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Az 1867-i évi világkiállítás ered- | 
méiiye. — 1867. világkiállításnak— ! 
ha érdemét nem is — de eredményét 
bizonyos tekintetben meg lehet hatá
rozni az által, hogy a fizető látogatók 
számát az 1851-M londoni, az 1855- 
ki párisi és végre a második (1862- 
diki) londoni világkiállítás megfelelő 
számaival egybehasonlítjuk. — Az 
1851-diki kiállításnak 6,039,000 
fizető látogatójavolt. Párisban (1855.) 
ezen látogatók száma csak 5,162,000- 
re ment, kik közül 982,000 a külön 
épületben eszközölt szépművészeti 
kiállításra esett. 1862-ik évben a 
látogatók száma ismét 6,211,000-re 
rúgott, mi ugyan csekély növekedés 
az 1851-ik évihez képest, de közel 
egy ötödrészszel több az 1855-diki 
párisi kiállításénál. Ellenben az 1862- 
diki látogatók tömegét az utolsó pá
risi kiállításban résztvettek száma 
majdnem kétharmadrésznyivel fölül
múlja ; e kiállításon t. i. több mint 
tíz millió látogató jelent meg.

A látogatók száma valamely 
kiállítás fontosságára nézve alkalma
sabb mértéknek látszik, mint a ki
állítók száma; az utóbbira ugyanis 
különféle, a kiállítás benső becsével 
össze nem függő körülmények is bír

nak befolyással. A mindinkább sza
porodó együttes kiállítások, melyek 
több iparost egy szám alá foglal
nak, a kiállítók számát kisebbnek 
tüntetik föl, mint a mekkora való
ban. Ehhez járul, hogy a kiállítók 
valódi száma sem foglalja még ma
gában mindazon iparűzőket, kik ki
állítókul szerepelni akartak és tud
tak volna; mert a hozzábocsátás kö
rül mindig némi önkény uralkodik. 
A rendszabályok, melyek szerint az 
országos bizottságok határozatot hoz
nak, ingatagok és változékonyak; a 
jelentkezések jókora része minden
hol visszautasíttatik már csak azon 
okból is, mert a szűk kiállítási tér 
nem fogadhat be mindenkit. Ezt 
előre bocsátva megemlítjük, hogy az 
1851-ik évi kiállítók száma csak 
13,917-re; 1855-ik évben 23,954-re 
ment; 1862-ik évben számuk 28,653- 
ra emelkedett; e szám az utolsó vi
lágkiállításnál majdnem megkétsze
reződött, ennek ugyanis nem keve
sebb, mint 50,226 kiállítója volt.

E bizonyára nem érdektelen sta- 
tistikai adatok még nem adnak tö
kéletes fogalmat azon részvétről, 
melylyel az utóbbi párisi világkiállí
tás Európa szerte az egész müveit vi
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lágban találkozott. Számokkal nem 
lehet mindent kifejteni; a számok 
pl. egyáltalán nem tehetik szemlél- 
hetővé, hogy a fold népei mily nagy 
mértékben tekinték a Mars-mezőt 
némileg világ-légyott gyanánt, me
lyen a civilisatio nevében mindegyik 
mintegy kénytetve volt megjelenni. 
A japáni császárság és a siami ki
rályság, a Havaíszigetek *) és az 
andorrai köztársaság szintúgy kép
viselve valának, mint Európa legha
talmasabb államai; Amerika egész 
egyetemességében jelent meg. Ez 
odaözönlésben bizonyára jelentékeny 
része volt az üzleti érdeknek; ipar- 
űzők, földmívesek, mesteremberek és 
munkások látni és tanulni akartak. 
Ez természetes és teljesen igazolt. 
Azonban magasabb indokok is lénye
gesen befolytak a tömegek odavon
zására s egybegyűjtésére. Sok kiál
lító , talán a legtöbb, előre tüdta, 
hogy a dolog tetemes költségbe ke
rül, mit anyagi kártérítés nem póto- 
land; s mégis csak úgy tódultak 
oda, ama titkos, mai napság oly ha
talmasan működő erő által indíttat
va, mely a népeket kölcsönös közle
kedésre és elegyedésre készti, mintha 
ugyanazon család tagjai volnának, ki
ket egymáshoz közös czélok köteléke 
fűz. A geographiai távolságok s az 
előítéleteknek gyakran még hatal
masabb akadálya a népeket egymás
tól bizonyára távol tartják, de a je
len korban a távolságok mindinkább

*) Ezen szigetek egyikén ették meg 
még nincs száz éve (1772) a bennszülöt
tek Cookot, a híres hajóst..

eltűnnek, s az előítéletek mindinkább 
szétporlanak,

Az európai szárazföld legha
talmasabb fejedelmei is kénytelenek 
voltak engedni ama rokonszenves 
áramlásnak, mely a népek vándorse
regét a Mars-mezőn, mint valamly 
világ-forumon egybegyüjté. — Az 
orosz, az ausztriai és a török császár, 
a porosz király s más koronás fők 
hagyák el államaikat, meglátogatan- 
dók a kiállítást; ez mindenikre néz
ve semleges területté vált, melyen a 
kölcsönös egyetértés még akkor is 
biztos vala, ha más tekintetben a 
kormányokat égető kérdések külö- 
nözték is el egymástól.

Túlzás nélkül állíthatni, mi
szerint a világkiállítás, a mennyiben 
az akkori igen feszült viszonyokat 
egy kissé szelídítette, talán rész
ben hozzájárult az európai béke meg
őrzéséhez.

A törekvés a nemzetközi egye
sülésre, e majdnem vallásos vonzerő, 
mely most szembetűnőbben mutat
kozott, mintsem Londonban 1851- 
ben és 1862-ben — ez volt a legfőbb 
indok a világkiállítások eszméjének 
életbeléptetésére. — Ezen ösztönnek 
köszönhetni, hogy ily kiállításokat 
már négy ízben lehetett Londonban 
és Párisban nagyszerű mérvben ren
dezni, és hogy lehető volt hasonlót, 
bár kevesebb fénynyel, de nem ered
ménytelenül némely alkalmakkor 
más városokban is megkísérteni; 
ezélzunk ugyanis a newyorki, dubilni 
és portoi kiállításokra, melyek egész 
világnak nyitva álltak s hol több 
nemzet igen tisztességesen volt kép
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viselve. Egy nemes emlékű herczeg, 
az angol királyné elhunyt férje, a 
kit az első kiállítás hírneves kezde
ményének érdeme illet, nem csinált 
titkot abból, hogy kiindulási pontja a 
béke szeretete és az általános egyet
értés eszméje volt, nyíltan kimondá 
ezt egy beszédében, melyben egyúttal 
az ipart a megillető polczra emelte, 
kimutatván, hogy az ember épen ez 
által oldja meg a magasabb fölada
tot, mely számára a földön kijelöl
ve van.

Hogy beláthassuk, mennyit ha
ladt az Albert herczeg által híven 
képviselt közvélemény az 1798-iki 
franczia — első — iparkiállítás óta, 
elég leend a fenséges herczeg lelkes 
szavaival szembe állítani azokat, me
lyeket 53 évvel azelőtt a franczia 
köztársaság belügyminisztere egy 
köriratában az ép akkor befejezett 
ipari ünnepélyességek eredményei fe
lől mondott. Akkoriban Európa egy 
rettentő háborúba volt bonyolódva. A 
kölcsönös nemzeti gyűlölet emelke
dőben volt s a felvilágosultabb ke
délyeket is elfogta. A mi a minisz
ter figyelmét leginkább leköté, a mit 
különösen mint megelégedésre jogo
sító okot tüntetett föl a vele nagy
részt teljesen hasonló gondolkozásu 
polgártársai előtt, azon körülmény 
volt: hogy a franczia ipari tevékeny
ség az ő haladásai által érzékeny sé
relmet ejt Angliának, a gyűlölt el
lenségnek nagyságán. — Egyébiránt 
amaz is hasonló pénzzel fizetett. Ek- 
kép maga az ipari tevékenység had^ 
viselési és boszúálló eszközzé téte
tett. „A kiállítás", így irt a. minisz

ter, „nem volt népes, de ez az első 
hadjárat, és már ez megsemmisítő- 
leg hatott az angol iparra. Gyáraink 
oly fegyvertárak, melyek Anglia el
len a legveszedelmesebb fegyvereket 
szolgáltatandják.“ A nézetek azóta, 
hála Istennek, gyökeresen megváltoz
tak. (M. Chevalier után.) N. J.

Az északi fény. — E nálunk 
oly ritka tüneménynyel a jelen év 
már több ízben kedveskedett s külö
nösen nagy mértékben április 15-én 
és május 13-án. Hat éve hogy a mi 
földrajzi szélességünk alatt utójára 
észlelték e fényes tüneményt, mely 
az északiabb földrészeken bűvös égi 
játékát majdnem minden éjjelen is
mételi. L o o m i s *) összeállítása sze
rint Havannában (23° 9' északi szé
lesség alatt) egy évszázadban átlago
san csak 6 északi fény észlelhető. 
Miné} inkább közeledünk az egyenlí
tőtől a sark felé, annál nagyobb az 
évenként mutatkozó északi fény kö
zépszáma ; így például ha a washing
toni délkörön észak felé haladunk, 40° 
földrajzi szélesség alatt az évenkénti 
középszám 10, 42° alatt 20, 45° 
alatt 40, míg végre 5 0 -  62° között 
legnagyobb értékét éri el, mert ott 
majdnem minden éjét ezen sajátsá
gos égi tünemény derengi át. A 62- 
diki fokon túl az északi fény gyako
risága megint fogy, úgyhogy a 78ik 
szélességi fok alatt évenként alig ész
lelhető tízszer. A sz. pétervári dél
kör mentében hasonló törvényt vet
tek észre, csak azzal a különbséggel,

*) Archives des Sciences Physiques et 
Naturelles 1869. áprilisi fűzet.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



Apróbb "közlemények. 279

hogy itt a maximum helye sokkal 
közelebb fekszik az északi sarkhoz, 
t. i. a 66 és 75-ki szélességi fok alatt. 
E szerint a helyek, melyek az északi 
fény gyakoriságára nézve egymással 
megegyeznek, toj ásdad öveket képez
nek és pedig, úgy látszik, a föld de
lejsarka körül.

A déli félgömbről e tekintetben 
jóformán még alig vannak adatok. 
A tett észleletek nyomán csak any- 
nyit lehet mondani, hogy valószínű
leg minden északi fényt déli fény is 
kisér, úgyhogy a két sarki fény, ha 
nem is egyenlő erővel, de mindig egy 
idejüleg lép föl.

Nem kisértjük meg leírni a szó
val le sem írható tüneményt, csak 
annyit említünk meg, hogy a telje
sen kifejlődve észlelt sarki fény ná
lunk egy fényes körívből áll, mely
nek végei a láthatárra látszanak tá
maszkodni s melynek kerületéről 
majd elhalványuló, majd megint fel- 
pirosló, folytonosan változó sugarak 
indulnak ki. Fenn a magas északon a 
fényív gyakran hosszú sugárszalag 
gyanánt mutatkozik, mely kígyósze- 
rűleg tekergőzik, vagy mint szél 
fútta zászló lengedez.

Hogy a sarki fény székhelye lég
körünkön még belül esik, kitűnik ab
ból, hogy a földet forgásában követi. 
De hogy mi tulajdonképen ezen sar
ki fény, föllépése minő körülmények
től függ, azt ma csak sejteni lehet. 
Annyi bizonyos, hogy a földdelej es
ség és e tünemény között a legben- 
6Őbb összefüggésnek kell létezni, 
mint azt már abból is gyaníthatjuk, 
hogy sugarainak iránya nem a föld

rajzi sark, hanem mindig a delejes 
sark felé mutat. A sarki fénytüne
ményeknek van azonban egy igen 
feltűnő befolyása is a földdelej esség
re, t. i. az, hogy a földdelej esség kü
lönböző elemeiben mindenkor jelen
tékeny háborgásokat (perturbátiokat) 
okoznak. Valahányszor e meteor az 
égen megjelen, a különböző delej tűk 
(elhajló, lehajló és hatálymérő delej
tűk) jelentékeny eltérülést szenved
nek s folytonosan nyughatatlankod
nak, ide-oda lengedeznek; és a tű nem
csak azokon a helyeken jő mozgás
ba melyeken a sarki fény épen látható, 
hanem messze fekvő pontokon is, hol 
az égbolton a sarki fénynek nyoma 
sem jelentkezik. Az ingadozások álta
lában annál erősebbek, minél köze
lebb van s minél hatályosabb a fény
tünemény.

Ezen tagadhatatlan összefüggés
re alapítva, az a hypothézis keletkezett 
a sarki fény természete felől, miszerint 
e fénytünemény az által állana elő, 
hogy a delejesség a föld két sarkán fel
halmozódván a világűrbe kiáramlik. 
A sarki fény e szerint oly viszonyban 
volna a delej ességhez mint az égi 
háború a villanyossághoz. Minden 
sarki fény, mint H u m b o l d t  mon- 
dá, egy-egy delejes zivatar. De ezen 
hasonlat, valamint maga az egész né
zet nem látszik helyesnek, miután a 
mesterséges delejeken fényes kiáram
lás soha sem tapasztaltatok, s miu
tán a földdelejesség elemeinek vál
tozásai, melyeket a sarki fény ezekben 
előidéz, nem is a delejesség erőssé
gére vonatkoznak, hanem inkább a 
delejes sark fekvésére. Minden ilyne*
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mű háborgás alkalmával ugyanis a 
delej sark egy-egy lengést látszik 
végezni a delejes sarkokat összekötő 
irányban.

Újabb időben felfedezték, hogy 
a földdelejességi elemek háborgásai 
összefüggenek a napfoltok gyakori
ságával, a mennyiben mind a két tü
neményben 10 éves időszakiasság 
mutatkozik. Ezen összefüggés, mint 
ez az eddigi, ámbár csekély számú 
följegyzésekből kitetszik, a sarki 
fényre nézve is áll úgy, hogy itt há
rom, az első pillanatra oly hetero
génnek látszó tüneményt egymással 
szoros összeköttetésben látunk. Az 
idei év április és május havában, 
midőn az északi fény nálunk is gyak
rabban mutatkozott, a napfoltok 
száma csakugyan rendkívül nagy 
volt.

Legújabban megint megkísértet
ték többen a sarki fénnyek a földde- 
lejességgel és a légköri villanyosság
gal való összefüggését kimagyarázni. 
A különféle hypothézisek között lég- 
szellemdúsabb a L a m o n t nézete  ̂
mely szerint földünkre a nap villany- 
oszlatólag is hatna. A tengely kö
rüli forgás következtében e hatásból 
villanyáram keletkezik, mely föl
dünket párhúzamosan az egyenlítő
vel körülkeringi s ez által erősen 
megdelejezi. A  sarki fény — ezen 
elmélet szerint — villanyos fény 
volna, t. i a sarkokon fölhalmozódó 
villanyosságnak a légkör magasabb, 
tehát ritkább rétegeiben történő ki- 
egyenlődése oly formán, mint ezt ak
kor tapasztaljuk, mikor a villanyá
ramot légritkított téren vezetjük át.

Ebből aztán könnyen ki lehetne 
magyarázni az erős villanyáramokat 
is, melyek a sarki fény tartama alatt 
a távíró-huzalokban mutatkozni szok
tak, s melyek oly erélyesen lépnek 
föl, hogy a távirást teljesen megaka
dályozzák.

Az a két, ritka szépségű északi 
fény, mely nálunk az idén észlelhető 
volt, annyiban is érdekes, hogy a m. 
tud. akadémiának a budai főreális
kolán elhelyezett földdelej ességi esz
közein tetemes háborgásokat okozott.

Dr. S c h e n z l ,  az észlelde 
igazgatója szives volt följegyzéseit 
velünk is közölni. Ezek szerint mind 
a két esetben, t. i. április 15-én és 
május 13-án az északi fény már 
7 órával a megjelenés előtt bejelenté 
magát. Már délutáni 3 órakor a de
lej rudakon nyugtalanságot és a kö
zépállástól messze eltérést lehetett 
észrevenni.

Az elhajlás (declinatio) nem 
mind a két esetben egyaránt válto
zott. Áprilisban az elhajlás a tüne
mény bekövetkezése előtt legnagyobb 
volt, annak folyamában rendes, utá
na kisebb. Májusban ellenben a tü
nemény kifejlődése előtt rendes volt, 
mig az tartott 15 ívperczczel ki
sebb, és még másodnap is a közép 
értéken alul maradt. A két tüne
mény ebbéli befolyása csak abban 
egyezik meg hogy a delejes délkör 
mind a két esetben 15— 16 ívpercz
czel elmozdult kelet felé.

A delejerősség vízszintes összte- 
vője már 6 órával a tünemény be
következése előtt tetemes növekedést 
mutatott, úgyhogy a májusinál a
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a mérőlépték határain is jóval túl
csapott ; valamivel a tünemény be
állta előtt és annak tartama alatt 
jelentékenyen megcsökkent.

A lehajlás, vagyis jobban mond
va, a delej erősség függélyes összte- 
vője épen ellenkezőleg viselte magát. 
A tünemény előtt legkisebb volt, az 
ala# és utána meg a legnagyobb.

A budai észleletekből is az lát
szik következni, mint már fönnebb 
említők, hogy az északi fény idejé
ben nem a folddelejesség erőssége 
változik, hanem csak a delejes sark 
mozdul el egy kévésé. H. Á.

A zsidók mannája. — A leg
közelebb elmúlt hetekben mintegy 
napi renden volt — mire egy tudós 
főpapnak két ízben tartott akadémiai 
értekezése szolgáltatott alkalmat — a 
bibliai növényekről beszélni.Tekintet- 
be véve azon általános érdekeltséget, 
melylyel a bibliában előforduló szent 
olajok, balzsamok és gyanták fogad
tattak : időszerűnek véljük egy növé
nyi tápanyagról, a zsidók mannájáról 
eddigi ismereteinket röviden előadni.
— Az arab félsziget azon részében, 
mely köves Arabíának neveztetik, 
különösen El-Scheikh, völgyben és 
Sin pusztaságban, a Sinai hegy tö
vén, igen gyakori egy fa, mely a 
a kertjeinkben tenyésztett Tamarix 
gallicával nagy hasonlatossággal b ir : 
a lamarix mannifera Ehrb. Ennek 
fiatal hajtásaiból junius- és július
ban önkényt is, de különösen a man
na levélésznek (Goccus manniparus 
Ehrb.) szúrására bizonyos folyadék 
szivárog ki, mely kellemes édes ízű, 
s melyet a beduinok méz gyanánt

: kenyérre kenve esznek s jelenleg is 
„maw“-nakneveznek. Eh r e n b e r * g  
szerint ez volna a zsidók mannája, 
mely az éj hüsében megszilárdúl, 
míg a nap melegének befolyása alatt 
szétfoly, s ép ezért az odavalók nap 
felkelte előtt szokták gyűjteni, meg
tisztítják s bőrtömlőkben mint ked
velt csemegét egész éven át eltart
ják. — Syria-, Perzsia-, Arabia-, s 
Egyptomban még egy másik növény 
is előfordúl, melynek a napon kiszí- 
várgó nedve megehető s manna név 
alatt ismeretes : ez az alhagi (Al- 
hagi Maurorum Tourn.) a pillang ó- 
sok (Papilionaceae) családjába tar
tozó alacsony, tüskés cserje, melynek 
nedvét P l i n i u s  rmel ex aere,u 
T h e o p h r a s t u s  „melleus humor“ 
néven említi. Az élvezhető mannának 
mindezen két faja aránylag kis 
mennyiségben fordul elő, e mellett 
csaknem egyedüli alkatrészét nyák- 
czukor képezi s így alig hihető, hogy 
a pusztában kalandozó zsidó népnek 
40 éven át tápszerül szolgált volna.
— Újabb időben (1857-ben) Un- 
g e r P. bécsi tanár a lakmus-zuz- 
mónak (Lecanora tartarea Ach.) 
egy közel rokonára, & Lecanora esc,un- 
lentára Pali. tett figyelmessé, mely 
Kisázsia, Perzsia, Arabia, Algier sat. 
sivatagaiban roppant mennyiségben 
tenyész, gömbölyded, zöldesfehér te
lepeket (thállus) képez, s miután a 
homoktalajban csak gyengén van 
megerősítve, a szél könnyen elsöpri 
magával ragadja s távol fekvő helye
ken ismét lerakja, hol azután gyak
ran több hüvelyk vastagságú réte
gekben borítja a földet. Ezen zuzmót
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a tevék és juhok mohón falják fel, a 
puszták fiai pedig mint égből hullott 
mannát az isten áldásának tekintik, 
s emlékezetet haladó időktől fogva 
szorgalmasan felszedik s lisztté törve 
tápláló kenyeret készítenek belőle, 
vagy pedig tejben vagy vízben meg
főzve élvezik. íze kellemes kissé, 
édes, némileg a tej- és lisztnek ke
verékére emlékeztet, sajátságos a 
gombáéhoz hasonló utóízzel. Mind
ezen tulajdonságok annyira meg
egyeznek azokkal, melyekkel Mó z e s  
a mannát jellemzi, hogy U n g e r- 
rel legkevésbbé sem vonakodunk a 
zsidók mannájában mást, mint az 
említett hánytvetett, igénytelen zuz
mót tekinteni. E. Gr.

A Magyar Tudományos Aka
démia f. évi május 10-iki osztály
ülésén T h a n K á r ol y 1. tag tett 
két tárgyról, melyekkel jelenleg fog- 
lalakzik, előleges jelentést. E tárgyak 
egyike oly módszerre vonatkozik, 
melynek segélyével a levegő víz- és 
szénsav-tartalma egyszerűen és gyor
san meghatározható, a másika pedig 
a szénoxysulphiddal telitett vér 
színképének vizsgálatára.

Féntartva magunknak az érde
kes előadás kivonatos megismerte
tését, ez alkalommal csak a beveze
tés közlésére szorítkozunk.

„Bocsánatot kérek, T. Akadé
mia — kezdé Than — hogy oly tár
gyakról bátorkodom jelentést tenni, 
melyek még csak töredékek és egé
szen befejezetlenek. E lépésre azon
ban egy sajnos tapasztalat kénysze
rít, melynek ha egyéb haszna nincs 
is, legalább ismét adatot szolgáltat

annak kiderítésére, mily sajnálatra 
méltó helyzetben van a magyar tudós, 
ha kedvezőtlen viszonyaink daczára, 
önálló buvárlatokkal — melyek min
denekelőtt időt és kellő nyugalmat 
igényelnek — törekszik foglalkozni. 
Az érintett tapasztalat ugyanis a 
következő. Már több évvel ezelőtt 
megállapítottam elméletileg &gy 
módszert, melynek segélyével az ál
lati szervezetben, különösen az izmok 
nedvében és a vizeletben állandóan 
előforduló két nitrogéntartalmú ve- 
vegyíiletnek, a kreatinnak és kreati- 
wmnek mesterséges előállítását #zé- 
loztam. Az idevonatkozó kísérletek 
kivitelét már két évvel ezelőtt való
ban meg is kezdtem, és 1868 julius 
haváig annyira vihettem is, hogy e 
vegyületek másodikát, a kreatinint 
sikerült az említett módszer szerint 
a szervezeten kivül, tehát az úgyne
vezett életerő befolyása nélkül, ve
gyi úton létrehozni. Mivel azonban 
a költséget és sok időt igénylő kísér
let első kivitelénél a vegyületet csak 
csekély mennyiségben nyerhettem, 
mely a főbb sajátságoknak, továbbá 
a széneny- és hydrogéntartalomnak 
meghatározására elég volt ugyan, de 
a physikai sajátságok szabatosabb 
megállapítására, és a nitrogén meg
határozására már nem jutott belőle. 
A nyert eredmények már teljesen 
meggyőztek arról, hogy a kérdéses 
módszer szerint a két test valóban 
előállítható, de a kísérletek a fön- 
nebbi hiányoknál fogva annyira be
fejezettek nem voltak, hogy közzé- 
tétethettek volna. A vizsgálat teljes 
befejezéséhez nem kivántatott már
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semmi egyéb, mint a kísérleteket 
kissé nagyobb mennyiségű anyagok
kal ismételni és kiegészíteni — szó
val semmi más, mint kissé több sza
bad idő. Viszonyaink között azonban 
igen bőségesen van arról gondoskod
va, hogy a kísérleti szaktudomány- 
nyal foglalkozóknak önálló buvárla- 
tokra a kellő idő és eszközök ne áll
janak rendelkezésére. Számos a múlt
ból fennmaradt, nyomasztó viszonyo
kon kivül, mindenféle gyűlések, ülé
sek, bírálatok, szakértői és nem szak
értői véleményadások, hivatalos je
lentések stb. annyira igénybe veszik 
a tényleg kísérleti szaktudományuyal 
foglalkozók idejét, hogy ezeknek 
mindenek előtt bureaukratáknak, 
szakértőknek, társulati és bizottsági 
tagoknak kell lenni és legfelebb ta
nárok lehetnek ; de tudósok csak any- 
nyiban, a mennyiben még erejök és 
idejök marad, ezen mindenféle és sok 
tekintetben meddő küzdelmek között 
a tudomány fejlesztésére. Nem tarto
zik ide e sajnálatos viszonyok okainak 
kutatása, de constatirozni kívántam 
azt, hogy léteznek; és nem mellőz
hetem el ez alkalommal azon meg
győződésemet kifejezni, hogy az ex- 
act tudományok állapotának javításá
ra behozandó reformok között a leg
fontosabbnak tartom az érintett vi
szonyokból származó akadályok el
hárítását. Ezen viszonyoknak kell 
legalább nagyrészt tulajdonítanom, 
hogy fönnebbi fáradozásaim, mielőtt 
azokat véglegesen bevégezhettem vol
na, úgy szólván, értéktelenné váltak, 
mert a közben az említett kísérlete
ket, ugyanazon észjárásra alapítva,

J. V o h l h a r d  eszközölte és „Űber 
die Synthese des Kreatin’sw czím alatt 
közzé is tette.

Ezen kis történet szolgáljon 
mentségül, hogy a fönnebb érintett 
más két tágyat, habár azok még ko- 
ránsem tekinthetők befejezetteknek, 
jelentésképen a T. Akadémia elé 
terjesztem, nehogy alkalmilag ha
sonló sorsban részesüljenek."

Régi magyar könyvek. — „Az
erdélyi muzeum-egylet évkönyveid
ben (V-ik kötet, 1-ső füzet, 1869.) 
S z a b ó K á r o l y ú r  közli az e r d é- 
l y i  m u z e u m i  k ö n y v t á r  r é g i  
m a g y a r  k ö n y v e i n e k  czím- 
jegyzékét 1536-tól—1589-ig. Az 
itt felemlített munkák között kettőt 
találtunk, melyek nézetünk szerint 
a Természettudományi Közlöny ál
láspontjáról is érdekesek. Mi ugyan
is azthiszszük, hogy a természettudo
mányi társulat által kiadott közlöny 
feladatát nem tévesen fogjuk föl, 
midőn a régi magyar természettudo
mányi és mathematikai munkák rö
vid megismertetését is körébe tarto
zónak Ítéljük. Szabadjon ugyanazért 
ez alkalommal t. tagtársainkat és 
ügyfeleinket fölkérni, szíveskedjenek 
az áltálok ismert, régi magyar termé
szettudományi és mathematikai mun
káknak hű czimmását és leihelyét az 
alábbiakból kivehető minta szerint 
a természettudományi közlöny szer
kesztőjével közölni. Mindenik adat, 
melyre igy szert teszünk, egy-egy 
porszem nemzeti míveltségünk tör
ténelméhez.

Az említett két munka czimét
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Szabó Károly úr következőleg is
merteti :

M e l i u s  P é t e r .  Herbarivm. 
Az Faknac Fvveknec nevekről, ter
mészetekről és hasznairól, Magyar 
nyelwre és ez rendre hoszta az Doc- 
toroc Könyueiböl az H o r h i  Me- 
1 i u s P é t e r. Nyomtattot Colosua- 
rat Heltai Gaspárne Mühellyébe, 1. 
5. 78. Esztendőben. 4r. 188 számo
zott levél. — E l ő l :  czimlap, élő
beszéd és latin, magyar s német In
dex 19 sztlan levél.

Az elöljáró beszédben mondja 
Heltai Gáspárné: „Ezen dologban 
törte feyét az mi időnkbe az bölcz 
férfiú Melius Péter Döbrötzeni ke
resztyén egyház Pásztora, Közönsé
ges betegségekről való oruosságok- 
nac öszue szedegetéssében, és Ma
gyar nyelvre való forditassában mun
kálkodót Azért az irasa és külömb- 
fele bölcz Oruosoknackönyuéből egy
be szedése és fáradsága az Iámbore 
vólt. Az ki nyomtatásnac munkáya 
és kölczége enyim. Észt én töllem 
illyen szegény özuegy Asszontól az 
Magyar nemzet ió neuen vegye."

A szöveg első lapján olvasható: 
r Galenosból, Pliniusból, és Adámus 
Lonicerusból szedetettéc ki.“

Az érd. Muzeum példánya, me
lyet n é h a i  B a r i c z  J á a o s  or
vos  1860-ban ajándékozott, egykor 
Benkő József tulajdona volt, ki a 
czimlapot, közben a 94— 99 és vé
gül a 181— 188. levelet saját keze 
írásával pótolta ki, s a czimlap előtti 
üres levélre ezt jegyezte: B e n k ő  
J ó z s e f é ,  Kö z é p - A j t a i  Papé t. 
k. s alább: E z i g e n  r i t k a  könyv .

I g e n  m e g  k e l l  b e t s ü l l e n i  
f ő k é p e n  r é g i s é g é é r t . "  — 
Megvan a nemzeti muzeum, pesti 
egyetem, a m. Akadémia, Ernődön 
Fáy Alajos, Erdő-Szádán gr. Degen- 
feld Pál, Debreczenben a ref. coll. és 
Budán Farkas Lajos könyvtáraiban, 
ez utóbbi két helyen 2—2 példány
ban. Megvolt a Jankovics gyűjte
ményben is.

S á n d o r  I s t v á n  M. k ö n y 
v e s h á z  2. 1., e könyvnek debre- 
czeni 1562-diki kiadását is emliti, 
bizonyosan csak tévedésből; tudtom
ra legalább ennek egy példánya sem 
létezik, s rajta kivül más nem is 
emllíti e kiadást, melynek léteztére 
Heltainé 1578-diki élőbeszédéből 
sem lehet következtetni.

A r i t h m e t  i c a, Az az, Szam- 
vetesnek Tudomania mel’ forditatot 
G e m m a F r i s i u s  Arithmethicaia- 
bol Magiar Nielure az Calcularis 
Szamuetesis szép röuid értelemmel 
kiadatot. ( K ö v e t k e z i k  D e b r e -  
c z e n v á r o s  c z i m e r e ,  a z á s z 
l ó s  b á r á n y ) .  Bomanorum 16. 
Ászt akarom hog’ az io es hasznos 
dolgokban eszesek legietek, az go
nosz es artalmas dolgokban pedig 
egiugiuek. Debreczenbe. Rodolphus 
l offhalter Niomtatta. Anno D. 1582. 
8r. A — J6 =  83/4 ív =  70 sztlan 
lev .— E l ő l :  cziml. és ajánlás 4 
sztlan levél.

Ajánlva van Váradi Kalmár 
Mihály biharvármegyei harminczadi 
inspector fiainak, Istvánnak és Mi
hálynak „Debrecini 11. Április Ti
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kegyelmeteknek szolgaia Rodolpus 
Hoffhalter Tigurinus: Debre. Köni- 
niomtato.*

Az előszóban Hoffhalter e 
könyvről csak annyit mond, hogy 
„észt mostan Magier nieluen niom- 
tattam kia azonban a fordítót nem 
nevezi meg. Gyanítom, hogy a for
dító Laskai János volt, ki már 1577- 
ben Debreczenben tanított, s 1592- 
ben mint „debreczeni mester" gö
rögből és deákból magyarra fordí
totta az „Aesopus életéről, erkölcsé
ről, minden fődolgairól és haláláról 
való históriát/4 melyet Manlius Já 
nos Monyorókereken 1592-ben 8 r. 
nyomtatott, s melynek egyetlen, ma 
már ismeretlen, példánya megvolt 
saját jegyzése szerint Szathmári 
Pap Mihály egykori kolozsvári ref. 
tanár könyvtárában.

A szöveg elején ez a fólirás á l l : 
„Az Szám vetkeznek rövid es hasz
nos uta avagy modgya, melly az ta- 
nuloknac hamarabb való értelmekre, 
az Frisiustul irattatot szám vetesböl 
Anno 1577. rövideden rendeltetek" 
Kitetszik ebből, hogy a forditás 
1577-ben készült; ugyanez évben 
jelent is meg e kézi könyv első ma
gyar kiadása, melynek egyetlen pél
dánya Debreczen. 1577. 8 r. Farkas 
Lajos könyvtárában létezik.

Ez az 1582-diki második kiadás 
mind addig ismeretlen volt irodalom- 
történetünkben, míg 1864. első is
meretes példánya T o r m a  K á 
r o l y  a j á n d é k á b ó l ,  az ajánlás 
két első levele és közben a szöveg 
egy levele hiával, az érd. Muzeum 
könyvtárába nem került. Ennek hi

ányait betühű másolattal azon má
sodik, egészen ép példányból egószít- 
tettem ki, melyet 1865-ben Takács 
Sándor tanuló ajándékozott a kolozs
vári ref. coll. könyvtárának. — E 
két példányon kivül többnek létezé
séről nincs tudomásom.

Egy dunafödvári szarvas 
agancsa. — (Bemutattatott az 1869 
április 7-iki szakgyülésen.) A jelen
kort megelőző diluviálkorszakban ha
zánkban ép úgy, mint Európa más 
részeiben is, elefántok, rhinoczero- 
szok, tulkok s egyéb állatok társa
ságában, több gímfaj is élt, melyek 
közül néhány már kihalt, míg má
sok mai napig is fenntartották ma
gukat.

A jelenleg már eltűnt, azonban 
a történelmi időben még előforduló 
diluviálkorbeli gímek közé tartozik 
az is, melynek agancsát ezennel bemu
tatni szerencsém van A Cervus me- 
gaceros agancsa ez, ugyanazon gímé, 
mely közönségesen „ Óriási Gím“ el
nevezés alatt ismeretes.

Francziaországban vannak bi
zonyítékok, hogy ezen qím az ember 
társaságában még élt, sőt Németor
szágban a 13-ik században még va
dászták s a „Nibelungen énekben^ 
SchelcJi (Grimmer Schelch) név alatt 
szerepel is.

Vájjon Magyarországban kor
társa volt e az ember ezen állatnak, 
ezt ekkoráig biztossággal nem mond
hatjuk, hogy azonban a 13-ik század
ban nálunk ezen állatot csakugyan 
mint már kihaltat tekintették, azt 
más alkalommal bővebben ki fogom 
fejteni.
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Az előttünk fekvő agancstőre- 
dék egy földalatti turfa vagy tőzeg
telepből származik, melyet H a u k e 
F e r e n c z  földbirtokos Dunaföldvá- 
ron kútásatás alkalmával fedezett fel.

Ezen állat az irlandi turfákban 
nem tartozik a ritkaságok közé; 
ott a mocsárokba elsülyedt óriási 
gímnek már egész vázait ásták ki. 
Nálunk azonban e szarvas többnyire 
a löszben fodúl elő, tőzegbe ágyazva 
ezelőtt még nem találtatott.

Ezt az agancsot különösen ér
dekessé teszi még az is, h o g y a z 
á l l a t  m a g a  v e t e t t e  e l ;  ezt 
alapjának felülete kétség fölé helyezi. 
Ezen állatnak magától lehullott agan
csai a legnagyobb ritkaságok közé 
tartoznak, s Magyarországban ez az 
első példány. K r e n n e r  J ó z se f .

Ehető-c a beteg állatok húsa ?
— Már rég ismeretes, hogy a dög
varban szenvedő állatok betegsége 
más állatra, sőt magára az emberre 
is könnyen átruházódik, ha az ép ál
lat sebével a beteg állat nedve érint
kezik. Azon az élet- és egészségtanra 
nézve fontos kérdés, vájjon az ily 
beteg állatok húsa mint eledel ve
szélyes-e, még eddig kimutatva nem 
volt. Erre vonatkazólag C o 1 i n tett 
legközelebb kísérleteket, melyeknek 
eredményét 1869. január 18-kán 
közié a párisi akadémiával.

C o 1 i n kutyákat , disznókat, 
madarakat és házinyulakat táplált 
dögvarban elhullott állatok nyers 
húsával s egyéb testrészeivel a nél
kül, hogy az állatok legkisebb jelét 
is mutatták volna a betegségnek;

míg ha a beteg vagy betegségben 
elhalt állatok vére vagy nedve az 
egészségesekbe beoltatott, tehát köz
vetlen a vérrel hozatott érintkezésbe, 
az utóbbiak is ugyanazon betegség
nek lettek áldozatai. Vájjon az em
ber büntetlenül eheti-e a beteg álla
tok húsát, ezekből persze még föl
tétlenül nem következtethető, ámbár 
említenek eseteket, melyekből az tű
nik ki, hogy a gyomron át felvett 
kóros anyag az embernek sem árt 
meg.

A gyomor képes talán a dög- 
var-mérget (ha így szabad nevezni) 
elkülöníteni, azaz fel nem venni, vagy 
talán átváltoztatás által teszi ártal
matlanná.

A tapasztalás ez utóbbit lát
szik támogatni; mert a beteg álla
tok vére, ha hosszabb ideig volt va
lamely állat gyomrában, vagy hosz- 
szabb ideig volt, a test mérséklete 
mellett, gyomornedvvel érintkezés
ben, minden utókövetkezmény nél
kül oltható az egészséges állatok vé
rébe. — (Natúrfór scher 1869, 12. 
zz.) V. J.

Egy kis helyreigazítás. — A 
Természettudományi Közlöny 5-ik 
füzetének apró közleményei között 
azon nézet lett kifejezve, mintha a 
Pleospora herbarum, Rhizopus nigri- 
cans és Lolium perenne-féle (t. i. az 
a gombafaj, mely a Lolium perenne 
L. fűfélén élődik) penészgombák 
idéznék elő a himlő, s kivált a juh- 
himlő kifejlődését Erre nézve Dr. 
Szontágh Miklós a következő észre
vételeket közié velünk:

Tudjuk, hogy több ujabbkori
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búvár azon penészgombafajok fejlődési 
viszonyainak kipuhatolásán fárado
zik, melyekről hinni szeretjük, hogy 
némely, kivált járványos kórnak elő
idézői. E buvárlatok azóta tétetnek, 
a mióta tudjuk, hogy a lép var (Fa- 
vus), tarló-sömör (Herpes^tonsurans^ 
a sokszínű korpag (Pityriasis versi- 
color) s más idült bőrbetegségek élő
di gombáktól veszik eredetöket, me
lyek a külhám lemezei közt, a haj- 
gyökérben, a köröm szarurétegeiben 
fejlődnek. ^Többen. pl. Hallier, De 
Barry, Bonorden Pick, Werner s má
sok azon gombák fejlesztésével fog
lalkoztak, melyek bizonyos posha- 
dással (sepsis) járó kórállapotoknál 
találhatók. Ha minden subjectivitás- 
tól, önáltatástól eltekintünk — ezek

től pedig különösen Hallier kísérle
tei s nézetei épen nem mentek — úgy 
az e téren eddig tett kísérletek ered
ményét a következőbe foglalhatjuk 
össze: Igaz, hogy több kórállapotnál 
a vér különféle micrococcust tartal
maz ; tény az, a mint Hallier kimu
tatta, hogy a koleránál a vérben a 
rizs-üszöggomba csírélesztője talál
ható ; tény az is, hogy a hashagymáz 
(Typhus abdominalis) s a küteges 
hagymáz (Typhus exanthemeticus) 
két különböző gombának szolgál ki
fejlődési helyül. Bizonytalan azon
ban az, vájjon ezen gombafajok a 
nevetett kórok közvetlen okozói-e, 
vagy pedig csak hűséges kísérői? 
Más alkalommal e tárgyról bővebben 
fogunk szólani a

Társulati ügyek.

J e g y z ő k ö n y v i  kivonatok.

X III. Választmányi ülés.
1868. october 16-án.

Elnök : S z t o c

Az elnök megnyitván az ülést s a 
tagokat üdvözölvén, rövid visszapillantást 
tart a társulat jelen évi működése felett. 
M egemlíti, hogy eddig még nem tehette 
meg a társulat mindazt, amit tervbe v e tt ; 
nem engedék ezt a múltból fennmaradt 
súlyos terhek. A jelen évnek kell meg
mutatni, vájjon  ̂ az új irány, melyet az 
utolsó közgyűlés is elfogadott, életképes-e ? 
Végűi reményét fejezi ki, hogy a választ
mány a tisztikart nehéz feladata meg
oldásában teljes buzgósággal fogja támo
gatni.

Titkár jelenti , hogy a közgyűlési 
megállapodás értelmében a társulat folyó
iratai és könyvtára a mérnök-egylet helyi
ségében vannak elhelyezve, megjegyez

z e k  J ó z s e f .

vén, hogy némely ritkábban használt 
könyvek, tekintettel a hely szűkére, Bu
dán a műegyetem ásványtani szertárá
ban tétettek le s hogy a társulat bútorai 
hasonlóképen ott helyeztettek el. Azon 
utasítással hagyatott he yben, hogy a 
műegyetembe vitt szekrényekre a társu
lat czímtáblája kifüggesztessék.

A helyiség használatáért a mérnök- 
egyletnek fizetendő évi 300 írtból 150 ft. 
kifizetése utalványoztatott.

A társulati szolga fizetése tekin
tettel arra, hogy az eddig természetben 
élvezett lakást elvesztette, 100 írttal meg- 
javittatott.

A belügyministerium augustus 2-án 
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