus (t)) november 26-ikáig előretartó, e napon reggel 
4 órakor megállapodik és hátráló mozgásúvá válik. 
A hó első felében 3/411 órakor, második felében 9V4 
órakor kel. Uranus (£) előretartó, átlag este 103/4 óra 
körül nyugszik. Neptun (¥ )  előretartó, középben este 
(}'/2 óra körül kel-

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve 1917 novem
ber hó néhány napjára adja a következő táblázat:
1917 nov. $ ? d n s ¥

! 1 43 0-89 1-69 4-16 915 19 77 2949
11 1 44 0-81 1-61 410 8-98 19-94 29-82
21 1 40 074 1 52 407 8-82 2011 29-66

IV. Tünemények.
a) Constellatiók: November 1-én délután 5 ó-kor 

Jupiter együttállásban a Holddal. 3-án este 7 órakor 
Mercur felső együttállásban a Nappal. 5-én este 11 óra
kor Vénus legnagyobb déli helisocentrumos szélességé
ben. 6-án reggel 1 órakor Mercur felszálló pályacsomó
jában. 6-án reggel 6 órakor Neptun, ugyanaznap este 
10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 7-én reg
gel 6 órakor Saturnus negyedfényben áll a nappal. 8-án 
délután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal. 12-én 
este 9 órakor Uranus negyedfényben a Nappal. 15 én 
délelőtt 10 órakor Mercur együttállásban a Holddal. 
16 án reggel 6 órakor Mercur apheliumában. Ugyanaz
nap délután 6 órakor Mercur együttállásban a o Scor- 
pioval; előbbi 0°51’-czel északra marad. 17-én délben 
Vénus együttállásban o Sagittariival, előbbi 0°23’-czel 
északra marad. 18-án délután 4 órakor Vénus, 21-én 
délelőtt 11 órakor Uranus, 28-án este 9 órakor Jupiter 
együttállásban a Holddal. 29-én reggel 6 órakor Jupi
ter szembenállásban a Nappal. 30-án délután 3 órakor 
Vénus legnagyobb keleti kitérésben ; szögtávola a Nap
tól 47°18'.

b) Csillagfödések: November 1-én 7 óra 17 p-kor 
x Tausi 4 3-adrendű csillag, 3-án reggel 5 óra 4 p.-kor
1. Geminorum 4'3-adrendü, 5-én reggel 2 óra 49 p.-kor 
g Geminorum 5'0-adrendű, 23-án este 6 óra 55 p.-kor 
16 Piscium 5 7-edrendü, 23-án este 11 óra 31 p.-kor 
19 Piscium 5'4-edrendű, 27-én este 5 óra 51 p.-kor 
C Arietis 5‘0-adrendű, ugyanaznap este 8 óra 27 p.-kor 
x Arietis 5’2-edrendü, ugyanaznap este 9 óra 3 p.-kor 
65 Arietis 5'2-edrendű, 28-án este 10 óra 42 p.-kor u 
Tauri 4 2-edrendű, 29-én reggel 5 óra 8 p.-kor x Tauri 
4'3-adrendű, 30-án este 7 óra 17 p.-kor ?] Geminorum 
változó csillag, ugyanaznap este 10 óra 43 p.-kor p. Ge
minorum 3'2-edrendű'csillag conjunctiója a Holddal, be
következő és nálunk is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. November 1-én 
reggel 2 óra 35 p. 20 mp.-kor Jupiter I., 2-án este 9 
óra 4 p. 0 mp.-kor ugyanezen hold, 3-án reggel 6 óra 
14 p. 22 mp.-kor Jupiter IFI., 7 én reggel 3 óra 34 p. 
50 mp.-kor Jupiter II., 8-án reggel 4 óra 29 p. 50 mp.- 
kor Jupiter I., 9-én este 10 óra 58 p. 32 mp.-kor ugyan
ezen hold, 11-én este 5 óra 27 p. 7 mp -kor ugyanezen

hold, 14-én reggel 6 óra 9 p. 39 mp.-kor Jupiter 11., 
15 én reggel 6 óra 24 p. 28 mp.-kor Jupiter I., 17-én 
reggel 0 óra 53 p. 12 mp.-kor ugyanezen hold, 17-én 
este 7 óra 27 p. 1 mp.-kor Jupiter II., 18 án este 7 óra 
21 p. 49 mp.-kor Jupiter I., 24-én reggel 2 óra 48 p. 
9 mp.-kor ugyanezen hold, ugyanaznap este 6 óra 15 
p. 24 mp.-kor Jupiter III. holdjának fogyatkozása belé
péssel. 24-én este 8 óra 18 p. 45 mp.-kor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása kilépéssel, ugyanaznap este 10 
óra 1 p. 45 mp.-kor Jupiter II. holdjának. 25-én este 9 
óra 16 p. 39 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyatkozása 
belépéssel.

d) Hullócsillagok. November folyamán több meteorral 
szokott megjelenni. Ezek közül a legfontosabbak a Leo- 
nidák és az Andromedídák raja. Előbbinek rajzása no 
vember 12—18-ika között, utóbbié 17—23-ika között 
szokott lefolyni. A Leonidáknak sugárzáspontja i Leo
nis, az Andromdidáké y Andromedae mellett van. A két 
raj egyedei átlag 133 km közepes magasságnál tűnnek 
elő és 89 km átlagos magasságnál tűnnek el. Átlagosan 
87 km-nyi utat tesznek meg a levegőben 77 km sec. 
közepes sebességgel. E két nagyobb hullórajon kívül 
még a Taurus csillagképéből előtörő is eléggé jelen 
tékeny.

Tass Antal.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. - -  8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. •— 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredmények — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.— 71. Csokonai, — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. — 81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek 
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154. 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies 
agyagipara. — 156. Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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U R A N IA .
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT
KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“

A SZERKESZTŐ-ffcgÖTTSÁG ELNÖKE:

M O L N Á R  V I K T O R

FELELŐS SZERKESZTŐK:

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZ. 
1917. DECZEMBER
<£)<£) £)(§)(§) <£)<£)<£)<£) <£)(§)£)(£) <£)£)<£)<§)
MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII., I Z S Ó - U T C Z A  4. SZ.,
A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR 
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR lg ) , 
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE 
(I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4) KÜLDENDŐK

--------------------------- T A R T A L O M :  —■— ----------------------

Stilustanítás. Rozsondai Győző. 337. 1. — Emlékezés Tompa Mihályra. Gálos Rezső. 
341. 1. — Arany mint nemzetnevelő. Heller Bernát. 343. 1. -— Színházi levél. Szász 
Károly. 343. 1. — Az isotop elemek. Mende Jenő. 352. 1. — A mérés. (Ábrákkal.) 
(Befejező közlemény.) Medvey Lajos. 357. 1. — Többtermelés és az iskola. (Képek
kel.) Kedves Miklós. 361. 1. — K rónika. Művészi képes levelezőlapok. 364. 1. — 
Esés léggömbből. K. A. 364. 1. — Tudományos és. technikai újdonságok : Kormányoz
ható torpedók. (Ábrákkal.) Hauser Ignácz. 364. 1. — K ön yvszem le . „Délen.“ —ly. 
368. 1. — Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elter
jedése a magyar állam területén. D r. Rapaics Raymund. 368. 1. — A szerkesztőségnek 
beküldött könyvek. 369. 1. — C sillagásza ti krónika. Jupiter 9. holdja felfedezésé
nek körülményeiről. 369. 1. — A csillagos ég 1917 deczember havában. (Képekkel.) Tass 
Antal. 369. 1. — Kimutatás a József főherczeg szobor-alap vagyonáról. Böngérfi János. 
372. 1. — Meghívó az Uránia Magyar Tud. Egyesület igazgató-tanács ülésére. 372. 1. — 

Meghívó az Uránia Magyar Tud. Egyesület rendkívüli közgyűlésére. 372. 1.

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

Rendkívüli közgyűlés meghívója a 372. lapon.

BUDAPEST,  1917.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



F elh ívás előfizetésre.

Az Uránia az 1917. évvel immár tizennyolczadik évfo
lyamába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos 
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik- 
kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat' és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok 
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.

A tizenhetedik évfolyamban 69 nagyobb és 145 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, 
ipar, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, 
irodalomtörténet, történelem, művelődéstörténelem, 
néprajz, neveléstudomány, stb. köréből.

Az 1916. évfolyamba dolgoztak:
Agárdi László, Barcsai József, dr. Bárány Gerő, 

Bányai János, Bodócs István, dr. Dósai Mihály, 
dr. Elek Oszkár, Eilend József, dr. Endrei Gerzson, 
dr. Gálos Rezső, ifj. Gonda Béla, Gynlay Károly, Ha
lász Gyula, Hauser Ignácz, dr. Horváth Károly, Jó
zsef Dezső, dr. Keller Oszkár, dr. Kerekes J. Zoltán, 
Kerkai András, dr. Koch Nándor, Körösi Albin, Krecs- 
márik Endre, dr. Lasz Samu, dr. Laurentzi Vilmos, 
Makoldy József, 'dr. Marczali Henrik, dr. Margovics 
Béla, Mende Jenő, Mikola Sándor, Molnár Elek, Mol
nár Viktor, dr. Nagy József, dr. Nógrádi László, 
dr. Pécsi Albert, dr. Rapaics Raymund, dr. Strömpl 
Gábor, Sas Andor, Síkos Károly, dr. Schiff Péter, Szász 
Béla, Scásr Károly, dr. Szelényi Ödön, Takáts Antal, 
Tass Antal, dr. Thiering Oszkár, dr. Vadász. M. Ele
mér, dr. Vargha Zoltán, Vass Károly, Vida Sándor, 
Welwart Benő, dr. Zsoldos Benő.

Munkatársaink közreműködésével jövőre is mindent 
el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban be
töltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s 
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban 
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a 
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szíves támogatását.

Az Urániá-t az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 10  kor., 
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, 
Budapest, V., Hold-u. 1 6 .) küldendő. Előfizetést egy 
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe*
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 2 öo koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5%-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 10 kor.;

2 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

3. és végül 3 0 % árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
P re sz le r  A n ta l, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

Szíves tudomásul!
A folyóirat szétküldésében megeshető zavarok elke

rülése czéljábói czímszalagjainkat folyószámmal láttuk 
el. Kérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy a szét
küldésre vonatkozó felszólalásaikat lehetőleg e számra 
való hivatkozással közvetetleníil a főtitkár nevére és 
czímére küldjék. A tagdíjak és előfizetések beküldésé
nél (Preszler Antal pénztáros czímére) szíveskedjenek 
e számra hivatkozni.

Dr. Finály Gábor főtitkár, 
Budapest, VI., Munkácsy-utcza 26.

URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TI S ZTI KAR:
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  :

Báró Eötvös Lóránt.

E l n ö k ö k :  A l e l n ö k ö k :

Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos 
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos

Rákosi Jenő 
Zsilinszky Mihály.

F ő t i t k á r :  Dr. Kendi Finály Gábor. 

T i t k á r :  Déri Gyula.

J e g y z ő k :

Dr. Kupcsay Feliczián Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán

P é n z t á r o s :  Preszler Antal. E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  meghalt.
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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
KIADJA AZ „URÁNIA“ MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

E folyóiratot az Egyesület tagjai
A szerkesztő-bizottság elnöke: 

M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. Felelős szerkesztők: egy évre 10 korona.

SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Stílustanítás.

Úgy kell lennie, hogy a ki beszél és ír ma
gyarul, azt gondolja magáról, hogy már helyesen 
beszélni és helyesen fogalmazni is tud. Pedig 
a két dolog közt óriási különbség van s éppen 
ez a magyarázata annak a szomorú és arcz- 
pirító valóságnak, hogy a helyes, tiszta magyar 
beszéd s a helyes, tiszta magyar fogalmazás 
olyan ritka, mint a fehér holló. Próbáljuk csak 
ebből a szempontból figyelni az élő beszédet 
— művelt, vagy legalább is magukat annak 
tartó emberek beszédét — ; próbáljunk nyelvi 
tekintetben olvasni újságot, szépirodalmi, vagy 
akár tudományos művet, akármilyen hivatalos 
írást vagy könyvet, tankönyvet és egyáltalán 
bármiféle nyomtatott munkát: arra a megdöb
bentő tapasztalatra jutunk, hogy gyönyörű nyel
vünknek pazar kincseit szemérmetlen tudatlan
sággal és nemtörődömséggel tékozolják az ava
tatlanok.1

Azoknak jórésze, a kik e hibákat elkövetik, 
kétségkívül a középiskolákból került ki. A közép
iskolai tanárokra vár tehát a nemes feladat, 
hogy olyan fogalmazóképességgel bocsássák az 
életbe a tanulóifjúságot, a mely méltó legyen 
világszép nyelvünkhöz.

Néhány módját próbálom megállapítani an
nak, hogyan nevelhetünk ifjainkba stilusérzéket, 
mert az a titka a helyes magyar beszédnek és 
fogalmazásnak s e kettőre kell törekednie min
den magyar embernek, a ki megúnta és meg- 
útálta a nyelvünkkel űzött csúnya játékot.

*

1. Tanítsuk meg jól a magyar nyelv rend
szerét, törvényeit, szellemét összefoglaló magyar 
nyelvtant, de olyan módon, hogy a stilustaní- 
tásnak egyik alapfeltétele: a nyelv szeretete 
ezzel semmit se veszítsen. A nyelvtan tanítása 
ne legyen száraz és megerőltető. Tanítása köz
ben a könyvet minél kevesebbet használjuk. 
Beszélgessünk, mondjunk el egy-egy fontosabb 
szabályt vagy meghatározást, akár százszor és 
főként elemezzünk: így válik nyelvtantanításunk 
a tanulókra is, reánk is könnyűvé és élveze

1 Az írásban és élőbeszédben elkövetett hibákra 
Magyarul! czímü czikkemben mutattam rá. (Magyar 
Nyelvőr, 1916. 7—8. sz.)

tessé. Kipróbáltam ezt a módszert s ezért merem 
ajánlani.

Értessük meg tanítványainkkal, hogy a nyelv 
fejlődésében pillanatnyi megállás sincs, a nyelv 
mozgó, lüktető, eleven életet él. Vannak pél
dául elavult régi szavaink (monnó =  mindkettő, 
hagyapni =  köpni), vannak, a melyeket régen 
más értelemben használtak (marha =  kincs, 
vagyon, ilyen értelemben használt példáit meg
találjuk Arany Jánosnál), vannak viszont olyan 
szavaink, a melyek egyetlen maradványai egy 
régen élt alapszavunknak (a lepedő, a leped, 
a folyosó, a folyos, a hágcsó, a hágos, a lép
cső, a lépes gyakorító igék emlékét őrzi). íme, 
néhány találomra kiragadott példa arra, hogy 
a nyelv folyton fejlődő életet él.

Hívjuk fel a figyelmet a magyar nyelv kin
cseire : a tárgyas ragozásra (szeretlek ! melyik 
nyelv képes ezt így egy szóval mondani?!), a 
személyragozott főnévi igenévre, a rokonértelmű 
és rokoualakú szavakra, a hangutánzó igékre, 
a közmondásokra s nyelvünknek még oly sok 
szépségére. Mondjuk, hogy ezek a virágok 
s ezekből kötjük a magyar stilus gyönyörű 
bokrétáját. Mondjuk, hogy ezek a hangszer 
s ezen kell kijátszani a magyar stilus fenséges 
zenéjét.

Hogyan ?
2. Beszélgessünk. Beszélgetésünk tárgyköre 

minél változatosabb legyen. Az esetleges hibá
kat mindig a tanulók javítsák ki. Ezzel figye
lemhez és bírálathoz szoknak: tanulnak. Álta
lában a tanár a tanuló minden munkájának 
csak irányítója legyen. Magát a munkát a ta
nuló végezze e l: ezzel élesíti eszét, tanul s 
hozzászokik az önálló munkához, ennek pedig 
az lesz üdvös eredménye, hogy kialakul leendő 
férfijellemének egyik legszebb vonása. A beszél
getések tárgyának meghatározása felesleges, 
az olvasmányokkal kapcsolatban százszámra 
akad olyan tárgy, a melyet érdemes és szüksé
ges a stilustanítás czéljaira beszélgetés alakjá
ban feldolgozni Ha kezdetben nehezen megy a 
dolog, a tanárnak kérdések feladásával kell a 
tanulót értelmes és folyékony előadáshoz szok
tatni. Ha bosszankodva hallgatunk egy-egy 
szónoklatot vagy szabadelőadást és megbotrán- 
kozunk száz meg száz művelt ember beszédén, 
gondoljunk arra, hogy gyarló beszédük főként 
az iskolai oktatás hibája s legyen gondunk rá,

47
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hogy a jövő nemzedék e téren is túltegyen a 
main.

3. írassunk sok iskolai és házi feladatot. Ne 
feledjük, hogy ugyanazt a gondolatot másként 
fejezzük ki szóban és másként írásban. Ha be
szélünk — tisztelet a kivételnek —, hétköznapi 
ruhába, ha írunk — -már olyan, a milyen, de 
— ünneplőbe öltöztetjük gondolatainkat. Ez 
természetes is, mert örök igazság, hogy a szó 
elröpül, míg az írás megmarad. A kimondott 
szót csak halljuk s megbírálni alig van időnk, 
mert a másikra kell figyelnünk, de az írást 
látjuk is, sietnünk pedig nem kell s így a 
bírálatra bőven lesz időnk. Művelt embernek 
azonban nem szabad megnyugtatnia magát 
és akkor is fogalmaznia kell, ha beszél, kü
lönösen akkor, ha az a müveit ember — 
tanár.

aj Az írásbeli dolgozatok legszokotíabb tár
gya prózai vagy költői olvasmányok tartalmi 
összefoglalása. A prózai olvasmány tartalmi 
ismertetése nem sok haszonnal jár, mert a 
tanulót nemcsak a tárgy, hanem a nyelv is 
köti. Hiába erőlködik szegény, az ismert olvas
mány nagy részét nem tudja más kifejezések
kel összefoglalni, mint a milyenekre abból 
emlékezik. Egy-két rokonértelmű szót izzad ki, 
ennyi az egész. Ezenkívül képzelőtehetsége tét
lenségre van kárhoztatva, már pedig ez nagy 
hiba, nemcsak azért, mert e nélkül szabad fej
lődést fogalmazóképessége sohasem nyerhet, 
hanem azért is, mert a gyermek képzelőtehet
ségének szellemi termékei a világ legbájosabb 
és legkedvesebb olvasmányai. A ki olvasta 
elemi és középiskolai tanulóknak e nemű dol
gozatait, igazat fog adni nekem.

Több eredményt érünk el, ha költői olvas
mány tartalmát foglaltatjuk össze a tanulókkal 
írásbeli dolgozatban. A költői beszéd más, mint 
a próza. Színes, szárnyaló, szép. Valószínű, 
hogy közelebb áll a gyermek gazdag kedély
világához, mint a próza. Számtalanszor tapasz
taltam, hogy felragyog tanítványaim arcza, ha 
költői olvasmányra nyitunk, míg egy prózai 
olvasmány nem tudja annyira érdekelni őket. 
A gyermeknek vagy mese kell, vagy vers, de 
krónika soha. A krónikát a kis gyerek nem 
érti meg, a nagy meg kineveti és valljuk meg, 
joggal. Ha ellenben a Gaál Mózes feldolgozá
sában olvas egy történelmi jelenetet, az nagy 
gyönyörűséget okoz neki. Mit keresnek tehát 
I. oszt. tankönyveinkben a krónikák szemelvé
nyei?! Erre a kérdésre még sohasem tudtam 
megfelelni.

Visszatérve a költői olvasmányra, ennek tar
talmi ismertetése azért jó, mert szebbé teszi a 
próza stílusát, gondolkodásra serkenti a tanu
lót a czélból, hogy megtalálja a költő szép 
kifejezésének megfelelő prózai szólamot. A ta
nár azt is megengedheti, hogy a tanuló a vers 
tartalmi összefoglalásába idézeteket vegyítsen: 
ezeknek a prózai szövegbe való ügyes beillesz
tése maga is próbára teszi a gyermek fogal
mazóképességét s ezenkívül jó bevezetés az 
irodalmi oktatáshoz. Kicsiny dolognak, talán ne
vetségesnek látszik ennek a felemlítése, de 
mindjárt másként nézzük, ha megfig' éljük, hogy

felnőtt emberek is milyen ügyetlenül illesztik 
be czikkeikbe, felolvasásaikba, vagy szónokla
taikba a költői idézeteket.

b) Igen jó stílusgyakorlat régi nyelven írott 
szövegeknek mai nyelvre való átírása. Mond
juk, hogy Pesti Gábornak „Az ebről és árnyé
káról“ ez. meséjét írjuk át mai nyelvre. Mind
járt a czímnél megállhatunk. Ma így monda
nék : „Az eb (kutya) és árnyéka“. Miért írta 
hát így Pesti Gábor? Azért, mert Aesopusból
— latinból — fordított. A latin pedig azért 
használja a de praepositió-t, mert odaérti a 
narratur {agitur) állítmányt. De a latin nyelv 
szokása nekünk — úgy-e ? — nem lehet irány
adó. Képzeljük csak el a jól ismert költemé
nyek ozímét így: János vitéz rőt, Toldi ról. Úgy-e, 
milyen furcsa volna ? A gyerekek nevetnek: meg
értettek. Elolvassuk, illetőleg megbeszélés után 
átírjuk az első mondatot. „Az eb mikoron az 
vizen általúszna, a szájába vala egy darab hús; 
az nap kegyig tiszta vala, és az húsnak árnyéka 
nagynak tetszik vala az vízen“. Mit mondunk 
ma máskép? 1. Mindenekelőtt elül teszsziik a 
mikor (nem mikor on) kötőszót, mert a magyar
ban a mondat élén áll a kötőszó (kevés kivétel
lel : pl. azonban, ugyanis — második helyen 
állnak), ennek ellenkezője: latinosság s ez — 
a többivel együtt — a lefordított latin szöveg 
önkéntelen hatása. Ma azonban e hatásnak 
nem szabad érvényesülnie. 2. A határozott név
előnek két alakja van: a és az, magánhangzó
val kezdődő szó előtt az utóbbit, mássalhang
zóval kezdődő szó előtt az előbbit használjuk, 
tehát nem: az vizen, hanem: a vízen. 3. Nem 
általúszna, hanem átúszott. Az előbbi alak hasz
nálata megint latinosság, t. i. szóról szóra 
való — de a magyar nyelv szellemével ellen
kező — fordítása a latin tranaret alaknak, a 
latinban viszont a consecutio temporum szabá
lyai szerint — cum, historicum, a tőmondatban 
múlt idő s a két mondat állítmányával kifeje
zett cselekvés közt az egyidejűség viszonya — 
ez a helyes. Nagyon természetes azonban, 
hogy a fordításnak csupán a magyar nyelv tör
vényeihez szabad alkalmazkodnia, mert az már 
magyar szellemi munka. 4. Nem szájába, hanem 
szájAban (hol ?). 5. A vala állítmány volt alak
ban a mondat végére kerül. A félmultat az 
irodalmi nyelv már nem használja, csupán a 
székely tájnyelv és elvétve a költők. 6. A „kegyig“ 
ma pedig, de itt majdnem felesleges, vagy el
hagyjuk, vagy történetesen t, illetőleg véletlenül-\ 
mondunk helyette. 7. Az alanyt (a víz) azonban 
jó lesz kitennünk, mert az az előbbi mondat
ban nem alanyképpen szerepelt s így ebben a 
mondatban való elhagyása nem helyes. 8. A 
vala helyett vagy újból volt-ot mondunk, vagy
— ha ennek ismételt alkalmazásától a jóhang
zást féltjük, mert hiszen erre is gondolnunk 
kell — határozói igenevet használunk : lévén. 
9. Az helyett a. 10. A húsnak árnyéka helyett 
a hús árnyéka. A magyar t. i. a birtokos jelző 
ragját csak akkor teszi ki, ha vagy hangsú
lyozni akarja a birtokos jelzőt, vagy az egy
mástól elválasztott birtok és birtokos viszonyát 
ily módon akarja feltüntetni. Itt különben már 
csak azért sem jó kitenni, mert a két nak rag
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egymásután ugyancsak árt a jóhangzásnak.
11. Tetszik vala helyett tetszett (látszott).
12. A vízen.1 — Készen vagyunk az egész mon
dattal, átírhatjuk mai nyelvre: „Mikor az eb 
átúszott a vízen, egy darab hús volt a szájá
ban ; aznap (történetesen vagy véletlenül) tiszta 
volt (lévén) a víz, (és) a hús árnyéka nagynak 
tetszett (látszott) azon (rajta)“.

így folytatnók tovább.
Lám, csak egy mondat átírásából mennyit 

tanulhatunk. Megbecsülhetetlen értékű stílus
gyakorlat ez.

c) Az egyenes beszédet alakíttassuk át füg
gővé. Különösen az alsóbb fokon tapasztalható, 
hogy a tanulók nagyon ragaszkodnak az egye
nes beszédhez. A tőle való megválás módja 
nak elsajátításával bizonyára tanulni fognak.

d) Olyan írásbeli tételeket tűzzünk ki, a me
lyek a tanuló érzés- és gondolatvilágának azon 
a fokon legjobban megfelelnek s a melyekben 
a soha ki nem aknázható kincsesbánya, a 
gyermekiélek a legbájosabb közvetlenséggel 
nyílik meg előttünk. Érdeklődjünk nyári, vagy 
kisebb szünidei szórakozásaik iránt (kirándulás, 
mezőgazdasági vagy más munka, sport, játék, 
fürdés, halászat, vadászat, utazás stb.). Külön 
figyelmeztessük tanulóinkatarra, hogy minél ter
mészetesebben és közvetlenséggel, ha úgy tetszik, 
csevegő vagy mesélő hangon írjanak. A III. osz
tályban egy alkalommal „Az ősz“ czímen írtunk 
iskolai dolgozatot. Egy tanítványom így oldotta 
meg feladatát:

„A mint az ember növekszik, úgy kell elkép
zelnünk az idő növését is. Az ifjú tavasz elérte 
serdülőkorát, a nyarat, s végül ő is megőszült. 
Vándorbotjára támaszkodik s úgy rázza szakál- 
lát, melyből sárguló falevelek, ősz apó ősz 
szálai hullnak. Ha kimegyünk a^rétre, látjuk, 
a mint a csörgő kis patakocskák*viszik le ősz 
apó ősz szálait (a sárguló leveleket) messze, 
más vidékre. Itt lent a völgyben még csak ősz 
uralkodik, hanem a havasokon már az ősz is 
megszűnt élni s a zord tél vette át az uralmat. 
Ha a magas egekre tekintünk, költöző mada
rak seregét látjuk vándorolni melegebb vidékre. 
Végül ősz apó egyre gyengébb lesz s lehúnyja 
szemét és sírját a tél hóval borítja be“.

e) Főként a IV. és VIII. osztályban érdek
lődjünk tanítványaink életczélja iránt. Igen hálás 
tárgy ez is. Legyen szabad egy IV. osztályos 
tanítványomnak „Életczélom“ czímű dolgozatát 
bemutatnom :

„Nagy időket élünk. S bár nagy veszedelem 
fenyegeti, mégis megfeledkezik az ember az 
Istenről és gyakran csúnyán káromolja az Isten 
nevét És nemcsak, bogy nem javul, hanem 
ellenkezőleg hovatovább mind rosszabb és 
rosszabb lesz az ember erkölcse Úgy látszik, 
hogy eljött az az idő, a mit a biblia jósolt: 
„Eljön az az idő, mikor fiú az apára, testvér 
a testvérre tör“. Annyira elsülyedt az ember 
a bűnök mocsarába, hogy onnan megmenteni 
nagyon nehéz dolog. Irigységben, csalásban, 
lopásban és mindenféle elképzelhető bűnben

1 Ide az ismétlés elkerülése czéljából: azon, vagy 
rajta.

fetreng az emberiség. Ebből a mocsárból sze
retném kiragadni az emberiséget, vagy ha ezt 
nem tehetem, legalább is elő fogom segíteni 
ennek megtörténését. Éppen ezért pap leszek, 
még pedig unitárius pap. Ez nekem a kitűzött 
életczélom és ehhez oly nagy akaraterőt érzek 
magamban, hogy mindent, a mi ebben a törek
vésben meggátolna, levernék és pap lennék, 
hogy javítsam az erkölcsöket, ha az Isten 
segít“.

f )  Ne elégedjünk meg a megállapított dolgo
zatokkal, hanem írassunk minél több házidol
gozatot is, gondosan ügyelve természetesen 
arra, hogy tanulóinkat — más tárgyak rovására 
— túl ne terheljük. E dolgozatok tárgyai — 
az iskolai tárgyakkal összefüggő tárgyakon kí
vül — ilyesmik lehetnek: a háború nevezete
sebb eseményei vagy kérdései, továbbá árvíz, 
vihar, tűzvész, földrengés stb.

1916 január 26-án földrengés volt városunk
ban. Kíváncsi voltam, hogy figyelték meg IV. 
oszt. tanítványaim s benyomásaikat hogyan tud
ják összefoglalni. Házi dolgozatot is Írattam hát 
velük a földrengésről. Örömmel állapítottam 
meg, hogy ennek — a nagy embereket is meg
döbbentő — eseménynek minden kis mozza
natát pontosan megfigyelték. Az egyik tanuló 
egy álmát is elmesélte. Ennek a dolgozatát 
bemutatom:

„1916 január 26-án, szerdán, d. e. 8 ó. 
40'-kor erős mennydörgésszerű robajtól kísért, 
nagy földrengést észleltünk.

Az iskolában éppen természetrajz óra volt. 
Egyszer csak a mennyezet himbálózni kezdett 
felettünk, a vakolat lehullott, a tábla eszeveszet
tül tánczolt, a fogasok a falról leestek, a kály
hából a láng kicsapott, mire az osztályból mind 
kirohantunk.

Míg az ember saját maga nem tapasztalja, 
el sem képzeli, mily irtózatos valami ez. Olyan 
érzés, a mit leírni nem is lehet. Valami zava
ros, kínos érzés, mintha egyszerre vége lenne 
mindennek és mikor már nincs is semmi ren
gés, folyton úgy képzeljük, hogy minden mozog 
alattunk.

Ezért van, hogy lépten-nyomon akadnak azóta, 
a kik különböző időszakokban éreztek rengése
ket, melyeknek egy része meg is történt.

Úgyancsak szerdán este 7 és 10 óra tájban 
elég erős lökéseket és rengéseket éreztünk, 
morajtól kísérve és mindannyiszor rémülten 
futottunk ki a házból. Sőt még most is lehet 
időnként rezgéseket érezni. Az a legnyugtala
nítóbb az egészben, hogy még máig sem tud
ható, hogy mi okozta ezt a földrengést, a mely 
egész Erdélyt úgy megrázta, és hogy hol van 
a középpontja.

Én azóta minden éjjel különös álmokat látok. 
Egyszer pl. a következőt álmodtam :

Úgy rémlett, hogy a levegőben járok és 
Atlast látom magam előtt, a vállán czipeli a 
földet s figyeli összeránczolt homlokkal, miként 
czivakodnak azon egymással a kis porszemek, 
a kiknek „ember“ a neve.

Ejnye! Hát azért czipeli ő a földet olyan 
régóta, hogy a helyett, hogy szép békességben 
élnének együtt és a föld áldásait élveznék.

47*
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negyvenkettesekkel s más gyilkos szerszámmal 
öldösik halomra a legjavát, s míg azelőtt a 
gabona és gyümölcs magvait vetették a földbe, 
most sok millió ember ártatlan vérével táplál
ják a szegény öreg föld éhes gyomrát?

— Na megálljatok! így kiáltott fel s nagy 
haraggal eldobta a földet.

— Pusztuljatok hát!
Egyszerre csak észreveszi a sok hontalan 

árvát és gyászoló özvegyet, megesett a szíve 
s egy lépéssel utolérve a földet, megint vállára 
kanyarította és czipelte tovább.“

g ) Más tárgyak (történelem, földrajz, termé
szetrajz, természettan) köréből is adjunk tanu
lóinknak írásbeli tételt, hogy kifejezéseik köre 
szélesedjék.

*
Legalább az V. osztálytól kezdve kívánjuk 

meg tanulóinktól, hogy az írandó dolgozatról 
vázlatot készítsenek s ahhoz ragaszkodjanak 
is. Ezzel rendszeres, tervszerű munkához szok
tatjuk őket, s ez a stilus szempontjából is fon
tos. Ha t. i. nem beosztás szerint dolgoznak, 
a dolgozatnak egyik-másik részlete talán ella
posodik s ez feltétlenül maga után vonja a 
stilus pongyolaságát. Ha röviden írnak, ennek 
a stilus is hasznát látja: tömörebb lesz. Óva 
intsük az ifjakat a henye szóvirágoktól. A mi
lyen szép és hatásos egy helyén alkalmazott 
képes kifejezés, olyan semmitmondó, sőt bántó 
egy ok nélkül odadobott, üres szóvirág.

*
A dolgozatok javítása kiváló stílusgyakorlat. 

De főelvünk legyen — a czél érdekében —, 
hogy a hibákat maguk a tanulók javítsák ki. 
A nagyobb és több tanuló dolgozatában elő
forduló hibákat írjuk fel a táblára: „Egy látás 
megér száz hallást.“ Általában a táblát nyelvi 
órákon is használjuk, nagy dolog az, ha a szem 
segítségére siet a fülnek.

4. Az előforduló hibát — akár a tanuló be
szédében, akár írásában, akár tankönyvében, 
akár olvasmányában találjuk — sohase hagy
juk kijavítatlanul. De a nem ismert hibát világért 
se emlegessük tanítványaink előtt, mert még 
megesik, hogy így szokják meg, hiszen „a szo
kás hatalom“ és „a szokás hatalom“. Hát nem 
így terjednek el a pesti nyelv ízetlenségei („szé
pen“ és társai)?

5. A IV. osztályban — a mennyire az idő 
engedi — polgári ügyiratokat is szerkesztgetünk. 
Legyen gondunk rá, hogy tanítványainkat ma
gyaros fogalmazásra szoktassuk és megtanítsuk 
őket arra, hogy nincs hivatalos és nem hiva- 
los stilus, mert stilus csak egy van, legalább 
is csak egynek kellene lenni: becsületes, tiszta, 
magyaros stílusnak. Értessük meg velük, hogy 
a magyar komolyan nem szereti a szenvedő 
ragozást s hogy a „miszerint“ és sok 
minden más csodabogár nélkül a „hivatalos“ 
stilus is meg lehet. Ä nyugtatványt pl. nem 
szükséges így írni: „Nyugtatvány 50, azaz ötven 
koronáról, mely összeget hogy . . .“ ; lehet 
magyarul is: „Nyugtatvány. 50, azaz ötven 
koronát . . .“ Magamról tudom, hogy a hiva
talokban — mély tisztelet a kivételeknek —

nem nézik jó szemmel a magyarosító törekvé
seket, de ettől igazán nem szabad megijednünk, 
hanem inkább arra kell gondolnunk, hogy vala
mikor a mi tanítványaink is főnökök lesznek 
s ha jó útravalóval lépték át annak idején a 
hivatal küszöbét, jogához juttatják abban a sze
gény magyar nyelvet is. Ezidőszerint még a 
latin járja: „Miről olv felhívással értesítem 
(akarom mondani: értesíttetik), hogy ha jelen 
számú rendeletemnek nem tenne eleget . . .“ 
stb., stb.

6. Olvastassunk minél többet tanítványaink
kal. Az alsóbb fokon elsősorban népmeséket, 
mert ezeknek nyelvében találjuk az igaz magyar
ságot : a mellérendelő szerkezetet, az egyszerű
séget, a keresetlenséget és világosságot Nem 
árt, ha könyv nélkül is megtaníttatunk egy-egy 
mesét. (Ezt főként nemzetiségi vidéken ajánlatos 
megtenni.) Általában stilus tekintetében legki
válóbb íróinkat ajánljuk tanítványaink figyel
mébe: Mikest, Jókait, Mikszáthot, Eötvös Ká
rolyt, Gárdonyit, Tömörkényt, a költők közül 
talán egyedül Áranyt. (Ne értsen félre senki, nem 
a tartalom, hanem a stilus szempontjából való 
olvastatásról van szó!) Főként a szóval nem 
jellemezhető Arany stilusa örök diadalma és 
büszkesége gyönyörű nyelvünknek. Lehetetlen, 
hogy — kellő útmutatás mellett — ne lenne 
hatással ez a nyelv a tanuló későbbi fogalmazó
képességére is. Ezt a magyar nyelvet csak hó
dolat illeti meg, nem bírálat.

Ha idegenszerűséget találunk akár egy nagy 
író stílusában is, nyugodtan mutassunk rá. 
„Száz forintos paripa is botlik“, meg aztán a 
nyelv is halad megállás nélkül. Hadd értse 
meg így is a tanuló, hogy milyen örök moz
gás, fejlődés van a nyelv életében. Akkor, a 
mikor megjelent az illető munka, úgy írtak 
szép magyarsággal, ma másként írnak, s száz 
év múlva talán a mi írásainkat fogják bírál- 
gatni.

7. Az iskolai olvasmányokat nyelvi szempont
ból is tegyük tüzetes magyarázat tárgyává — 
kedves és tanulságos munka ez — s így szok
tassuk hozzá tanítványainkat ahhoz, hogy magán
olvasmányaikat is e szempont figyelembevéte
lével olvassák. Ha pedig idegenszerűséget talál
nak a könyv lapjain, forduljanak tanárjukhoz 
azzal a kéréssel, hogy azt a tanórán tegye 
közös megbeszélés tárgyává. A tanár viszont 
mindig kérdezősködjék és maga csak akkor 
javítsa ki, illetőleg helyettesítse jóval a kérdéses 
hibát, ha a tanulók erre nem képesek. A mit 
a tanuló tud, azt a tanár ne mondja soha, mert 
akkor: 1. nem tanít, nem közölvén új ismere
tet ; 2. unalmassá válik és örökre elveszti a siker 
zálogát, a tanulók érdeklődését.

8. Minden idegennyelvi óra — magyar 
stílusgyakorlat. A magyar nyelv annyira eltér 
akár a latintól, akár a némettől (szórend, mon
dat- és szófüzés s tb , stb.), hogy ha egy latin 
vagy német szöveget jó magyarsággal lefordí
tunk, egyebet se teszünk, mint gyakoroljuk 
magunkat a magyar fogalmazásban. A német 
szórend, a latin vonatkozó névmás (önálló mon
dat élén) pl. — hogy a számtalan példából 
csak ezeket említsem — határozottan rokon
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szenvessé teszi magát azzal, hogy alkalmat ad 
a helyes magyar fogalmazás gyakorlására. (Csak 
a „hivatalos“ stilus veszi komolyan a latin 
mintát, de idővel talán ez is enged merev
ségéből.)

9. Adjunk a stilustanítás szempontjából ha
szonnal forgatható könyveket tanulóink kezébe, 
de nagy gondunk legyen arra, hogy az önálló 
munkálkodás teréről ne lépjenek le. A felismert 
hiba jó megfelelőjét csak akkor keressék a 
segédkönyvben, ha maguk nem találják ki.

10. Ha a helyes fogalmazást már elsajátítot
ták tanítványaink, tanítsuk arra is őket, hogy 
gondolataikat választékosán fejezzék ki. Hogy 
lehetne másként, szebben, hangulatosabban mon
dani ? Milyen szépsége van a stílusnak a válto
zatosságban ? Mi a — szavakra, mondatokra 
egyaránt kiterjedő — jóhangzás? Mi a gyen- 
gédítés? Ilyen és más efféle kérdések feltevé
séhez szoktassuk őket. Helyesség, választékos
ság, egyéniség : íme a fogalmazás szenthárom
sága.

11. Minden tanár — a mennyiségtant tanító 
épp úgy, mint a magyar nyelv tanára — vegye 
pártfogásába a stilustanítás ügyét. Egy szót, 
egy kifejezést, egy mondatot se tűrjön meg a 
tanuló beszédében és írásában, ha az nem 
kifogástalan. De legyen aztán mestere, sőt 
művésze az a tanár a stílusnak, nemcsak az 
emelvényen, hanem az utczán is. Csak ünnepi 
ruhában járassa gondolatait, sohase pongyolá
ban. Ha megdorgál egy gyermeket, vagy lecz- 
két ad fel, még akkor se feledje, hogy neki 
jó példával kell elüljárni, az ő beszédének 
mintának kell lenni. (Megint szeretném, ha nem 
értenének félre: Isten látja a lelkemet, nem a 
tanári méltóságot vagy tekintélyt védem — jaj 
annak, ha védeni kell! —, hanem egyesegyedül 
a drága magyar stílust)

12. Ha futja az időből (akad néha helyette
sítés), tartsunk külön stilus-órákat. Ezeknek 
egyetlen tárgya természetesen stílusgyakorlat 
legyen. Feldolgozandó anyagul melegen aján
lom napilapjaink stílusát. Ennél rosszabbat nem 
ajánlhatok, tehát ennél megfelelőbbet sem. A 
módszert kipróbáltam. Tanítványaim sokat nevet
tek, de tanultak is. Kívánatos volna, ha — 
mind újságírók lennének.

*

Befejezésül tisztelettel kérem az erre illetéke
seket, emeljék fel a magyar órák számát az 
I. és II. osztályban 6-ra s a III—VIII. osztály
ban 5-re és kötelezzenek minket arra, hogy 
egy órán minden osztályban stilustanítással 
foglalkozzunk. így talán elérjük, hogy a jövő 
nemzedék helyesen fog írni és beszélni. Fájda
lom, a mairól ezt nincs jogunk állítani.

(Fogaras.) Rozsondai Győző.

Emlékezés Tompa Míhályra. 1

A világháború lázasan váltakozó eseményei 
közepette is a nemzeti ünnep fénye, emelkedett 
hangulata övezte Arany János születésének szá
zadik évfordulóját. Az utolsó évtizedek méltán 
fokozódó Arany-kultusza a Toldi költőjének 
nimbuszát ez alkalomból még ragyogóbbá tette. 
Erős és öntudatos magyarsága, nemzeti érzésé
nek őszinte és minden sorát átható megnyilvá
nulása, műveinek technikai tökéletessége, nyelv
művészete a tudományos kutatás egyre tüzete
sebb vizsgálata után a köztudat lelkes elisme
rését igazolta. Geniusának pompás teljessége 
előtt hódolva állott a nép és a tudomány, a 
szeretet és a megértés.

A ragyogó irodalmi ünnepélyek háttérbe szo
rítottak egy másik centennariumot. Egy szeré
nyebb, de rokonszenvességben Aranynyal fel
érő másik nagy költőnk, Tompa Mihály szüle
tésének évszázados ünnepe is ez évhez, a 
Zrinyiász újjászületésének évszázados jubileumá
nak esztendejéhez fűződik.

Arany „fénye nőítön nő“ az évek múltával; 
Tompa irodalmi jelentősége halála óta inkább 
kevesbedett. Nevének még megvan a hatása; 
az irdalomtörténet is szívesen foglalkozik ked 
vés, meleg költészetével, s bizonyos ünnepi 
megindultsággal szól virágregéiről és az abso- 
lutismus korát mély érzéssel tükrözi költemé
nyeiről. Alkotásainak egésze azonban nem alkat
része a modern nemzeti léleknek, költészetének 
nagy része a romantika kék virágaként, messzi
ről, kellemes illattal áradó, harmonikus színem
lék, a melyre gondolnunk jól esik. de a mely 
nem állandó szellemi tápláléka a népléleknek, 
miként Arany és Petőfi költészetének egésze.

Két ízben volt Tompa népszerűségének és 
nagyságának magaslatán, s e két időpont közül 
az első adta meg nevének ünnepelt nagyságát, 
ez hozta kapcsolatba Aranynyal és Petőfivel, 
— a másikban szerezte meg alkotásainak iro
dalomtörténeti jelentőségét. A pataki diák nép
mondái, melyek akkor szinte páratlanul rövid 
idő alatt jelentek meg második kiadásban, ön
tudatos jelenségei voltak annak, hogy a fiatal 
költő a kor üter-ére tette kezét és megérezte 
annak lüktetéseit. A magyar Biedermeyer-kor, 
vagy a mit annak nevezhetünk, végét járta. 
Erős nemzeti áramlatok tetőpontján állott Vörös
marty ünnepi méltóságokkal szép, zengő költé
szete. A Martinovicsék-kezdette igaz demokra
tizmus a forradalmak lázától megtisztult, de 
azoktól megtermékenyített talajból hajtotta első

1 Ennek a czikknek — buzgó munkatársunk ígérete 
szerint — hamarább kellett volna megérkeznie, hogy 
a nagy költő születése századik évfordulóján adhattuk 
volna. Elkésett kissé, mert a szerző — ki most a 
harczi zaj közepeit csak lopva áldozhat tollforgató leg
nemesebb kedvteléseinek — belekerült a XI. Isonzó- 
csata forgatagába, s a XII.-nek gigászi készülődéseibe. 
De a megígért czikk — ha megkésve is — megérke
zett, s ha Tompa emlékének már folyóiratunk októberi 
számában áldoztunk is — olvasóink bizonyára szívesen 
veszik ezt a megemlékezést is, annyival inkább, mert 
még mindig tart a jubiláris Tompa-esztendő, s mert 
az ő .régi fény“-énéí mindig méltán gyúlhat .új szö
vőinek“. Szerk.
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palántáit. A Petőfitől istenített, idealizált nép 
szeretete Erdélyi Jánosék s a Petőfihez vezető 
többi költő alkotásaiból sugárzik szelíd fény
nyel. Nem általuk, hanem a maga észrevételé
vel fordul feléjük Tompa Mihály s alkotja meg 
első népmondáit és regéit, akkor, mikor a ne
messég költője, Kisfaludy Sándor még a Himfy- 
ének tiszteletreméltó rajongásával utánozza saját 
várregéit, Petőfi a Helység kalapúcsá-1 írja, 
Arany pedig az Elveszett alkotmány hexaméte- 
rein dolgozik. Tompa lett a népies nemzeti 
irány első költője, a kinek egész életére irányt 
szabott fellépte s Petőfivel, Aranynyal szövött 
eszményi barátsága.

A nála nagyobbak barátsága önbizalmát erő
sítette. Negyedszázados működését áthatja e 
barátság s annak emléke. Együtt érez a „tizek 
társaságával“, önzetlen melegsége Petőfi iránt 
épp úgy megmarad, mint a hogyan a körösi pro
fesszor iránt, s élete végén jólesik Aranytól egy 
Petőfi-kötetet kérnie: hogy „hárman“ együtt 
lehessenek. Lelkileg velük élt haláláig s hosszú 
időn át együtt emlegették nevüket. Ez adott 
erőt utolsó óráiban a meggyötört lelkű, össze
tört embernek szenvedései elviseléséhez, midőn 
a sors látogatásai már-már arra késztették, hogy 
cyankáli után nézve, öngyilkossággal kerülje ki 
a további csapásokat. Az Akadémia nagyjutalma 
kevés embernek szerzett olyan igaz, tiszta örö
met, mint a hanvai papköltőnek: élete mun
kásságának, költői irányának igazolását iátta 
benne.

A népmondák, a melyek a negyvenes évek 
szülöttei voltak, de a milyeneket 1860-ig Íroga
tott még Tompa, a néptől- származtak s új szer
kezetükben a néphez jutottak vissza. Ennyiben 
czélt is értek. A romanticzizmus franczia szel
lemű túlcsapongásai közepette, véres fantáziája 
mellett az üde forrásra a pataki diák mutatott 
rá először igazi tehetséggel. Öntudatlanul illesz
kedett velük bele Európát átjáró irodalmi áram
latokba : Grimm meséinek hatása, a német hős
regék szeretete, Uhland mondái munkássága 
nem hatottak rá, de fellépése mégis szerves 
kapcsolatban volt velük. A nemzeti demokrati
zálódás kezdetét jelentette irodalmunkban. Mi
ként Himfytől öcscséig, Kisfaludy Károlynak 
különösen vígjátékaiig a thema a nemességről 
a polgári osztályra terelődött, úgy újabb két 
évtized alatt a polgárság helyét a nép Tompánál 
foglalta el.

Petőfivel és Kerényivel folytatott költői ver
senye, e népmondák és pályaműve, Szuhay 
Mátyás — mely Toldinak versenytársa volt — 
ünnepeltté tették nevét. Tompát az egész nem
zet szívébe fogadta, a lapok ünnepnek te
kintették verseinek közlését s a derék refor
mátus lelkészt a „vezető elmék“ közé számí
tották.

Egyénisége és környezete fejlesztik ki írói 
jellemvonásait. Tőrülmetszett magyarsága, derék, 
egyenes jelleme, a nép szeretete, érdeklődése 
minden iránt, a mi a magyar nép gondolat- 
világába tartozik, adja költészetének eredetisé
gét. Tompa elbeszélőköltészetének van törté
nelmi forrása, de sem ebben, sem lyrájában 
nines idegen hatás. Költészete továbbfejlődés

a magyar romanticzizmus után ; bevezetése egy 
új korszaknak, új irányoknak; de nem törté
nelmi folytatása az előbbieknek, legalább szer
ves kapcsolatban és oly értelemben nem, hogy 
azok nélkül nem jött volna létre.

Az idylli falusi élet, melyben hosszú időn 
át, szenvedései kezdetéig része volt, aranyozta 
meg egyéniségét, kedélyét, vonta körül meleg, 
derült rokonszenvvel költészetét. A maga csen
des körében élve alkotta munkáit s bár 
költői ambitiói nagy tehetségénél is nagyob
bak voltak, nem a nagyratörő embernek, 
a nagyvonású vezérnek nagyakarását jelen
tették.

Az ő világa a magyar nép és a természet volt. 
Az eredetiségen kívül meleg természetérzéke 
érdemel és vonta magára a figyelmet. Az örök
szép természet, melyet Petőfi lelkesedve ünne
pel, Tompa költészetének szerves része, annyira, 
mint nálunk Balassa óta senkinél. Színek pom
pája, üdeség, illat kontúrok és árnyékok —, 
elevenség és áhitatos csend mind egyesül a 
Tompa természetvilágában, melynek legfőbb 
ékessége azonban, hogy maga a természet él. 
A megszemélyesedett természet a virágregék 
bájos tartománya, a hol otthonosan jár a költő, 
álmokat élve, álmokat beszélve és álmokat el
hitetve.

Árokháti Lörinczre. gondolok és Az ibolya 
álmaira. Amabban — vagy akár Szuhay Mátyás
ban — egyénisége, eredeti, magyaros elbeszélni- 
tudása a maga természetes, egyszerű formájá
ban, emebben van természetköltészetének minta
szerű kiforrása. Kedves, rokonszenves, a kedély
hez szóló költészet ez, mely egyszerű szépségeivel 
feledteti, hogy nincs benne semmi nagyszabású, 
semmi mélyenszántó —, hogy forma dolgában 
messze mögötte marad Petőfinek, Aranynak.

Érzelmi mélysége akkor mutatkozik meg iga
zában, mikor az idylli csendes boldogságot 
a szenvedések évei váltják fel. A virágos völ
gyekre porka havak esedeznek, rideg tél lesz. 
A negyvenes évek eleven irodalmi életét a 
magány váltja fel. Megszűnnek az erős kap
csok, Petőfi nincs többé, Jókai bujdosik, Arany, 
Szász, Gyulai félrevonultan dolgoznak, tanul
nak — hanvai lakában magára marad a költő 
a sors csapásaival. Az irodalomban új, néki 
idegen hangok hallatszanak: fattyúhajtások virí
tanak s a népiest kiáltozzák szülőjükül. A poli
tikai élet megmerevedik. A nemzet lelkére 
fagyos tél fekszik, mozdulatlan minden és a 
magyarság sebeitől kettősen vérzik a költő.

E nehéz időkben mutatkozik Tompa Mihály 
igazi nagysága, költészetének telje, érzelmei 
egész mélységével, lángoló melegséggel szól az 
absolutizmus éveiben írt, legismertebb költe
ményeiben. A Levél egy elköltözött barátom 
után, A gólyához, A madár fiaihoz, a Pusztán 
— meg a többi e korbeli versek — Tompának 
legtökéletesebb alkotásai. A nemzet, mely nem
régiben szíves örömmel fogadta népmondáit, 
most e bánatosan rezgő, ünnepélyesen szép 
hangokra figyel. Szavaiban elfojtott érzések 
tengere szól, most igazán nagy költő, mert a 
mindenki érzése hatja át lelkét és mindenki 
lelkét rezdíti meg érzéseivel.
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De a fejlődés szempontjából figyelemreméltó 
az öntudatosság is, melylyel a Petőfi-epigonok 
túlzásai közepette az igazi népies irány hiva- 
tottságát hangsúlyozza. Arany János művészi- 
sége túlfejlődik azon, alapos tanulmányai mé
lyebb vizekre hajtják; Szász Károly műfordítá
soknak lát; Tompa az egyedüli, a ki rendület
lenül meggyőződve a megkezdett pálya helyes 
irányán, következetesen folytatja az egyszerű, 
népies irányt.

Csak történelmi jelentősége ez. Kétségtelen, 
hogy a további fejlődésből kimaradt. A Buda 
halála, az Ember tragédiája új korszakot jelen
tettek s ebbe már Tompa nem tartozott bele, 
De hivatását befejezte. Az Új Simeon megjö
vendölte az ígéret földjét, egy hatalmas lendü
letű új időt, az Ige eljövetelét, de már része 
nem volt benne. Akkor ment el, mikor az 
általa ültetett és ápolt fa lombjait elhullatta. 
De gyümölcseinek édességét most is érezzük.

Tompa hozzátartozik a Petőfi és Arany kor
szakához. Nem Petőfivel és Aranynyal egy sorba
— mint egy darabig kora, s mint ő maga is 
gondolta — de mégis hozzájuk, annyira, hogy 
nélküle egy nagy korszak nem volna teljes és 
nem olyan nagy, a milyennek így látjuk. A 
népiességnek törhetetlen harczosa volt, az abso- 
lutizmus korának legmélyebb érzésű költője
— e kettős jelentősége elvitathatatlan. És azért
az Arany János esztendejében, annak ragyogó 
fénye mellett sem homályosulhat el dicsőséges 
emlékezete. Szebbé teszi az emlékezetet, hogy 
a költő, a kit ez övez, mint ember is, mindig 
közel áll szívünkhöz, hogy erős magyarságot 
hirdet minden vonása és hogy eleven virágok 
élik körül képét: a természet is emlékezik köl
tőjéről. Gálos Rezső.

Arany mint nemzetnevelö.
Mélyen tudott érezni s melegen 
Szeretni embert — és szeretni hont.

(Bolond Istók II, 40.)

Első évezredének alkonyán a magyar nemzet, 
százados küzdelmei jogán, sorsáról döntést kért 
a történelmi Gondviseléstől. Még a szabadság- 
harcz előtt felvetette ezt a sorsdöntő kérdést 
maga a Szózat:

Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!

Majd (1861 áprilisában) Aranynak aggódó 
honfiszíve ismétli meg a sürgető kérdést:

Élet? halál? átok, vagy áldás lessz? — Ah,
Ki mondja m eg! Ki élő mondja meg !

(Magányban.)

Tompa (1865-ben) már elérkezettnek látja a 
döntés perczét:

Jelen van már a pillanat:
Hogy a sors urnájába nyúlni,
Életre vagy halálra húzni.
E nemzetnek lehet, szabad.

(Egy könyv olvasása közben.)

Ma egy század távolából visszatekintve, vilá
gosan látjuk a történelem válaszát: a Gondvi
selés igazságos, kegyes, pazar volt irántunk, 
életet, áldást, az erkölcsi javaknak nem ismert 
bőségét árasztotta a magyar nemzetre. Mintha 
a millennium utolsó századában le akarná róni, 
a mivel egy évezred folyamán netalán adósnak 
maradt! Adott 1848-ban harczi dicsőséget, múl
túnkhoz méltót, adott 1867-ben nyugalmat és 
módot a békés fejlődésre, annak az erőnek a 
gyűjtésére, a melylyel a mai világdúló küz
delem próbáját diadalmasan álíjuk. Megajándé
kozott lángelmékkel. Csodát művelt. Megyei 
életünk szűk köréből kisarjadtak államférfiak — 
Széchenyi, Kossuth, Eötvös, Deák — ,a kik magyar 
szívvel megértették az emberiség szükségleteit, 
a kor európai eszméit. S ez a csoda más téren 
is megismétlődik: az alföldi mészáros fiát a 
Gondviselés felavatja a világszabadság legéke
sebb szavú lantosává, legtüzesebb lelkű bajno
kává és vértanújává. S ugyancsak parasztsor
ból nevelte Aranyt a lélek és a történet költői 
megértésének, költői szemléltetésének mes
terévé.

Arany János a müveit magyar embert végig
kíséri a gyermeki eszmélet első ébredésétől 
az ifjúságon és a férfikoron át. A mikor a 
kisded Istenhez kezd fordulni, Arany szavára 
kapatjuk:

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál édes gyermekem.

A magyar mondába és történelembe a Rege 
a csodaszarvasról és Mátyás anyja vezeti be a 
gyermeket. A nagyobb költői alkotás művésze
tét Toldin és Buda halálán tanulja megbecsülni 
a magyar ifjú. A férfiú pedig nem bír betelni 
Arany higgadt, nemes, érett életbölcsességével.

Arany nemzetnevelő jelentőségét itt kétfelől 
akarjuk bemutatni: a mint a nemzeti történe
lem átérzésére tanít s a mint a léleknek és 
a lelkiismeretnek megértésére oktat. Hálánkat 
a nemzet nevelője, erkölcsi eszménye iránt 
rójuk le.

A hálát a nemzet nagy nevelője iránt leg
inkább a nemzet tanítói érzik. Eltelünk vele, 
valahányszor tapasztaljuk, mennyivel gazdagabbá 
tett bennünket Arany legalább egy téren, a 
nemzeti epika terén, más európai nemzeteknél. 
A XIX. századnak egyik jellegzetes vonása: a 
történeti érzék, a történelmi megértésre való 
törekvés. Ez a törekvés áthatja a mi korunk
nak is úgy tudományát, mint közoktatását. Tan
terveink középpontjába a nemzeti történelem 
jut. Ennek a XIX. századi történelmi érzéknek 
és megértésnek nincs fényesebb költői képvise
lője Aranynál. A franczia költemények gyűjte
ményében nagy ritkán akad a franczia történe
lemhez kapcsolható. Legjelentősebb a Századok 
legendája Viktor Hugótól. A német irodalom 
gazdag ugyan epikai költeményekben, de a vál
tozatos német történelem számos jelentős moz
zanata még nem találta meg művészi kifejező
jét; a legiskolaszerübb német epikus, Uhland,
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Nagy Károly körén túl, leginkább szűkebb 
württembergi hazájának hagyományait mutatja be.

Ellenben Arany János igéző szavára feltámad 
szinte az egész magyar m últ:

A ködök országa, ím, megelevenül
És előttem járnak a hajdani képek,
Mint egykor oly élők, mint egykor oly épek.

(iCsaba királyfi. Elöhang.)

A hún-magyar kapcsolat hagyományait a 
Rege a csodaszarvasról tette közismertté. Az 
Isten kardjáról szóló mondát, a melyet volta- 
kép görög történetírók hagytak ránk, Arany 
összekapcsolja a földből kinövő kardról szóló 
magyar népmesével s valósággal magyar mon 
dává avatja. A húnok világbíró küzdelme egész 
mozgalmasságában tárul elénk (Keveháza, Buda 
halála, Csaba királyfi). Csaba királyfi már elő
készíti Etele örökének a magyarokra szállását, 
a minek a hagyomány a honfoglalást feltün
tette.

A tetétleni halmon, a hol

Ősi dal cseng bujdosó Csabáról, 

feltűnik Arany előtt
Honunk szerzője, diadalmas Árpád! 

Megszólal Lehelnek csatára hívó kürtje s 

A kevély Zalán — földönfutóvá lesz.

Mennyire mélyedt Arany a honfoglalás mon
dájába, bizonyossá válik az által, hogy króni
káinkban ő látta meg naiv eposzunkat. Úgy 
tünteti fel, hogy még Nagy Lajos levéltára 
magába rejtette naiv nemzeti hőskölteményeinket.

Egy-egy ének volt az ama hét vezérre;
Bulcsú, Lehel, Taksony riadó csatái;
Béla, Dicső, László magyarok királyi.

{Toldi szerelme, III, 43.)

Feltünhetik, hogy a voltaképpeni magyar hon
foglalást Arany nem alakította eposzszá. Talán 
nem akart versenyre kelni „Zalán futása" költő
jével ? Egyébként a töredéknek maradt Utolsó 
magyar szinte hidat ver Etelétől egészen Nagy 
Lajos koráig, s hidat egyúttal az elfoglalt haza 
és az elhagyott Nagy-Magyarország között.

Az Árpádház nem egy képben újul meg előt
tünk. Látjuk az első apostoli királyt:

Ül Isztrágomban István szent király,
Fején az ékes, újdon korona,
Vállán palástnak hímzett bársonya.

(Csanád.)

Üle István, szent király, fejedelmi széken,
A soknyelvű nemzetet bírja vala békén . . .

{István örökje, Hátrahagyott Iratok. I, 508.)

Látjuk a másik szent királyt, Lászlót, a mint 
füvével nemcsak a vészhalált, hanem a magyar
ságnak pogány hajlandóságait is meggyógyítja. 
{Szent László füve.) A tatárvész idején pedig 
felszáll nagyváradi sírjából diadalmas harczra.

Vállal magasb mindeneknél,
Arcza rettentő felséges.

{Toldi estéje, V. ének.)

Majd felvonulnak a Daliás Idők kápráztató 
képei sok fénynyel, sok árnyékkal, a melyből 
magára Nagy Lajosra is jócskán esik. S mily 
gazdasága a történelmi kapcsolatoknak. Nagy 
Lajos útjába vetődik Cola di Rienzi, az utolsó 
római tribün s Cato-ért lelkesíti Lajost, de ennek 
eszménye a Cid, a keresztény lovag. IV. Károly 
német-római császárnak kora világosabban éled 
a Toldi* szerelmében, mint a Faust második 
részében, a hol a német arany bullát szemünk 
láttára adják. Arany bemutatja, mint szedi áldo
zatait a fekete halál, mint ostorozzák a flagel 
lánsok bűnös testüket, mint tobzódik a chilias- 
mus, a világ végének várása.

A lovagkor várainak belső történetét, Buda- 
tint és Oroszlánkőt szemlélteti Szúnyog Katalin 
gyászos szerelmének története.

Zsigmond király valóban nem úgy él emlé
künkben, mint múltúnk büszkesége. Arany 
mégsem szavaltatja ellene Kontot, hanem elő
keresi a magyar hagyományból a nemes és 
erős szívű Rozgonyinét, a szerb hagyományból 
pedig Szibinyáni Jank-oi. S itt aztán elért a 
Hunyadi-családhoz:

Csillag tűnt fel, fényes csillag,
Hunyadiak dicsősége.

{Hunyadi csillaga.)

S elvonul lelkünk előtt Both bajnok özvegye, 
földig gyászban, vele neveletlen négy magzatja, 
a kiknek egyike törökverő Szibinyáni Jankóvá 
sarjad föl. Ebbe a körbe emeli Arany még 
Kapisztránt is, Nándorfehérvár kivívásában Hu
nyadi társát. A Hunyadi Lászlón elkövetett bűnt 
V. László király lelki gyötrelmein mérhetjük, 
Hunyadi Mátyást prágai fogságába követjük, 
de tudjuk, visszajő a rab, látjuk is, mint váltja 
meg Szilágyi Erzsébet. Arany víg balladája, 
Pázmán lovag, Mátyást inkább tréfáinak vilá
gában mutatja be. Pedig Mátyás dicsősége a 
legmagasabb áhítatra hangolta költőnk lantját:

Óh, lantom ! ha értél valamit korábban, . . .
Most, igazán most kell magadér’ kitenned . . .
De engem eléget szégyen rozsda-pírja,
Hogy időmhöz képest oly keveset tettem,
És hogy az én könyvem még nincsen megírva,
Állj meg, élet napja, oh állj meg fölöttem,
Csak míg ezt az egy dalt szépen elzöngöttem !

(Stanzák „Mátyás dalünnepe“ eposzi kísérlettel.)

Ezt az egy dalt soha el nem zengte. Zengett 
egyebeket. A török-tatár veszedelem szolgálhat 
teréül a töredékül maradt Öldöklő angyalnak. 
Török Bálint azt a kort festi, a melyben a ma
gyarnak

Két pogány közt egy hazáért omlik ki vére.
{Kurucztábori dal.)

Török Bálint „egyiket a másikkal“ akarná 
gyengíteni, de a török ármánynak áldozatul 
esik, mint Arany másik hőse, Losonczi István. 
Török Bálintban egy pillanatra feltűnik Verbőczi 
István országbírója és Martinuzzi György ország
kormányzója. Losonczi István élete párja, az 
önfeláldozó Pekri Anna, méltán osztozhatnék 
Rozgonyiné dicsőségében. Szondinak emberi és 
vitézi nagyságát apródjainak halálra szánt gyásza, 
ellenfelének méltatása tünteti fel.
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A Habsburg-ház elleni küzdelmek idejébe 
visz Murány ostroma. Wesselényi ugyan még a 
Habsburg-háznak szerzi a várat, de a költő 
már előre vetíti annak a Wesselényinek képét, 
a ki később, nádor létére, a Lipót elleni össze
esküvés élére lép.

Hidd el, asszonyom, hogy előtte is drága 
A nemzet, vélemény, vallásszabadsága 
Smeghal inkább, hogysema szabadság ellen 
Szentségtörő szókat, kezeket emeljen.
Sőt ha a nemzetsérv már oly fokon állna,
Hogy orvoslatot csak fegyverben találna,
Hidd, vezérem kardja nem vonulna félre,
Se az ellenséghez nem szegődnék bérbe.
És ne adja Isten, de jöhet gonosz nap,
Melyen a remények hozzácsatlakoznak,
S ő lesz első azok közt, a kik megóják 
A nemzetszabadság sértett lobogóját.

{Murány ostroma, 11, 52—54.)

Rákócziné mint Regulus tér vissza rabságába, 
hogy férje megvíhassa nemzetszabadító küzdel
mét. A rodostói temetőbe viszi a költőt álma, 
hogy Csáky, Zay, Mikes, Pápai és Radalovics- 
nak porráhamvadt hű szíveit feltámaszsza.

Rákóczi Ferencz hí, a szabadság lelke. De 
Rákóczi nemcsak a társait ébreszti, felébreszti 
ő az új küzdelemre szálló 1848 as magyar
ságot.

Legjobbjainkkal együtt Arany is mélyen érezte 
a szabadság’narcz előtti magyarság visszásságát. 
A „szegény jobbágy“ iránt oly belső részvétet 
kelt bennünk, mint La Fontaine a maga rozsé 
alatt roskadozó agg parasztja iránt. Az 1848-as 
küzdelemnek Arany énekese, osztályosa és ál
dozata.

Oh, láttam én (hisz ott is voltam egyszer :
Tenni kevés — de halni volt esély)
Gyötrelmeid napját s a szörnyű perczczel 
Én is alól bukám, midőn esél.

(.Bolond Istók, 11, 6.)

Egész irányából kizökkentve érezte magát, 
„így lettem én hajlamom, irányom, munkaösz
tönöm daczára subjectiv költő, egyes lyrai sóha
jokba tördelve szét fájó lelkemet“. (Előszó az 
Elegyes darabokhoz.) Ezek a tördelt sóhajok 
jobban mutatják Arany lelkét, mint' a Nagyidai 
czigányok torztükre.

Beköszöntött a nyugalmasabb idő. Arany, bár 
mekkora tisztelettel magasztalta a kétségbeesett 
Széchenyit, maga a reménykedőkhöz állt. Egyéb
ként is a mérsékeltekkel tart. Görgei Artúr úgy 
tűnik fel előtte mint „villámzúzta délczeg cserfa“, 
mint ..felszakított keblű oroszlán“. (Görgei 
Arthúr leányának.)

A kiegyezéssel megnyugvás száll Arany lei
kébe. Az utczai hazafiaskodáson mosolygott. 
{A hazáról.) Az 1870—71-iki franczia-német 
háború mélyen megrendítette, viszont az oro
szoknak plevnai vereségében alighanem meg
torlást látott és elégtételt érzett 1849-ért

S e diadal nap életemnek 
Megaranyozza alkonyát.

{Plevna.)

Fia a mai eseményekkel való kapcsolatot 
hajhásznók, megtalálhatnék itt a török-magyar 
barátság szentesítését. Hasonlóan időszerűvé

vált Toldi Szereimének gyakori utalása az olasz 
álnokságra, a melyről a német költők annyit 
panaszkodnak. Arany pl. a velenczeiek.ben víz
nek és száraznak kétszínű csúszóit látja (Toldi 
szerelme, VII. 15.) És hányszor rémlik előttünk 
Aranyt olvasva, mintha napjaink izgalmas lük
tetését éreznők szavaiban :

Vérpatakot látok, mindenfelé, sokat,
Indulok keresni fel a forrásokat.
Keresem, keresem rebegő szememmel,
És ah ! megnyílt honfiszívekben lelem fel. 
Felkaczagok búmban és dühömben sírok 
Értetek, zsengéül elesett mártírok . . .
Oh, zsenge mártírok, hazám vérvirága,
Korán sírbahulló nemes ifjúsága,
Kikben egy-egy bölcsvészelsmegannyi bajnok, 
Kikben a jövendőt öli ádáz zsarnok;
Lesz-e vájjon ennyi áldozatnak bére?
És derít-e hajnalt a nemzet egére,
Mely sebeitekből kiözönlik a vér?!

{Álom-való)

Élete vége felé újra kitör Aranyból hasonló 
fájdalom :

Irtóznék el e rettentő 
Vérontástól a világ,
S minden korból, új tavaszból 
Ne hullna el a virág.

(A néma háború.)

Riedl Frigyes azt a merész felfogást vallja: 
„ha a magyar ember eltűnnék e világról . . . 
akkor is még Petőfi és Arany müveiből recon- 
struálni lehetne : Petőfiből, mikép érzett, Arany
ból, mikép gondolkodott és viselkedett a magyar 
ember“ (Riedl: Arany János, 1904, 129. 1.).

Hozzátehetjük, Arany nyomán elképzelhetik 
az eljövendő korok, mikép viselkedett a magyar 
nép, történelmének változatos fejlődése folya
mán.

II.
És a hazafiság — ne lenne 
Méltóbb erény mindannyinál,
Azt mondanám : nagyobb volt benne 
Az ember a hazafinál.

{A jó öreg úrról.)

Azonban nemcsak a történelem és hagyomány 
színével, levegőjével, zamatjával lehel Arany 
János a múltba életet. Nemzetünknek azért ő 
a nagy nevelője, mert a saját erkölcsével, küz
delmekben megedzett, tépelődésben megtisztult 
erkölcsével ihleti meg müveit. Nemcsak közvet
len érzésbeli és gondolati lyrája tárja fel előt
tünk  Arany lelkének mélységeit. Arany értette 
módját, hogy epikus alakjait is, minden művészi 
egyénítés mellett, a maga erkölcsi képmására 
formálja. Magát Aranyt mi sem jellemzi telje
sebben, mint lelkiismereíének kényessége, érzé
kenysége, nyugtalansága, kielégíthetetlensége; 
lelkét oly felcsigázott követelményekkel zaklatja, 
hogy azokat teljesíteni ember alig bírja. Méltán 
mondja őt Riedl a lelkiismeret költőjének. Le
veleiben „kis bíró“-nak mondja lelkiismeretét, 
a ki őt pálezázza, korbácsolja. (Tompához 1855 
1/16, 1856 VI/25. Hátrahagyott Iratok III, 372. 
387. Tomorihoz 1859 XFÍO. H. I. IV, 133) 
Ismeretesek azok a rázkódtatások, a melyekkel 
a megrendült lelkiismeret gyötri, dúlja, pusz-

48



346

títja Arany balladáinak bűnöseit, V. Lászlót, 
Ágnes asszonyt, Eduárd királyt, Bende vitézt 
(az Éjféli párbaj-ban), Az árva fiú  keményszívű 
anyját, Katalin atyját, az öreg Szúnyogot, a ki 
közel áll „A képmutogató“ grófjához. Nagy 
Lajos anyját, a hideg, csupa-királyné Erzsébetet 
is látogatja Zách Feliczián meg nem engesz- 
telődő szelleme. Toldiról is kobzos barátja már 
azt hiszi, hogy elvesztette eszét Piroska elleni 
bűne miatt.

De nem kell a lelkiismeretnek pusztán ily 
legszélsőségesebb kilengéseire gondolnunk. Ve
gyük Az első lopás Imréjét. Arany úgy adja 
elő, hogy ezt a történetet maga a hőse, Gazdag 
Imre beszélte el neki. Ez a Gazdag Imre, a 
kinek Arany oly fényes emléket állít, minden 
bizonynyal derék lélek lehetett, de azt a belső 
küzdelmet a bűn előtt, majd pedig azt a mély
séges bünbánatot, valamint az erkölcs harczát, 
a börtön rothasztása ellen — Arany csak magá
ból meríthette.1

Etelét is a maga nemességével, a maga val
lásosságával ékesíti fel Arany. Azért hasonlít 
annyira Hadúr a mai kor Istenéhez:

Hadurat nem látja soha ember földi
(Buda halála.)

Megüzi a rosszat lángtollú nyilával,
Jókra viszont jót ád, két teli markával.

(Buda halála I, 11.)

Toldiról ismeretes Gyulai Pálnak nevezetes 
felfogása: „S vájjon Toldi, a pórsuhancz, ki le
rázza a viszonyok jármát, felfelétör, népünk 
eszményi oldalait tünteti elő, nem hangzott-e 
össze azon kor vágyaival és élményeivel, a 
melyben az első rész megjelent. (Kritikai dol
gozatok 1908, 116. 1.)

Aranyról mondott emlékbeszédében Gyulai 
hatalmas lépéssel tovább ment,': a nyűgöző, 
szűk viszonyokból felfelétörő pórsuhancz rokon 
Aranynyal magával. Petőfi nagyon helyesen 
érezi ki Toldi szavaiból Arany szívét: „A ki 
ily dicsőén festette a gyermeki szeretetet, annak 
magának is jó fiúnak kell, vagy kellett lennie, 
s a ki jó fiú, az nem lehet rossz ember, az 
szép, tiszta, nemes lélek“. (1847. febr. 3.) Petőfi 
már a Toldiból megsejtette a Vándor czipó köl
tőjét, a Bolond Istók anyasirató Aranyját.

Néha Arany János érzése oly erős, hogy szét
repeszti az eposz korlátáit, kereteit. Toldi sze
relmének VI. énekében a Juliska utáni gyász 
oly közvetlenül tör ki, hogy bensőség és erő dol
gában az atyai fájdalom megindító művészeté
hez még csak Victor Hugónak azt a sorozatát 
merném fogni, a melyben a Szajnába fúlt

1 Mennyire Aranynak sajátja ez a lelkiismereti érzé
kenység, a melylyel alakjait ihleti, kitetszik ott, hol 
Arany művét a forrásokkal hasonlíthatjuk össze. Pon
tosan ismerjük pl. a Hamis tanú közvetlen forrását. 
(Riedl Frigyes : Kármán Mór-emlékkönyv, 1897. p. 160, 
161 ; Róheim Géza, Ethnographia 1916 XXVII, 212—221.) 
De a Szabó Károly közölte néphagyományban az öreg 
Márkus csak csoda útján bűnhődik hamis esküjéért, 
ellenben Aranynál reszket a lelki vádtól:

Mintha keserűt érezne a borban,
Haza megy, komor lesz, szó kifogy belőle,
Sorvadoz, meg is hal az nap esztendőre.

Leopoldinenak bánatos és dicső emléket állí
tott. (Pauca meae.) S ha Rozgonyi Piroska 
kitör:

„Szűnjön meg az élet, csak a becsület ne.“

ez az eltökélés is Aranyból fakad.
A Toldi szerelmében az eposzba vegyül a 

legmeghatóbb elégia. Viszont Losonczi István 
bevezető versszakaiban megszólal az oktató, 
a buzdító czélzat:

Nehéz az én szívem, nehéz bánat nyomja,
Mert hazámnak sorsa fordul siralomra.
Csak most kezde rá szép szemmel nézni a nap,
Ege alján már is nagy fellegek vannak.

Sokszor elgondolom, én uram, Istenem !
Ha jőne hazánkra egy nagy veszedelem, 
Feltámadna-e a magyar mind egy lábig,
Vérrel és vagyonnal védeni halálig ?

Felnyitom a régi krónikás könyveket,
Olvasok belőlük példás történetet 
Azokról, kik hajdan vitézül felkeltek,
A haza védelmében dicső halált nyertek.

Édes, jó Istenem ! volna-é magyar ma,
A ki e hazáért oly örömest halna,
Mint Losonczi István Temesváron régen,
Kinek történetét mostan elbeszélem.

Arany szükségesnek tartja jegyzetben hozzá
tenni, „Ki mint szerző, 1848 első havaiban a 
nép között élt, érteni fogja a bevezetés han
gulatát“. Evvel mintegy igazolja a verseknek 
kirívó czélzatosságát. Más epikus müveiben a 
nevelő hatás inkább rejtőzik (immanens), de 
nem kevésbbé komoly. S főképp ez az oktatás 
a honszeretetről, buzog leggazdagabban Arany 
műveiből. Önmagáról mondja:

Mélyen tudott érezni s melegen,
Szeretni embert és szeretni hont,

(Bolond Istók, II. 40.)

Kioktatja a szájas honfiakat:
Nem elég csak emlegetni,
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen a hazát.

(A régi panasz.)

Ámbár Arany avval nyugtathatta meg szívét, 
„Bűnöd csak egy volt, az erény“ (Évek ti, még 
jövendő évek), mégis küzdött önmagával, nem 
bizakodott el. Nem ismeri a gőgöt, „az úri ló
csiszárok“ sajátosságát. Nemcsak a hadverő 
hősök iránt van elismeréssel, azt vallja :

Mindenki annyit ér, a hogy 
Betölti hivatását.

( Ilirlap áruló.)

S evvel a felfogással az alázatosakhoz von
zódik, hírlapárusítóhoz, pinczérhez, levélhordó
hoz. Nem kárhoztat egykönnyen, az ítélkezőket 
elítéli. (Czakó sírja) S vájjon mi az, a min az 
ő érzékeny lelke legkönnyebben felháborodik? 
MintDantet az Inferno-n át Vergilius, úgy Aranyt 
a kis poklon át Horatius vezeti, s ím a mély
ség posványáiból sárkány kél, minden pikkelyén 
viseli nevét: frivol. Arany szemében tehát a 
pokoli annyi, mint a léha, az aljas. Ez a gon
dolkodás felel meg annak a tisztaságnak, a
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mely Aranyt szülői házától fogva kísérte: „a 
kis bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem 
soha egy trágár szót nem hallott“ Írja (Önélet
rajzában) otthonukról. Szülő kunyhójában meg
telt mély és nemes vallásossággal, mely felvér
tezte a rossz példa mételye, majd az élet kísér
tései ellen (Bolond Istók, Ií. 104). Arany, 
vallásosságát szinte bölcsőjébe kapta szüleitől, 
de maga eszméletesen építette ki.

Isten, világ, em ber: a tiszta ész 
Nyitját ezekhez vágya feltalálni,
De a mi pár évezred óta kész,
Belátta, hogy neki kell megcsinálni.

(,Bolond Istók, II. 26.)

Neki drága kincsnek bizonyult a hit, meg
tanította tűrni és remélni. A mikor reázúdult 
az öregkor minden fogyatkozása, a mikor nem 
látott, nem hallott, a mikor összecsapott felette 
a hullám, ő még akkor is önmegtagadással 
viselte a súlyos megpróbáltatást. Önmegtaga
dással, hittel, sőt hálával. A mikor megvakul, 
ily énekre fakad:

Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig láthatám remeked,
Ezt a szép világot . . . (Vakságba,,.)

Nemcsak a nagyszalontai bogárhátú viskó, 
hanem Aranynak lelke is szentegyház, ő is el
zenghette volna:

Szentegyház keblem belseje.
(Petőfi: Honfidal.)

*

Az ég egy kincset ád minden hazának,
S a nemzet híven őrzi birtokát.

(Eötvös: Búcsú.)

Nekünk a gondviselés kegyéből egész kincses
ház jutott. Nemzeti clenodiumunk Arany János. 
Ilyenül ismertük fel, ilyenül tartjuk meg, ha a 
külföld eddig még nem szentesítette is a nem
zet érzését. Arany nem érte meg a Nobel-díj 
intézményének idejét, de ha megéri is, való
színű, hogy az eposz díját mégis csak Mistral 
nyeri el és nem Arany. Nekünk azért rendület
len a meggyőződésünk, hogy Toldi nem marad 
az Európa koszorúzta Mireio mögött Hiába, 
Petőfit sikerült lefordítani, Aranyért meg kell 
tanulni magyarul. Magam tudok rá példát, hogy 
külföldről hozzánk származott kiváló tudós 
Arany révén ismerte fel a magyarságban rejlő 
tehetséget, erőt. Nem hibáztathatjuk az idege
neket, hogy nem hódolnak Aranynak, hiszen 
még a hazabelieket sem hódította meg teljesen. 
Nemzeti kincseink ugyanis kétfélék, olyanok, a 
melyek kincsesbányáink felszínén már tündö
kölnek, s olyanok, melyeket tárnák mélyéről 
kell felhoznunk. Azt a vitát, vájjon Goethét 
vagy Schillert illeti-e meg az elsőség a német 
költők között, Grillparzer a következőkép dön
tötte e l:

Hat dir Schiller gefallen.
Teilst du den Beifall mit vielen, mit allen,
Doch wenn du Goethe liebst,
Empfängst du nur, weil du gibst.

(In das Stammbuch der Frau Bertha v. Preys.)

Nálunk is volt-e oly fásult akarat, a melyet 
Kossuth lángszava fel nem serkentett? Köznép
beli, kit a jobbágyság eltörlése hálára nem 
indított? Van-e oly lomha képzelet, a melyet 
Jókai magával nem ragad? Van-e szív, a 
mely megismervén Petőfit, nem hódol neki ? 
Kossuth, Jókai, Petőfi nemzetünk legszélsőbb 
rétegeinek közkincsei. De már Kossuth két 
dicső ellenfelének, Széchenyinek és Deáknak, 
méltatására történelmi megértés szükséges. Jókai 
ragyogó sajátosságai meghódították az országot, 
Eötvös és Kemény mélységeibe csak az száll 
le, a ki elmélyedésre képes. Arany átértésére 
erkölcsi és értelmi fejlettség kell. Az Arany 
iránti tiszteleten egymásra ismernek a művelt 
magyar emberek. Ezeknek szószólója Reviczky 
Gyula, midőn Arany halálakor felkiált:

Ali, elvesztettünk! Már a sír takar.
Nem jő utánad, nem jön ily magyar!
Oh légy velünk, mindenha légy vezérünk,
A míg téged csodálunk : addig élünk!

{Arany János halálára.)

Heller Bernát.

Színházi levéL
1917. november.

.Herczeg Ferencz Árva László király czímü 
négyfelvonásos történeti szomorújátéka volta
képpen nem a tizenhétesztendős beteges gyer
mekkirály tragédiája, hanem a deli Hunyadi 
Lászlóé, az ifjú, keresztyén, magyar lovagé, a 
nagy Hunyadi méltó fiáé, a kit a király, a 
Hunyadiak agyarkodó ellenségeinek, a pártos 
magyar uraknak kaján ösztökölésére eskütszegve 
lefejeztetett a budavári Szentgyörgytéren.

Mikor Herczeg ennek a tárgynak színpadi 
feldolgozását tűzte ki czéljául — kettős szem
pontból is nehéz feladatba fogott. Először azért, 
mert nemzetünk történetének e szomorú feje
zetét színpadi íróink közül már sokan feldol
gozták, ez pedig rendszerint inkább akadályo
zó ig  hat az újabb feldolgozóra, — másodszor 
pedig, mert első pillanatra, de az eddigi fel
dolgozások kevés sikeréből is ítélve, az anyag 
nem látszik elég alkalmasnak arra, hogy drá
mává alakíttassák.

A nehézségeket Herczeg kiváló történeti érzéke 
és drámaíróképessége sikeresen leküzdötte, s 
nemcsak hogy az eddigi legjobb Hunyadi- 
szomorújátékot írta meg, hanem magában véve 
is kitűnő művet alkotott, a legjobb magyar 
történeti darabok egyikét, mely, ha nem szár
nyalja is túl a nagyobbszerű Bizáncz-ot, Her
czeg mindmáig legkitűnőbb színpadi munká
ját, de semmiképpen sem méltatlan párja neki,

A darabot rövid előjáték vezeti b e : Gara 
Mária, a nádorispán leánya, ki titkon és remény
telenül szerelmes Hunyadi Lászlóba, lidércz- 
nyomástól gyötörve megálmodja a László elleni 
álnok cselszövényt s a jóhiszemű fiatal hős 
szomorú végét. E kis kép — melyben Márián 
kívül még öreg dajkája szerepel, ki a nagy 
Hunyadi Jánosról, a „keresztyének ékességé“-

4 8 *
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ről sa  „magyaroknak vigaszá“-ról szóló nándor- 
fejérvári énekkel csitítja s altathatja a felzakla
tott lelkű Máriát — kitünően üti meg a tragikus 
alaphangot s készíti elő a nézők hangulatát.

Az I. felvonás a nándorfejérvári fellegvár 
vastagfalú, famennyezetes termében játszik. Nagy 
vendégjárás van Nándoron: a király, az erdélyi 
vajda, a palatinus, meg a „nevezetes“ Ciliéi gróf, 
a király nagybátyja s az ország főkapitánya 
szálltak meg a várban — a király cseh dara
bontjai azonban csak kívül, túl a Száván ta
nyáznak. A Hunyadi-ház barátai rossz sejtelem
mel vannak: azt hiszik, hogy a király el akarja 
venni a Hunyadiaktól a várat, a mit az öreg 
János űr szerzett a töröktől. Noszogatják is 
Lászlót, hogy lökje le az éretlen, beteg királyt 
a trónról s ő üljön helyébe, de a nemes dalia 
elutasítja magától még gondolatát is annak, 
hogy kiforgassa jussából az árva kis királyt. 
„Az én örökségem nem a korona, hanem a 
kard“ — mondja. „Ha be tudom tetézni apám- 
uram müvét, ha kitűzöm a máriás zászlót Sztam- 
bul tornyára: akkor nincs a világnak az a 
császára, a kivel süveget cserélnék!“

íme, a Hunyadi László történeti hivatása, 
melynek tudatos érzése egyszerre jelentékeny 
alakká teszi őt — alkalmassá arra, hogy egy 
történeti tragédia hőséül választassák. Látjuk is 
nyomban, hogy ereiben a tettrekészség forró 
vére patakzik: kezébe adják Ciliéinek a szerb 
despotához írt levelét, melyben a gaz gróf két 
golyóbistfígér játékszerül ipának — a Hunyadi- 
fiúk fejét. László, a levelet olvasva, felhördül. 
Hogy az ő életére tör Ciliéi — még hagyján. 
De a kis Matykó fejét is akarja a kutya?! Ám 
még ez se minden. Hunyadi Jánost árulónak 
nevezi a levél. Itt már elszakad a türelem féke. 
Még egy percznyi gondolkodás s László söté
ten és keményen kimondja az ítéletet: „Ciliéi 
meghal!“ S ez nem afféle nagy hang, nem 
handabanda, mert a Hunyadiak fajtája nem 
szokott henczegni és hazudozni. Érzi és tudja 
ezt Ciliéi is, tudja, hogy sietnie kell, mert ő 
már öreg ember, a keze remeg, Hunyadi László 
meg átkozottul fiatal — s mikor nyilvánvalóvá 
lesz, hogy a királyi darabontokat az őrség nem 
bocsátja be a várba, ez jó ürügy Ciliéinek, elő
venni a lázadó Hunyadit. A számonkérés — a 
színfalak mögött — Ciliéi megölésével végző
dik, Hunyadi László vállalja a felelőséget, de — 
s ez megfelel a történelmi köztudatnak is — 
barátai mind büszkén vallják magukat Ciliéi 
gyilkosául. Szegény kis király rettenetesen meg
döbben. Annál inkább, mert őt titkos vonzalom 
húzza Lászlóhoz, szívesen hagyná kezén Nán
dort, mert tudja, hogy hívebb kezekre nem 
bízhatja Magyarország kapukulcsát, lelki test
vérének érzi őt s hiába dolgoznak László ellen a 
pártos magyar urak — a kik, mint egyikük 
őszintén megmondja, „ha egymásról beszélnek 
a király előtt, baltát szorongatnak a markuk- 
aban“ — a király szinte rajongva csüng 
szop a hitén, hogy patronusának, Szentlászlónak 
iegítségével — kihez Hunyadi Lászlót testben 
s hasonlónak látja — megnyeri magának Hu
nyadit s vele a magyarokat. Ebben a hitében 
rendül meg most fájdalmasan a sápadt király,

Ciliéi gyilkosával szemben — s mikor Hunyadi 
László vonakodik kardját átadni s a várkaput 
megnyitni a cseh darabontok előtt — V. László 
összetörve kiált fel: „Nem vagyok király!“ És 
nyomban futni készül — haza, Budára, de a 
kemény Szilágyi Mihály — egyszerre a helyzet 
magaslatára emelkedve — kiadja a jelszót: a 
király Temesvárra akar menni, elkísérjük két
ezer lovassal. „Nem oly hangon volt ez mondva, 
hogy sokáig vagy hiába“ — s így kerül a kis 
király a Hunyadiak fészkébe, a temesvári vár
kastélyba.

Itt játszódik le a II. felvonás.
Elénk kerül Mátyás is, az alig tizenötéves 

gyermekifjú, ki Cornelius Nepost olvassa s ki
nek kitünően megrajzolt alakjában nagyszerűen 
érezteti a szerző a későbbi nagy királyt. Meg
ismerkedünk Kanizsai Erzsivel, Hunyadiné ke
resztleányával, egy solymászni és mulatni sze
rető vidám nemes úri kisasszonynyal, a ki szintén 
a szép és vitéz Hunyadi Lászlóért éped. S meg
jelenik Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
— még talpig gyászban férje után — de nem 
gyáva könyek között, mert tudja, hogy ha 
Hunyadi János leáldozott is, mint a nap, sötét
ségben hagyva hitvesét, azért „valahol most is 
ragyog az ő fénye“. De újabb nehéz gond, 
gondolat emészti Hunyadinét: miért is kellett 
leszúrni Ciliéit s mi lesz az ő László fiával? 
Ám mikor megtudja a kemény nagyasszony, 
hogy Ciliéi árulónak nevezte Hunyadi Jánost — 
vége az aggódó töprengésnek: „Jól tettétek, 
hogy leütöttétek ! Ha élne még Ciliéi: nem vol
nátok férfiak!“

A király azonban mindjárt megérkezik és Ciliéi
ben ő a maga vérét is vesztette s királyi méltó
ságában is megaláztatott — a helyzet tehát nehéz, 
nem bogozhatja ki más, csak Szilágyi Erzsébet, 
a kinek magának több esze van, „mint egy 
bandériumra való férfinak együttvéve“. Úgy is 
van. Erzsébet elsőbben szövetségre lép a nagy
hatalmú, ravasz, hiú Gara nádorral, hogy gyer
mekeiket egybefüzik, László feleségül veszi 
Máriát, s így „két ifjú szép testből“ híd épül 
„Buda és Temesvár között, hogy egymásra ta
láljon az ország s a király“. Azután a bús kis 
király jön, ki a Hunyadiak rabjának érzi magát 
mindörökre — hiszen nem tud büntetni (ki fél 
az ő büntetésétől?) és nem tud kegyelmezni 
sem (kinek kell az ő kegyelme?). Szilágyi Er
zsébet a maga hatalmas leikéből lelket igyekszik 
önteni a szerencsétlen uralkodóba: „Tekints föl
felé, a hol a nap süt, a hol a sasok járnak, 
a hol a nagy gondolatok születnek . . . emel
kedjél a gyanú, a bosszú, a gyűlölet páraköre 
fölé — légy nemes, légy nagy, — légy király !“. . .  
De a fáradt kis király úgy érzi, hogy nem tud 
sasként repülni — elpanaszolja árvaságát, bol
dogtalanságát, rettegését — mélyen meghatva 
a nagyasszonyt, ki anyaként öleli keblére a 
zokogó anyátlan-apátián királyt: „Bízzál meg, 
édes fiam, a Hunyadiakban! . . , A ki az ő 
erejükre épít, az sziklahegyen lakik, a ki meg
bízik bennük, ahhoz hívek mindhalálig!“ . . . 
És V. László megérti, hogy ha testvérévé fo
gadja Hunyadi Lászlót, akkor a gyöngeség és 
megalázkodás vádja nélkül megbocsáthat Ciliéi
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gyilkosának — a magyar nép meg fogja őt 
érteni. Tudják ezt a Hunyadi-ellenes magyar 
urak is — meg akarják hát ragadni a mentő
kötelet, mely őket kirántsa a vízből, Hunyadi 
Lászlónak pedig nyakára hurkolódjék. „Hívd 
meg budai váradba két testvéredet“ — ajánlja 
gonosz czélzattai a cynikus Újlaki vajda, ki 
dühöng, hogy a főkapitányságot máris elhalászta 
előle Hunyadi László — s indulnak mind Budára: 
az urak titkos örömmel, hogy kihúzták „náda
sából a vízisárkányt“, a Hunyadi-ház barátai 
nem titkolt aggodalommal, a kis király boldo
gan : „Nap süt a szívembe, — sohasem vol
tam még annyira király, mint ez órában!“

Ennek a felvonásnak biztos kézzel megépített 
oszlopára két gyönyörű jelenet bájos virága 
kúszik fel: az egyik jelenetben László találko
zik Máriával, menyasszonyával, ki gyermekkora 
óta nézi és várja őt, s kit a boldogság majd 
megöl, de fogadja, hogy ha túléli ezt az órát, 
akkor „soha még férfinak nem volt jobb hit
vese“, mint lesz Lászlónak. És a lányokkal 
eddig nem igen ismerkedett fiatal katona érdek
lődéssel fordul Máriához, egyszerű szavakban 
többet mondván minden áradozásnál: „Ha te 
jó és hű leszel, akkor én szerető urad leszek.“

A másik költőien szép jelenet nyomon követi 
ezt. Alig pár szónyi csak, de megfogja szívün
ket. A vidám Kanizsai Erzsi kaczagva jön, vi
rágosán, s megtudva László eljegyzését — sá
padtan ejti el virágait és némán indul más 
úton, mint a melyen eddig járt . . .

A III. felvonásban Budán vagyunk. Az óvatos 
Szilágyi a pesti oldalon tízezer jó katonát helye
zett el, de a „parádés magyarok“ a budai vár 
körül dugdossák a magukéit, hátha hirtelen 
hasznukat vehetik. Gara nádor — az alkalmak 
embere — most persze a Hunyadiakkal tart, 
— hiszen László a veje lesz — s részt vesz a 
megállapodásban, hogy nekik is el kell rejteniük 
a közelben néhány fegyverest, kik — ha baj 
fenyeget — adott jelre, kezkenő-lobogtatásra 
berohanhatnak.

Közben ismét két szép leány-jelenet. Mária 
szerelmének bimbózó virága egészen kifeslik 
László előtt — ő utána megy vőlegényének a 
harczmezőre is, mert „pecsét vagyok a te 
szíveden, bélyeg a te karodon“ — mondja 
tűzzel. És László szerelmének parazsa is lo
bogva kezd égni: most már igazán egymáséi! 
De László távoztával ismét megjelenik — mint 
szellem suhanva be — Kanizsai Erzsi — nem 
virágosán, nem lovagló ruhában már — hanem 
a fehér apáczák köntösében, mert fájdalmában 
Jézus kebelére menekült, s áhitatos rajongásában 
szinte felmagasztosulva jósolja Máriának, hogy 
ő is kolostorba kerül még. „Együtt fogunk 
sírni, együtt fogunk imádkozni és együtt leszünk 
boldogak az édes jézus szerelmében“ — mondja 
az átszellemült apácza és eltűnik.

Mária erőt vesz magán, elhessegeti rossz 
érzéseinek s gondolatainak holló seregét s mene
kül az udvari élet zajába.

A király mindjobban összemelegedik László
val, mohón hallgatja ennek szavait a török elleni 
háború tervéről. „Soha gyöngébb nem volt a 
török császár mint ma, — mondja Hunyadi

László, atyja politikai végrendeletének hű leté
teményese — egész birodalma forr, lázong, 
véres tajtékot vet . . . Egy merész roham, egy 
jól irányított csapás — és a colossus a lábad 
elé hengeredik, összetákolt tagjai széthullanak“. . .  
A beteges, hitvány testű király lelkesedik a 
tervért — de a békepárti, nagyképű és kis 
látkörű nádorispán lebeszélni igyekszik Hunyadi 
Lászlót, hiába riadnak ennek ajkán komoran 
a jósigék a törökről: „Ha megvárjuk, míg új 
erőre kap, akkor ötven esztendő múltán itt ül 
Budán! “

A többi parádés magyart csak a gyűlölködés 
tüzeli most is Hunyadi László ellen. Hiszen ha 
Hunyadi háborúba megy s győztesként tér meg 
— pedig bizonyosan úgy jön vissza — akkor nem 
lehet majd bírni vele és népszerűségével. Egé
szen meg akarják hát maguknak nyerni a hol 
erre, hol arra hajló nádort s hiúságának híze
legve, le is veszik lábáról és Gara megtagadva 
leendő vejét, a pártosok közé áll, kimenteni 
készen a királyt — mint ő mondja — „Hunyadi 
zsarnoki barátságából“, de szemforgatva kiköt
vén, hogy Hunyadit nem engedi bántani.

Kapóra jön a gyűlölködőknek, hogy a király 
bosszús, mert lova a tornajátékon a Hunyadi 
elé szórt virágoktól megbokrosodván, levetette. 
Fel akarják izgatni Hunyadi ellen, a ki dicső
séget készül keresni a háborúban maga számára, 
katonáit meg itt rejtegeti a vár alatt. Gara nádor 
gyanutalan leányával adatja meg a kezkenő-jelt 
s míg az urak kinn viaskodnak a várba tóduló 
Hunyadi-pártiakkal, — addig fenn a teremben 
a király előhozatja Lászlóval a koronát s annak 
fényénél kémleli lelki testvére viselkedését. 
„Sohasem gondoltál még arra, hogy fejedre 
tedd?“ — faggatja a király a még sohasem 
látott korona nézésébe merült Hunyadit. „Ha 
gondoltam volna rá, meg is tettem volna. Ha 
erős volnál, ha hatalmas zsarnok volnál, meg
tettem volna. De te barátom vagy, testvérem, 
te a kezembe adtad koronádat, hát hogyan 
gondolod, hogy ellopnám tőled!“ A király 
bámulja Hunyadit, a ki se több nem akar, se 
kevesebb nem tud lenni, mint igazi keresztyén 
és igazi lovag — s megpróbálja őt lebeszélni 
a háborúról, de sikertelenül.

Ekkor fegyveresen berontanak a Hunyadi
ház elleni gyűlölettől vezetett magyar urak s 
foglyul ejtik Lászlót. Mély keserűséggel mondja 
ez:„ Bűnös vagyok. Bűnöm, hogy hittem V; László 
esküjének“ . . .

A negyedik felvonás gyorsan bonyolítja le 
az elkerülhetetlen katastrophát.

Fegyveres őrök kísérik Lászlót és Mátyást 
a rögtönítélő bíróság elé. Szegény Bögöly, a 
keserű kedvű udvari bolond, az öreg Hunyadi 
elnyomorodott katonája — ezt látva, megren
dültén mondja: „Hunyadi János fiai kopják 
közt? Én csak egy szegény boiond vagyok, de 
ezentúl nekem is szabad lesz köpnöm a magyar 
földre! “

László — a maga vesztét s a Mátyás meg
menekülését bizonyosra véve — megilletődve 
búcsúzik öcscsétől: „Mától fogva Te Magyar- 
ország trónkövetelője vagy.*

Mátyás megretten.
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László ihletett ajakkal folytatja: „A népek 
Istene a Hunyadi-háznak szánta a koronát. Én 
nem tettem a fejemre — azért kell meghalnom. 
De az én elhamvadó életem lángra fogja gyúj
tani az országot . . . .  és nincs földi hatalom, 
a mely elfojtsa ezt az égést. Készülj a jövőre, 
Mátyás! Ne legyen más álmod, más vágyad: 
csak a korona! A korona neked az élet, édes
anyánknak a nyugalom, Hunyadi János dicső
ségének teteje, — a korona az én bosszúm és 
elégtételem! . . . “

László emelt fővel megy be, bírái elé, a pártos- 
kodó urak pedig — egy mesterileg megírt jele
netben — gyorsan fonják-szövik a hálót a 
király körül, míg ez aláírja a halálos Ítéleteit.

Megperdül a gyászba vont dob tompa hangja 
Hunyadi László künn a vártéren hóhérbárd alá 
hajtja nemes fejét — meghal Gara Mária, a 
boldogtalan özvegy menyasszony szinte eszét 
vesztve tagadja meg nyomorult, kétszínű apját: 
„Nem vagyok a te leányod! Édesanyám Tescheni 
Alexandrina volt — ő nem bocsájtott nyoszo- 
lyájához ilyen rongyot!!“

S ekkor jön — földöntúli jelenségként — a 
fehér apácza, Kanizsai Erzsi s viszi Máriát igazi 
vőlegénye: az Úr Jézus elé . . .

Künn zúg a nép. A megmenekült Szilágyi 
Mihály hozza már át a Dunán katonáit, az er
délyi vajda székelyei átpártoltak a Hunyadi-ház
hoz, megérkezett Pestre Hunyadi Jánosné is. 
A megriadt pártosok menekülnek s szöktetik a 
szerencsétlen kis’, királyt, a ki nem is volt 
király, nem lehetett ember — mi maradt hát még 
belőle?! ..

A keserű bolond pedig egyedül marad a 
teremben, az ostrom bevilágló tüzfényében s 
ordít:

„ . . . Egy szikra pislog bennem . . . Bennetek 
sötétség van . . . Majd . . . lángot vet . . . a 
szikra . . .  Az eget csapkodja . . .  és világosság 
lesz, nagy világosság — és akkor mi mind, 
mind katonák leszünk: az Öreg Magyar katonái 
leszünk! “

Ismételjük: e darab legjobb történeti szomorú
játékaink sorába tartozik. Szerzője ritka hűség
gel követi a töiténelmet s a mellett kitünően 
tervezi és szerkeszti meg művét. Rámutattunk 
már, mily helyesen hangsúlyozza Herczeg, hogy 
László a Hunyadi János kedvencz politikai ter
vének hűséges végrehatója akar lenni, tönkre 
akarja verni, Európából kiszorítani a pogányt. 
E terv szinte rajongó ápolása s észrevehető ko
molysága világtörténelmi jelentőség fényébe vonja 
László nemes alakját, s ennek megéreztetése 
kiváló érdeme a szerzőnek. Lászlónak tragikumát 
is rendkívül finom érzékkel és nagyon érdekesen 
exponálja a szerző; igen érdekesen, mert a 
korona utáni vágy sok tragédia hősét vitte 
bukásba, — de Hunyadi Lászlót ennek ellen
kezője buktatja el: bár minden körülmény a 
trónhoz vivő utat készíti számára — szárma
zása és neve, tehetsége és népszerűsége 
egyaránt, s az ország egyenes érdeke is az ő 
királyságát követelné — ő nem akar király 
lenni, — nem gyöngeségből, hanem mert tiszteli

Magyarország törvényes királyának jogát. E 
lemondásával teszi meg azt a tragikai lépést, 
mely a tragikai bukáshoz vezeti — s ez pom
pásan meg van indokolva Herczeg darabjában. 
A minden kis iskolás fiú által ismert történet 
annyira új színt nyer Herczeg művészi kezének 
nypmán, — hogy szinte visszafojtott lélegzettel 
kísérjük a cselekvény fordulatait s megrendülve 
állunk a katastropha előtt Ez olyan sikere 
Herczegnek, melyhez foghatót még ő is keveset 
ért meg, diadalokban eléggé gazdag dráma
írói pályáján.

Nagy ereje a darabnak az általában véve 
kitűnő jellemrajz, a mely pompásan készíti elő 
a fordulatokat s viszi előre a cselekvényt. 
Szilágyi Erzsébet alakja a classicus márvány- 
szobrokra emlékeztetne — vonalainak nemes 
egyszerűségével, anyagának értékével, a külső 
formák és az eszmei tartalom zavartalan össz
hangjával — ha nem volna csupa élet ez az 
alak, a legszebbek és legigazabbak közül való. 
Nagy jelenete a királylyal az igazság és köl
tészet olyan erejével hat, hogy nemcsak a közön
séget, hanem szemmel láthatólag az előadó 
művészeket is a megindultság legnagyobb fokára 
emeli.

Minden dícsérétet megérdemel a szerző azért 
a pazar színezésért és érdekkeltő változatos
ságért, a melylyel a gyűlölködő urak figuráit 
oly gazdagon ékítette. Itt az egyformaságnak 
és ezzel az unalmasságnak olyan örvényét 
kerülte el Herczeg, a melybe belő nem esni — 
a drámaírói bravournak ritka megnyilatkozása. 
Az egészen hitvány Ciliéi, a ki megrontotta 
királyi öcscse testét-lelkét, hogy uralkodhassék 
fölötte, s a kajánságnak a tisztesség elleni ere
dendő indulatával tör a Hunyadiakra — a 
szemforgató, ingatag, önhitt, silány Gara nádor, 
a ki az ország érdeke czímén, de igazában a 
maga vélt igazának és a saját bőrének védelme 
érdekében lelkiismeretfurdalás nélkül feláldozza 
leánya vőlegényét s kínpadra taszítja leányát 
magát is, — a vérszomjas, kegyetlen, durva 
Rozgonyi Miklós, — a czinikus érzésű, kritikus 
hajlandóságú erdélyi vajda, Újlaki, a ki meg
veti ugyan a törtetést, ám a főkapitányságot 
büszkén magának követeli s hogy nem kapja 
meg, bosszúra kész, — a minden rosszra kapható 
Országh, a ki olyan büszke az általa fogal
mazott halálos ítéletre, mint hiú író a maga 
gyenge munkájára, — mindezek olyan nagy
szabású és drámai hatású kaleidoskopban mo
zognak előttünk, hogy a rajz egy perezre sem 
válik sem színtelenné, sem érdektelenné.

A Hunyadi-ház barátai közül — a jellem
rajz erőteljessége tekintetében — Szilágyi Mi
hály válik ki. A nyers, de tisztességes, erőszakos, 
de nem humor nélküli derék magyar ember
nek remek typusa ez az alak, érdekes egyéni 
vonásokkal. Rozgonyi Sebestyén, a kemény, 
de elkeseredésre hajló, egyszerű, de törhetetlen 
hűségű öreg katona — s a hetyke bőbeszédű, 
verekedni szerető fiatal harezos, a székely Bodó 
— egy-egy biztos vonással szintén jól vannak 
jellemezve, de Vitéz püspök alakja talán a kelle
ténél .jobban háttérbe szorul. A fiatal Mátyás 
azonban megint igen jól van beállítva s
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jellemezve: igazi oroszlánkölyök, a nagyra- 
hivatottság tündöklő jelével homlokán.

A király alakjának egyébként nagyon érdekes 
rajzában egy hiányra s egy hibára kell rá
mutatnunk. Hiány, hogy a király testi lelki 
fogyatkozása, elfajzottsága nincs eléggé moti
válva. Tudjuk, hogy Herczeg a történeti igaz
sághoz hű maradt itt is, — de az nem elég. 
Drámai igazság, drámai megokoltság is kell. 
Beteg embert a színpadra csakis erős motivá- 
czióval szabad vinni, a mi a drámai szükség
szerűség erejével kell hogy hasson. Ez a moti
válás itt eléggé kézen fekszik; természetesen 
Herczeg is meglátta, használta is, de nem elég 
részletességgel s nem eléggé meggyőző erővel : 
Ciliéi Ulrik neveli a kis királyt s gonosz akarat
tal csöpögteti fiatal leikébe a megfélemlítésnek 
mérgét, folyton a Hunyadiakkal, Hunyadi László 
állítólagos trónravágyásával ijesztgetvén őt, mes
terségesen idegbeteggé kívánva tenni szeren
csétlen öcscsét, csakhogy minél jobban mar
kában tarthassa, a Hunyadiak hatalmát aláássa, 
a magáét pedig biztosítsa. Ezt a motiválást az 
I. felvonásban kellene erőteljesen kifejteni s 
vele a király alakjának rajzát igazolni Ennek 
elmaradása hiányosság.

Hibája pedig e rajznak, hogy a tizenhét eszten
dős, különben is einyomorított lelkű király 
szájába néhol olyan mondásokat ad a szerző, 
a melyek a jellemrajz alapvonásaival szöges 
ellentétben állanak. Gondoljunk csak a Hunyadi- 
néval való nagy jelenetre: . . Ti se ujjong
jatok, ti Hunyadiak, ti se dicsekedjetek . . . 
A ti bukástok szörnyűbb lesz, mint az enyém, 
mert a törökverő Hunyadi dicsőségét örök 
időkre elhomályosítja a királygyilkos Hunyadi 
gyalázata. Mit kezd most már velem ? Ha 
szabadon bocsájt, nem lesz több nyugodt órája. 
Talpig fegyverben kell élnie és ellensége nem 
a pogány, hanem a magyarok királya lesz . . .“

Vagy a korona-jelenetben, mikor így beszél a 
király: „. . . Az élet az aprópénz, a mivel a 
lovag fizet. Életét odaadja hölgye egy moso
lyáért, ellenfele egy görbe pillantásáért . . . 
Lásd, én sokkal többet, én rettenetes spkat ál
doztam azért, hogy barátod lehessek! Én gyil
kossá lettem a te kedvedért . . . Megöltem 
Ciliéi Ulrikot, a nagybátyámat . . .  É n ! Te 
leszúrtad őt, becsületes tülekedésben, — férfi 
a férfi ellen! De én lázas éjszakámon újból 
megforgattam a rokon szívében a tőrt — és 
rémület és boldogság fogott el, hogy ezt meg 
tudtam tenni, — érted! Adósom vagy! Fizess 
azzal, a mi neked legdrágább: a nagyravágyá- 
soddal!“

Ezek a szavak nem a tizenhétesztendős, 
korcslelkű kis király szavai, a minthogy ez az 
alak általában nincs elég valószínűséggel raj
zolva, s így a rajzban bizonyos ellenmondás 
mutatkozik. A helyett, hogy a király fiatal kora 
és lelki elnyomorítottsága egymással kellő lélek- 
rajzban összekapcsoltatnának — a király ajkára 
adott beszédekkel valóságos ellentétbe hozatnak 
egymással Tizenhét éves gyermekifjú nem beszél
het úgy, mint a hogy az idézetek szerint szól, s 
ha mégis úgy beszél, semmi esetre sem lehet 
lelkileg elnyomorodott, sőt ellenkezőleg: akkor

nagyon is koraérett ifjú, valami szokatlan lelki 
nagyság hordozója.

Viszont gyönyörű mozzanatok is vannak a 
boldogtalan koronás gyermek szerepeltetésében 
— éppen a Hunyadinéval való remek jelenet
ben is, meg a korona-jelenetben is, a mely 
különösen természetszerűleg és szervesen nő 
ki és fejük a gyermekkirály magától értetődő 
naivságából, fiatalos felfogásából.

Külön figyelmet érdemel Herczeg ez új da
rabjának a mai politikai közélettel való vonat
kozása Sietünk hangsúlyozni, hogy politikai 
irányzatosságot csak mesterségesen lehet bele
magyarázni és ráfogni erre a darabra, melynek 
szerzője sokkal magasabban áll ízlés és fel
fogás s irodalmi czélzatok tekintetében, hogy- 
sem általában is azzal lenne vádolható, hogy 
egy történelmi darabbal a napi politika tüleke
désébe akarna belekeveredni, s napjaink poli
tikus vezérembereit kívánná tolla hegyére tűzni, 
vagy tollával szolgálni és dicsőíteni. Efféle mél
tatlan szándéknak nyoma sincs e darabban. 
Hanem igenis: a Hunyadiak kora történetének 
tanulmányozásába a legnagyobb áhítattal és 
buzgalommal belemerült szerző tisztán látó 
szemmel s erős ítélkező tehetséggel meglátta 
és megértette s irodalmunkban párját ritkító 
megelevenítő erővel nekünk is megmutatta és 
megmagyarázta, hogy az idők gyorsan rohanó 
árjában az emberek természetszerűleg változ
nak ugyan személyileg—  de nem változik az 
emberi lélek, mert ugyanazok a czélzatok irá
nyították, ugyanazok a szenvedélyek hevítették, 
ugyanazok az erények emelték s ugyanazok a 
bűnök feketítették félezredévvel ezelőtt, mint 
ma Nem természetes-e hát, hogy a közélet 
háborgásai és küzdelmei ma éppen úgy hason
lítanak az ötszáz esztendővel ezelőttiekhez, mint 
a hogyan a tenger csendes tüköré és tajtékzó 
hullámverése, vízének ragyogása és szennyes 
kavargása bizonyára száz évekkel ezelőtt is 
egészen olyan volt, mint a milyennek ma lát
juk. A Hunyadiak-korabeü Magyarországnak 
épp úgy voltak egymással szemben álló sze
replői, mint a hogy most vannak; voltak akkor 
is, vannak ma is a szereplők között a haza komoly 
szeretetétől s az ezzel kapcsolatos felelősség- 
érzettől áthatott vezetők, s teleszájú „parádés“ 
hazafiak egyaránt, — volt akkor is, van ma is 
a közélet színterén elég erős jellem és sok 
csúnya cselszövő, közrejátszott és közrejátszik 
mély bölcseség s léha nagyképűség, önfelál
dozás és önző érdek — mert hiszen a világ
ban voltaképpen minden változik bár, még 
sem változik semmi. Különösen nem az embe
rek gyűlölködése — annyi rossz gondolat meg
indítója, annyi gonosz szándék szülője, annyi 
ocsmány tett mozgatója —, mely indulat zajlott 
már bizonyára az őskorszak félvad embereinek 
durva lelkében, kísérte a történeti korok hőseit, 
jellemzi a ma szereplőit és — sajnos — min
den bizonynyal ott fog sötétleni a jövő embe
reiben is. Ez a gyűlölködés veszejtette el a 
tiszta és nemes Hunyadi Lászlót, ezt látta 
meg Herczeg Ferencz, a történetkutató és lélek
búvár, s ezt írta meg kitünően felépített darab
jában Herczeg Ferencz, a költő. Hogy a darabnak
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történeti hűséggel rajzolt alakjai ma is élethüek- 
nek látszanak, hogy a Garák és Újlakiak ádáz 
indulata s hitvány cselszövénye a mai kort is 
jellemzi, hogy Herczeg Ferencz tükröt tartva a 
XV. század eseményei elé, mi a XX. század 
emberét és szokásait látjuk benne — ez semmi
esetre sem kisebbítheti Herczeg művészi mun
kájának értékét, sőt inkább csak igazolja, hogy 
Herczeg meg tudja látni s finom és erőteljes 
vonásokban elénk tudja állítani az örök em
berit, a mi az igazi művészetnek mindenha a 
főforrása volt — s minek hű rajza a művészetnek 
minden időkre legfőbb czélja marad.

Herczeg nemes, becsvágyó törekvéseit a szín
padi előadás felerészben igazán méltóan szol
gálta s előmozdította. Jászai Mari a Hunya- 
diné szerepében a classicitás magaslatára emel
kedett, Somlai Arthur a Szilágyi Mihály 
magyaros tempójának s nyers humorának ki
tűnő tolmácsa volt, Kürti József zz udvari 
bolond alakjának vázlatrajzát hatásosan tudta 
megtölteni tartalommal. Cs. Aczél Ilona — 
mint Gara Mária — finoman játszott, nemes 
vonásokkal ékítette a boldogtalan menyasz- 
szony alakját — de utolsó jelenetében , nem 
tudott elég drámai erőt kifejteni. Ódry Árpád 
egyébként nemes felfogású Hunyadi Lászlója 
erősen nélkülözte a lényegbe vágó fiatalságot. 
Pethes Imre élethűen játszotta Újlaki ÍWiklós 
szerepét, — Mátyás alakjában pedig a színház 
új tagja, Uray Tivadar — jól mutatván a kis 
Matykó fiatalosságát s nagyrahivatottságát egy
aránt — reményeket keltett a maga színészi 
pályája iránt.

Viszont azonban Ivánfi Jenő egyhangúvá 
tette Gara nádor sok színnel festett alakját, 
Beregi Oszkár pedig pathologikus vonásoknak 
maszkban és felfogásban való torzító használa
tával egészen meghamisította az árva kis királyét. 
A hetyke, verekedő fiatal székely nemest, Bodót 
sem olyannak képzeljük, mint a hogyan Mészá
ros Alajos elénk állította, — Ciliéi Ulrik figu
rájából is teljességgel hiányzott — Gyenes 
László játékában — a szükséges démoni vonás, 
s a vérszomjas Rozgonyi Miklós szerepe se 
Horváth Jenöve, illett Kanizsai Erzsi különösen 
szép szerepét pedig N. Tasnádi Ilona — saj 
nos — egészen elejtette: szürke volt és józan 
— pedig túlvilágiasan ragyogónak és átszelle- 
mültnek kellett volna lennie.

A rendezésért Csathó Kálmán-i elismerés illeti. 
Stilszerűség, történeti levegő áradt a színpadról 
az ő munkája nyomán is, megértő kapcsolat
ban a szerző munkájával.

Árva László király könyvben is megjelent — 
Singer és Wolfner kiadásában — s mint olvas
mány i s : igen érdekes mű.

Szász Károly.-

Az ísotop elemek.
A chemiai elemek rokonságának vizsgálata 

a Meyer-Mendelejeff-féle periódusos rendszerre 
vezetett (1. tábla). Rendezzük az összes isme
retes vegyi elemeket növekedő atomsúly sze
rint. A legkisebb atomsúlya a hydrogennek 
van, ezt az atomsúlyt választjuk egységnek, a 
többit hozzá viszonyítjuk. Ha a következő elem
től, a lithiumtól kiindulva tovább haladunk, min
dig különböző vegyi természetű elemeket talá
lunk egészen addig, míg a nátriumhoz jutunk. 
Az ezután következő elemek rokonok az előbbi 
sorozat elemeivel. írjuk a rokon vegyi tulajdon
ságú elemeket egymás alá. Kövessük ezt az 
eljárást tovább is, akkor az elemeknek olyan 
táblázatát kapjuk, a melyben nyolez függőleges 
oszlop, csoport és 12 vízszintes sor van. Utóbb 
még a 0 csoportot függesztették a rendszerhez, 
ide kerültek a vegyileg teljesen közömbös nemes 
gázok, vagyis azok, a melyeknek semmiféle 
vegyületeit nem ismerjük. A 2. és 3. sorban 
két egymás fölött levő elem atomsúlya mindig 
kereken 14 egységgel különbözik. Ha tehát az 
atomsúlyt 14 egységgel növeljük, rokon termé
szetű elemre jutunk. Ezért nevezzük ezt a rend
szert periódusosnak, a vegyi tulajdonságok 
benne szakaszosan visszatérnek.

Az egy csoportban levő elemek között is 
vannak olyanok, a melyek között nagyobb a 
rokonság, mint más elemek között. Ezért min
den csoportban két alcsoportot (a és b) külön
böztetünk meg.

A baloldali csoportok elektrochemiailag nega
tiv elemeket tartalmaznak. Mennél tovább me
gyünk jobbfelé, annál kevésbbé negativ ele
mekre, majd egyre positivebb elemekre jutunk. 
A nagyobb sorszámú csoportok elemeiről azt 
szoktuk mondani, hogy elektrochemiailag neme
sebbek.

Két nevezetes következtetést vontak le ebből 
a rendszerből: 1. Annyi elem van, a hány 
helye van a rendszernek. Az üres helyekre még 
ismeretlen elemeknek kell jutni. Valóban a 
rendszer felállítása óta több elemet fedeztek 
fel és mindegyiket nehézség nélkül lehetett 
egy-egy üres helyre sorozni. 2. Az elem vegyi 
természetét az atomsúly meghatározza, mert 
tisztán az atomsúly döntő az dem elhelyezé
sében.

Mindkét következtetést, a chemiának ezeket 
a hosszú ideig sziláid tételeit, a radioactiv 
jelenségek ismerete után el kellett ejteni.

Ismeretes, hogy a radioactiv anyagoknak 
három bomlássorozata van.1 Az egyik az urán
nal kezdődik, egyik eleme a radium, a mely 
szintén felbomlik. A második a thorium sora, 
a harmadik az actiniumé. Mind a három soro
zatban 36 radioactiv elem van, de lehet, sőt 
valószínű, hogy még új elemeket fognak találni. 
Az urán és a thorium már régóta ismeretesek, 
a periódusos rendszerben is szerepelnek. Min
denesetre sokkal több radioactiv elem van, mint 
üres hely a periódusos rendszerben, azért nem

* Uránia, 1915 jan., 23. lap, 1. táblázat.
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1. táblázat.
A periódusos rendszer az elemek atomsúlyával.

0

csoport

I.

a b

II.

a b

III.

a b

IV.

a b

V.

a b

VI.

a b

VII. 

a b

VIII.

csoport

1 ' — ! H 1 — _ — —

2 He 4 00 Li 6 94 Be9 1 B 11 0 C 120 N 1401 O 16 0 F 190

3 Ne 20'19 Na 23 0 Mg 24-32 A! 27-1 Si 28 3 P 31-04 S 32 07 Cl 39 46

4 Arg 39 88 K 39-1 Ca 40-07 Sc 44 1 Ti 418 V 51-0 Cr52 0 Mn 54-93 Fe Co Ni 
55-84 58 97 58’68

5 — Cu 63 57 Zn 65 37 Qa 69-9 Ge 72-5 As 74-96 Se79-2 Br79-92

6 Kr 82 92 Rb 85 45 Sr 87 63 Y 89 0 Zr906 Nb 93 5 Mo 69-0 — Ru Rd Pd 
101-7 102-9 106 7

7 — Ag 107-88 Cd 112-40 In 114-8 Sn 1190 Sb 120-2 Te 127-5 I 126-92

8 Xe 130-2. C s132 81 Ba 137-37 La 139 0 Ce 140-25 — — —

9 — — - — — — — h —

10 — ; — — Yb 173-2 — Ta 181-5 W 1840 — Os ir Pt 
190-9 193-1 195 2

11 — Au 197-2 Hg 200-6 T1 2040 Pb 207-1 Bi 208 0 ■ — ■ —

12 1 - — — —
•

Th 232 4 — U 238-5 —

2. táblázat.
A radioactiv elemek a periódusos rendszerben.

Az elemek mellett a kibocsátott sugárrészecskéket látjuk.

A
to

m
sii

ly O

csoport

1

a b

II

a b

III.

a b

IV.

a b

V.

a b

x

>

VII.

197 Au Hg
200
204 Tl
2 )6 RaG * 1
207 Ac D ß Pb
208 Th D ß Th D2 ß Bi
210 Ra C2 ß Ra D ß Ra E ß Ra F a
211 t Ac B ß Ac Ci a ß Ac C, a
212 Th B ß Til C, a ß Th C2 a
214 R a B ß Ra C[ '/■ ß Ra C' a
215 ■ Ac A a
216 Th A a
218 Ra A a

219 Ac Em a
220 Th Em a
222 Ra Em a
228 Ac X a
224 — Th X a 1
226 Ra a
227 Ac ß Rd Ac a -
228 Ms Th[ ß Ms Th, ß Rd Th a
230 Io a
232 Tk a
234 ux.ß U X, ß U:,a
238 U, a

.
49
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lehetett arra gondolni, hogy minden elem külön 
helyet kapjon.

Ahhoz, hogy új elem helyét a periódusos 
rendszerben megtaláljuk, atomsúlyát és vegyi 
természetét kell ismernünk. A radioactiv anya
gok atomsúlyát közvetlenül meghatározni csak 
kevés esetben lehet, t. i. ha akkora tömegű 
anyagunk van, a mely a mérést lehetővé teszi. 
Ámde a radioactiv anyagok összefüggése egy
mással a bomlássorokban módot nyújt az 
atomsúly nagyon egyszerű kiszámítására. Ruther
ford felfogása szerint az «-sugárrészecskék po
sitiv töltésű hélium-atomok. A helium atom- 
súlya4,00. A /^-sugárrészecskék elektronok, vagyis 
a negativ elekromosságnak elemi, többé fel nem 
osztható részei. Tömegük a hydrogen-atom töme
gének 1S~ része. Ha a radioactiv anyag a-su- 
gárzó, akkor atoméból helium-atom lép ki, 
tehát a bomlástermék atomsúlya 4-gyel kiseb- 
bedik az eredeti anyagéhoz képest. A pősugárzó 
anyag atomsúlya ellenben kimutatható mérték
ben nem változik.

Ezt a következtetést az ismeretes atomsúlyo
kon ellenőrizhetjük. Gondosan meghatározták 
az uránnak és a belőle keletkező rádiumnak 
atomsúlyát. De az urán nem egységes anyag, 
hanem az urán 1 (Ux) és urán 2 (U2) keve
réke. Az urán bomlássorának kezdete:

o

Ux -  UX, -t UX2 -  U2 -  k> -  Ra -  Ra Em -  . . .
Tehát az U2 atomsúlya 4-gyel kisebb, mint az 
U^é, mert közben egy «-sugárzás van. Az 
uránnak nevezett keverék atomsúlya az Ui és 
U2 atomsúlya között lesz. Még többet is mond
hatunk. Minden radioactiv anyagnak van bom
lási félideje. Ez az az idő, a mely alatt az 
egész tömeg fele a bomlássorban utána követ
kező elemmé alakul át. A bomlás sebességét 
semmiféle eszközzel megváltoztatni nem tudjuk. 
Az U2 félideje 2 millió év, az U,-é 5000 millió 
év. Minthogy az U2 sokkal gyorsabban bom
lik, mint az U17 a keverékben az Ux van túl
súlyban, a keverék atomsúlyát az U2 igen kis 
mértékben befolyásolja. Az urán megmért atom
súlyát tehát az U, atomsúlyának vehetjük.

Áz urán atomsúlya Hoenigschmid új meg
határozása szerint 238'08 és 238'18 közé esik. 
A radium atomsúlya ugyancsak Hoenigschmid 
mérése szerint 225 97. A U és Ra között három 
«-sugárzás van, tehát atomsúlyuknak 12-vel 
kell különböznie. Ez, mint látjuk, jól egyezik 
a tapasztalattal. A bomlássor többi elemének 
atomsúiyát a rádiuméból számítjuk. A thorium 
atomsúlya 232-15, ebből azután az előbbi el
járással a belőle fejlődő többi elem atomsúlyát 
kapjuk. Az actinium (Ac) sorában közvetlenül 
egyik elem atomsúlyát sem ismerjük, de, mint 
látni fogjuk, az actinium valószínű atomsúlya 227.

A radioactiv anyagok közül legkisebb atom
súlya az AcD-nek van, t. i. 207, legnagyobb 
pedig az U^nek, 238. Minthogy a periódusos 
rendszerben az elemek növekedő atomsúly sze
rint következnek, a 36 elemnek az utolsó két 
vízszintes sorba kell jutnia, a thallium és az 
urán közé. Az U, Th, Bi és Pb helye már itt

is be volt töltve. Ennélfogva okvetlenül több 
radioactiv elemnek kell a periódusos rendszer 
egy helyére kerülnie.

További útmutató az elemek elhelyezésében 
a vegyi tulajdonságok ismerete. Itt nemcsak az 
a nehézség, hogy egyes anyagokat csak pa
rányi, közvetlenül nem elemezhető mennyiség
ben ismerünk, hanem az anyagokat nem tudjuk 
előállítani tiszta állapotban, továbbá egyes 
anyagok igen gyorsan bomlanak. A régebben 
ismert uránon és thoriumon kívül a rádiumot 
és a radium emanatiót lehetett tisztán és ele
gendő mennyiségben előállítani. A radium a 
baryum rokona. Vegyi úton nem is lehet őket 
elkülöníteni, hanem csak fractionált kristályosí
tással vagy kicsapással. Ha a rádiumot és a 
baryumot ugyanabban a folyadékban feloldjuk,, 
a radium gyorsabban kristályosodik, mint a 
baryuni. Tehát a kristályban a radium tömege 
nagyobb a baryuméhoz képest, mint az oldat
ban volt. A kristályt feloldjuk és az előbbi el
járást megismételjük. Minden következő lépés
nél a radiumsó tömegének visszonya a baryum- 
sóhoz képest növekszik. Ez a fractionált kristá
lyosítás. A radium, minthogy a baryum közeli 
rokona, a második csoport utolsó sorában 
üresen maradt helyre került. Atomsúlya is erre 
a helyre utalta. A radium-emanatio nemes gáz
nak bizonyult, tehát a 0 csoportban van a 
helye.

Á többi radioactiv elem természetére csak 
közvetve lehetett következtetni abból, hogy me
lyik ismeretes elemtől nem lehet elválasztani, 
így Curiené a poloniumot a bismuttal együtt 
kapta, de sikerült különválasztania. Ha a Po és 
Bi közös oldatába bismutot mártunk, akkor a 
Po kiválik rajta, tehát a Po elektrochemiailag 
nemesebb, mint a Bi, és így a VI. csoport 
útolsóelőtti sorába kerül. Az actinium a lanthan- 
nal rokon, ezért a III. csoport utolsó sorában 
levő üres helyre sorozták.

Ezek az elemek még mindig nem bolygatták 
meg a periódusos rendszert, mindegyikkel üres 
helyet töltöttek be. Új jelenségre csak akkor 
jutottak, mikor kiderült, hogy a radioactiv ele
meket egyes eddig ismert elemektől vagy más 
radioactiv elemtől semmiféle módon nem lehet 
elkülöníteni. Ilyen elemek a radiothorium (RdTh) 
és a thorium, vagy az Io, UX1 és Th vagy a 
ThX, AcX és Ra. Strőmholm és The Svedberg 
(1909) utaltak először arra, hogy itt új jelen
séggel van dolgunk. Észrevették, hogy a leg
utóbbi három elem a bomlássorokban analog 
helyet foglal el. Mindegyikből emanatio fejlő
dik és vegyileg megegyező elemekből származ
nak. Szerintük ennek a három elemnek közös 
helyet kell kijelölni a periódusos rendszerben 
és így szakítani kell avval a felfogással, hogy 
minden helyen csak bizonyos atomsúlyú elem 
lehet. Soddy (1911) emelte ki először, hogy 
ezek az elemek vegyi tekintetben gyakorlatilag 
teljesen megegyeznek. 1913-ben az összes ele
mek természetét kiderítették. Minden elem az 
UX2 kivételével a következő elemek egyikétől 
elválaszthatatlan: Th, Ac, Po, Bi, Pb, TI. Az 
UX2-nek külön helye van, ezért önálló nevet 
is kapott: Brevium (Bv). Á sugárzás erősségé-
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bői megítélhetjük, hogy a közönséges elem 
tömegegysége a radíoactiv elem mekkora tö
megével keveredett. Többszörös fractionálás 
után a közönséges és a radíoactiv elem töme
gének viszonya változatlan maradt.

Még egy nevezetes mozzanatnak kellett be
következnie, míg az összes radíoactiv elemek 
helyét a periódusos rendszerben meg lehetett 
állapítani. 1906 óta állandóan felszínen volt az 
a kérdés, hogyan változik a radíoactiv elemek 
elektrochemiai természete az átalakulás folya
mán. Végleges feleletet először Fajans adott, 
rövid idővel később Soddy. Szabályaik a követ
kezők : «-sugárzás után a bomlástermék a perió
dusos rendszer ugyanazon sorában két helylyel 
balra, /y-sugárzás után pedig egy helylyel jobbra 
kerül.

Ezek a tételek lehetővé tették az összes 
radíoactiv elemeknek a periódusos rendszerbe 
helyezését. Az eredményt második táblázatunk 
tünteti fel. Az el nem választható elemek a 
periódusos rendszernek ugyanarra a helyére 
kerültek. Soddy az ilyen elemeket isotop ele
meknek nevezte el. Fajans szerint az elemek
nek ilyen csoportja egy-egy plejád.

Az isotop elemek atomsúlya lényegesen kü
lönböző lehet. így a Pb plejádjában (IV. cso
port) 7 elem van, legkisebb atomsúlya a RaG- 
nek van (206), legnagyobb pedig a RaB-nek 
(214), a különbség 8 egység. Viszont olyan 
elemeket is látunk, a melyeknek atomsúlya meg
egyezik, de különböző csoportba tartoznak, mert 
eltérő vegyi tulajdonságúak. Azok az elemek, a 
melyek 2. táblázatunkban ugyanabba a víz
szintes sorba esnek, egyenlő atomsúlyúak. Tehát 
az atomsúly nem határozza meg az elem vegyi 
természetét.

Régebben azt hitték, hogy annyi vegyileg 
különböző elem van, a hány hely van a perió
dusos rendszerben. Ez ma is érvényes, csak 
azt kell hozzátennünk, hogy legalább az utolsó 
két sorban egy helyre az elemek csoportja ke
rülhet. Ha az isotop elemek keverékét közön
séges vegyi módszerekkel elemezzük, egyetlen 
anyagnak, elemnek ítéljük, mert az isotop ele
mek vegyi tulajdonságaikban észrevehető mér
tékben nem különböznek. A keverék részeit 
csak a radíoactiv sugárzás útján lehet meg
különböztetni. Csak így mondhatjuk meg, hogy 
a nem-radioactiv Bi mellett van-e még vele 
isotop elem és melyik. Ha a keverékben su
gárzó anyag van, ezt a bomlásidő megfigyelé
séből ismerjük fel. Általában annyi radíoactiv 
anyag van a keverékben, a hány különféle 
bomlási félidőt lehet megállapítani. Az uránról 
pedig úgy tudtuk meg, hogy az Ui és U2 ke
veréke, hogy az urán «-sugárzása két, külön
böző hatástávolságú «-sugárzásból áll.

Plejádokat a periódusos rendszernek csak 
utolsó két sorában ismerünk. Vájjon itt meg
bomlik az a törvényszerűség, hogy az elemek 
növekedő atomsúly szerint következnek? Ha 
csak vegyi módszereket használunk, akkor, mint 
említettük, az egész plejád egy elem, melynek 
atomsúlyát megmérhetjük. Ez természetesen az 
isotop elemek atomsúlyának középértéke. Minél 
nagyobb egy-egy elem tömege a keverékben,

annál inkább befolyásolja az atomsúlyt. De 
viszont ez az aránylagos mennyiség az elem 
élettartamától függ.. A gyorsan bomló elemek
ből kevés van a keverékben. A keverék atom
súlyát elsősorban a lassan bomló anyagok hatá
rozzák meg. Az isotop elemek nagyon különböző 
élettartamúak, de a legtöbb plejádban van egy 
olyan elem, a mely sokkal hosszabb életű, 
mint a többi. Ennek atomsúlya elég jól bele
illik a periódusos rendszeibe. Tehát az osztá
lyozásnál a plejádot egyetlen elemnek foghatjuk 
fel, atomsúlya egyenlő a leghosszabb életű 
elem atomsúlyával. A plejádot is erről az elem
ről nevezzük el. így beszélünk a Pb, Bi, RaF 
plejádjáról.

Áz isotop elemek atomsúlya és élettartama 
között nevezetes összejüggéseket ismerünk. Ha 
csak az U és a Th sorát veszszük figyelembe, 
mert az Ac sorában az atomsúlyok bizonytala
nok, akkor az isotop elemek között az «-sugárzó 
anyagok élettartama annál kisebb, minél ki
sebb az atomsúly, mig a /^-sugárzó anyagok
nál fordítva az élettartam növekedő atomsúly- 
lyal fogy. Egyetlen kivétel a RaF. Plejádjában 
minden elem «-sugárzó, köztük a RaF a leg
hosszabb élettartamú, atomsúlya pedig leg
kisebb. Ha ezt a törvényszerűséget fenn akar
juk tartani az Ac sorában is, akkor az Ac 
atomsúlyának 226 és 228 között kell lennie. 
Ezért vettünk 227-et.

Mint láttuk, az atomsúly nem határozza meg 
az elem vegyi tulajdonságait. De akkor mi az, 
a mi az elem vegyi természetét meghatározza ? 
Ha erre a kérdésre felelni akarunk, a Ruther- 
ford-Bohr-jéle atomelméletet kell röviden meg
ismernünk. E szerint az atom positiv elektro
mos töltésű magból és köiülötte keringő nega
tiv elektronokból áll. A két töltés ellentetten 
egyenlő, az atomnak nincs szabad töltése. 
A következőkben a töltés egységének az elek
tron töltését veszszük. A hydrogen-atom magja 
egy positiv egység és körülötte egy elektron 
kering. Eddig azt tételezték fel, hogy minden 
keringő elektron állandóan energiát sugároz 
ki. Evvel szemben Bohr feltevése az, hogy a 
keringő elektron csak akkor sugároz energiát, 
ha pályája hirtelen megváltozik. A többi elemek 
atoméban a mag töltése az elem szerint vál
tozik. A mag körül concentrikus gyűrűk men
tén elektronok keringenek. Van den Broek 
szerint a positiv magnak annyi töltésegysége 
van, a mekkora az elem sorszáma, ha az ele
meket a periódusos rendszerben elfoglalt helyük 
szerint folytatólagosan sorozzuk. A H rend
száma 1, tehát magja egy egységnyi A He 
rendszáma 2, és így magja 2 egységnyi. Ez 
jól egyezik avval a régi felfogással, hogy az 
a-részecske He-atom magja 2 positiv egység
nyi töltéssel. A Pb sorszáma 82, utána követ
keznek Bi 83, Po 84, 85 ismeretlen, Em 86, 
87 ismeretlen, Ra 88, Ac 89, Th 90, Bv 91, 
U 92.

Valószínű, hogy az «-sugárrészek az atom 
magjából indulnak ki. Ez jól egyezik avval a 
tapasztalattal, hogy a bomlássebességet nem 
tudjuk megváltoztatni. Minthogy ez a ß-sugär- 
zásra is érvényes, Bohr és Rutherford szerint

49*
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a ^-sugárzás is az atom magjából indul ki. 
E szerint a magban negativ töltés is van. 
A mag positiv töltése tulajdonképen a positiv 
és negativ töltésének az összege. így pl. a 
2 positiv egység úgy jöhet létre, hogy 4 posi
tiv egység 2 elektronnal egyesül.

Ez a felfogás összhangzásban van a radio- 
activ anyagokra vonatkozó tapasztalatainkkal. 
Ha ^-részecske, tehát 1 negativ egység hagyja 
el az atom magját, akkor a mag positiv töl
tése 1 egységgel nő és így rendszámának is 
egygyel nagyobbodnia kell. Valóban a bomlás- 
termék egy helylyel jobbra kerül. Ha pedig 
«-részecske, vagyis 2 positiv egység lép ki a 
magból, akkor a mag töltése 2 egységgel csök
ken, a keletkező bomlástermék két rendszám
mal alacsonyabb, két helylyel balra tolódik el.

Ha «-sugárzás után a bomlássorban két 
A-sugárzás következik, mint pl. a Th és MsTh2 
között, akkor a Th és MsTh2 magjának töltése 
egyenlő. Ezért rendszámuknak is meg kell 
egyeznie, vagyis isotopoknak kell lenniök. Ez 
az isotopia magyarázata: Az isotop elemek 
magjának positiv töltése egyenlő. A mag posi
tiv töltésmennyisége az, a mi az elemek helyét 
meghatározza.

Az elemek tulajdonságai részben a magtól, 
részben a mag körül keringő elektronoktól 
függnek. Ha az atom szerkezetének és a vegyi 
tulajdonságoknak összefüggését keressük, akkor 
az isotop elemek azért fontosak, mert náluk a 
mag töltése egyenlő, csak atomsúlyban külön
böznek. De. mint láttuk, az isotop elemek 
magja nem egyenlő szerkezetű. A MsTh, ato- 
mának magja 2 positiv és 2 ne >ativ egység
gel kevesebbet tartalmaz, mint a Th atomának 
magja. Tehát az isotop elemek olyan tulajdon
ságokban, a melyeknek székhelye az atom 
magja, különböznek. Ilyen tulajdonságok az 
atom tömege és a radioactiv sugárzás.

A radioactiv sugárzásokban is találtak össze
függéseket. Minden plejádban vagy az «-, vagy 
a ^-sugárzó anyagok vannak túlsúlyban. A Bv, 
Ac, Pb és Ti plejádja csakis ^-sugárzó anya
gokból áll, az U, Em és Po plejádjában pedig 
minden elem «-sugárzó. Az a sugárzásra jel
lemző a hatástávolság. Ha a sugárzás levegőn 
megy át, csak bizonyos távolságig fejti ki ha
tásait. ekkor minden hatása hirtelen megszű
nik. Az isotop «-sugárzó anyagoknál a hatás
távolság kisebbedő atomsúlylyal növekszik 
A ^-sugarakra az áthatolóképesség jellemző. 
Eddig még nem sikerült eldönteni, van-e össze
függés a ^-sugárzó isotop anyagok atomsúlya 
és a sugarak keménysége között. A ^-sugárzás 
ugyanis összetett, ugyanaz az anyag többféle 
A-sugárzást bocsát ki, de a sugárzás összetéte
lét még nem'ismerjük elég pontosan. A Pb és 
TI plejádjában, úgy látszik, a kisebb atom
súlyú anyagok ,>-sugárzása lágyabb.

Minthogy az isotop elemek magjának positiv 
töltése egyenlő, az atomban keringő elektronok 
számának is meg kell egyeznie. Az elektronok 
elrendezkedése attól az elektiostatikai vonzás
tól és taszítástól függ, a melyet a mag az 
elektronokra és az elektronok egymásra kifej
tenek. Ezért az isotop elemekben az elektro

nok elhelyezkedése is majdnem megegyezik. 
Némi eltérést csak a mag különböző tömege 
és különböző szerkezete okoz. Csakhogy ez az 
eltérés az elektronok rezgésszámában oly cse
kély, hogy kísérletileg kimutatni nem tudjuk.

Többen vizsgálták az isotop elemek színképét. 
Az.Io és Th színképe sem a látható, sem az 
ibolyántúli részben nem különbözik a tiszta 
thorium színképétől, bár az ionium tömege a 
keverék 30ü/(,-a volt. Richards és Lembert kü
lönböző ólmok színképét hasonlították össze, 
de eltérést nem találtak.1

Eddig az atomot önmagában tekintettük. 
Csakhogy az atom ugyanannak az anyagnak 
többi atomával függ össze, vagy a vegyiiletek- 
ben más anyag atomaival. Azok az erők, a me
lyek az atomok között fellépnek, az atom felü
letéből indulnak ki, ez a felület pedig az isotop 
elemeknél majdnem teljesen megegyezik. Mint
hogy azonban az atomok tömege különböző, 
az atomok rezgése eltérő lesz. De egyes tulaj
donságok éppen az atomok rezgésszámától 
függnek. Ilyen a fajhő, k i  elmélet szerint 
olyan két isotop anyag, melynek atomsúlya 
206 és 207, 01 és 7° abs. hőmérséklet között 
a fajhőben :74%-kal különbözik. A vegyi folya
matoknál fellépő szabad energia (hő) a folya
matban résztvevő anyagok fajhőjétől függ. Ezért 
az isotop elemek között a vegyi tulajdonságokban 
is kell valami nagyon kis különbségnek lennie. De 
ezt a különbséget a leggondosabb mérésekkel 
sem sikerült kimutatni.

Viszont olyan tulajdonságokban, a melyek 
közvetlenül az atom tömegétől függnek, a mi
lyen a gőzök és gázok diffusiója, az isotop 
elemek valószínűleg észrevehetően különböznek 
J. J. Thomson nehány évvel ezelőtt nagy fel
tűnést keltő eredményeket ért el a csősugarak 
vizsgálatával. A sugarakat elektromos és mág
neses térben eltérítette, a sugarak parabolát 
írtak le. A tér erősségéből és a pálya görbült- 
ségéből a sugárrészek atomsúlyára lehetett kö
vetkeztetni. .A neonnal telt csőben az egyik 
parabola valóban neon-atomoktól eredt (atom
súly 20), de mellette még egy gyengébb para
bola is mutatkozott olyan részecskéktől, melyek
nek atomsúlya 22. Az új anyagot, a neon iso- 
topját csak fractionált diffusióval lehetett rész
ben elkülöníteni. A gázkeverék sűrűsége kez
detben 2015 volt, a fractionálás után 2028. 
Tehát a fractionálás után nyert keverékben az 
új gáz viszonylagos tömege nagyobb lett

Említettük, hogy az isotop elemeket fractio
nált kristályosítással és kicsapással sem lehe
tett egymástól elválasztani. Ebből az követke
zik, hogy az isotop elemek sói egyforma mér
tékben oldhatók. Minthogy azonban a sók mo
lekulasúlya különböző, azért a telített oldatok 
sűrűségének is különböznie kell. Ezt a meg
figyelések igazolták (Fajans és Fischler, Fajans 
és Lembert).

Elektrochemiai tekintetben az isotop elemek 
egyformán viselkednek. Elektrolysis útján vagy

1 A különböző ólmokra vonatkozólag 1. Uránia 1915 
jan., 20. 1. Az ólom eredete ez. czikket, továbbá 1915 
okt., 343. 1 és 1917 szept., 256. 1.
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oldatokba mártott fémeken az isotop anyagokat 
nem lehetett különválasztani. Az isotop elemek 
érintkezésbeli feszültsége is egyenlő (Hevesy 
és Paneth). A Volta féle sorozat törvényei^ sze
rint, ha fémekből olyan sorozatot készítünk, 
melynek első és utolsó tagja megegyezik, akkor 
köztük nincs feszültségkülönbség. Valóban a

PbOá I Pb(NO..)o I RaG(NO:i), | RaGO,
sorozat feszültségkülönbsége 5 milliomod voltnál 

' mindenesetre kisebb. Ekkora pontossággal a 
Pb és RaG érintkezésbeli feszültsége egyenlő.

Mende Jenő.

A mérés.
(Befejező közlemény.)

Igazság szerint most az úgynevezett villany
órákról, vagyis az áramszámlálókról kellene 
beszélnünk, de mivel a villanyosság méréséről 
egyéb mondanivalónk is lesz, tárgyaljuk inkább 
a vízórákat előbb.

Pár éve nálunk sok huza-vonát okoztak a 
vízórák, mikor elsőben kezdték alkalmazni azo
kat ipartelepeknél a Székesfővárosi Vízmüvek. 
Nem jól mutattak, a vízóragyárosok panamáz- 
tak, a felek zúgolódtak, a sajtó kiabált, gúnyo
lódott, de most már mindez elcsendesedett és 
a fővárosban a vízórák egyre szaporodnak. 
Szükség is van rá, mert nagy a vízpazarlás. 
A vízművek kibővítésénél minden főre számí
tottak naponta 300 liter vizet, a mi, ha meg
gondoljuk, elég sok. Kedvező időkben nem 
fogy több 150 liternél, melyből 60 liter utcza- 
öntözésre esik. 90 pedig a házi fogyasztásra, 
kertöntözésre, szökőkutakra és fürdőkre, de ez 
sem kevés.

Münchenben ezzel szemben a fogyasztás 
naponként és fejenként csak 55 liter (talán a 
sok sörivás teszi ?), Bruxellesben 80 liter, 
Sztambulban 20 liter (nem hiába ajánlja Moha
med a mosakodást!), Berlinben 127 liter, New- 
Yorkban 200 liter, de még a yankeket is ala
posan lefőzik a glasgowiak 560 literrel, a bos
toniak 390 literjével szemben. Az örök város, 
Róma, hallatlan vízmennyiséget pazarol: min
den főre esik naponta 1100 liter, de hát ott már 
a vízvezetékeket pár ezer éve kezdték építeni, 
győzik vízzel.

Mert tudvalevő, hogy a régi rómaiaknak volt 
vízvezetékük, fizettek is a vízért. Nem lévén 
vízmérő óráik, azon egyszerű módon szabták 
ki a vízdíjat, hogy kiki annak arányában fizet, 
hogy hány és milyen átmérőjű kifolyócsöve 
van a házában. De a rómaiak igen ravaszak
nak bizonyultak a vízvezetéki directiók ilyetén 
okoskodásával szemben, mert rájöttek, hogy 
ha a kifolyócsőre egész egyszerűen egy táguló, 
kúpos csodarabot illesztenek, akkor, igen külö
nösen hangzik bár, jóval több vizet képesek 
ugyanazon csőből nyerni. Alkalmasan megvá
lasztott kúpos csőtoldat mellett majdnem más
félszer annyi víz folyott ki, mint a nélkül, a 
minek a kor gyárosai és fürdőtulajdonosai vet
ték nagy hasznát saját zsebük javára.

A vízvezetéki emberek végre is rájöttek a 
furfangos vízlopásra és azóta vége volt a kúpos 
csövek aranjuezi szép napjainak: betiltották azok 
alkalmazását.

A vízmérés egyik egyszerű, de nem minde
nütt alkalmazható módja a következő. Ha olyan 
csövön folyik át a víz, a mely csak használat
kor kapcsoltatik a hálózatra, máskülönben pedig 
üres, akkor ütünk ennek a csőnek az oldalába 
egy kis lyukat: az innen kifolyóit és mérő
edénybe gyűjtött víz mennyisége arányos lesz 
az elhasznált víz mennyiségével, mert hiszen 
a kis lyukon csak a fogyasztás idején csordo
gálhat ki víz.

Ez a módszer természetesen nem volna alkal
mazható házi vízvezetékeinknél, a hol az elzáró
csap mindig a kifolyócső végén van alkal
mazva. Máskülönben is ezt inkább csak kísér
leti czéloknál, vagy saját üzem megfigyelésére 
lehet használni, mert a kifolyó vizet gyakran 
kell mérni, nem várhat hónapokig.

A modern vízmérőórák a csavargőzösöktől 
kölcsönözték eszméjüket. Ha a gőzös csavarja 
bizonyos számú forgást végez, nyugodt vízben 
mindig meghatározott úttal viszi előbbre a ha
jót. Ha megfordítjuk a dolgot és a vízvezetéki 
csőben az áramló víz elé propellercsavart te
szünk, azt a víz áramlása forgásba hozza, mert 
csak úgy képes áthatolni. A csavar fordulat
száma arányos a fogyasztott vízmennyiséggel.

Ma már Budapesten minden gyári üzemnél 
kötelező a vízmérőórák használata, de a magán
házak és lakások csak átalányösszegeket fizet
nek a vízfogyasztásért. Ezért folyik nálunk nagy 
vízpazarlás, mert jellemző magyar tulajdonság, 
hogy mindent végletekig ki kell zsarolni, a mi 
tényleg vagy látszólag ingyen van, és „úgyis 
mindegy“, „egy pénzbe kerül“. Vannak embe
rek, a kik nyáron úgy akarják hűteni a háló
szobájukat, hogy mellette a fürdőszobában 
éjjel-nappal nyitva hagyják a zuhanyt. A ki 
egy pohár vizet akar inni, sokszor félóráig 
csorgatja a vizet, hogy hidegebb legyen, pedig 
legfeljebb 1- 2 perez után, ^ikor a falban 
levő csövek vize elfolyott, már úgyis a lehető 
leghidegebb víz folyik, a milyen akkor a föld
alatti csőhálózatban van.

A vízmérőórák ma még csak nagy harezok 
közben tudnak terjedni, mert a mindenütt ható
sági tulajdont képező vízműveknek ezer érdek 
állja mindenfelé útját, hogy jogos védekezésük 
e módját a pazarló felekkel szemben alkalmaz
hassák. Nem ártana pedig rendre és takarékos
ságra szoktatni a könnyelmű magyarokat!

A vízművek saját használatukra alkalmaznak 
úgynevezett vízállásmérőket vagy másként víz
állásmutatókat Erre azért van szükség, mert a 
vízgyűjtő-medenezék rendszerint távol — több 
kilométerre — esnek a szivattyútelepektől.

Budapesten van például egy szivattyútelep 
a Kékgolyó-utczában. Ez Káposztásmegyerről 
kapja a vizet és a budai hegyekben szerteszét 
levő magasfekvésü vízgyűjtőkbe nyomja tovább. 
Ha valamelyik medencze megtelik, oda nem 
szivattyúznak többet, mert akkor a túlfolyó- 
csövön a víz haszontalanul kifolyna a csator
nákba. Viszont ha kezd a víz fogyni, egy bizo-
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nyos alsó határnál újra kell kezdeni a meg
töltést, hogy a környék víz nélkül ne maradjon.

A régi rendszerű vizállásmérők úgy működ
tek, mint a csengők. Volt egy 3 0 -4 0  elemből 
álló Leclanche-telep, ennek áramkörét egy 
úszó-tárcsára erősített kontaktuskészülék bizo
nyos vízállásoknál zárta és így áramot adott, 
mely a gépházban vagy csengőjelzést adott, 
vagy egy mutatóművet mozgatott ide-oda. Ezek
nek a készülékeknek nagy hibája a sok Le- 
clanche-elem, mert ha csak egy is elromlott a 
sok közül, az egész megszűnt működni, mintha 
a lánczban egy szem elszakad. Karbantartásuk 
pedig sok vesződséggel jár.

A svéd Ericsson-gyár, híres telefon-világcég, 
újabb rendszerű vízáliásmutatót eszelt ki, mely

nél nincsenek telepek, hanem az úszó minden 
10 centiméter vízállás változásnál megforgat 
egy kis áramfejlesztő inductort (dynamot), mely
nek ezen pillanatnyi árama mozgatja azután a 
gépházban elhelyezett mutatóművet. Ez a ké
szülék igen megbízhatónak bizonyult. Az áram- 
fejlesztőt a gépházzal egyszerű vékony telefon
drót köti össze és a mutatóművön minden percz- 
ben meglehet látni, mennyi víz van a tar- 
tányban.

A viz-ügyes dolgoknál lehet megemlékezni 
a csapadékmérőkről. A meteorologusok megfi
gyeléseinek óriási mezőgazdasági haszna van. 
és ők rendszeresen mérik az egyes helyeken 
leesett eső mennyiségét, hogy következtetéseikre 
állandó támpontjuk legyen. Érdekes megemlí
teni, hogy a legújabb időkben a nagyszabású 
vízszabályozási munkálatok erősen megváltoztat
ták a légköri viszonyokat, az időjárás egyenle
tesebb. a villámcsapások egyre gyakoribbak, 
úgy, hogy bizony igen ajánlatos eilene védeke
zést keresni. A régebbi rettenetes hidegek és

agyvelőrepesztő forróságok határozottan enyhülő 
irányzatot mutatnak nálunk.

És bárha sokat gúnyolódunk az időjósok 
felsülésein, tény, hogy az állandó és sokirányú 
megfigyelés, mérés, rövid időre előre kezébe 
adja a meteorologusoknak az időjárás kulcsát. 
Ezért mérik és figyelik állandóan a leeső csa
padék mennyiségét is.

A csapadékmérő nem egyéb, mint egyszerű, 
nyitott edény, melynek felső szűk nyílására eső
fogó tölcsér van szerelve. A tölcsérbe eső víz 
belefolyik az edénybe és a hány milliméter ma
gas víz gyűlik össze, annyi milliméteresnek 
mondják a csapadék mennyiségét. Az edény 
lehet akármekkora, csupán arra kell ügyelni, 
hogy a tölcsér felső átmérője éppen akkora le
gyen, mit az edényé. Ekkor ugyanis beláthatjuk, 
hogy az edényben összegyűlt víz azt jelzi, hány 
milliméter magasan állt volna az esővíz a tala
jon, ha a föld be nem itta, illetve az árkok el 
nem vezették volna, mert az edény egy darabka 
olyan földet képvisel, a hol az esővíz veszteség 
nélkül megáll.

Igen fejlett fokon állanak, mint már említet
tem, a villamosság mérő eszközei. Van is a vil
lamosságnál mérni való elegendő. Vegyük azo
kat sorba.

Mérni kell a villamosságnál: a feszültséget 
(voltokat), az áramerősséget (ampereket), a mun
kát, a mit a felhasznált villamossággal elvégez
tünk (wattokat), a periódusszámot (váltakozást) 
és sok egyebet, a mi már tudományosabb térre 
tartozik. Mivel azonban a mérés fogalma fel
tételezi, hogy tudjuk, mit mérünk, nem látom 
feleslegesnek nehány magyarázó szó előrebocsá
tását.

A villamosság rettentő rejtélyes valami és bár 
lényegéből a mai napig sem árult el egy ütet 
taplót érőt sem, mégis'minden tapasztalható 
tulajdonságát nagyszerűen tudjuk mérni. Ennek 
a villamosság gyors térfoglalásában igen lénye
ges szerepe volt.

A feszültség és az áramerősség mivoltát csak 
hasonlatokkal lehet megmagyarázni. A feszült
ség (volt) nem egyéb, mint titkos villamos 
nyomóerő, mely adott vastagságú huzalon át 
több vagy kevesebb árammennyiséget (amperét) 
képes átpréselni. Minél nagyobb a voltok száma, 
egy bizonyos drótszálon át annál több áramot 
nyom át. Olyan, mintha egy csövön víz folyik 
keresztül: annál nagyobb erővel rohan, minél 
magasabbról jön, szóval annál több képes 
ugyanazon a csövön bizonyos idő alatt átfolyni. 
Ha veszek egy 100 voltos izzólámpást és be
kapcsolom 100 voltos áramkörbe, annyi áram 
képes rajta áthatolni, hogy vakító fehér izzásba 
hozza, de még nem olvad meg tőle Ugyanezt 
a lámpát 200 voltos körbe iktatva, akkora áram
mennyiséget préselünk az izzószálon keresztül, 
hogy attól már azonnal el is olvad.

A villamos energia értékét a feszültség és 
árammennyiség együtt szabja meg. Vegyünk 
egy darab deszkát és ejtsünk rá 5—10 czenti- 
méter magasságból nagy követ, valószínű, hogy 
nem fogja átszakítani, hanem megáll rajta, noha 
nagy anyagmennyiségével vonult az ütközetbe. 
Ellenben kilőtt, kistömegű puskagolyó rendkívül

5. Esőmérők. A baloldali egy
szerű esőmérő, a jobboldali re
gisztráló szerkezettel van ellátva. '
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gyorsan át fogja szakítani, mert bár kicsiny 
anyagmennyiséget képvisel, de van a puska
portól nyert sajátságos áthajtó, nyomó ereje, 
mely győztessé teszi. Világos azonban az* is, 
ha nagy követ lövök ki megfelelő ágyúból, az 
nagy tömegével sokkal nagyobb hatást fog elő
idézni: hatalmas lyukat üt majd. Tehát a meny- 
nyiség (a tömeg) és a titkos hajtóerő együtte
sen szabják meg a hatóképességet.

így van ez a villamosságnál is.
Ezért adja a feszültség és áramerősség szor

zata a munkaképességet (wattokat).
A villamosság, miután azt sem tudjuk, hogy 

voltaképpen micsoda, nem mérhetjük közvetle
nül, hanem csak hatásaiból. Legalkalmasabb 
erre az a tulajdonsága, hogy az áram mágne
sessé teszi a vasat és ezáltal képes vonzást 
gyakorolni, mondjuk egy rugóra, melyhez mu
tató van kötve. Unalmas lenne elmondani, ho
gyan csinálnak ilyen műszerhez skálát és hogyan 
bocsátják rajta az áramot keresztül, hogy azt 
mérje, a mit én akarok: a feszültséget, az áram
erősséget, vagy a munkát, illetve, hogy a mu
tató mozgása ezek melyikére legyen jellemző, 
azért ezt bővebben ne feszegessük.

Legismeretesebb a nagyközönség előtt az úgy
nevezett villamosórák, vagy helyesen áramszám
lálók, melyek a fizetség alapjául szolgálnak. 
Már pedig az ember mindig az után érdeklődik 
legjobban, a mi zsebbe vág. Az áramszámlálók 
megmutatják, hogy hány wattnyi energiát hány 
óra hosszáig használtam fel. 100 wattnyi ener
gia (vagyis körülbelül 1/l lóerő) neveztetik 
hektowattnak. Budapesten egy hektowattnak 
megfelelő fogyasztás egyóra hosszat belekerül 7 
fillérbe, ezért a pénzért egy óra hosszat éget
hetek 6 darab 16 gyertyafényű, fémfonalas iz
zólámpát, vagy 3 darab 32 gyertyafényűt. 45 
darab 16 gyertyafényű wolframlámpa éppen 
egy lóerőnyi energiát igényel.

Az árammérő órák fontosságáról képet alkot
hatunk magunknak, ha megemlítjük, hogy egye
dül csupán az Aron-féle európai gyárak 24 év 
alatt 60 millió korona értékű mérőt adtak e l; 
az újabb évek eredményeit nem ismerem, de 
bizonyosan aránytalanul nagy a gyarapodás az 
óta is. Mellettük pedig olyan konkurrensek 
küzdöttek, mint például a Siemens-féle világczég 
és mások, elképzelhető, hogy azok is rengete
get eladtak.

Az Aron-féle árammérőket használja a Buda
pesti Általános Villamossági Részvénytársaság, 
mely Budapesten az egyenáramot szolgáltatja. 
Ezek azok a ketyegős jószágok, melyek a rea
lista gyermekek fantáziáját annyira izgatják ki- 
nyithatatlan és leólmozott mivoltukkal. Műkö
désük rendkívül genialis. Egy önműködő fel
húzású óraszerkezetnek két ingája van. Az 
egyik inga szabadon leng, a másik ellenben 
egy áramtekercs felett ; ennélfogva lengését az 
áram mágneses behatása lassítja, még pedig az 
átfolyó árammal arányosan. Ha áram nem folyik 
át a számlálón, a két inga pontosan együtt leng 
helyesebben: lengési idejük egyforma. Áram 
alatt a mutatómüvet a két inga lengési különb
sége hozza mozgásba és egy mutatósorozat jelzi 
a fogyasztást.

Ennek a készüléknek leggenialisabb oldala 
az, hogy mindenféle helytelen mérést kizár. Ha 
az ingák nincsenek pontosan beállítva, vagyis 
lengési idejük árammentesen nem egyenlő, az 
sem baj; ha kicsi a fogyasztás, vagy nagy, az 
az árammérőt mind nem befolyásolja. Ha régi 
az'árammérő, pontossága akkor is megmarad, 
mert a részek kopása sem befolyásolja; szóval 
igazán tökéletes alkotás. És használható bármi
féle áramnemnél.

Másik faja az áramszámlálóknak a motormé
rők, a milyen például a Bláthy-féle, a melyet a 
budapesti másik társulat, a Magyar Villamossági 
R.-T., illetőleg a Budapest Székesfőváros Elektro
mos Müvei használnak. Ez nem ketyeg, mert nincs 
ingája, hanem kis villamos motorból áll, mely

«3

Aron-féle elektromos óra.

annál gyorsabban forog, minél nagyobb a ter
helés. Ez ugratja odébb a számlálómű mutatóit. 
Hibája, hogy egész kis fogyasztásokat nem mér, 
mert attól a benne levő és mesterségesen féke
zett kis motor meg sem indul, így természetsze
rűleg a mutatómű sem mozog. Azonfelül eze
ket a mérőket a kopás is befolyásolhatja már.

Van az árammérőknek néhány különleges 
fajtája is. Ezek egyike az áramszolgáltató auto
mata, valóságos áramuzsorás, villamos Charon, 
mely csak akkor ad áramot, ha a beledobott 
egy vagy több pénzdarabbal előre kifizetik. Ha 
a fél a bedobott összegért járó áramot elfo
gyasztotta és idejekorán nem dob be új pénz
darabot, az óra az áramszolgáltatást kíméletle
nül beszünteti, még akkor is, ha nagy vendég
sereg éppen a vesepecsenye és a szárnyas kö
zötti tányérváltást várja vacsorádon. Mihelyst 
fizetsz, azonnal újra kapsz áramot.

Ezek a mérők igen alkalmasak különösen 
kisebb, vidéki helyeken, a hol az utólagos pénz
beszedés sokszor kétséges eredménynyel járna, 
de viszont az előfizetőket egyszerűen kidobni 
(mint ilyenkor a nagyvárosi telepek teszik) nem 
lehet, mert akkor hamarosan fogyasztók nélkül 
marad a telep és megbukik. Az önműködő pénz
beszedők hatalmas kényszert rónak a fogyasz
tókra, mert magától senki a villamosvilágítás 
örömeiről nem mond le, csak könnyelműsége 
fosztja meg tőle, ha nem idejekorán vasalják 
be rajta a díjakat. Mikor előre kell fizetni és
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teljesen tetszőleges részletekben, a kisebb jöve
delmű vagy hetifizetést élvező felek is állandó 
fogyasztókká lehetnek.

A bedobandó pénzdarab formája tetszőlege
sen állapítható meg és rendszerint 20 egyforma 
pénzdarabot lehet, mint legnagyobb befizetést 
beledobni. De már egy pénzdarab bedobása 
után is ad a készülék annyi áramot, a mit az
zal kifizettünk.

Másik különleges faja a villamos fogyasztás- 
mérőknek a kéttarifás áramszámláló Mivel a 
villamostelepek nagyrésze csak az esti órákban 
elfogyasztott árammennyiségek után számít a 
maga jövedelmére és abból törleszt amortisa- 
tiót, tatarozási költségeket, személyzeti fizetést 
stb., az az áram, a melyet nappal — mikor a 
fogyasztás csekély — tud eladni, a társulatnak 
már csak ráadás és váratlan jövedelem számba 
megy. Ezért nappal szívesen adja jóval olcsób
ban az áramot, mint este, mert ez az áram 
csak az üzemanyagokba kerül neki

A kéttarifás mérő ilyen helyeken szolgál. Ha 
valahol főzési vagy más czélra nappal ilyen 
olcsóbb, este pedig már drágább áram kell, 
felállítanak egy kéttarifás mérőt, melyen két 
külön mutatómü van. Egyik mutatómű mutatja 
a nappali fogyasztást, a mennyit itt olvasnak le 
azt olcsón számlázzák, este egy automatikus 
felhúzású és a készülékbe beleszerelt időjelző 
óra az áramszámlálót átkapcsolja a másik mu- 
tatóműre, mely után a rendes díjszabás já r ; 
reggel meg újra visszakapcsolja az első mutató- 
művet.

Kisebb telepeknél áramszámlálók beszerzése 
egyáltalán nem fizeti ki magát. Ezeken a helye
ken gyakran olcsó, úgynevezett időmérőket sze
relnek fel, melyek csak azt mutatják meg, hogy 
összesen hány óra hosszat vette igénybe a fél a 
telep áramát, de nem adnak arról számot, hogy 
ezalatt sok vagy kevés áramot fogyasztott-e. 
Egy kiskereskedőnek van mondjuk összesen 5 
lámpája: kettő az üzletben, egy a raktárban, 
egy a konyhában, egy a lakószobájában, nem 
lesz nehéz megítélni, hogy valószínűen mennyi 
áramot fogyasztott egy egy óra alatt: itt elegendő 
az időmérő is.

Váltakozó áramú telepeknél a gépházbanmérni 
kell azt is, hogy mennyi a perczenkénti áram
irányváltozások száma. Erre a czélra hangvillá
kat használnak fel. A hangvillákról tudvalevő, 
hogy bizonyos rezgésszámok iránt érzékenyek. 
Ilyen az áram hatásának kitett hangvillasort 
készítenek, melyek közül mindig csak az áram
váltakozások számával rokon rezgésű villa jön 
mozgásba és ezzel elárulja a periódusszámot.

Az utolsó évek állandó kérdését képezte ná
lunk a taxamérő. A taxamérő a kocsikerék for
gása útján méri a megtett útkilométereket, vagy 
a mi mindegy, közvetlenül jelzi, hogy a meg
tett kilométerek után mennyi díjazás jár a bér
kocsisnak. Hogy a bérkocsitulajdonos a kocsisát 
ellenőrizhesse, a készülék a napi keresetet mind
járt összegezi is. Van benne azonfelül még egy 
óramű is, mely a várakozási időt húzza díjsza
básra, mikor a kocsi pénzért ácsorog. Ha a 
kocsi fuvar nélkül fut, a kocsis a számlálómű

veket kikapcsolja és akkor a készülék nem 
jelez.

Emberi taxamérőnek lehetne nevezni a lépés
mérőket. Ezek kis zsebóraalakú és nagyságú, 
igen olcsó készülékek, melyekben kis billenő 
szerkezet minden lépésnél odébbugratja a mu
tatókat. Ha este megnézem, hogy a készülékem 
hány lépést számolt össze, következtethetem 
belőle, mennyi útnak felel ez meg méterekben. 
Vannak emberek, a kik egész életüket lépés
mérővel élik át, annyira megszokják a kényel
mesen viselhető kis műszert.

A különféle mérőműszerek nagyrésze készít
hető úgynevezett registráló mutatómüvei is, 
mely papírszalagon vagy korongon a mutatók 
mindenkori állását lerajzolja. A mozdonyokon 
vannak például felszerelve ilyen ellenőrző sebes
ségmérők, hogy a mozdonyvezetőket ellenőrizni 
lehessen, hogy minden pályarészen a megenge
dett sebességgel haladtak-e. Ha veszélyes ka
nyarulatban, vagy állomásokon — megállás nél
kül való áthaladáskor — gyorsan robog az 
atyafi, mindjárt elkráglizzák érte az ellenőrző 
hivatalok.

Vízállásmérők ellenőrző lapján mindenkor le 
lehet olvasni, hogy bármely nap báfmely sza
kában mennyi víz állott rendelkezésre. Az el
lenőrző légsúlymérő papírtekercse hosszú idő
tartamok barométerállásairól nyújt áttekintést. 
De mindezeket a készülékeket így hamarjában 
felsorolni bajos is volna

A mérések ma már olyan tökéletes fokon 
állnak, hogy egészen elvont dolgokat is mér
nek számszerűleg. Különösen az orvosi .tudo
mány és a psychologusok eszeltek ki elmés 
aprólékos mérőkészülékeket, a mivel mérik pél
dául, hogyan függ össze az izomerő és a gon
dolkodás, vagy vizsgálják valakinek a távolság
érzékét, vagy érzékenységét, hogy t. i. valamire 
milyen hirtelen képes reagálni stb. A magyar 
tudós professor, Ranschburg Pál dr. egész sorát 
eszelte ki a lélektani kísérletek mérésének, 
melyek jobbára felfogási, képzettársítási, emlé
kezeti, tanulási, a tudás és figyelem tágassá
gára vonatkozó kísérletek bemutatására alkal
mazhatók rendkívül megérthető módon.

Nem vagyok azonban hivatva arra, hogy 
ezeket a pompás készülékeket ismertessem, mert 
ezek már tisztán orvostudományi dolgok, a mik
hez hivatott, szakértő toll kellene. Csak azért 
említem fel azokat, hogy a mérések minden 
ágát legalább érintsem, ha már részletesen nem 
is foglalkozhatom velük.

A mérések sokoldalúsága és pontossága egyre 
fokozódik. Ma már például tudjuk azt is, hogy 
a méter sem pontosan egy méter, helyesebben 
nem akkora, mint eredetileg tervezték, a meny
nyiben Vsa-ed milliméterrel rövidebb, mint a 
negyed délkör tízmilliomod része. Az első fel
mérésnél ugyanis 806 méterrel kevesebbet mér
tek a kelleténél, ebből a hibából esik minden 
méterre l/^-ed  milliméter.

A hamisítások gyarapodásával szükségessé 
váit állandó anyagvizsgálatok legegyszerűbb 
eszköze rendszerint valamilyen mérőszerszám: 
sűrűségmérő, súlymérő, vagy más efféle.
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Sőt még a vásári mutatványos bódé kikiáltó 
embere is így csalja be a közönséget a sátorba.

„Itt látható az óriási kígyó, fejétől a farkáig 
20 méter, farkától a fejéig 25 méter, összesen 
45 méter!“

Tessék megnézni! Mert idekint már elfogyott 
a mutatnivaló úgyis.

Többtermelés és az iskola.
A világháború több olyan problémát dobott 

a köztudatba, a melyek már régóta megvoltak 
ugyan, fontosságukat azonban a háborúval járó 
állapotok tolták előtérbe. Vannak köztük olya
nok, melyeknek sürgős megoldása a legfonto
sabb állami és társadalmi érdekek közé tartozik.

Ezek egyike a többtermelés keresztülvitele 
Magyarország mezőgazdaságában. A többter
melés nagy horderejéről nemcsak hazai illeté-

módon gazdálkodnak: „ha jó volt az apámnak, 
jó lesz nekem is“ elv alapján. Sok helyen még 
a vetésforgórendszerü gazdálkodás sincs beve
zetve, hanem felváltva évenkint a község hatá
rának az egyik fele „pihen“, illetve gazt terem 
mint ugar vagy legelő. A trágyázásra — kevés 
kivételtől eltekintve — csak istállótrágyát hasz
nálnak, ezt is nagyon szűkösen, hiszen csak 
két, három, sőt négyévenkint szokták a talajt 
trágyázni. Az istállótrágyában az egyik legérté
kesebb elem, a nitrogén olyan vegyületben van, 
a mely mint ammóniák, könnyen elillan, s ez 
által is 20—2570-kaI csökken a talajba juttatott 
tápanyag. így a talaj mindig szegényebb lesz 
tápanyagban s csak a kiváló jó időjárás esetén 
hoz jobb termést.

Németországban műtrágyával pótolják az 
istállótrágyát s arra törekszenek, hogy a növé
nyek által elhasznált tápanyagot teljes mennyi
ségben visszajuttassák a talajba s így nincs 
szükség a pihentetésre. Németországban nem-

1. Kherndl Imre sárszentmiktósi bérgnzdasága Fejér megye:
a) Trágyázva k. holdanként 400 kg szu- b) Trágyázatlan. Rozsdás. Termés 877 kg. 
perfoszfáttal, melynek fele sorba, fele 
szórva alkalmaztatott. Rozsdamentes. Ter

més 1490 kg.

kés szakemberek és politikusok nyilatkoztak, 
hanem Helfferich német kincstári államtitkár 
is megemlékezett róla mint gazdasági életünk leg
fontosabb erőforrásáról és mint olyan tényező
ről, a melylyel növelhetjük kivitelünket, meg
javíthatjuk valutánkat és megkönnyíthetjük a 
háborús költségek milliárdjainak törlesztését.1

A többtermelést befolyásoló és az emberileg 
megvalósítható tényezők tudományos kísérleti 
alapon már gyakorlatilag elég jól értékesíthető 
módon vannak megállapítva. Ez még nem 
elegendő, mert csak akkor lesz hasznothajtó, ha 
a megállapított eredményeket, eljárási módokat 
meggyőző módon az illetékes gazdák tudatába 
juttatják és ők, annak hasznát belátva, alkal
mazzák is. A mi gazdáink kevés kivétellel ősi

1 Helfferich 1916. évi április 16-án megjelent nyilat
kozatában a magyarországi gazdasági állapotokat tár
gyalva, statisztikai adatokból vonta le következtetéseit 
és említette, hogy míg Németországban hektáronként 
22 q búzát termelnek, addig Magyarországon csak 
12-14 q-t.

csak az országban bányászható ásványi trágyá
kat és a Chiléből bevitt nátronsalétromot hasz
nálják fel, hanem gyárakban is nagy tömegét 
állítják elő a mesterséges műtrágyáknak. Ezért 
azt mondhatjuk, hogy Németország mezőgazda
sága ipari alapon áll. Hogy mit jelent a több
termelés és mi különbség van az ősi módon 
és a tudományos és ipari alapon kezelt mező- 
gazdaságok terméseredményei között, azt az 
alábbi néhány statisztikai adat kellőképen meg
világítja.

Magyarországban az 1912-ik évben a külön
böző veteményekkel bevetett területekből és a 
kapott átlagos terméseredményekből idézem az
alábbi adatokat:

Átlagtermés
Bevetett terület 1 ha-on

Búza . . . . 3.540,373 ha 12-34 q
Rozs és kétszeres 1.131,033 „ 12-45 „
Árpa . . . . 1.053,372 „ 15-30 „
Z ab..................... 1.000,724 „ IMO „
Burgonya . . . 619,298 „ 87-00 „
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Ugyanezen évben Németországban hektáron
ként a következő átlagos termések voltak:

Búza . .
Rozs . .
Árpa . .
Zab . . . 
Burgonya .

Átlagtermés Többtermés
1 ha-on 1 ha-on
22 6 q 10-26 q
18-5 „ 6-05 „
21-9 „ 6-60 „
19 4 „ 8-30 „

150-3 „ 63 3 „

Ha mezőgazdaságunk olyan fokon állana, 
mint Németországé, akkor az itt felemlített ter
ményekből a következő mennyiségekkel kaptunk
volna többet:

Búza . . . . . 3632 millió q
Rozs . . . . . 684 >3
Árpa . . . . . 6-94 V

Zab . . . . . . 8-30 n

Burgonya . . . . 3918 95

ták fel a háború előtt trágyázási czélokra, 
holott a művelés alatt álló szántóföld, kert, 
szőlő, rét és legelő 1912-ben Németországban 
csak 1'65-szerese a magyarországi területnek. 
A német bevitelhez hozzászámítanak még bent 
az országban gyártott mesterséges nitrogéntar
talmú műtrágyák, a Thomas-salak és egyéb 
műtrágyául használható gyári melléktermékek. 
Ezzel szemben a mi külföldről behozott kevés 
nitrogéntartalmú mütrágyamennyiségünket hazai 
műtrágyagyáraink nem emelték, mivel gyártá
sára berendezve nem voltak. Az első mestersé
ges nitrogéntartalmú műtrágyagyárunk most van 
befejezés alatt Dicsőszentmártonban.

Az itt felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy 
Németország nagy átlagos termésének oka a 
nagymennyiségű műtrágyák használatában rej
lik. A trágyázás által mindig elegendő táperő
ben tartott termőföldek azon tulajdonsággal 
bírnak, hogy a növényzet a neki kedvező idő
szakot jobban ki tudja használni, gyorsabban

2. Sátorkői bérgazdaság Dorog. Esztergom megye. Talaj sárga, részben futó-homok:
a) Trágyázva k. holdanként 250 kg szu- b) Trágyázatlan. Termés 439 kg. 
perfoszfáttal és 40 kg chilisalétrommal.

Termés 1234 kg.

Hazánk termőtalaja egyike a legjobbaknak, 
kiimánk sem éppen kedvezőtlen, s hogy ennek da
czára mégis oly távol vagyunk Németország 
átlagos terméseredményeitől, annak okát szám
szerűleg az alábbi, műtrágyákra vonatkozó sta
tisztikai adatok kellőleg bizonyítják.

Magyarország 1912. évi behozatalában az 
ásványi műtrágyák a következő adatokkal sze
repelnek :
Brit-India, phosphátföld . . . 2’3 millió K 
Északamerikai Egyesült-Államok,

p h o sp h á tfö ld ..........................23  „ „
Chiléből nyers nátronsalétrom 4 0 „ „

Németország chilei nátronsalétromból 1911 
évben bevitt 527,000 tonnát 152.000,000 korona, 
1913. évben 774,318 tonnát 206.500,000 korona 
értékben. Az évi átlagos salétromszükséglete
770,000 tormára tehető mintegy 204800,000 
korona értékben. Ebből 20%-ot leszámítva a 
chemiai gyárak használatára, akkor is a mi 4 
milliós behozatalunknak 40-szeresét használ-

növekszik és annyira megerősödik, hogy az 
esetleg azután következő kedvezőtlen időszak 
nem árt meg neki. A műtrágyára fordított ki
adás nagy haszonnal visszatérül, mivel csak a 
búzában elérhető terméstöbblet métermázsán- 
kint 20 K-val számítva, 726.400,000 K bevétel- 
többletet jelent hazánk részére, a mi három
szorosánál is több a Németországba behozott 
chilisalétrom értékének.

A világháború alatt a legfontosabb műtrágya
behozatalt a központi hatalmak nélkülözni kény
telenek. Németország a megszűnt behozatal 
pótlására a levegő nitrogénjét felhasználó mű
trágyagyárait oly arányokban fejlesztette az 
utóbbi három év alatt, hogy a jövőre nézve 
mezőgazdaságát a mütrágyabehozataltól teljesen 
függetlenné tette. Nálunk is német befolyásra 
épült az első ilyen gyár az erdélyi földgáz felhasz
nálásával. De ez a gyár semmiesetre sem elé
gítheti ki ilyen fajta műtrágyaszükségletünket.

Németországban a nitrogéntartalmú műtrágya 
fontosságának megismertetésére alakult a Sálét-
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romtermelők Egyesült Szövetsége, a melynek 
alapszabályaiban kifejezett czélja az, hogy „szak
szerű útmutatások alapján a chilisalétrom hasz
nálatát és tágabbkörü elterjedését szorgalmazza. 
A salétromipar technikai, valamint üzleti kér
déseiben készségesen nyújt felvilágosítást és az 
erre vonatkozó kísérletek eredményeit írásban 
és képben terjeszti“.

Ennek a szövetkezetnek Magyarországon is 
van vezérképviselete, a „Műtrágyát Értéke
sítő Szövetkezet“ Budapest, a mely a német 
egyesület alapszabályaiban kifejezett czélo- 
kat dícséretreméltó készséggel magáévá tette 
s a háború előtt a műtrágya haszna iránt 
érdeklődő iskolák részére művészi kivitelű 
szemléltető képeket küldött műtrágyázási kísér
letekről és egy értékes gyűjteményt a mű
trágyák nyersanyagaiból és a kész műtrá
gyákból.

A szövetkezet által terjesztett képsorozat 
dr. Wagner Pál tanárnak, a darmstadti mező

gazdasági kísérleti állomás vezetőjének mun
kája és a darmstadti kísérleti állomás által 
végrehajtott műtrágyázási kísérletek eredményeit 
tünteti fel.

Hazánkban is végeznek műtrágyázási kísér
leteket,1 azoknak eredményeit ismertetik is, de 
kevés ilyen központunk van. Ezért nagyon szük
séges volna az ily czélú intézményeket szapo
rítani, vagy a mi még könnyebben keresztül
vihető, a már meglévő intézmények munka
rendjébe beosztani a többtermelés ismeretének a 
terjesztését. Ezeknek az ismereteknek elterjeszté
sére legalkalmasabbak az iskolák és pedig elsősor
ban a középfokú intézetek, a gimnázium, reál-, 
polgári iskolák és a tanítóképzők.

Ez iskolák mindegyikében szakképzett taná
rok tanítanak növénytant, ennek keretében fog

1 A magyarországi gazdaságokban végzett műtrágyá
zási kísérletekről értékes adatokat találunk Kerpely 
Kálmán: „A műtrágyák helyes alkalmazása“ czímü 
könyvében.

lakozhatnak növényélettannal is, a melynek 
alapján lehet legjobban megérteni a műtrágyá
zás fontosságát. A növényélettan fejezetét ki 
kellene bővíteni a többtermelés tényezőinek 
ismertetésével és alkalmazásuknak általános elvei
vel. De a hogyan a physikához és chemiához 
az eredményes tanítás szempontjából elenged 
hetetlennek tartjuk a szemléltető és bizonyító 
kísérleteket, úgy a többtermelés tényezőinek 
fontos hatását is okvetlenül műtrágyázási kísér
letekkel kellene kísérni, ha eredményt akarunk 
elérni. Akkor a tanítás nem volna elröppenő 
szó, hanem közvetlen szemlélet útján szerzett 
ismeret. Ezek az iskolák együttvéve nagyszámú 
központot jelentenének, a hol évente 160 —
170,000 tanuló szerezne közvetlen bizonyítékot 
a termelést befolyásolható tényezőkről és ter
jesztenék a látott eredményeket.

A kísérleteknek még egy nagyon fontos ér 
téke volna. Az egyes iskolák a község határá
nak egy-egy jellegzetes termőtalajából vennék

a kísérlethez szükséges földet egy kirándulással 
egybekötve. A velük végzett kísérleti eredmé
nyeknek a helyi lapokban vagy az iskolai érte
sítőkben való közzététele által igen nagy szol
gálatot tennének a gazdáknak, mivel a kísér
letek ugyancsak megmutatnák a határ egyes 
termőtalajában, az egyes gazdasági növények
hez leghasznosabban alkalmazható műtrágya- 
keveréket. így az iskolák a maguk tudo
mányos kísérleteikkel elvégeznék a gazdák 
helyett a műtrágyák alkalmazását megelőző 
szükséges kísérleteket. Évenkint mindig más
más határrészből, vagy más közeleső határból 
vennék a kísérleti anyagot és különböző vete- 
ményekkel végeznének kísérletet. így néhány 
év alatt kialakulna az egyes termőtalajokba 
leghasznosabban alkalmazható mütrágyakeverék, 
tekintettel a belevetett növényzet igényeire.

A műtrágyázási kísérletek végzéséhez elegendő 
15—20 drb. kisebb és néhány nagyobb tenyésztő
edény és évenkint néhány kilogramm műtrágya, 
a mit esetleg az egyes műtrágyagyárak olcsón

3. Műtrágyázott búza. Fejér megye Sárszentmiklóson :
a) Trágyázva k. holdanként 4G0 kg szu- b) Trágyázva 200 kg szuperfoszfáttal. 
perfoszfáttal, a melynek fele szórva al- Termés 113 kg.

kalmaztatott. Termés 1490 kg.
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vagy ajándékba is adnának. A kísérleti edénye
ket az iskolaudvar vagy kert egy bekerített, de 
látható helyére kellene állítani, a hol az egész 
tanulóifjúság napról napra figyelemmel kísér
hesse a növények fejlődését. Ha erre alkalmas 
kert, vagy udvar nincs, akkor erre a czélra 
a 'délre fekvő iskolaablakok is megfelelnek a 
kisebb edények részére — virág helyett.

A theologiai főiskolákon szintén módot kel
lene adni a leendő lelkészeknek a modern 
gazdálkodási elvek és módok megismerésére, 
de szintén kísérletekkel egybekötve. A falusi 
lelkészek, kevés kivétellel, gazdálkodnak, így 
önmaguk is nagyobb hasznot érnének el a több
termelést befolyásoló tényezőknek alkalmazásá
val ; azonkívül példát mutatnának a falusi gaz
dáknak. A jó példának van a legnagyobb tanító 
hatása.

Általában a mai tanuló nemzedéket széles 
körökben rá kell nevelni a magyar föld gazda
ságosabb kihasználására, ez nemcsak gazdasági 
viszonyainknak fog javára válni, hanem általa 
a nevelés általános nagy érdekei is csak nyer-
l,etnek' Kedves Miklós.

KRÓNIKA.
Művészi képes levelezőlapok.

Gyűjtésre méltó, művészi képéstapokat ad ki az 
Országos Anya- és Csecsemövédő-Egyesület, a mely e 
képes lapok jövedelméből anyagi erő-forrásait óhajtja 
gyarapítani Az Egyesület eddigelé egész sorát adta ki 
a fekete és színes képes levelezőlapoknak és mindannyi 
egy-egy megörökítésre érdemes művészeti alkotás jól 
sikerült másolata. Az Egyesület ezeket a képeslevelező
lapokat a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélye 
alapján az ország iskoláiban árusíttatja. A magyar ta
nárság és tanítóság mint értesülünk lelkes öröm
mel karolja fel az Egyesületnek ezt a mozgalmát, mert 
felismeri az Egyesület nagy emberbaráti hivatását, a 
melynek'nagy készséggel áll szolgálatába és mert ér
tékeli az Egyesület képes levelezőlapjainak ízlésfejlesztő 
és tudásgyarapító hatását az ifjúságra. A kettős czél, 
a melyet ezek a levelezőlapok szolgálnak, nálunk 
Magyarországon, a hol a művészi cultura még gyer
mekkorát éli,'és a hol a jótékonyság számára sem ál
lanak rendelkezésre kiapadhatatlan források, valóban 
megérdemli, hogy szolgálatába álljon a legújabb kornak 
olyan jellegzetes terméke, mint a képes levelezőlap. 
Mi is melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe ezeket a 
képes levelezőlapokat, melyeket vásárolva, mindenki egy- 
egy igazán szép művészeti termék birtokába jut, s elő
mozdít olyan nagy és nemes czélt — az anya- és cse
csemővédelmet — melyre törekedni elsőrangú haza
fias kötelesség.

Esés léggömbből.
Dr. Koschei, német katonaorvos lebegőernyö segít

ségével 500 m magasságban kiugrott egy léggömbből. 
Esése közben teljesen,öntudatosan megfigyeléseket vég
zett; ezekről a .Medizinische Klinik“ 1917, 40. számá
ban számol be. Szerinte egyáltalában nincs semmi ok 
arra, hogy az ember elveszítse öntudatát. A lebegő 
ernyő 3 másodpercz alatt, vagyis 45 méternyi út után 
okvetlenül kinyílik. Ebben az időben a test egyenlete

sen gyorsulva esik, sebessége pillanatról pillanatra nö
vekszik, úgy hogy a 3 másopereznyi időköz végén

30 sebességgel bírna a légüres térben. A levegő

ellenállása miatt azonban a tényleges sebesség ennél 
kisebb. Már pedtg a repülőgépek jóval nagyobb

(40—50 )  sebességgel is haladnak, a nélkül, hogy

a rajtaülök elveszítenék öntudatukat. Dr. Koschei az 
esés ezen első idejében folyton egy alul látható tornyot 
nézett és e közben teljesen öntudatosan megfigyelte azt 
a sajátságos kellemes érzést, a melyet a test súlyta
lansága okoz. Ha ugyanis a test szabadon esik, akkor 
a nehézségi erő szabadon kifejti gyorsító hatását, a 
test semmi része sincs nyomóerőnek kitéve.

A 3 másodpereznyi idő letelte után mellén és hóna 
alatt gyenge rántást érzett, a mi jelezte azt, hogy fö
lötte a lebegő ernyő teljesen kinyílott és megkezdte 
mozgást lassító szerepét. Eleinte ez a lassudás igen 
erős volt és fokozatosan ment át a végleges állandó 
sebességbe, melylyel útjának további részét megtette. 
Közben bizonyos egyenlő időszakokban önkéntelenül 
ki kellett nyitnia a száját és pedig azért, mert folyton 
sűrűbb és sűrűbb légrétegekbe jutott, tehát a szájban 
elzárt levegő kisebb nyomású volt, mint az, a mely a 
fülön át a dobhártya külső felületére működött. Az ön
kéntelen szájkinyitások e nyomások kiegyenlítésére szol
gáltak. Ezeknek gyakoriságából az esés állandó sebes
ségét 3 s^ - ra  becsülte. Ez kétségkívül elég kicsiny
sebességérték és egészen fölfoghatóvá teszi, hogy az 
ember jól bírja Dr. Koschei — írja — oly kényelme
sen érezte magát, hogy akár képes levelezőlapot is 
tudott volna írni. Keztyűjét felhúzta, majd levetette, 
szemére védöüveget tett, és figyelte az alul összesza
ladó embertömeget. 250 m magasságban mozgó lég
rétegbe jutott, minek következtében erős ingamozgáso
kat végzett. Az alul lévő meleg és így ritkább légréteg 
pedig azt okozta, hogy sebessége megnövekedett, úgy
hogy 4—5 sebességgel érte el a talajt. Esése az
500 méteren át 3 perczig^tartott.

Szerinte az a lebegőernyő, melyet a német hadse
reg használ, teljesen veszélytelenné teszi a nagy ma
gasságokból való leugrást. K. A.

Tudományos és technikai újdonságok.
K o rm á n y o zh a tó  to rp e d ó k .  Ki ne ismerné a 

torpedók szerepét a tengeri háborúban, hiszen egyike 
a legrettegettebb fegyvernemeknek. Hatásképességét 
annak a rengeteg sok hajónak pusztulása igazolja, a 
melyek az ily lövedékek áldozatául estek. A torpedók 
súlya elég nagy, kisebb jármüvek — különösen a tenger
alattjárók — csak korlátolt számban vihetik magukkal 
Minden lövedék előállítási költsége egy egész vagyont 
képvisel, s így nagyon természetes, hogy fokozottabb 
mértékben ügyelnek, hogy minden torpedó czélt is ta
láljon. A czélt nem talált torpedó a szabadhajózásra is 
veszedelmet jelent; igaz ugyan, hogy a torpedó egy 
bizonyos idő eltelte után automatikusan a tenger fene
kére sülyed, de addig is az úszó aknákkal egyenrangú 
veszedelmet rejt magában.

Különben is, főleg pedig a felsorolt okoknál fogva, 
már a torpedó feltalálása óta foglalkoztatja az elméket, 
hogy a torpedót kormányozhatóvá tegyék. Az idevonat
kozó kísérletek már évtizedek óta folynak, de eddig 
sok eredménynyel nem jártak ; csak a legújabb publi-
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káiások nyújtanak némi reményt, hogy ez a kérdés is 
a gyakorlati követelményeknek megfelelően megold
ható lesz.

Elsősorban is a szikratávirásnál alkalmazott elektro
mos hullámokra gondoltak. A torpedó nagy sebessége

a czél nagy távolsága, úgy látszik, legördíthetetlen nagy 
akadályokat gördítettek a probléma ily irányú megol
dása elé.

Az amerikai John Layes Hammond és B. T. Meiszner 
fénysugarakkal iparkodnak a torpedó kormányozható- 
ságát elérni, a szelén ismeretes fényérzékenységét segít
ségül híva. Ismeretes, hogy a szelén elektromos vezető- 
képessége emelkedik, ha azt fénysugarak érik. A fel
fedezők gondolatának a szelén .ezen tulajdonsága ké
pezi alapját. Berendezésük lényegét az 1. ábra 1. rajza 
tünteti fel.

A fénysugarak (1.) a torpedóra felszerelt szekrényen 
(6) két lencsén (2 és 4) keresztül 3 és 5 szelénczellára 
esnek, azt hatásossá teszik, miáltal egy elektromotor (7) 
áramköre záródik, a motor forgásba jön, a melynek fogas 
tárcsája megfelelő áttétellel a függőleges kormánylapá
tot működésbe hozza. A találmány további részleteit 
a feltalálók még titokban tartják. A gyakorlati alkalma
zást a 2. rajz tünteti fel. A háttérben ellenséges hajók 
láthatók. A pontozott vonalak mutatják, hogyan 
követi a torpedót a fényszóró útjában. A matróz 
távcsövön át figyeli a kilőtt torpedót, balkezével a

2. ábra.

fényszórót megfelelőleg szabályozza és a szelén- 
czella fényérzékenységének felhasználásával annak pá
lyáját korrigálja. A kormányzás mindenesetre úgy tör
ténik, hogy a lövedék lehetőleg az ellenséges hajó 
közepét, a kazán és gépberendezés helyét találja 
el. A találmánynak azonban még hiányai vannak. A

szelén ebben az alkalmazásában teljesen megbízhatónak 
nem bizonyult, a fényszóró pedig egyrészt az ellenséges 
ütegeknek kitűnő czélpontot mutat, másrészt igen jó 
figyelmeztető, hogy az ellenséges hajó idejében elme
nekülhessen. A tengeralattjáróknál még az az eshetőség 
is felmerül, hogy a torpedó kormányzása csak a víz 
felszínén lehetséges. Általában pedig napsütéses erős 
világításnál a fényszóró használata korlátolt.

O. Leon, svéd kapitány, más utakon keresi a meg
oldást. A torpedóra készüléket szerel, a mely az ellen
séges hajó csavarjának zajára reagál, s a torpedó a 
zaj irányában fut. Gondolata körülbelül a következő: 
(l.ábra 2. rajz) a) és b) az ellenséges hajók csavarját 
képviselik; két mikrophon (1) vezetékkel (2) van a 
beállitókészülékkel (3) összeköttetésben. Innen vezeté
kek (4) haladnak két elektromágneshez (7), a melyek a 
kormánylapátot (9) hozzák működésbe. Az áramot egy 
telep (ö) szolgáltatja. A telepet óraszerkezet (5) zárja, 
de csak a kilövést követő abban az időben, a melyre 
a beállító-készülék állítva van. Ennek az a czélja, 
hogy a torpedó irányítására a saját hajó csavarjának 
zaja befolyással ne legyen. (8) a kormánykeresztet, (10) 
a csavart képviseli. A függőleges helyzetű kormányt az 
elektromágnesek hozzák működésbe. A mikrophonokat

érő zaj szerint hol az egyik, hol a másik elektromág
nes lesz hatásosabb, a kormánykereszt hol jobbra, hol 
balra fordul, a kormánykereszthez erősített függőleges 
kormány pedig ezeket a mozgásokat követi. A feltaláló 
még a torpedó úszási mélységét szabályozó kormányt 
ugyanilyen elvek szerint automatikusan akarja szabá
lyozni.

Amerikából egy újabb találmány híre érkezik. A tor
pedóhoz fülke van építve, a melyben egy matróz ül, a ki 
a torpedóval együtt kirepül és a torpedót folyton a czél 
felé kormányozza (3. ábra). Az ellenséges hajótól kis 
távolságban a matróz fülkéjét néhány kézmozdulattal 
a torpedóról lefejti, 180°-kal megfordítja s mint csolna- 
kot, saját hajójához való visszatérésre használja fel. 
Alig szükséges felemlíteni, hogy az ilyen vállalkozás 
mennyi veszedelemmel van összekötve.

A felsorolt elrendezések mindegyikében van valami 
egészséges gondolat. Nem lehetetlen, hogy a technikai 
készségek tökéletesedésével a problema teljes megol
dása lehetséges lesz.

Hauser Ignácz.
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KÖNYVSZEM LE.
„Délen.“

A háború vértől dagadó és szennytől tajtékos óczeán- 
jában oly végtelenül jól esik kis időre kimenekülni arra 
a verőfényben ragyogó, illattól terhes levegőjű, virá
gokban és az emberi művészet és műveltség megragadó 
emlékeiben gazdag zöldelő szigetre, a mit Berzeviczy 
Albert-nek — az Italia és a Cinquecento finom lelkű 
szerzőjének új könyve: a Délen czímü — oly meg- 
ragadóan és elbűvölően képvisel.

Az előszó, mely a könyvet megnyitja, maga egy 
kis műremek. Még eddig könyvalakban össze nem 
gyűjtött délvidéki útirajzainak eme sorozatát — az élet 
kora hajnalán elhúnyt kedves unokája emlékének szen
teli a szerző, mert ez a kötet .éppen annak a tíz és 
fél évnek irodalmi termését öleli fel“, mely alatt a kis 
fiú mosolygó gyermekarcza világította meg a szerető 
nagyapa életének útját. De más értelemben is válást 
jelent e könyv: a szerző, Olaszország rajongó vándora, 
az olasz renaissance-nak Magyarországon legjobb is
merője, „pose és frázis nélkül, nem tagadva meg, nem 
is bánva meg régi vonzalmát", búcsúzik Italiától, mert 
öregebbnek érzi magát, hogy sem bevárhassa „az idő és 
a viszonyok gyökeres megváltozását“, mely nélkül pedig 
olaszországi út magyar emberre ma nem is képzelhető.

Berzeviczynek teljesen igaza van; abban is, hogy 
nincs miért kiközösítenünk gondolataink és érzéseink 
ragyogó világából a természet és művészet gyönyörű
ségeinek és a történeti nagyszerű emlékeknek ama 
földjét, a melyet Carlyle méltán nevezett el minden 
művelt ember hazájának, — s abban is, hogy egy
előre — ha haragban égve is, ha fájdalmas érzéssel 
bár — le kell tennünk itáliai kirándulásainkról. De ter
mészetes, hogy ez az elfordulás nem lehet örökös, 
annál kevésbbé, mert hiszen Itáliában nem a mai, erő
sen elfajzott olasz népet s különösen nem annak 
hitvány politikai vezéreit kerestük eddig is. Ezeket, 
lehet, hogy mindörökre megútáltuk most, de viszont 
bizonyos, hogy Itália földjét, művészeti kincseit és tör
téneti emlékeit sokkal jobban szeretjük, hogy sem a 
háborús láz kitombolása után repeső szívvel vissza ne 
vágynánk utánuk s vissza ne térnénk hozzájuk.

A könyv tizennyolcz fejezetre oszlik. Ezek nagyobb- 
része Olaszországról, közben egy a Dardanellákról és 
nehány Görögországról szól.

Bologná-va\ kezdődik e magas színvonalú útirajzok 
gyönyörű sorozata, a világ legrégibb egyetemének bol
dog városával, mely már a XIV. században arany érmen 
hirdette a maga főfő büszkeségét: „Bononia docet“ — 
.Bologna tanít“. Ez az egyetem a mi művelődéstörté
netünkbe is belejátszik, mert magyarok nemcsak tanul
tak, hanem tanítottak is Bolognában, ez utóbbiak közt 
a hires Sambucus vagy Zsámboky János. A Madonna 
di San Luca hegyi útján felzarándokolt szerző a ma
gasból végigtekintve a Reno-völgy mentén emelkedő 
Apennineken, melyeken túl a viruló Toscana terül el, 
méltó elragadtatással kiált fe l: „Boldog föld, a melyen 
a hegyek és folyók a természet és emberi szellem ily 
változatos világait kötik egyetlen országgá össze!“

A velenczei Lagúnákon fel s alá bolyongva „a ten
gerből született város“ több helyén s környékén — tel
jes joggal állapítja meg a szerző, hogy ha Olaszország 
amaz egykori elsősége, hogy a legtöbb és legjelesebb 
művészt adta a világnak, ma már elvitázható is — 
„népét és földjét még mindig megilletheti a dicsőség 
abban, hogy legtöbb anyagot szolgáltat a művészetnek“-

Pesaro-ba — a „pesarói hattyúdnak, Rossininek, a 
jeles zeneköltőnek szülővárosába, s innét a remek fek
vésű szomszédos Urbino-ba, a Rafael szülőhelyére vezet 
aztán bennünket a könyv, mely utóbbi ama kevés olasz 
város közé tartozik, melynek legnagyobb nevezetességét 
nem templomai adják meg, mert legmegkapóbb építészeti 
műemléke a fejedelmi palota a XV. század hatvanas 
éveiből s mit dombormű-ornamentikája tesz művészi
leg igazán becsessé.

A római Capella Sistina — melyről a következő 
fejezet szól — a IV. Sixtus pápa idejében — a mi Mátyás 
királyunk korábán - - épült a Szent Péter-templom mellé, 
s máig a világ legnagyobb kápolnája, a renaissance 
legnagyobbszerü remekműveivel ékes. A kápolna meny- 
nyezetét — II. Julius pápa parancsára — Michelangelo 
díszítette fel leghatalmasabb művével, melyben „min
dent megfestett, a mit ecsettel alkotni lehet“, benépe
sítvén a kápolna mennyezeti falát „a lélek minden indu
latától mozgatott“ emberi alakokkal, „a Cinquecento 
művészetének legsajátabb ideál“-jaival, s megteremtvén 
minden időkre a képzőművészet számára az Atyaisten 
alakját. III. Pál pápa nemes becsvágytól ösztönözve, 
újabb megbízást adott a lánglelkü művésznek, s így 
készült el a kápolnában az oltár fölötti falon 1541-ben 
Michelangelo másik hatalmas frescója: a végítélet, 
mely azonban már „magán viseli az öregség elsötétülő 
világnézletének és a körülötte megváltozott kornak ki
nyomatát“. II. Julius pápa közvetlen utóda, X. Leó, 
mialatt Michelangelo a mennyezetképet festette, megbízta 
az ugyanakkor a vatikáni Stanzák falképein dolgozó 
Rafaelt, hogy a sixtusi kápolna szőnyegei számára fesse 
meg az apostolok cselekedeteit ábrázoló cartonokat, mik 
a nagy mesternek compositio tekintetében talán legkivá
lóbb alkotásai lettek. Miután még Botticelli-nek, Luca 
Signorelli-nek, Perugino nak, Pinturicchio-nak és Ghir- 
landajo-nak müvei is gazdagítják a Sistinát — valóban 
igaza volt Goethének, mikor azt mondta, hogy e hely 
látása nélkül el sem képzelhetjük, hogy mit tud alkotni 
az em ber!

A Michelangelo két hatalmas művének remek ismer
tetésében Berzeviczy különös bizonyságot tesz művészeti 
biztos érzékéről s művészettörténeti alapos tudásáról.

A történetíró Muratori-nak híres városába, Modená ba 
tévén egy fejezetben a szeretetreméltó szerzővel kirán
dulást s ott kigyönyörködvén magunkat a finom ízlésű 
és bőkezű Esték idejében működött Mazzoni és Bega- 
relli festett agyagszobor-csoportozataiban — ismét Ró
mába térünk vissza, ezúttal a vatikáni Heliodor szobába, 
mely Rafael képeinek köszöni hírét. „A bolsenai mise“ 
képében a Rafael művészete koloristikus hatás és való 
szerűség tekintetében tetőpontját éri e l ! A többiben 
Szent Péter kiszabadulását, Heliodornak a templomból 
történt kiűzetését, Leó pápa és Attila találkozását fes
tette meg Rafael, s mind e kép — mint Berzeviczy a 
szép fejezet végén elragadtatással, de teljes igazsággal 
hangsúlyozza — „a századokon átható harsonaszóval 
hirdeti, hogy bennök Rafael él, mert Rafael halhatatlan.“

Az 1912. év tavaszán Görögországnak az ókori 
történet és művészet emlékeitől megszentelt földjét járta 
be Berzeviczy, s ez útjáról az Olympia, Athéni benyo
mások, Eleusis, Argolis és Delphi czímű fejezetekben 
számol be, eléjök tévén a Dardanellák-ról szólót, hol 
ugyanez alkalommal járt.

A testi nevelés szent ügyéért annyira lelkesedő s 
érdekében annyit dolgozott Berzeviczyt görög földön 
méltán vonzotta leginkább Olympia, a hol a „verseny
játékokban betetőződő görög gymnastika az egész ókori
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görögség életére, testi és lelki fejlődésére, tetteire és 
szellemi alkotásaira“ oly döntő hatást gyakorolt. Az 
olympiai játékok győztesei nem kaptak egyéb pálya
díjat, mint egy koszorút a szent olajfa lombjából s égy 
pálmaágat, — de ezek „az erő és halhatatlanság jel
vényei“ voltak, s Pindaros valamennyi görög felfogását 
tolmácsolta, mikor azt mondta, hogy nincs nemesebb 
győzelem az olympiáinál. Az ókori művészettörténet 
XVIII. századbeli nagy vezéralakjának, a német Winckel- 
mann-nak lelkében villant meg először az olympiai ása
tások gondolata, de — egyes kísérletek után — csak 
Curtius-nak, a hires német történésznek sikerült e kér
dést dűlőre vitetni, fenséges tanítványának, az akkori 
porosz trónörökösnek — a későbbi Frigyes császárnak 
lelkes közbenjárására 1875-ben megkezdvén Német
ország a tervszerű hatalmas ásatási munkát — „mely
ről (Berzeviczy szavaival) elmondhatjuk, hogy majdnem 
mindent föltárt, a mi a régi alkotásokból még létezik 
e helyen, örök dicsőségére a nagy győzelme után az 
emberi művelődés békés szolgálatára kész német biro
dalomnak“. Hogy pedig az olympiai játékok szokása 
is új életre kelt — az már a francziák érdeme. Athén
ben volt a korunkbeli első olympiai verseny — a mű
velt nemzeteknek, köztük a magyarnak is — részvéte
lével. Azután volt még néhány verseny — melyekre 
(pedig nem is olyan régen voltak) visszagondolva, 
szinte fájdalmasan kérdezhejük, hogy hová lettek 
azok a szép idők, mikor Európa népei nemes verseny
ben vetélkedtek egymással olympiai játékok keretében I

Athéni benyomásairól rendkívül érdekes külön feje
zetben számol be Berzeviczy. Szent áhítattal, szinte 
saru megoldva lép a szerző Athén földjére s a Parthe
non! szemlélve, elragadtatva kiált fel, hogy „a görög 
nép valóban nem hiába élt, mert megalkotta a leg
nagyobbat, a mit az emberiségnek hátrahagyhatott“ . . . 
„A lélek egyensúlyának — mondja tovább — és a 
szellem concentratiójának igazi diadalát látjuk és érez
zük a görög fénykor világnézletének ebben a kővé vált, 
magasztos vallomásában“.

Majd Eleusis-ba — az első szántóvetők boldog hazá
jába, a görögök legfontosabb vallásos középpontjába, 
az ősi mysteriumok színterére érünk, innét pedig Argo- 
lis-ba visz utunk a szerzővel, s vele együtt mi is „hisz- 
szük, hogy az emberiségnek volt egy tavaszkora, a mely 
minden idők szemlélője előtt tavaszként fog tündökölni, 
hogy a szépségnek vannak törvényei és megnyilatko
zásai, a melyek az évad divatjával nem veszíthetik el 
sem érvényüket, sem hatásukat“.

Most a jósdájáról emlékezetes Delphi következik, 
Apollo szent városa — a mely helyet, ha valaki nem 
látta, az „Görögországot tájképi szempontból nem 
ismeri“. Megállunk a Kastalia-forrás mellett, hol most 
modern kőmedenczébe csorog a jövendőmondó ihlet 
erejével felruházott egykori szent víz. Megnézzük a 
múzeumot, mely különösen felírásos kövekben gazdag. 
De legnagyobb kincse a múzeumnak a hires „Kocsis“- 
szobor — „egyike a görög művészet ama csodáinak, a 
melyek fölött talán sohasem fognak megszűnni ámulni".

Szerzőt útja ismét visszavezeti Itáliába. Még 
első fuvalma sem érzett a világháború orkánjának, 
mikor 1914 tavaszán a Vatikán kertjeit járta Berze
viczy, bűvösen szép alkonyaikor. („ Vatikáni alkony.“) 
Azután — olaszországi utazásai közben először — 
Siciliát keresi föl, a kúszó virágok honát, „a szigetek 
királynéját*. Külön fejezetekben szól Palermo-ról és Mon- 
realeró\. Palermói a természet és az emberi kert-cultura 
elragadóan gyönyörű várossá tette, de óriás méretű

dómja is „leírhatatlanul nagyszerű benyomást tesz a 
a nézőre“ s különös megilletődést kelt Hohenstauffen 
Fridrik császár sírjával,, kit „világtörténelmi szerepe“, 
„a korát mozgató legnagyobb ellentétek ütközőpont
jává“ s „a renaissancenak és bizonyos tekintetben a 
reformatiónak is“ előfutárává tett. „Monreale kathedrá- 
lisa a normannkori templomépítés legnagyobbszerű 
emléke“, a hozzácsatlakozó kolostorudvar pedig „a 
középkori kolostorépítésnek valódi csodája“. „Itt érez
zük át — írja Berzeviczy — szinte irígylő vágyakozás
sal a köépkori kolostorélet igénytelenségének csodás 
gazdagságát. Azt az elzárkózást a külvilágtól, a befelé 
fordulást egy csöndes belső világ kimeríthetetlen, rej
télyes mélységei felé ; azt a megosztását az életnek a 
templom, a czella, a kolostorudvar és a kert csöndes 
változatossága, az elmélyedő munka, épületes társalgás, 
ima, természetszemlélet és elmélkedés oly egyforma és 
mégis oly dúsan kielégitő és jutalmazó napirendje 
között, a melybe a világnak csak távoli, elhaló moraja 
s csak ködpárába összefolyó élete hatol be. . . A lélek
nek ez a világa mintha elveszett volna ránk nézve; itt, 
egykori virulása helyén, mintha síri lehelletét éreznők“.

Siciliát járva, Girgenti-be jut a szeri ő, az egykori 
Akragasba, mely város Pindaros szerint „az emberi lakó
helyek Iegszebbike“ volt, s mely „legnemesebb virág
zását . . . abban az időben érte el, a mikor szabad 
köztársaságként szervezett álladalmát az ókor egyik 
legtüneményesebb jelensége irányította“ — t. i. Empe- 
dokles, a tudós és költő, kuruzsló és emberbarát.

1915 tavaszán — mikor a nagy háború már javában 
dühöngött, de Olaszország, ha nem is hű szövet
ségesünknek, de még — legalább felénk — semleges
nek mutatkozott — a fáradhatatlan Berzeviczy vissza
tért Siciliába s az egykori fővárost, Siracusát kereste 
fel, mit viszont Cicero — a Siciliát kormányzó rabló 
Verres elleni beszédek nagynevű írója — a „világ leg
szebb városának“ nevezett. Siracusa legkiválóbb neve
zetességei a Latomiák, az elképzelhetetlen nagyságú 
kőbányák. Nevezetes a város környékén a Kyane folyó 
is, melynek partjain — és Európában sehol másutt — 
vadon terem a papyrus-nád. Legragyogóbb híressége 
pedig e régi görög városnak az úgynevezett „siracusai 
Vénus“, mely az ottani múzeumban van elhelyezve, s 
mely — bár, sajnos fej nélkül maradt ránk — „az 
élet melegét éreztető kidolgozásával az antik márvány
szobrok legjelesebbjeivel kiállja az összehasonlítást“.

Útja további folyamán — éppen nagypénteken — 
a virággal ékes, gyönyörű Taorminába látogatott el a 
Délen illustris írója, s alkalma nyílt érdekes megfigye
léseket tenni az ájtatoskodó nép életéből. Nevezetes 
itt a régi görög-római színház, a Teatro Antico, remek 
kilátással a tenger ragyogó tükrére s az Etna füstölgő 
ormára. Méltán mondta Berzeviczy: „Micsoda költé
szetnek és micsoda művészetnek kellett annak lennie, a 
mely a természet ilyen megnyilatkozásainak a hatásával 
versenyre mert kelni! “ .........

„A taorminai antik színház — így végződik a fejezet, 
s egyben a könyv maga is — . . .  a legméltóbb hely 
arra, hogy rajta búcsút vegyünk Siciliától és — akár 
Itáliától i s ; mert talán ez a hely az, a hol a természet 
és az ember legjobban megértették egymást s a hol 
jobban, mint bárhol, tudjuk az egész emberiség lelkét 
átölelni, s átérezni mindazt, a mit elődeink e földön 
évezredek óta élveztek és megálmodtak.“

Berzeviczy — a Délen, az Itália, a Cinquecento, a 
Beatrix királyné szerzője, ki most az absolut korszak 
politikai történetét tárgyaló nagyszabású művét írja —

51*
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tudományos irodalmunk legkiválóbb művelői közé tar
tozik, mondhatni azon kévéseink közé, a kik az aestheta 
finom érzékével, a szépíró előkelő tollával dolgozik, 
a franczia tudósok példája nyomán igazolva, hogy a 
tudományos munkának nem kell szükségképpen nehéz
kesnek, formátlannak, száraznak lennie, hanem inkább 
hogy a tudományos munka becsét a finom és válasz
tékos írás s a költői érzék csak emeli, s az se baj, 
ha a müveit olvasóközönség is megérti a művet, nem
csak a czéhbeli tudósok. Berzeviczy a nálunk általában 
elég ritka litterary gentleman-ek ama fajtájához tartozik, 
a mely messze felülemelkedik a műkedvelés színvona
lán s a tudományos irodalmat az aesthetika és szép- 
irodalom előkelő és élvezhető formái közt műveli. Ta
nulunk müveiből és gyönyörködünk bennük. Szereti, 
megszeretteti és előbbre is viszi a tudományt — ez 
Berzeviczy írói pályájának legjellegzetesebb sajátsága s 
egyben legnagyobb érdeme.

A Délen nyomdai kiállítása teljességgel méltó a 
tartalomhoz, s ezért a Franklin- Társulat mindig ízléses, 
mindig megbízható nyomdáját illeti a dicséret. A ragyo
góan fehér krétapapír, a finom és tiszta nyomás s a 
művészi képek művészi reproductiója nemcsak minden 
elismerésre érdemes, hanem a mai nehéz viszonyok 
közt egyenesen csodálatot kelt.

A betűrendes tárgy- és névmutatóval is ellátott, 
346 lapra terjedő, mindenképpen elsőrangú könyv ára 
20 korona. —ly.

Fekete Lajos és Blatfny Tibor: Az erdészeti 
jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar 
államterületén. Két kötet, Vili -j- 793 -j- 150 oldal, öt 
térképpel, tizennyolcz mümelléklettel és számos szöveg
közti képpel. Selmeczbánya, Joerges Ágost özvegye és 
fia könyvnyomdája, 1913. Ára 30 K.

Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szö
vetségének 1914-ben Budapesten tervezett kongressu- 
sára készült ez a munka, de időközben kiütött a háború, 
a kongressus eltolódott, sőt várakozáson túl eltolódott 
úgy hogy szükségesnek látszott a kongressus nélkül is 
közzétenni, illetve forgalomba bocsátani ezt a köny
vet. Ez magyarázza, hogy egy 1913-ról datált műről 
csak most emlékezhetünk meg : eddig várta a béke fel
támadását titokban, — most várni fogja a nyilvános
ság előtt.

Alapvető forrásmunka ez a mű, mely fényes bizo
nyítéka annak az eredményes együttmun-kálkodásnak, 
mely hazánkban az erdészetet és a botanikát össze
fűzi, a mint erről már m ásutt1 részletesebben megem
lékeztem ; nemcsak szerzőinek biztosít komoly szere
pet a magyar tudományos irodalomban, hanem büszke
sége lehet minden magyar tudósnak is.

Fekete Lajosnak, erdészeink nemrégen kidőlt hatal
mas alakjának 40 éves fáradozásait koronázza ez a két 
vaskos kötet, ő már 1876-ban papírra vetette a terve
zetet s azóta vasakarattal fáradozott megvalósításán. 
Másutt is készülnek hasonló művek, örömmel kell ki
emelnünk, hogy legelőször mégis nálunk jelent meg ez 
a munka, sőt itt már előkészített talajra talált akkor is, 
mikor az említett nemzetközi kongressusson a tervek 
felmerültek s azoknak végrehajtását elhatározták.

A mű tulajdonképpen négy részre oszlik, melyből az 
első három az I. kötetben, a negyedik a II. kötetben 
van s ez a negyedik rész nem egyéb, mint a tábláza

tokba összefoglalt eredeti nyers anyag, melyhez az ada 
tokát az egész magyar erdészeti kar szolgáltatta, úgy 
hogy a szerzők büszkén s joggal büszkén emelik ki az 
előszóban, hogy „ez a munka a magyar erdészet együt
tes munkájának tekinthető, aligha van uradalom, vagy 
erdőkezelőség, mely anyagot ne szolgáltatott, tájékoz
tatást, felvilágosítást ne küldött volna". Az erdészeken 
kívül botanikusaink is, közvetve (irodalmilag) vagy köz
vetlenül sokban segítségükre voltak a szerzőknek.

A vízszintes elterjedésre vonatkozólag aránylag kevés 
újat ad a mű, de azért ad újat is, így egyik legérdeke
sebb és legértékesebb fafajunk, a magyar-tölgy (Quer
cus conferta) északi határa Szilágy vármegyébe jutott 
holott eddig Bihar megyében szerepelt Egyes érdeke
sebb fajok, így a tiszafa, meg a magyar orgonacserje 
s hasonlóképpen a szelídgesztenye minden egyes termő
helye nagy pontossággal van összeállítva.

A magassági elterjedés adatainak vidékek szerint 
való összeállítása és áttekintése teszi ki a munka leg
nagyobb részét Ebből közlöm a könyvnek nehány fon
tosabb fafajunkra vonatkozó átlagadatát:

Alsó 1 Felső
országos átlag

határ m-ben

lúcz . . . . Picea excelsa . . 800 1540
jegenyefenyő . Abies alba . . . 640 1260
erdei fenyő. . Pinus silvestris . 380 1180
fekete „ . . „ nigra . . 350 1100
czirbolyafenyő . „ cembra 1420 1750
vörösfenyő . . Larix decidua 680 1480
tiszafa . . . Taxus baccata 570 1080
bükk . . . . Fagus silvatica 370 1300
kocsányos tölgy Quercus robur . — 620
kocsányi, tölgy „ sessilis . — 700
cser . . . . „ cerris — 670
magyar tölgy . „ conferta. — 480
molyhos „ „ lanugin.. — 590

Szerzők azonban nem elégedtek meg a rendelkezé
sükre álló adatok felhalmozásával és összefoglalásával, 
„Kísérlet a főbb tenyészeti tényezők befolyása mértéké
nek megállapításához“ czímmel érdekes élettani össze
foglalást is adnak.

Minthogy a mű német nyelven is megjelent, bizo
nyára útmutató lesz a hasonló czélú külföldi munkák 
részére is.

Nem czélom, a részletekbe is belemenni s azért 
részletesebb megjegyzéseimtől eltekintek, csak annyi 
említek, hogy még ezt a munkát sem tekinthetjük erről 
a rendkívül érdekes és fontos tárgyról véglegesnek, így 
a Tilia tomentosa északi határát máris kiegészíthetjük 
a debreczeni és nyírségi adatokkal stb Bizonyos azon
ban, hogy a végleges összeállítás már alig-alig fog el
térni eme mű eredményeitől.

A pompás heliogravure mellékletek hazaiak. Érde
mes lenne őket külön is forgalomba hozni, sőt a leg
többje képes levelezőlapnak is nagyon alkalmas lenne. 
A nyomda munkája is kifogástalan.

Dr. Rapaics Raymund.

1 Magyar Figyelő, 1917 január, 127. old.
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A szerkesztőségnek beküldött könyvek:1
Clausewitz Károly: A háborúról. Ford. br. Hazai 

Samu. 2 kiad. Athenaeum kiadása. Ára 20 K.
Bánó Miklós: Statistikai ábrázolás izotamin réteg

vonalakkal. Pátria irod. váll.
Harsányi István: A sárospataki Rákóczi-könyytár és 

katalógusa. A Sárospataki Főisk.-könyvt. kiadása. Ára 3 K.
Révai Mór: A magyarság ügye a külföldön. Révai- 

kiadás. Ára 5 K.
Révai Mór: Magyar demokráczia — magyar választó

jog. /?éva/-kiadás. Ára 7 K.
Márki Sándor: Magyar középkor. ,,Élet“-kiadás. Ára 

7 K.
Fraknöi Vilmos: Egyháznagyok a magyar közép

korból. „Élet"-kiadás. Ára 7 K.
A Petőfi-Társaság Évkönyve 1916 ban. Szerk : Pakots 

József. A Petőfi-Társaság kiadása.
Emlékfüzet Arany János születésének századik év

fordulójára. Kiadja a Debreczeni Csokonai-Kör. Ára 1 K.
Gróf Dohna-Schlodien Miklós: A diadalmas Mőve 

második útja. Ford /7olló Márton. Az Athenaeum kiadása. 
Ara 3 K.

Surányi Miklós: A trianoni páva. Singer és Wolfner' 
kiadása. Ára 4 K 50 f.

Surányi Miklós: A szent hegy. -  Regény. — Singer 
és Wolfner kiadása.

Kuzrin Ivánovics Sándor: A párbaj. -  Regény. — 
Ford.: Balla Mihály. „Athenaeum-Könyvtár“. Ára 3 K.

Berde Mária: Az örök film. — Regény. —„Athenaeum- 
Könyvtár“. Ára 3 K.

Pártos Zoltán: Fekete ködök alatt. — Regény. — 
Az Athenaeum kiadása. Ára 3 K.

Csathó Kálmán: Most kél a nap. — Regény. — 
Singer és Wolfner kiadása. Ára 6 K 50 f.

Mikszáth Kálmán: Különös házasság. — Regény. — 
Két kötet. Révai- kiadás. Ára 10 K.

Rákosi Viktor: Új fakeresztek. Révai-kiadás. Ára 
6 K 50 f.

Rákosi Viktor: Don Karaszkó és egyéb elbeszélések. 
Révai kiadás Ára 8 K.

Pékár Gyula: A szép Pongrátzné krinolinja és egyéb 
elbeszélések. Gr/Y/kiadás.

Herczeg Ferencz: Árva László király. — Szomorú
játék. — Singer és Wolfner kiadása.2

Bródy Sándor: A dada. — Erkölcsrajz 3 felv. — 
Az Athenaeum kiadása. Ára 3 K.

E Sheldon: Románcz. — Színjáték. — Ford. Ilellai 
Jenő. Lompel kiadás. (Fővárosi Színház műsora). Ára 
1 K 60 fill.

Méray-Horváth Károly: Új világ felé. — Regény.— 
Az Athenaeum kiadása. Ára 8 K.

Gyóni Géza: Élet szeretője. — Versek. — Az Athe
naeum kiadása. Ára 3 K 50 fill.

Ifj. Gál Mózes: Fata Morgana, — Öt elbeszélés.— 
Az Athenaeum kiadasa. (Modern Könyvtár). Ára 1 K.

Berkes Imre: Bülbül hadnagy. Az Athenaeum ki
adása. (Modern Könyvtár). Ára 80 fill.

Lakatos László: A pók. — Elbeszélések. — Az 
Athenaeum kiadása. (Modern Könyvtár). Ára 80 fill.

A Lampel r.-t. kiadásában s Radó Antal szerkeszté
sében megjelenő Magyar Könyvtár füzetei:

Bársony István: Vadásztáska. Ára 72 f. — Orczy 
Ernő: Lady Moly kalandjai. Ára 72 f. — Bródy Sán
dor: A kőtörő és egyéb elbeszélések. Ára 36 f. — 
Dräsche-Lázár Alfréd: A kutyabőr és egyéb történetek. 
Ára 72 f. — Gagyhy Dénes: A székelyek. Ára 72 f.

1 E könyvek közül többet részletesebben fogunk 
ismertetni.

2 E darabról az e számban megjelent Színházi levél
szól.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Jupiter 9. holdja felfedezésének körülményeiről.

Az Uránia 1914. évfolyamának utolsó lapján emlí
tettük, hogy Nicholson 1914 július 22-én felfedezte 
Jupiter 9. holdját a Lick-observatorium Grossley-reflec- 
torával. A felfedezés közelebbi részletei azonban csak 
most váltak hozzáférhetővé. Ezek szerint felfedezése 
idejében az új hold nagyon közel járt a 18-adrendü 8-ik 
holdhoz s vele majdnem teljesen azonos mozgással bírt, 
minek következményeképpen az új hold a 8-ik hold után 
vezetett s három órán át exponált lemezen pontszerűen 
rajzolódott le. A felfedezés napját követő tíz napon át 
végzett megfigyelések alapján a Leuschner-féle mód
szerrel végzett pályaszámítás három lehetséges meg
oldásra vezetett. Egy elliptikus és egy hyperbolás pálya 
adódott Jupiterrel mint vonzási centrummal s egy hyper
bolás a Nappal mint vonzási centrummal. Hogy a 
három lehetséges pálya közül melyiken mozgott a 
Nicholson-féle objectum, az csak egy hónappal később 
derült ki. Az 1914 augusztus 23-án történt megfigyelése 
alkalmával az objectum positiója Jupiterrel mint von
zási centrummal bíró elliptikus pálya adta helylyel vágott 
össze. Az új holdat 1914 szeptember 14-éig sikerült 
követni s így javított pályaelemeit nagy pontossággal 
lehetett levezetni. Ezek szerint Jupiter 9. holdjának pá
lyája oly ellipsis, melynek excentrumossága 0-1105, a 
hold keringési ideje 2182 év és fél nagytengelye 0-166 
egység.

Saturnus rendszeréről.
A belső Saturnus-holdaknak 1905—1908. évi időköz

ben megfigyelt fogyatkozásai alapján H. Sruve meg
állapíthatta, hogy közepes távolánál Saturnus korong
jának félátmérője 8'75", lapultsága pedig^0098. Barnard 
pedig a wilsonhegyi Observatorium 60 hüvelyk-r.yílású 
reflectorával nyert Saturnus-felvételek alapján kimutatta, 
hogy a bolygó legkülső gyűrűje átlátszó, mint erre már 
Hepburn is rámutatott. Lowell az 1913—1914. évi idő
közben végzett megfigyelései alapján pedig azt mutat
hatta ki, hogy Saturnus Minas és Euceladus nevű hold
jainak keringési és forgási ideje egymással azonosak. 
E két hold periodikus fényváltozásai 043, illetve 0 34 
csillagrendnyi értékűek.

Lehullott meteor.
1914 október 13-án Lancashireben, Angliában este 

8 óra 45 perczkor eléggé felhős ég mellett egy fényes 
meteort észleltek déldélkelet—északészaknyugat irányú 
igen lassú mozgással, mely csekély magasságban menny
dörgésszerű robajjal robbant szét. A következő napon 
Wigan közelében, Appley-Bridgeben megtalálták részeit. 
A.Godlee-observatorium tagja, W. C. Jenkins megállapí
totta, hogy a felrobbant meteor a kőmeteorok csoport
jába tartozik és hogy 63% olivint, 32% enstatitot és 
5% kénkavicsot és fémes anyagokat, ezek között vasat 
és nickelt tartalmaz.

A csillagos ég 1917 deczember havában.
I. Állócsillagok.

Deczember közepén este lh l  óra körül a tavaszpont 
eléri legmagasabb állását a déli horizont fölött, az Ősz
pont pedig legmélyebb helyzetét az északi horizont alatt. 
Ezidőtájt a 0 óra 0 perez 0 mp. egyenes emelke
déssel bíró csillagok delelnek. Mikép helyezkednek 
el este 9 órakor a csillagok, azt 1. alatti rajzunk mutatja. 
Igen kedvező a Tejút helyzete is.
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II. Nap és Hold.
A Nap deczemberi útját 2b. ábránk mutatja; coordi- 

natáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát,.az idő
egyenlet és a napátmérő értékét deczember néhány 
napjára adja a következő táblázat.

X:
Bo

A Nap A Nap d 
Cl  n Idő- Nap

átmérőNUOJ
Q

emel
kedése elhajlása kelte ny. S 2 

<
egyenlet

1
ó. p. 
16 281 -21° 46 2'

ó. p.
7 26

ó p.
4 12

.o. p
8 48

p. mp. 
-11 06 32' 30 0"

11 17 117 -22  59 1 7 37 4 9 8 32 - 6 48 8 32 32 5
21 17 56 0 -2 3  26 8 7 44 4 11 8 27 -  1 57 9 32 34-2
31 18 40-3 -23  76 7 48 4 18 8 30 +  2 576 32 35 1

A nappal hossza deczember 22-éig 20 perczczel 
fogy, innen a hó végéig 4 perczczel nő, 22-én délelőtt 
11 óra 20 perczkor a bak jegyébe lép a Nap. Ezzel 
kezdődik a csillagászati tél. Deczember 14-én nálunk 
nem látható gyűrűs napfogyatkozás lesz.

A Hold deczemberi útját 2a. és 2b. ábráink jelzik. 
Fény változásának főphasisai a következő napokra esnek: 
Deczember 6-án délután 3 ó. 30 p-kor utolsó negyed,

. 14-én délelőtt 10 ó. 34 „ újhold,
„ 21-én reggel 7 ó. 24 „ első negyed,
„ 28-án délelőtt 11 ó. 8 „ holdtölte

Deczember 6-án délután 4 órakor földtávolban, 18-án 
este 11 órakor földközelben lesz a Hold. Földtőli távolai 
e napokon 63 40, illetve 57 87 földsugár 1917 deczem
ber 28-án nálunk nem látható teljes holdfogyatkozás lesz.

III. Bolygók.
Mercur (5) deczember 24-éig előretartó, e napon 

éjfélkor megállapodik s hátráló mozgásúvá válik, alkony
csillag s átlag este 5V2 órakor nyugszik. Venus (?) előre
tartó, alkonycsillag, átlagban este 7 óra előtt nyugszik. 
Mars (c?) elöretartó, átlag éjfél előtt kel. Jupiter (2|) 
hátráló, egész éjjel látható. Saturnus (t>) hátráló közép
ben este 8 óra után kel. Uranus (&) előretartó, átlagban 
este 9 órakor nyugszik. Neptun (¥ )  hátráló, középben 
este V28 óra körül kel.

A nagy bolygóknak a Földtől való távolait a föld
pálya sugarában mint egységben kifejezve a hó néhány 
napjára adja a következő táblázat:
1917 decz. 5 ? c? 6 ¥

1 1 30 0-66 1-43 406 867 20-28 29-50
11 113 0-59 1 34 409 8-52 20-44 2937
21 0-90 0-51 1-24 4 15 8 40 20-58 29-25

IV. Tünemények.

a) Constellatiók: Deczember 3-án délután 3 órakor 
Neptun, 4-én reggel 7 órakor Saturnus együttállásban 
a Holddal. 6-án délután 3 órakor Mercur legnagyobb 
déli heliocentrumos szélességében. 7-én reggel 5 órakor 
Mars együttállásában a Holddal. 12-én reggel 6 órakor 
Mars negyedfényben a Nappal. 16-án reggel 1 órakor 
Mercur együttállásban a Holddal. 17-én délelőtt 11 óra
kor Mercur legnagyobb keleti szélességében; szögtávola 
a Naptól 20°19'. 18-án reggel 2 órakor Vénus, 19-én 
délután 6 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
26-án reggel 1 órakor Mars legnagyobb északi helio
centrumos szélességében. Ugyaneznap reggel 3 órakor 
Mercur felszálló pályacsomójában. Ugyaneznap délben 
Jupiter együttállásban a Holddal 30 án reggel 6 órakor 
Mercur periheliumában. 30-án este 10 órakor Neptun, 
31-én délelőtt 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.

b) Csillagfödések: Deczember 2-án reggel 0 óra 
428 p-kor 56 Geminorum 5 2-edrendü, 10-én délelőtt
8 óra 47 2 p.-kor 83 Virginis 56-odrendü, 16-án délután
5 óra 53 4 p.-kor f Sagittarii 5 1-edrendű, 19-én este
9 óra 13 3 p.-kor ■/. Aquarii 52-edrendű, 20-án este 8 
óra 0 5 p.-kor x Piscinus 49-edrendű, 25 én reggel 
1 óra 184 p.-kor X, Bélier 50-adrendű, ugyaneznap 
reggel 3 óra 56 7 p.-kor x Arietis 52-edrendű, 26-án 
este 11 óra 24 7 p.-kor 1 Gemini 43-edrendű, 28-án 
4 óra 0 2 p.-kor rj Geminorum 32-edrendű, ugyanez
nap reggel 7 óra 27 6 p.-kor d Germinorum 3‘2-edrendű, 
ugyaneznap este7ó.542 p.-kor 5 Geminorum 5'2-edrendü, 
29-én reggel 1 óra 29 3 p.-kor % Geminorum változó 
és 29-én este 8 óra 40-4 p.-kor X, Geminorum 5 0-ad- 
rendü állócsillag geocentrumos együttállása a Holddal, 
bekövetkező és nálunk is látható födéssel.

c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Deczember 1-én 
reggel 6 óra 54 p. 22 m.-kor Jupiter I. holdjának fogyat
kozása kilépéssel. Ugyanaznap este 10 óra 15 p. 50 mp.- 
kor III. holdjának fogyatkozása belépéssel. 2-án reggel 
0 óra 20 p. 23 mp.-kor III., ugyanaznap reggel 3 óra
6 p. 40 mp.-kor II., 3-án reggel 1 óra 23 p. 4 mp.-kor 
I., 4-én este 7 óra 51 p. 55 mp.-kor ugyanezen hold 
fogyatkozása kilépéssel. 9-én reggel 2 óra 15p45 mp.- 
kor III holdjának fogyatkozása belépéssel. Ugyaneznap 
reggel 4 óra 21 p. 33 mp.-kor. ugyanezen, reggel 5 óra 
41 p. 39 mp.-kor II., 10-én reggel 3 óra 18 p. 15 mp - 
kor I., 12-én este 6 óra 59 p. 11 mp -kor II. és este 
9 óra 47 p. 7 mp.-kor I. holdjának fogyatkozása kilé
péssel. 16-án reggel 6 óra 15 p 47 mp.-kor III. hold
jának fogyatkozása belépéssel. 17-én reggel 5 óra 13 p.

26. A Nap, a Hold és a bolygók út|a a csillagos égen 1917 deczember hóban.
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33 mp.-kor I., 18-án este 11 óra 32 p. 27 inp kor ugyan 
ezen hold, 19-én este 9 óra 34 p. 24 mp.-kor 11., 20-án 
este 6 óra 19 p. 11 mp.-kor I., 24 én reggel 7 óra 8 p. 
58 mp.-kor és 26-án reggel 1 óra 37 p. 54 mp.-kor 
ugyanezen hold 27-én reggel 0 ó. 6 p: 43 mp.-kor Ii., 
ugyaneznap este 8 óra 6 p 43 mp.-kor I. és 30-án 
délután 4 óra 26 p. 35 mp.-kor III. holdjának fogyat
kozása kilépéssel.

d) Gyűrűs napfogyatkozás 1917 deczember 14-én. 
1917 deczember 14 én délelőtt 10 óra 49 p. 38 mp.-kor 
budapesti középidőben Nap és Hold együttállásba jut
nak. E pillanatban

a Hold egyenes emelkedése 17 ó. 24 p. 27-34 mp.
a Nap 17 n 24 „ 27-34 „

a Hold elhajlása . . . .

O<N1 „ 4'  „ 57 9" V

a Nap „ .............. — 23° „ H ' „ 545'' n
a Hold félátméröje . . . „ 15' „ 48-2" y>
a Nap „ . . . „ 16' „ 15 0" n
s így a conjunctio pillanatában gyűrűs napfogyatkozás
nak kell bekövetkeznie.
A fogyatkozás kezdete általában decz. 14-én d. e. 3 ó. 26p. 
a gyűrűs fogyatkozás kezdete „ „ „ 9 „ 58 „
a centrális „ „ „ * „ 10 „ 0 „

1. A csillagos ég Budapesten 1917 deczember 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, lia háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1917 deczember hóban.
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a centrális fogyatkozás
valódi délben . . . .  decz. 14-én d. e. 8 ó. 26 p.

a centrális fogyatkozás vége „ „ „ 11 „ 27 „
a gyűrűs „ * » » » 11 » 29 »
a fogyatkozás vége általában „ „ d. u. 1 „ A  »
budapesti középidőben a Föld azon helyein következik 
be, melyeknek:

Greenwichtől számított 
földrajzi hossza 

36° 58' Gr-től nyugatra
86° 48' „
88° 30' ,
37° 47' „ keletre

156°20' „
154° 53' „
108°17' „

földrajzi
szélessége 
-3 4 °  20' 
—57° 42' 
-5 8 °  34' 
—89° 57' 
—55° 42' 
—54° 48' 
—30° 35'

A fogyatkozás tehát Dél-Amerika déli, Ausztrália 
nyugati, valamint az Atlanti és Indiai Oczeánok déli 
feleiben látható.

e) Teljes holdfogyatkozás 1917 deczember hó 28-án. 
1917 deczember 28-án délelőtt 11 ó. 10 p. 3 mp.-kor 
budapesti középidőben Nap, Föld, Hold czentrumai 
közel egy egyenesbe jutnak. E pillanatban :

a Hold egyenes emelkedése 6 ó. 26 p. 39 29 mp.
a Nap „ , 18 , 26 „ 39 29 „

a Hold elhajlása +22° 5'2 58-5" 
a Nap „ —23° 18' 30 5"

a Hold félátmérője 15' 20 3"
a Nap „ 16' 159"

Ezen adatok alapján a Hold teljesen belekerül a 
Föld árnyékkúpjába, tehát teljes holdfogyatkozásnak kel 
beállnia.
Afogyatkozáskezdeteáltalábandecz. 28-án d. e. 9ó. 21 p. 
a teljes fogyatk. „ „ „ „ „ 10 „ 54 „
a fogyatkozás közepe „ „ „ „ 11 „ 03 „
a teljes fogyatk. vége „ „ „ „ 11 „ 11 „
a fogyatkozás „ „ * d. u. 0 „ 44 „
budapesti középidőben.

A közölt időadatokban a Hold a következő helyek
zenitjében á ll:

északi
szélesség

121° 49' Gr.-től nyugatra 
144°17'
146° 17'
148°16'
170°48'

-f-23° 01' 
-\-22° 54' 
—(- 22° 54' 
+22° 53' 
+22° 46"

Ezek szerint a fogyatkozás kezdete látható Észak- 
és Dél-Amerikában, a Csendes-tengeren, Ázsia leg
szélsőbb északkeleti részében. Vége pedig látható Észak- 
Amerikában, a Csendes-tengeren, Kelet Ázsiában és 
Ausztráliában.

A fogyatkozás nagysága a holdátmérő részeiben ki
fejezve: 1011. A földárnyékba a Hold azon helye lép 
be,- mely a holdtányér legészakibb pontjától 72°-kal 
keletre van, s azon helye lép ki az árnyékból, mely 
ugyanettől a helytől 55°-kal nyugatra történik.

f) Hullócsillagok. Deczember 9 és 12-ike között a 
Geminidák rajzása folyik le. A raj egyedei 122 km-nyi 
átlagos magasságban tűnnek fel és 73 km-nyi átlagos 
magasságban tűnnek el, miközben átlagosan 96 km-nyi 
utat tesznek meg a levegőben 40 km/sec. középsebes
séggel. A raj sugárzási pontjának coordinátái:

, « =  7 ó. 20 p . ; Y =  +  38°.

Tass Antal.

Kimutatás
a József  főherczeg szobor-aíap vagyonáról.

XXXIII.
1. Első hadikölcsönben (a Leszámítolóbank

kezelésében)........................ 32,600-— K
2. Az Uránia-Színház tartozásának utolsó

részlete (beküldve a Leszámítolóbanknak) 412'— „
3. Lombardírozott II. hadikölcsönben tiszta

vagyon (a Leszámítolóbank kezelésében) 8827 45 „
4. Készpénz (a ni. kir. postatakarékpénz

tárban) ..................................................... 120-55 „
Összesen . . . 41,900 — K

Múltkori kimutatásunk . 40,24027 „
Vagyonszaporodás . 1719-7:3 K

Budapesten, 1917 november.
Böngérfi János, ,

az Uránia M.T t .  ellenőre, 
a szobor-alap kezelője.

Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás 
köszönetünket. A gyűjtőket — kik iveiket még be nem 
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés 
eredményével beszámolni. Á gyűjtőíveket — még ha 
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére. 
(Budapest, Vili., Mátyás-tér 14. sz., 1 em., 1.)

MEGHÍVÓ.
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLET

IOAZOATÓ-TANÁCSA
folyó évi deczember 20-án délután 1/2 6 órakor a

a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
helyiségében (Vili., Esterházy-utcza 14/16. sz.)

Ü L É S T
tart, a melyre az igazgató-tanács tagjait van szerencsém 

meghívni.

D r. F in á ly  G ábor,
titkár.

MEGHÍVÓ.
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLET
1917, évi deczember hó 20-án délután 6 órakor

a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
helyiségében (VIII., Esterházy-utcza 14—16. sz.)

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST TART.
A közgyűlés egyetlen tárgya az alapszabályok mó

dosítása.
Kérjük igen tisztelt tagjainkat, szíveskedjenek a köz

gyűlésen az ügy fontosságára való tekintettel minél 
nagyobb számban megjelenni.

A z  e !n ő k  ség .

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. .67538.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos, felolvasásainak 
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. 
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a 
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas 
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és 
értékesitéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai 
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare 
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. 
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23. 
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. — 
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély 
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a 
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. 
Első királyaink az Árpádházból. — 36. S$ent László 
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi 
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A 
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik 
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A 
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom 
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50. 
Hazai gyógyfürdőink. 1. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 1848/49-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre- 
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. — 
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. — 67. Pozsony és 
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69. 
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori 
története.-— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A 
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81. 
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország 
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88. 
A magyar nemzet története vegyes házakból származott 
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a 
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90. 
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.— 
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn 
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország 
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek

művészete. — 99. A görög építészet története. — 100. 
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. —104. Kivándorlóink 
az Egyesült-Államokban.— 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107. 
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő 
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. — 
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő 
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos 
madarak védelme.. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118. 
A növények élete. —  119. A növények rendszere. I. 
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert 
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az 
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II. 
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. — 
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127. 
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony 
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131. 
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132. 
Spanyolország története a középkorban. — 133. A 
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos 
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? — 136. Spanyol- 
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. — 
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A 
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiaj 
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő 
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154, 
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népié? 
agyagipara. — 156. Schiller. — 157. A tengeri és egyéb 
abraktakarmánznövények termesztése. — 158. Bünteté
seink és büntetőeszközeink. — 159. Utazás a Riviérán
— 160. A hő a természetben és az ember szolgálatá
ban. — 161. A fény útja a földön és a világtérben. — 
162. Rétmívelés és szénakészítés. — 163. Keresztes 
hadjáratok. — 164. A juh haszonvétele és tenyésztése.
— 165. A lovagság. — 166. A sertés tartása és tenyész
tése. — 167. Komárom vármegye és Komárom.— 168- 
A magyar ló használata és tenyésztése. — 170. Gyógy
növények gyűjtése és értékesítése. — 173. A szőlő és 
a bor. — 174. A szőlőtőke telepítése és ápolása. — 
175. A szőlőtőke' élete és betegségei.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó 
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld:

Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala 
Budapest, VIl.,Izsó-u. 4.
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