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BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS A TERMÉSZETTUDO- 
MÁNYOK.

(Kalászatok B. E ö t v ö s  J ó z s e f  elnöki megnyitó beszédeiből. *)

H a azon jellemet keressük, mely századunkat az azt megelőző 
korszakoktól leginkább megkülönbözteti, ez azon befolyás, melyet 
napjainkban a tudomány az életre gyakorol.

Voltak korszakok, melyek a művészet tekintetében remekebb 
müveket alkottak, voltak olyanok, melyek alatt a társadalom a mi
énkhez hasonló nagyságú átalakulásokon ment keresztül, és Amerika 
vagy azon törvények felfedezése, melyek szerint világrendszerünk 
mozog, talán még nagyobb hatást idézett elő a tudomány körében 
is, mint korunk találm ányai; de századot, melyben a tudomány oly 
általános, oly mindenre kiterjedő befolyást gyakorolt volna, mint a 
jelenben, nem találunk a világtörténetben; s ha napjainkban oly 
neveket nem hozhatunk fel, melyek hasonló fényben ragyognának, 
mint Galilei, K epler, Newton, vagy csak a XVIII-dik század na
gyobb tudósai is, ez azért van, mert az ismeretek általános színvo
nala magasabbá v á l t , s azoknak száma nagyobb, kik a tudomány 
körében nagy eredményekhez jutottak.

Napjainkban, ha e szóval élni szabad: a tudomány, mint minden, 
demokratisálódott, azaz: egyesek kiváltságából köztulajdonná vált; 
s ha a magasabb színvonalon, melyen egész népek ismeretei álla
nak, az egyesnek mindig nehezebbé válik, hogy annál sokkal ma
gasabbra emelkedjék, s ha azoknak sokasága m iatt, kik a tudo
mányokkal foglalkoznak, az egyes tudósnak késznek kell lennie, 
hogy rövid idő múlva új, hasonló érdemek által háttérbe szoríttatik, 
és talán túlfogja élni hírét : kárpótlást találhat abban, hogy oly 
időben é l, midőn az igazság elhintett magvának gyümölcseit még
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láthatja, s azon nagy eredményeknek, melyeket csendes munkájával 
előidézett, maga is tanúja lehet.

Felesleges, hogy egyes példákat hozzak fel. A hová tekin
tünk, szemünkbe ötlenek azok, s valamint senki sem fogja tagadni, 
hogy azon nagy változások, mélyekben a világ néhány évtized alatt 
keresztül ment, a természettudományok vívmányainak köszönhetők: 
úgy a mindennapi tapasztalás mutatja a gyorsaságot, melylyel egyes, 
a tiszta tudomány körében tett lépés az életre k ih a t, s a z , mit a 
chem ia, physika vagy mechanika feltalált, az ipar által közhasz
núvá válik, s ezereknek élelmet nyújtva, millióknak jólétét növeli.

162 BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSIit

Tagadhatlan, hogy korunknak ezen iránya egyes káros követ
kezményeket is idézett elő. A kizáró érdek, melylyel annyian a 
természettudományokhoz fordúlnak, itt-ott háttérbe szorított más 
törekvéseket, melyek az ész- s kedélyre nemesítve h a tn a k , a buz- 
góság, melylyel az anyagi világ törvényei kerestetnek, közönyös
séget idézett elő azon m á s , nem kevésbbé fontos törvények iránt, 
melyek az emberi társaság s minden egyes szellemi kifejlődésnek 
alap ja i; tagadhatlan, hogy a természeti tudományok annyi meglepő 
győzelmek öntudatában, itt-ott túlterjeszkednek határukon, s oly 
tények magyarázatát tűzik ki feladatokúi, melyek körükün kivül 
esnek, s melyeket bármennyire haladjunk, soha a scalpel és che- 
miai analysis útján tisztába hozni nem fogunk. — De mind a mel
lett tagadhatlan, hogy korunk rendkívül gyors haladását — melyet, 
csak azért nem veszünk észre, mert az oly szakadatlan — főkép a 
természettudományok haladásának köszönhetjük, úgy én meg vagyok 
győződve, hogy e haladás végeredményeiben nagy s épen oly üdvös 
következésekét fog előidézni erkölcsi kifejlődésünkre is ; nemcsak 
azért, mert m inden, mi az emberek jólétét növeli, s mi által az 
eszközöltetik: hogy a durva m unkától, mely csak testi erőt kivan, 
felmentetünk, — szellemi kifejlődésünket eszközli; hanem azért is, 
mert azon erkölcsi elveket s vallási meggyőződéseket, melyeknek 
^gyengülése felett most oly méltán aggódunk, semmi nem szilárdítja 
meg ú jra , mint épen a tudomány, s ha e részben tapasztalataink 
az ellenkezőt látszanak m utatni, ez csak onnan v an , mert bármi 
nagyszerű haladásunk, főkép a természettudományok mezején, még 
most is csak a tudomány küszöbén állunk. Én legalább teljesen meg- 
vagyok győződve, hogy m inden, mi az ember szellemi hatalmát 
bizonyítja, mi őt saját méltóságára emlékezteti : az szükségkép 
emelni fogja erkölcsi érzetét i s , s hogy miután azon okok között, 
melyek egy felsőbb lény létezése mellett felhozatnak, a természet 
csodálatos rendjénél meggyőzőbb nem található, minden* mi által e
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csodálatos rend tisztább ismeretéhez jutunk, a vallási érzetet erősí
teni fogja. — Terjedjen bármennyire kilátásunk, e nagy, de határos 
föld körén túl eget találunk, s minél tágabb látkörünk, annál többet 
látunk , annál nagyszerűbben tűnik fel a véghetetlenség, mely azt 
környezi.

És ez a z , a miért én a természettudományokban tett nagy
szerű haladást nemcsak korunk egyik legnevezetesebb, de egy
szersmind legörvendetesebb jelenségének tartom, s miért minden, 
mi ezen tudományok emelésére vezet, nemcsak tudományos, hanem 
általános fontossággal bír. Ha általában áll — mit jelenleg alig 
fog valaki tagadni, hogy a műveltség magasabb fokára emelkedett 
korszakunkban oly nemzet, mely az emberiség mozgalmaiban részt 
nem vesz, s tudományos kifejlődésében elm arad: állását nem tart
hatja fenn ; kettősen igaz ez azon tudományokat illetőleg, melyek 
által a természet gazdag kincseit használni tanulván , e föld lako
saiból annak uraivá v á lunk , s melyeknek művelése — ha szellemi 
hasznairól el vonatkozunk is — anyagi jóllétünk első föltételei közé 
tartozik.

Mint a nap, mely midőn főikéi, csak a legmagasabb bérezek 
egyes csúcsait világosítja meg, s később elterjed mindenre, s a leg- 
elrejtettebb völgyeket eltölti melegítő sugaraival: ilyen a tudomány, 
s kik ebben aljasodást lá tn ak , roszszúl fogják fel állását. — Épen 
elterjedése m utatja, hogy emelkedett. A kölcsönös hatás, melyet 
napjainkban a tudomány és az élet egymásra gyakorolnak , nem 
vonja azt le m agasságából, hanem csak termékenységét növeli; 
mert midőn a gyümölcs, mely a tudomány fájáról megérve a földre 
esett, a művészet, az ipar és társadalmi életünkben gyökeret ver és 
új sarjadékot hajt, e sarjadék 'később felnőve, új gyümölcsöket 
terem a tudománynak, mely az élet tapasztalásait haladásának esz
közéül használja lel, s így az élet minden körében segédeket talál, 
kik öntudatlanúl nagy feladatának megoldásánál vele közremű
ködnek.

Századunkban a tudomány több befolyást gyakorol az életre, 
semhogy attól visszavonúlhatna. Az emberiség haladásában nem 
nélkülözi azon eszközt, melynél hatalmasabb neki czéljainak meg
közelítésére nem adatott ; s ha a tudomány napjainkban oly állást 
foglal el, mint erre a múlt századokban példát nem találhatunk, s 
azon bámulat helyett, mely a tudóst hajdan környezé, most azon 
tisztelet lé p e tt, melylyel a nép csak azok előtt hajlik meg, kiktől 
jótéteményeket vár: ezt épen annak tulajdonítjuk, mert ci tudomány
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az újabb időben a társadalom követeléseinek mindenütt megfelel, 
nem mivel a küzdelem terére lép, mely nem neki való, hanem az 
á lta l, hogy mint a világító torony, mely a hullámok körén kivül 
áll, biztos fényét oda veti, hol arra szükség van, hogy a vésztől 
hányatott hajók a biztos irányt ne téveszszék el.

Volt idő, midőn a tudomány, elvonúlva az élettől, egyes osz
tályok vagy emberek kiváltságos tulajdonának tek in te te tt, mely a 
népek jóllétére semmi befolyást sem gyakoro lt; s midőn Baco büszke 
szava, hogy a tudomány hatalom, még azok előtt is, kik azt meg
érteni képesek voltak, csak egy merész jóslatnak látszott. De váj
jon, ha körültekintünk, tagadhatja-e valak i, hogy e jóslat teljesült, és 
hogy korunkban azon hatalomnak, melyet a tudomány gyakorol, 
nemcsak nagy, de jótékony hatását ismerni tanultuk? Mert ki nem 
látja át, hogy mind az, a mi egykor azon káros hatásról mondatott, 
melyet a tudomány legnemesebb érzelmeinkre gyakorol, hasonló 
azon panaszhoz, melyet valaki a nap ellen azért emelne, mert mi
dőn első sugarai a föld felett elterjedtek, csak hideget érzett, míg 
minden perez, mely ala tt az égi csillagzat magasabbra emelkedik, 
az ellenkezőt bizonyítja b e ; ki nem ismeri e l , hogy valamint azon 
uralom, melyet az emberiség korunkban a természet felett gyakorol, 
s mely a civilizatiónak egyedüli biztos mértéke, úgy azon haladás, 
melyet újabb időkben a humanitásban tettünk, csak a tudomány 
által eszközöltetett, s hogy miként az egyes népek azt, mit szabad
ságban és jóllétben bírnak, ennek köszönik, úgy az egész emberi
ség azon boldogabb állapotot, melyért annyi nagy elme lelkesült, 
csak ettől várhatja , mert ha az , mi századokon át minden neme
sebb kebelnek legszebb ábrándja v o lt, valaha valósággá válhatik ; 
ha a föld különböző népei, különböző éghajlat alatt, különböző nyel
veken szólva, valaha azon közösségnek öntudatához jutnak, mely 
őket egy nagy emberiséggé egyesíti, ez csak a tudomány müve 
lehet, mely midőn minden téren az igazság után törekszik, oly czélt 
tűz ki, melynél bár honnán indulva k i,  végre találkoznunk kell, s 
melynél a föld népei — kik hitregénk szerint azért váltak el, mert 
egymást nem érték többé — épen mert egymást megérteni tanulták, lég* 
fontosabb eszméik és érzéseik közössége által ismét egyesülni fognak ?

Hogy e czéltól távol vagyunk, s hogy annak teljes elérése 
talán még igen sokáig egy szép ábránd fog maradni, melynél 
törekvéseink és küzdelmeink között megpihenünk , — ki ta
gadja ezt? A mit a tudományból eddig bírunk, hogy a tudomány 
egyik legnagyobb férfiának hasonlatosságával éljek, nem több, 
mint azon pár kagyló és kövecs, melyet a gyermek a véghetetlen
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Óceán partjain felszedni b írt, s alig találunk népet, melynél az 
ismeretek sugarai a társaság minden rétegeit már annyira áthatot
ták, hogy a tudomány egész hatását m egitélhetnők.----De hogy az
emberiség, ezen irányban halad, s hogy az állás, melyet az egyes 
népek az emberiség körében elfoglalnak, azon tevékenységtől függ, 
melyet ezen irányban kifejtenek, az kétségen kivűl áll, s ép oly 
bizonyos, hogy akadémiánk ezentúl csak úgy felelhet meg hivatá
sának , ha a magyar nemzet ezen törekvéseinek élére á l l , ' s vala 
mint akkor, mikor a nemzetnek arra szüksége vo lt, csaknem kizá
rólag nemzeti nyelvünk és irodalmunk megalapításának szentelte 
tevékenységét, úgy most, midőn irodalmunknak az akadémia gyám 
ságára többé szüksége nincs, egész erejét azon körben központosítja, 
melyet már neve kijelöl.

De midőn hazai tudományosságról szólok, midőn e gyüleke
zetben, melyet tisztán tudományos érdekek vezérelnek, nemzeti ér
zelmekre hivatkozom, nem szállok-e 1p azon magas álláspontról, 
melyet a tudománynak elhagyni nem szabad ? Nem áll-e az magasan 
minden egyes országok és nemzetiségek törekvései felett, egy világító 
toronyként, mely a habók küzdelmein kívül biztos parton emelke
dik, hogy a vészekben h ányatottf emberis ég irányát ne téveszsze el.

Engedjék önök, hogy e részben saját nézetemet elmondjam. 
Hiszem, sőt meg vagyok győződve: vannak érdekek, melyek még 
a hazánál is magasabban állanak, s épen, mert a keresztyénség 
által ily érdekek tám adtak , mert a haza felett az emberiség nagy 
eszméje á llítta to tt fel, mert czéljaink vannak, melyek e föld minden 
népeivel közösek, mert vannak eszmék és érzések, melyekre nézve 
az egyes államok határai nem léteznek: ez az, minek a magas állást, 
melyet ujabb civilizatiónk az ó-világi felett elfoglal, főkép köszön
jük, s ki ne látná, hogy a tudomány is ezen általános érdekek közé 
tartozik ?

Nem egyes népé vagy korszaké, hanem az emberiség közös 
kincse ez , valam ennyiünké, mint a nap , melynek sugarai külön
böző irányban, de az egész földet bevilágítják; k im eríthetlen , mint 
a forrás, mely el nem a p a d , ha belőle milliók enyhítik is szomju- 
kat. — A  tudomány a világé, az embe riségé, de ezen közös kincs
nek mi módon jutunk birtokához? Mint a gyenge vízérés csermely 
a patakkal, ez a kisebb folyóval egyesül, s így képezi a nagy 
folyamot, mely egész országok vizeit a tengerbe viszi, hogy a nagy- 
medencze soha ne apadjon e l : így támad a tudomány. Közös, álta" 
lános az, de csak azért oly nagyszerű, mert benne millióknak törek 
vései egyesülnek, mert mindenkor, minden nemzet, minden egyes,
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miután előbb individuális létének körét átfutotta, e nagy egésznek 
hozza kincseit. Minden tudomány individuális törekvéseknek ered
ménye, s a tapasztalás azt mutatja, hogy valamint a folyó annál 
több vizet hoz a tengerbe, minél tovább folytatá külön útját : úgy 
az egyes tudományos törekvések épen azon arányban mozdítják elő 
a tudományt, melyben azok az egyes népek vagy egyének indivi
dualitásának eredményei. Számos okot találunk, melyből e kétségbe 
vonhatlan tény könnyen megmagyarázható. Minden nyelv, melyen 
a tudomány míveltetik, egy-egy eszköz, mely által bizonyos ered
ményhez könnyebben jutunk, mely ezen eszköz nélkül soha, vagy 
legalább csak nagy fáradságok után lett volna elérhető. A népek 
különböző szelleme s kedélyi tulajdonai, melyek szerint azok a tu
dományt felfogják, biztosítják azon sokoldalúságot, mely nélkül 
nagy igazságokat feltalálni nem lehet, s a nemzetiségi érzet a tudo
mányok körében is nemes versenyt idéz elő, mely minden nagy erő
feszítésnek, s igy minden nagyobb sikernek feltétele. És vajon nem 
áll-e mind ez a természettudományokra nézve is, s nem járul-e ezek
hez még az i s , hogy a természettudományok gyakorlati művelése 
bizonyos helyiségekhez kötött, és sokkal több egyes közreműködését 
igényli, mint bármely más tudomány ?

Valamint e hon felvirágzása, úgy e hon tudományos ismerete 
is nem egyesek , hanem csak a nemzet müve lehet , a magyar 
nem zeté, mely különböző nemzetiségekből áll, különböző nyel
veken szól s különböző vallásos szertartások szerint imádja istenét, 
de mint a gránit, melynek különböző alkatrészeit világrázó esemé
nyek olvaszták egybe, azért egy marad, s egységének érzetét csak 
úgy veszthetné el, ha a közös hazáról, ha múltja dicsőségéről s a 
jövő reményeiről felejtkeznék meg, s felhagyna nemesebb törekvé
seivel, melyeknek mindegyike úgy a tudomány, mint a közélet 
mezején mindig szorosabban fűzi egymáshoz e hon polgárait.

K ö zli: Sz. K.

r ó ó  BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK,

A SZAPORODÁS TÁRSADALMI TÉNYEZŐI.

Ha a tények azon hoszszú sorain végig tekintünk, melyek az 
élet e nagy fontosságú tüneményeire, t. i. az egyének és fajok sza
porodására elhatározólag befolynak, a mint azt már a múlt évi köz
leményeink folyamában „a szaporodás törvényei" tárgyalásánál meg
említettük, úgy találjuk miszerint ugyanazon nyers physikai törvé
nyek azok, melyeknek e tekintetben az emberfaj is alá van vetve,
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a melyek a többi állatfajok, s átalában az egész szerves világ 
szaporodását kormányozzák.

Azonban a mint az előbbi alkalommal, a physikai tényezők 
fejtegetésekor is elismertük, e tényezők némelyike az emberre nézve 
ennek társadalmi együtt létezésében oly alakban jelenik meg, hogy 
be kell vallanunk miszerint igazuk van a sociologoknak, kik ezeket 
mint a szaporodásnak u. n. társadalmi tényeT.öit sorolják fel, habár 
valódi alapjukra nézve ezek szinte nem egyebek, mint a physi
kai tényezők összehatásai.

Ilyenül vehetjük fel először is a munkát, vagyis a foglalkozás
nemet, Nem tekintve itt e nemzetgazdaságilag oly messzeható 
ágens számtalan közvetett eredményeit, melyek utján azonban vég- 
elemzésileg szintén a faj szaporodására foly ez is be, — annak csak 
azon közvetlen hatását vesszük vizsgálat alá, melyet az a test tö
megére, annak alakúlására gyakorol.

Jól tudjuk physikailag, hogy minden munka anyagfogyasztással 
jár, mert a munka alatt kifejtett erő csakis a test alkat anyagainak 
légnemübbé átváltozása. Az elfogyasztott alkatelemek helyére azon
ban a szervben még megmaradtak elveszett társukért mintegy kár- 
pótlásúl újakat igyekeznek a vérből aquiralni; sőt preventív poli
tikát követve, nehogy ismét újra meglegyenek fosztva e társaiktól, 
a tapasztalásból okúivá, ha könnyen szerét tehetik, még többet ke
rítenek magukhoz mint az előtt volt, hogy így aztán „jusson is, 
maradjon is." E bölcs eljárásnak hatása aztán a testre nézve termé
szetesen csak az lehet, a mit minden rendesen foglalkozó és jól 
táplálkozó egyénen tapasztalunk, t. i. hogy a munkás, szorgalmas 
élet mellett még jobban tenyésznek mintha nem foglalkoznának.

Az, mit itt fővonásaiban az egész testre nézve jellemeztünk, 
még feltűnőbben észlelhető a test azon egyes részeinél, melyek vala
mely foglalkozást kizárólag maguk teljesítenek. így pl. eléggé 
ismeretes, hogy a kovácsnak mily izomzatos karjai, a kofáknak pedig 
mennyire igen is kifejlett beszélő szerveik vannak ! Azt azonban e 
tisztes egyének közül valószínűleg kevesen tudják hogy ez előnyök 
mellett meg vannak ez ügynek a maga árnyoldalai is ; — reánk 
nézve pedig épen ez az, a mi a czélt tekintve, bennünket itt kö
zelebbről érdekel.

A természet ugyanis a maga osztó igazságánál fogva, a mit egyfelé 
oda ajándékoz, mindig másfelől veszi el, — a midőn egyik szerv, a 
leginkább használt, a legtöbbet működő igenis kifejlődik, egy má
sik, mely ezzel ellentétes összefüggésben van, annál inkább hátra
marad kifejlődésében.

A szervek között létező ezen összefüggés, mely a „correlatio
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tana“ elnevezés alatt ismeretes, világosan észlelhető kivált némely 
testrészeken, igy pl. a hasonczélú működési összefüggést látjuk a 
bentham galambok lábujjai és a lábszárat fedő tollak között, a mily 
mértékben kifejlődnek az utóbbiak, ugyan oly mértékben kezdenek 
a lábujjak is összenőni, úgy hogy aztán e különben járásra használt 
végtagoknak is mindinkább szárnyszerü kinézése lesz. A hímeknek 
színezete vagy védő szervei, pl. a szarvak és a herék szinte ily' 
öszszefüggésben látszanak lenni egymással, legalább az egyik kiir
tása a másiknak is pusztulását vonja maga u tán ; sőt sokszor oly 
mégfoghatlan csekélységig megy az összefüggés, hogy köztudomású 
dolog miszerint pl. a keselyláb és csillagos homlok a lovaknál, a 
szőrtelenség és a fogbeli fogyatkozások az ebeknél, sőt a kopasz
ság és a rósz fogak az embernél is többnyire együtt járnak. Az el
lentétes összefüggésre pedig a röptelenek jól kifejlett úszó szervei és 
az eltörpült szárny, a szaladárok vastag lábai és a röptollak hiánya 
s az ugrányok igen kifejlett farka és törpe előlábai szintén eléggé 
meggyőző példák lehetnek.

S vájjon az emberre nézve áll-e a correlatio?
Fájdalom, igen 1
Hol vannak a Foxok, Pittek s Wellingtonok utódai? Ki ismeri 

a Baco, Newton, Berzelius és Cuvier unokáit ? Ennyi idő alatt egy 
jámbor szabó vagy egy loyalis bőrkereskedő családja, ha t. i. nem 
törte fejét világháborító eszméken, bizonynyal százakra szaporodott, 
mig amazoktól vagy semmi, vagy alig egypár utód maradt csak 
nevöket föntartani.

„Húsz évvel ezelőtt 394 volt az angol pearek száma, — úgy
mond Carey, — s ezek közül több mint 272 még csak az 1760 
utáni kinevezésekből származott" — Hová lettek a forradalom bárói, 
holott ezek száma több mint 1400-ra ment fel ? — Felelet: kivesztek! 
1611-től 1819-ig hétszázötvenliárom bárói család sírboltja felett 
fordították befelé a pearek czimerét.

Tacitus azt írja hogy azon időtájban már, midőn Claudius azon 
senatorokat, kik őseik érdemei által kitűntek, a patriciusi rendbe 
emelte, azon családok, melyeket Romulus a nemesség első osztá
lyának nevezett, már majdnem egészen kihaltak ; — sőt a Caesar és 
Augustus korában patriciusi rangra jutottak is, közel voltak immár 
a kihaláshoz

Az Egyesült-Államok 15 elnöke közül 7 gyermektelen volt, s 
valamennyinek összevéve sem volt több 20 utódánál.

Hogyan lehet érteni ismét ennyi anomaliát? Hiszen a nyugodt, 
csendes élet, vagy a hatalom, jóllét és kényelem elméletileg az 
utódok számát kellene hogy növelje.
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És mégis nem igy van!
íme egy szám-sor. Egy születés esik:

G uanaxuatoban.................... 'IŐ.j
Magyarországon....................
N ápolyban.........................• . 24.
Austriai birodalomban . . 24-5
Poroszországban . . . . 25-
Svédhonban . . . . . 27-
B ajorországban.................... ?8.
Hollandiában......................... 29.
Franczia országban . . . 31-6
B e lg iu m b a n ......................... 32.8
A ngliában.............................. 35 lélekre.

Mit mutatnak e számok? — Azt mit a statistikusok e tétellel 
szoktak kifejezni, hogy a születések száma a mívelődéssel lépést 
tartva fogy, vagy a mit élettanilag mi igy magyarázhatunk meg: 
az egyenlő alkatrésze szerveknél az egyiknek működése a vtásik 'műkö
dését akadályozza.

Az agy, mint a gondolat produkáló orgánum, ugyanazon fő 
alkatrészekből állmint a termékenyítő anyag; mindkettőben a phos- 
phor s a neurin a fő szereplő, mely utóbbiból mig az ifjú agyában 
60/0, az előhaladottabb korúakéban már csak 3 . 5 % * sőt a bambáknál 
m&r 3% sincs. Nem könnyen megérthető-e tehát hogy a mily mér
tékben vétetik az elem igénybe egy Newton, Kepler, vagy egy 
Descartes gondolkodó fejében annál kevesebb mértékben juthat az 
a nemi szervekhez; s megfordítva ingerlés vagy más külső physikai 
tényezők behatása által minél inkább e szervekhez vezettetik az, 
annál kevesebbé halmozódhatik fel amott*).

A nő, ki a nemi érettség idején a 20 éves kor táján a leg
nagyobb agytömeggel, 1180 grammal rendelkezett már, a szülések 
ideje folytán 1140 grammra apasztja le azt, s csak a 42-ik év után 
kezd az nála ismét 1159 grammig felemelkedni. f

Im é, itt a correlatio!
A természet e kérlelhetlen törvénye tehát az, mely szerint egy 

és ugyanazon test egyszerre két helyen nem lehet, mely ama fen
tebbi tüneményt előidézi, hogy t. i. a nagy gondolkodók magtalan-

*) Hogy a nemi szervek kiválasztási képessége mily roppantál fokozható, eléggé 
mutatja az e tekintetben mértéktelenkedő egyéneknek példája, — de a kiknél egyszersmind 

aztán a szellemi ellankadás is észlelhető. Hasonló fokozódásra képes az agy is a maga 
működése, a gondolat okprpdukálásánál, a mint azt minden szellemi nagyságnál látjuk. Áta* 
Iában minden kiválaszíó szerv működési képessége a gyakorlás által igen emelhető, pl. a 
fiatal juharfa, mely eleinte csak %j2 font czukrot ád, később a gyakori megcsapolások után 
már 3 fontot is szolgáltat.
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ságra hajlandók. „Két felöl is egyszerre nem osztozunk," — úgymond 
az igazságos biró, ők a társadalomnak szellemi gyermekeket, esz- 
méket hagynak magok után, mélyek aztán ép úgy elszaporodnak a 
magok módja szerint mint a physikaiak.

E fentebbi csekély körvonalozásból is könnye^ belátható tehát, 
miszerint a foglalkozásnak, az életmódnak, a szerint a mint az többé 
vagy kevésbé szellemi természetű, és az agy közreműködését veszi 
igénybe, már csak ezúton is tekintélyes, még pedig oly nemű befo
lyása van a nép * szaporodására, mely annak egy látszólag kedve
zőtlen, de annál biztosabb irányt ad. Minél inkább olyanná lesz t. i. 
valamely állam területén belöl a polgárok foglalkozása, mely mind 
nagyobb szellemi erőfeszítést igényel, annál kevesebb lesz, igaz ! a 
nyers tömeg növekedése az utódok alakjában; de így mennél több 
lesz a gondolkodó fő, annál több lesz a szellemi utódok száma, s 
az állam mint morális, szellemi egyén annál erősebb leend, a tár
sadalmi szerkezet annál tökéletesebb. Mind ez által azonban az állam
nak azon képessége gyarapodván hogy a polgároknak életét, egész
ségét, és békességét biztosítsa: ez utón a gondolkodó fők szapo
rítása által valósággal mégis a physikai szaporodás mozdíttatik elő, 
még pedig a természet által is a legczélravezetőbbnek kijelelt mód 
szerint t. i. a már felnőttek minél tovább életben tartása által.*)

Hasonló természetű a másik nagy társadalmi tényezőnek, a 
mívelödésnek hatása is a szaporodásra, mely a mint alapjaira nézve 
az előbbivel, a foglalkozással rokon, úgy végeredményében is ahoz 
hasonló, habár az út maga nagyon különböző is, a melyen ez csa-. 
varogva, a szaporodásra befoly.

A csecsemő, mely 400 grammnyi agy tömeggel indúl a nagy 
világnak, életének első pár éve alatt, midőn a reá nézve talán 
egész életében legnehezebb két első feladatot kell megoldania, t. i. 
a járni és beszélni megtanúlást, kőrülbelöl 1300 grammra szaporítja 
kis örökségét, tehát több mint kétszer annyit szerez e rövid idő alatt 
ahoz; sőt a még hiányzó 200—250 grammnyi gyarapodást is, a mi 
az 1500 grammig szükséges, a meddig t. i. az ember felviheti agy
beli gazdagságát, 16—18 éves koráig szerzi meg, tehát azon kor
szakban, a midőn a legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik szellemileg 
a tanúlásnál.

E tételnek felvilágosító paralleljét találjuk azon adatok lánczo- 
latában, mely a népek agytömegét tünteti előnkbe, a mint a kultura 
fokain feljebb és feljebb haladunk. Míg :

0--------------------- I
*) Ez utóbbi elvet már fentebb a „szülők életkorának tárgyalásakor fejtettük ki, tehát 

lásd a 18-ik füzet 4T2— 414 lap.
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az ausztraliai népek koponyája . 1228 köb centim,
a persáké már . . . "
a néger fajoké.............................. • !253
a malaji ............................... . 1328
az azték ............................... . 1376 »
a franczia „ . . . 1461
a g e rm á n ............................... 1534 »
az angol ..................................... • 1572

Sőt ugyanazon fajnak, pl. a franciánk agy fejlődésében is az idő- 
és a kultura előhaladtával oly tekintélyes változást látunk megje 
lenni, hogy mig a párisi koponyák a IX. században 1403

„ XII. „ 1426 
r> .*> XIX. „ 1461

köb centimeternyi agytömegre mutatnak már.
A szellemi erőfeszítés és az azt mindinkább igénylő kultur-élet 

fejlődése tehát az agy tömegének fejlődését vonja mind az egyé
neknél, mind a népeknél is általában maga után.

Ig en ! de ezzel együtt az agynak u. n. capacitása, vagyis azon 
képessége növekszik, hogy egymástól mind térre, mind időre, sőt a 
minőségre nézve is oly igen eltérő, vagy távoli benyomásokat képes 
magában sokáig megtartani, s majd egyesíteni; azaz más szavakkal 
kifejezve, az agynak u. n. felfogó s itélő képessépe nő.*) — És az 
agy terjedelmétől s belíejlettségétől függő e szellemi tulajdonság 
már az, mely a szaporodásra aztán a legközvetlenebbül befoly.

Jól tudjuk ugyanis, hogy minél kisebb és távolabbi körülmé
nyeket képes valamely egyén agyában egymással összefüggésbe 
hozni, annál helyesebb ítélete, s annál inkább biztosítva van a jövő 
véletlenságei ellen, s fenmaradása annál biztosabb.

Hogy mily lényeges szerepet játszik e tulajdon a fajok szapo
rodása, illetőleg fennmaradásánál, megdöbbentőleg látjuk amerika 
őslakosainak, a vad indiánoknak és a négereknek történelmében. E 
népfajok ugyanazon nemű szellemi képességekkel mind bimak, mely- 
lyekkel mi, a mint azt a közöttök megforduló missionariusok mind 
elismerik; egy indián, vagy egy néger gyermek ép úgy megtanít

*) A  kevesebb erőfeszítéssel járó, vagy később korbeli szellemi foglalkozás úgy látszik 
inkább az agy belfejlettségére, vagyis az agy felszínéni ránczok szaporodására hat, a mi 
kétségkívül nagy jelentőségű az agy szellemi képességénél; azonban hogy mi a nagyobb 
fontosságot kulturai tekintetben mégis inkább az agy külterjes fejlődésének adjuk, annak 
oka azon tapasztalatban rejlik, miszerint mig a külterjes fejlődés inkább a férfi, — addig a 
belterjes fejlődés, a nagyobb tekeredettség inkább a nő agynak tulajdona, de a mely ennek 
rovására 1/ 48-ad részszel aztán kisebb is mint a férfi-é, és igy habár áprósabb cselek kigon
dolására, sőt olykor bonyolúlt cotteriák megszövésére alkalmasabb is, és habár helyes elis
meréssel viseltetünk is egy Madame de Stael ragyogó szellemdússága iránt, de nagyobb 
terjedelmű munkák kivitelére, Franczia országnak az állambukástól megmentésére már csak 
egy Necker pénzügyi capacitását látjuk használhatónak'.
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ható a legnehezebb mathematikai tételekre is, mint az európai, — csak
hogy ők e tulajdonokkal kisebb mértékben birnak felnőtt korukban 
mint mi, az óceáni néger koponyája csak 1253, az indiánoké pedig 
szintén csak 1338, mig az angol fajé, mint láttuk, már 1572.95 köb 
centimeter, vagyis majdnem 320 grammal nagyobb. Hogy ily agy- 
gyal messzibbreható terveket, helyesebb politikát lehet alkotni, mint 
amazoknak 74-ed résznél kisebb agyával, azt úgy hisszük, mindenki 
könnyen megfoghatónak találja. Az angol race, mint a kaukazi törzs 
legfejlettebb agyú, s legharczképesebb tagja, ki fogja irtani a vak- 
dühében csak saját vesztére törő rézvörös fajt, ha az oly politikát 
követ tovább is hogy a pacific vasút felszaggatása által hiszi meg
menthetni ősei hazáját !

Hogy valóban e bámulatos szükelmüség az, mely e népfaj, és 
annyi más népfajnak is vég elpusztulását vonja maga után, még két
ségtelenebbé teszi ugyancsak a missionariusok azon tapasztalata, 
miszerint a délamerikai gyarmatokban a megtérített vadak között 
nem ritka azon eset, hogy habár minden tekintetben a legpontosabb, 
rendszeretőbb és tanúlékonyabb gazdákká lettek is már, egyszer 
csak ha kevéssé megfogyatkozik az élelem, a legszebb igavonó mar
hákat is levágják, hogy pár napi eledelök meglegyen, nem bírván 
elég erővel reájok azon előterjesztés, hogy így aztán maguknak kell 
holnapután húzni az ekét, hasonló rövidelmüséget árulva el a ház
építésnél is, inkább hitvány sár kunyhókat alkotva, melyeket aztán 
minden vihar összetép, semhogy egyszerre maradandó lakházat ké
szítenének, habár hoszabb ideig kellene is azért dolgozni.

Ily agyszerkezet és ily gondolkodás mellett minden ily népnek 
el kell pusztulni egy másik oly néppel szemben, mely nagyobb s 
fejlettebb agyánál fogva a körülményeknek, s a bonyolodottabb hely
zetnek is jobban urává tud lenni.

De még érdekesebb az agy terjedelmének hatása a szaporodásra 
a mint az a házasságok utján nyilatkozik. — Minél nagyobb az agy? 
annál inkább felfoghatván a jövő minden eshetőségeit, egy oly lépés 
megtételétől, melynek messzeható következményei vannak, igen óva
kodni fog. — Mily bárgyúság volt Jákóbtól hét esztendeig szolgálni 
Leának elnyeréseért!

A statistikai adatok világosan mutatják, miszerint a mily mér
tékben nő a mivelődéssel együtt az agy, a házasságok száma arányt 
lag ugyanazon mérvben mindinkább az apadásra hajlandó. E tételt 
azonban rosszúl értelmezik a statistikusok midőn ezt társadalmi ba
jok következményének tekintik, mert inkább ugyanazon mély ter
mészeti gazdálkodás nyilvánúl ebben, a mit a születések apadásánál 
láttunk már.
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Minél későbbre marad s minél ritkábbá lesz ugyanis a felek 
meggondolása miatt a házasság, annál több lesz az egyes jól meg
gondolt házasságokból származott gyermekek száma, s megfor
dítva az igy születettekből annál kevesebb hal el.*) Nem helyesebb-e 
tehát $z, mintha a minden megfontolás nélkül kötött nagyszámú 
házasságokból több születik ugyan, de aztán részint az anyagi nyo
mor, részint a családi viszálkodásoknak esik nagy része előbb mora- 
liter, majd physikailag is áldozatúl. „A ki látta azon roppant nyo
mort, szegénységet, és tudatlanságot — úgymond DTvernois, — melyre 
Guanaxuato lakosainál, Mexikóban, minden lépten nyomon bukka
nunk, és ismeri azon tényt, hogy itt minden 16-ik lakosra esik egy 
születés, s minden 19-ikre egy halál, — másfelől látta Angliában 
ennek ellentétét, hol csak 45 lélekre jön egy születés és 51-re egy halál,
— és a ki tudja hogy míg ama tartomány soha nem bir benépesedni, 
ez évenként nagy rajokat bocsát a világ minden részeire: az be fogja 
ismerni miszerint a mint amott nem csak a banánok bősége és a 
forró kiima, hanem a nép míveletlensége is nagy szerepet visz e 
szomorú játékban, úgy ennek következménye, a gyakoribb házas
ság és túlságos születés épen nem vezet a gyors szaporodásra.

Hogy a mivelődésnek e látszólag káros hatása a házasságokra 
és születésekre nézve mennyire nem az, igen élesen kitűnik azon 
adatokból 4s melyek a mivelődésnek a születések nemére gyakorolt 
befolyását illustrálják. Belgiumban több fiú született mint leány.

1815—1824-ig, s 1825—1829-ig
falukban . . . ó.96°/0-tel falukban . . . 6.10% » 
városokban. . ' . 6.66°/o » városokban. . . 5-29°/o*te l? 

vagyis a mint a térben és időben a míveltség felé közeledünk, azon 
mértékben apad a fiuk születésének többsége,**) a mi kétségkívül a

születik egy halál
Ha egy házasság esik t házasságból esik

110— 120
120— 130 ff
130— 140 ff • . . 4.17 * • • • • 39.6 „

140— i 5o
i 5o— 160 ff . . . 4-43 . • * • • 40.3 *
160— 170 w .  . . 4.48 . • . • • 42.7 „
170 és több „ . i . . . 4.84 . . . .  * 46.4 „

Quetelet: Physique sociale I* 194. 1.

**) Capt. Bickes 70 millió lélekre vonatkozó észlelései szerint több fiü születik mint leány
Oroszországban . . • • 8.„®/0-tel Austtiában . . i • ‘ 6-i7 o“ el
Majlandban . . . • • 7*6 »> * • 5, .  „
Dgfdaban . . . . . 7;a >»
Spanyolországban . . ö.8 „
Franciaországban * • 6.5 » Belgiumban . ' * * * 5»a »
Belgiumban . . . Brittaniában . . » > • 4
Siciliában  ̂ . . . „ Svédhonban . . .
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szaporodási normához közeledésnek jele, mert csak ott születik 
valamely fajból több mint ke ll, a hol az nagyon is szokott 
pusztulni.

De van még* ezeken kivül a mível ődésnek egy harmadik igen 
fontos hatása is a szaporodásra. „Lassanként, a mint az agy nő a 
puszta izom helyébe, — úgymond Carey, — a nő siet elfoglalni az 
őt megillető helyet, mint a férfi legelső, s legbensőbb barátja, ki őt 
tevékenységre ösztönzi, gyönyöreit nemesen fokozza, s mindig képes 
neki vigaszt nyújtani." — A mit a nagyhírű amerikai nemzetgazda 
itt e fentebbi szavaival jellemez, sokkal nagyobb jelentőségű tényező 
a szaporodásra, s a faj nemesedésére mint gondolnánk. A házastársi 
viszony, melyre e jellemzes reá illik, munkás, tevékeny, s hosszas 
életű családapát, s ép és nemes hajlamú gyermekeket ad a társa
dalomnak, — de ily viszony csak oly férfival állhat fenn, ki maga
sabb miveltségénél fogva megszűnt a természet rabszolgája lenni, a 
midőn aztán a nő sem rabszolgája ő neki többé !........

Hasonló hatású, habár még mélyebben járó természetű a tudo
mányos fejlődés  befolyása a népesedésre. Első pillanatra aligha hin
nénk el midőn a technikus egy uj szerkezetű hídlábat, a vegyész a 
szénkénegnek egy uj sajátságát, vagy a geológ egy kihalt siva- 
therium csontvázát fedezte fel, hogy mindezzel az emberiség szapo
rodását mozdították ellőbbre; — cs^k akkor kezdünk észre venni 
mind ebben némi összefügést, ha azon sajátságos tünemény oka fe
lett gondolkozunk, hogy ámbár most ép ama technikai találmá
nyok által kifejlett üzleti és gyáripari élet a köztapasztalat szerint 
sokkal rombolóbb batású az emberi testre mint az, melyet a termé
szet barátai Horac e szavaival dicsőítenek :

„Beatus ille, qui procul negotiis #

U l prisca gens morlalium,

Paterna rura bobus exercet suis,

— Solutus onini foenore."

és ámbár szinte a köztapasztalás szerint most megélni physicailag 
mind nehezebb és mind nehezebb m ár, mint volt apáinknak 
a haldús tavak partján, s a vadrejtő rengeteg árnyában: az em
beri közép életkor mégis folyvást mind nagyobb és nagyobb lesz, s 
a halandóság mindinkább apad, úgy hogy pl. Genfben a csecsemők 
valószínű életkora mely a XVI. században csak 5 év voltf most a 
XlX-ikben 45 az, a 20 éveseké pedig három század.óta 22-ről 40-re
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emelkedett*) s Angliában míg 1700-ban minden 41, most 1830 óta 
már csak 51—53 lélekre esik egy halálozás.

Honnan van mindez ha nem onnan, hogy a mint az élet biz
tosítótársaságok vizsgálódásai mutatják, azon mértékben apad a bal
esetek és hirtelen halálozások száma, a mily mértékben mind több 
és több figyelem fordúl azon törvények felfedezése által, melyek az 
életfolyamát vezetik, az élet aprós de mindennapi szükségleteire is, 
és a mily mértékben sikerűi a tudomány előhaladása által mind több, 
behatóbb és megfelelőbb eszközöket is állítani elő e szükségletek 
kielégítésére.**)

A valódi józan tudományos munkálatok és vizsgálódások azok, 
melyek az embert a térmészet urává teszik, az egészet az elemek 
fölé emelik : — mig egyfelöl az agy foglalkoztatása által a szüle
tést mérsékelik, másfelől vívmányaik által a már kiképezett test fen
nmaradását, s ezzel a valódi szaporodás fentebb kifejtett legfőbb 
elvét juttatják érvényre. Szerencsés a nép, az állam, melynek élet
erébe minél előbb s minél nagyobb mértékben oltatnak be e csil
lapító, de erőt adó elemek, mert annak jövője biztosítva van, — itt a 
munkából semmi sem vesz el.............

Séd nunc venio ad fortissimum virum! —
A társadalomnak alkotmánya van. Jogok, kiváltságok tömege 

környez egy olygarchát, elnyomás, s rabszolgaság bilincsei kötik 
róghöza másikat, szokások előítéletek halmaza áll itt chinai falként, 
melyet áttörni nem, mert megközelíteni sem lehet, míg más helyt 
az egyén csak egy gazdátlan ház, melybe az nem kötki, a ki nem akar !. .. .

Azt hiszük, mind ennek nincs meg a maga hatása ? —• Semmi 
sincs czél e nélkül a nap a la tt!

Mint már az ivari rokonságnál emliténk, a természet arra lát
szik mindinkább törekedni a mint felfelé haladunk, hogy a különböző 
nemeknek mind nehezebb és nehezebb legyen az összetalálkozás. Míg a

*) A valószínű élettartam a csecsemőknél: A  20 évesek valószínű élettartama
a XVI. században 22. év

a XVI. században 5. év a X IX . 40. y%
a XVII. 12. „ a 30 éveseké
a X V III. 32. „ a X V I. században 19. yy
a X IX . 45. „ a XIX. 32. yy
Halász G. Életbiztosítás. Akad. értés. V. 2. 1.

**) Hogy a tudományos előhaladásnak mily befolyása van az emberi élet megtartására, 
különösen meglátszik a kórházi betegek ápolásában, így pl. a híres St. Tbomas kórházban 
elhalt a betegeknek :

1741— 73 közt 7 ln-e(l része 1783— 93 közt ljls -ődrésze
1772—83 „ _*/,« 1803— 13 „ >/16 „
Hasonló példa mutatkozik a fogházaknál is ; igy a Vilvord fogházban egy halál esett

1802-ben 127 i 8o5-ben 777
1803 » l 6 7 !8o6 „ 2031
1804 „ 191 1807 „ 3036 

fogolyra. Quetelet Physyque Sociale 1. 402.
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legalsóbb állatoknál, sőt az állatokhoz képest alantibb szerkezetű 
növény-világban is majdnem mindenütt ugyanazon egyénen helyzi 
el mindkét nemű ivarszerveket, addig a felsőbbeknél e tekintetben 
mind nagyobb és nagyobb válaszfalak által igyekszik azokat eltá
volítani egymástól.

A legalsó fokon az ivari szaporodás és az egyén tenyészése 
még egészen összeesnek. Az anya organismus, mely csak egy sejt
ből áll, maga oszlik meg egészen, s ez u. n. leánysejtek lehetnek 
egyszersmind az utódok, és igy itt a növekedés és szaporodás még 
nincs megkülönböztetve határozottan.

Egy fokkal feljebb már ugyanazon egyénnek, de csak bizo
nyos, egymástól távolabb eső szervén fejlődnek ki a különböző 
nemi anyagok, melyeknek aztán összevegyülése által jöhet csak 
létre uj egyén, így pl. növények közt az Oedogoniumnál az állatok 
közt a Firola és más kagyló fajoknál, melyeknél a test egyik ré
szében kivált sejt, mint himanyag csak a test másik részében kivált 
sejttel, mint nőanyaggal egyesülve képződhetik ki utóddá. Egy fok
kal feljebb menve pedig, már azon processussal találkozunk, melyet 
a dichogam növényeknél észleltünk, t. i. habár mindkétféle nemi 
anyag létre jön is ugyanazon egyén testében, az ő himanyagda 
csak egy másik nőanyagjával, s az ő nőanyagja szinte csak egy 
másik hímanyagjával egyesülve lesz megtermékenyítetté; — tehát 
egy sajátságos „chassé croisée", mint a puhányok legtöbbjeinél.

Még feljebb már egészen külön egyéneken vannak kifejlődve 
a kétféle nemi szervek, úgy hogy az egyik kizárólag csak him, a 
másik csak nőanyagot produkálhat, mint pl. a kétlaki növények — 
és felsőbb állatfajoknál, a halaktól fogva felfelé. Sőt ez utóbbi te
kintetben' gyakran annyira megy a természet, hogy az egymássali 
egyesülésre jogosított egyéneknek oly különböző alaki vagy szel
lemi tulajdonokat kölcsönöz, a mik miatt aztán csak ritkán talál
kozhatnak össze egymásnak épen megfelelő párok.

Mi lehet czélja a természet ez ujabb szeszélyeskedésinek ? mi 
lehet czélja ama sokféle gátló intézkedéseknek, melyeket kivált a 
felsőbb organismüsoknál oly kifogyhatlan találékonysággal gördít 
az utódképződhetés útjába? Hisz akarja, hogy utódok jöjjenek létre, 
s meg is mutatta, hogy mily könnyűvé teheti ezt, ha akarja, — és 
mégis ez érthetetlen örökös ellenmondás !

A feleletet a darwinismusnak egy szép, de kegyetlen tétele 
adja meg*.

„A tefmészfct csak a legtökéletesebbeket akarja fentartani. 
Produkál sokat, többet, sokkal többet mint a mennyire szüksége 
van, sőt többet, mint a mennyit eltartani is képes, és aztán harczra
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bocsátja őket, a gyenge lények millióit, hogy hadd küzdjenek meg 
az élet színterén egymással, s hadd vesszenek el a nem képesek, s 
hadd maradjon meg csak a nehány életre való."

Kegyetlen tétel, mely annyi ártatlannak már születésekor 
homlokára süti a ha lá lt! — s mely elől mégis nincs feljebb v ite l;
— kegyetlen, mint talán egy tétele sincs kegyetlenebb a darwini 
tanoknak, kegyetlen annyira, hogy nincs emberi érzésünk, mely 
belé ne ütköznék!

Tehát a nyomorultak iránti részvét, a szülői szeretet, mely még 
a legvéznyább csecsemőt is gondjai alá veszi, a nemes lelkesült- 
ség a jótékony intézetek iránt, — e megannyi szép virágai az em
beri léleknek — mind csak hiú, nevetséges erőlködések a természet 
törvényei ellenében ?!

ő  nem akarja hogy a sánta felmaradjon, s hogy a testileg 
bénák utódot nemzenek, s így ép elnyomja az ügyefogyottat, a szel
lemileg gyengét; — míg a testileg és lelkileg épet minden kegyei
ben részesíti, reá pazarol szépséget, hatalmat, erőt; ennek biztosít 
jóllétet, vagyont, becsületet, — — csupán hogy annál könnyebben, 
s annál kitünőbb párt bírjon magának megszerezni, vagy csábító 
kellem, kecs és szellemdússág kincseivel halmozza el a másikát, 
hogy annál nagyobb atractio központjaivá leve, az érette való küz
delemben annál nehezebb legyen a győzelem, s így csak a társai 
közül kiváló legkitűnőbbek juthatván a czélhoz, az akadályok miatt 
annál hatalmasabbá fejlődött ösztönnel, annál kitünőbbeket nemz- 
zenek; — míg a középszerűek könnyen összetalálkozhatva, a lágy
meleg érzés csak törpéket teremt.

Mind e nemért való küzdelemnek tehát, ^mint átalában az egész 
létérti harcznak czélja a legtökéletesebbek kiválása, — egy czél, me
lyet mi kegyetlennek nevezünk, de a melyet azért mi is nem ke- 
vésbbé gyakorlunk a hatalmunk alatt levő háziállatokon ; mert ugyan 
melyik gazda tartja meg magnak a nyomorúlt sánta malaczot, vagy 
a legkóczosabb 'csikókat, s az egerészni nem szerető macska fiait, 
vagy a pákosz ebek kölykeit, csupán, hogy emberiesen, a finomabb 
érzéshez méltóan cselekedjenek ?

Ez a czél a nemek összetalálkozhatásának megnehezítésére 
tett intézkedésekben is, — és hogy mily határozott czélja ez a ter
mészetnek, eléggé látható abból, miszerint a legnagyobb szigorú
sággal ugyanazon törvény szerint jár el az emberre nézve is, a me
lyet az állat és növényvilágban alkalmaz^ t. i . , hogy mennél fel
jebb, tökéletesebb lényekhez érünk, annál inkább megnehezíti az 
öszszetalálkozhatást.

A régieknél meglehetősen el volt terjedve a szokás, saját test-
TerméBzettudományi Közlöny, III. kot -t 12
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véröket venni nőül; sőt mint tudjuk a hébereknél vallásos köte
lesség volt elvenni nejének testvérét, tehát oly egyént, ki közel 
s így könnyen ,volt kapható. Tudjuk továbbá, hogy a vad, nomád, 
s patriarchális életben levő népeknél még most is magok köréből 
házasodnak a családok, sőt a régibb időben hazánkban is igen ren
dén valónak találtatott ez eljárás.

Vagy a jelenleg körültünk lefolyó eseményeket tekintve, nem 
azt látjuk-e, hogy míg a kevés igényekkel járó egyszerű földmives 
legény hamar megtalálja párját -a szomszéd Örzséjében, addig a 
már bonyolúltabb életfeltételü iparos vagy kereskedő nehezebben 
talál neki megfelelő s megkapható élettársat, — és fölfelé haladva 
a társadalmi szervezet scáláján, folyvást azt tapasztaljuk, hogy mind 
távolabb és távolabb helyről s mind nehezebben bimak összetalál
kozni egymásnak való párok; — a honoratiórok osztályabeliek már 
többször házasodnak egészen más vármegyéből mint az iparosok, 
az oly kényes és cosmopolitább természetű tudomány férfiai pedig 
gyakran egészen más nemzetbeli nőt vesznek, sőt a főúri osztály 
tagjai, pl. herczegek, régensek stb. már állásuknál fogva is kény
telenek külföldit, lehát egészen más válfajbeli nőt keresni.

Ki nem látja itt a frappáns analógiát, a dolgok ugyanazon 
menetét a mohoktól fel a koronás tölgyekig, a szegény jobbágytól 
fel a fejedelemig ? Minél bonyolúltabb szerkezetű, de azzal együtt 
minél többféle igényű, vagyis minél tökéletesebb lesz az egyén — 
szellemileg avagy physikailag, az mindegy, — annál nehezebb a ne
meknek összetalálkozni , s annál inkább nehezítve van az utód 
képezés. *)

Természetes tehát, hogy a társadalmi szervezet minden oly 
mozzanatának, mely az egyének egymással szabadabb találkozhatá- 
sát akadályozza, vagy előmozdítja, végeredményiben a szaporodásra 
van befofyása, mert mig pl. a rendi jogok, kiváltságok és előítéle
tek mint meg annyi sociális kőfalak állanak a nemek összetalál- 
kozhatása előtt, s egy kis körre szorítva azt, ki ezreket tudna maga 
iránt fel lelkesíteni, csak egynehány véletlenül épen közelében levő 
szerencséseknek juttatja könnyű zsákmányúl, — addig az ily korlátok 
lerombolása, a társadalmi előítéletek eloszlatása, s a távolabb vidékek 
és népekkel való szabad közlekedést előmozdító eszközök, pl. a vas
utak, mindinkább épen a legtágabb szabad verseny kapuit tárják fel 
a küzdeni vágyó erők előtt, s bár az áram rohanó hullámai sok ezer 
szerencsétlent elsepernek, de az életképesek annál méltóbb díját

*) Érdekesen igazolja ezt azon tapasztalás is, hogy a nemiszervek szabálytalan alakja 
miatti bajok inkább a felsőbb osztályok tagjainál fordulnak elő.
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kapják küzdelmeiknek, s így e szabad versenynél csak az jut győ
zelemre, a ki a' győzelemre valóban is érdemes.

Végül vannak még a szaporodásnak több oly finomabb termé
szetű tényezői is, melyeknek hatását habár számokkal kimutatható- 
lag nem is, de a köztapasztalat, a népek fejlődését figyelemmel ki
sérő szem, annál kétségbe vonhatlanabbúl látja.

Az erény, a becsületesség, a hűség, és gyöngéd rokonszenv, ez 
inponderabilis elemei az ember társadalmi életének, azt hisszük, nem 
szerepelnek az életnek épen legnagyszerűbb alap mozzanatainál ? s 
tán nyomtalanül veszhet el ama rejtélyes mindent átható erő, mely
nek hatalmát oly találóan festik a feledhetlen költő, Tompa e szavai:

„Mindenható szerelem! a ki éltetsz 

Ajkad melengető fuvallatával,
Kezed mindent újjá teremt, kiszínez,
A  lombzugás, illat, holdfény, madárdal 
Rólad regél és szól lágyan a szívhez !

Te vagy hatalmas összekötni 

A  mélységgel a magasságot ;
A  halandót és halhatatlant 
Csudásan egymáshoz varázslód!
. . . . Boldogságodnak még nevet nem adtak,

Gyötrelmed is sajátos kéjjel gazdag !

Oh nem ! A jövő a múltnak szülötte, a minő ez volt, olyan lesz 
az i s ; — igen , de az élet magában oly színtelen, fakó, szépnek látjuk 
csak ha saját szellem világunk vet szép fényt reá. Mind az tehát mi 
e belső világot széppé, fönségessé teszi, legyen bár csak ábránd, 
képzelmi való, a jövőt mint valót teszi nagyszerűbbé. „Mutassatok az 
emberiség történelmében valami szépet vagy nagyot, melyet lelke- 
sültség nélkül hoztak volna létre “, — úgymond a nagy utazó, Living
stone !. — A józan, a nagyon is praktikus számítás embere, ki szánó 
mosolylyal gondol amaz érzelemre, mit a gyermekes rajongó szerelem
nek nevez, kinek a nő csak annyi mint a tele pohár, vagy jóízű falat,
— többnyire csak a lágymeleg érzelem, vagy a brutális vágyak 
nyomait hagyja bárgyú utódain, a kik körül aztán egész életökben
dögleletes a lég, s poshadt a környezet,------ míg a tiszta szerelem
hévvérü szülöttinek szemében azon szent tűz lobog, mely a léteit adta 
nekik s nyilt homlokukon a lelkesültség dicsfénye sugárzik, arczukon 
egy kelő nap hajnal pírja é g ,------ az övék a jövő ! ........... A törté
nelem rejtélyes lapjain gyakran találunk derengeni egy kétes fél
homályt, mely azt sejteti velünk, hogy itt a nagy erők hatalrúas 
szenvedélyek szülötti. D a p s y  L á szló .

1 *>. *
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■ A MARS. FÖLDÜNK MINIATÜR-JE.
— Színezett térkép melléklettel. —

( R i c h a r d  P r o c t o r  Other Worlds than Onrs“ czímű művébőL)

Lássuk, mit tanít a csillagban e vörhenyes bolygóról ?
A Mars átnlérője kerek számban 5000 angol mértföld (1000 

geogr. mfld.); vonali kiterjedése tehát úgy viszonylik földünkéhez, 
mint körülbelül 5 a 8-hoz. Felszíne azért 25 : 64 viszonyban kisebb 
mint földünké; vagy még pontosabban kifejezve , a föld felszíne 
2^2-szer nagyobb, mint a Marsé.

A Mars anyagának közép sűrűsége majdnem háromnegyed- 
részszer kisebb mint földünké, vagy igen megközelítőleg négyszer 
oly nagy mint a vízé. Ennek következtében a nehézkedés is sokkal 
kevesebb mint a földön ; a mennyiben az ang. fon t, a Marsra he
gyezve, nem nyomna többet, mint 6 unc. és 3 drachmát. Egy Lambert 
Dániel a Marson igen könnyen ugorhatnék öt-hat lábnyi magasat, és 
sebesebben birna szaladni, mint a mi földünkön a legjobb kengyel- 
futók. Egy olyan nehézségű fórfiú mint ő, de a kinek teste hajlé
konyabb alkotással bir testgyakorlatokra, egy tizenkét lábnyi magas 
falon átugorhatnék. Míg ellenben egy könnyű s izgékony testű 
bohócz, ha a Jupiterre tétetnék , aligha lenne képes helyéből 
megmozdúlni. A napon pedig saját súlya egyszerűen agyon
nyomná őt.

Mars meglehetős nyúlt pályában végzi keringését; a mennyi
ben pályájának középpontja nem kevesebb mint 13.000,000 angol 
mértföldnyire van a naptól. Éhez képest a világosság és melegség is, 
a melyet a naptól kap, nagy mértékben változó. Ugyanis akkor, 
mikor a naphoz legközelebb van, körülbelül kétszer annyi világos
ságot és melegséget kap, mint a legnagyobb távolság idején. Ez 
a körülmény nagy mértékben hat a Mars két féltekéjének égalji 
viszonyaira, a mint azt a következőkből látni fogjuk.

Ha a Mars legtávolabb van a naptól, az attól nyert világosság 
és melegség körülbelől abban az arányban kisebb mint a földünkön, 
a mint viszonylik 4 : 5-höz. Az ő esztendejének hosszúsága is egy 
nevezetes körülményt képez, melynél fogva az ottani viszonyok kü
lönböznek földünkéitől. Az ő éve körülbelől 687 olyan napból áll 
mint a mienk s így a Marson minden évszak 5% olyan hónapig 
tart, mint a mi, földünké. De pályájának nyúltsága következtében 
az éjszaki és déli féltekék nyara és tele nem egyenlő. A Mars napja 
körülbelül 40 perczczel hosszabb, mint a mienk.

Egyenlítője 27 74 foknyi szöget képez pályájának síkjával, s
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minthogy a föld megfelelő elhajlása körülbelől 231/2 fok: világos, 
hogy évszaki változásai, a mennyiben ezek az elhajlástól függnek, 
jellemükre nézve nem igen különböznek a földünkéitől.

A Mars tengelyének helyzete olyan, hogy az éjszaki féltekén 
a nyár akkor áll be, midőn legnagyobb távolságra van a naptól. 
Ugyanazon eset álir földünkön is, a mennyiben a nap 1.500,000 an
gol mértfölddel van hozzánk közelebb télen, mint nyáron ; míg ter
mészetesen a déli féltekén lakók nyáron vannak közelebb a naphoz 
mint télen. Azonban az ezen körülményekből folyó eredmények a 
Marson sokkal szembeötlőbbek, mint azok, melyeket nálunk tapasz
talunk. Mert míg a nap alig ad földünknek 1líú-szel több melegsé
get januárban mint juliusban, addig a Mars a napközeiben kétszer 
annyi meleget kap a naptól mint naptávól alkalmával. A ^Marson 
tehát az éj szaki félteke nyarának sokkal hidegebbnek kell lennie, 
míg a tél ezen elrendezés következtében sokkal melegebb. Másfelől 
a déli féltekén a nyár és tél közti ellentét sokkal szembeötlőbb, 
friintsem az más körülmények közt lenne.

Azonban a Mars . távcsői képe a most említett viszonyoknál 
még jobban bizonyítja azon állítás helyességét, hogy e bolygó tö
kéletesen alkalmas arra, hogy élő lények lakhelye legyen. Mars — 
ámbár a legkisebb az első rendű bolygók közt s Jupiterhez vagy 
Saturnushoz hasonlítva alig egyéb egy kis pontnál — azért mégis 
perczről perezre pontosabban és sokkal kedvezőbb körülmények kö
zött vizsgáltatott, mint hármely más égi test, a holdat kivéve. Nem 
jön ugyan hozzánk oly közel, mint a Venus, és tányérja sem látszik 
oly nagynak, mint Jupiteré : és mégis sokkal világosabban látható 
mint az előbbi bolygó, s nagyobb mértékben mint az utóbbi. Elmond
hatjuk, hogy míg a Venus a legkevésbbé kielégítő mindén távcsői 
tárgyak közt, addig Mars egyike a legkedvesebbeknek ; és míg a 
Jupiter mindig 380.000,000 angol7mértföldnél messzebbre van tőlünk, 
addig a Mars sokszor majdnem 40.000,000 mértföldnyi közelségben 
áll hozzánk.

Azonban még ezen távolság is borzasztó, s a csillagászi mű
szerek készítésének és használatának egész tökéletességére van 
szükségünk, hogy a csillagászok képesek legyenek áthidalni ily ha
talmas távolságot és megbízható tudósításokat hozhassanak oly 
messze eső világok alkotásáról. /

Ilynemü tudósításaink valóban vannak is s a legnagyobb 
mértékben érdekesek.

Ha szabad szemmel nézzük a Marsot, a legfeltűnőbb sajátság 
a mit rajta észre veszünk, nem más , mint vörhenyes színe. Ez a 
szín nem vész el a távcsőben, hanem a helyett, hogy a bolygó egész
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fölszínére kiterjedne, csupán csak különös tájakra szorítkozik; — a 
közbeeső részek leggyakrabban sötétesek s bizonyos zöldes színnel 
vegyültek. Egy más nevezétes tünemény nagy mértékben emeli a 
Mars által nyújtott kép szépségét. Tányérja két ellenkező oldalán 
két világos fehér fényű folt látszik, s egészen olyan látványt nyújt, 
mint a milyennek képzelhetjük füldünk hóval borított sarkvidékeit, 
ha azokat példáúl a Venusból vizsgálhatnánk.

A tányér széle felé a vöröses és zöldes helyek bizonyos ho
mályos fehérbe vesznek el, a mely mindig világosabb meg világo
sabb lesz a bolygó peremeién. Látni fogjuk, hogy ez a sajátságos
ság, ha az ember helyesen fel bírja fogni, egyike a legtanulságo
sabb vonásoknak, a melyeket a Mars képe nyújt.

Már több mint kétszáz évvel ezelőtt észre vették, hogy a 
Marson látszó vereses helyek, s a köztük fekvő sötét tájak nem 
esetleges és változandó tünemények, hanem állandó sajátságait ké
pezik a Mars fölületének. Cassini volt az első, a ki egyikével ama 
gyalázatos hosszú távcsöveknek, a melyek az achromatikus refrac- 
torok fölfedezése előtt használátban voltak, ezt kimutatta. Azonban 
a szellemdús Hooke, úgy látszik, jobb nézeteket szerzett magának 
a Marsról már 1666-ban. Legalább azon képek, a melyeket ő ké
szített e bolygóról, egyedüliek a tizenhetedik században s rajtuk igen 
jól megismerhetni a Marson levő száraz földek és oczeánoknak ma 
már átalánosan elfogadott rajzát.

Azóta Maraldi és a Herschelek , A rago, Secchi, Kunowski, 
Beer, Mádler és más kitűnő csillagászok egész serege nem tartották 
figyelmükre és fáradságukra méltatlannak a Mars képének vizsgá- 
lását. Az utóbbi évek alatt is folytatták e munkát Nasmyth és 
Jacob, Delarue és Phillips és végül, még pedig legsikeresebben 
Lockyer és Dawes. Különösen a legutóbb említett vizsgáló, a ki 
éles látása miatt a sasszemű nevet kapta, oly számos és oly csodá
latra méltó észleléseket tett e bolygón, hogy azok után képesek 
vagyunk a Mars glóbusát elkészíteni. William Herschel, Beer és 
Mádler térképeket készítettek ró la ; míg Phillips a saját és Lockyer 
észlelései nyomán két glóbust csinált, a melyeken sok új vonás talál
ható. Azonban Dawes rajzai is elegendők, ha gondosan egybe vé
tetnek egy glóbus készítésére, a melyen a bolygó igen kevés helye 
marad részletek nélkül, ő  huszonkét rajzot (egy igen nagy gyűjte
mény legválogatottabb rajzait) bizta Proctorra, hogy azok után 
szerkeszthesse a Mars térképét. A mellékelt rajz, a melyen a kék 
színű részek tengereknek, avörhenyesek száraz földnek vannak föl- 
véve, a teljes gyűjtemény összes eredményét tünteti föl. E tér
kép stereographikus vetületben van rajzolva és pedig megfordítva,
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minthogy a csillagászi távcsövek mindig fordított képeket adnak. 
A térkép alján látjuk a Mars déli sarka körül elterülő jeges vidé
ket. E táj körül van egy a térképen meg nem nevezett tenger. 
Azután a déli mérsékelt égalj hosszában nagy szárazföldek feküsz- 
nek, a melyek Cassini, Lockyer és más csillagászokról vannak elne
vezve. Ezen vidékek, úgy látszik, egy szakadatlan szárazföld-gyürüt 
képeznek a mérsékelt öv körül; azonban ezen tárgy még nincsen 
egészen tisztába hozva, a mit annak kell tulajdonítanunk, hogy a 
partvonalak nem láthatók mindig elég határozottan. Most azonban 
az abrosz egy oly részéhez közelítünk, a melynek képe át- meg át
vizsgáltatott és mindig állandónak találtatott. A most leírt szárazföld- 
gyürühez legközelebb egy majdnem tökéletes vízgyürü sorakozik; 
csupán csak egy darab föld van benne, a mely Mars egyenlítői 
continenseit a déli mérsékelt égöv kisebb száraz-földeivel összeköti. 
A térkép keleti vagy bal szélén kezdődik egy Máraldiról elnevezett 
tenger, ezzel párhuzamosan fut a Hooke-tenger, a mely éjszak-nyu
gati irányban kanyarodván, befut a Dawes-oczeánba. Még jobban 
nyugotnak fekszik két nagy sziget, Jacob- és Phillips-szigete, a me
lyek közt az Arago-útja foly el. Ezen szigeteken túl van a Dalarue- 
oczeán, a mely két keskeny tengerszoros által más két meglepőleg 
hasonló oczeánnal van összeköttetésben. Itt végződik a vizek öve ; 
s csak azt kell még e helyen megjegyeznünk, hogy a Dalarue- 
oczeanban egy nagy sziget fekszik, a mely oly meglepően ragyogó 
képet nyújt a szemlélőnek, hogy azt gyaníthatnék , miszerint (ren
desen) hóval van borítva. Ezt Dawes jég-szigetének nevezték el.

Most jövök a Mars geographiájának — vagy talán helyeseb
ben mondva — areographiájának legérdekesebb részéhez. Ez a szá
razföldek nagy egyenlítői öve. Négy ilyen szárazföld van. A térkép 
bal oldalán fekszik Herschel I. szárazföldje. E mellett Dawes-földje, 
a mely legnagyobb a négy közül s az előbbitől egy hosszú, az úgy
nevezett Kaiser-tenger által van elválasztva. E tenger egyike a 
Mars legsajátságosabb részeinek, s a távcsői vizsgálatok legrégibb 
ideje óta ismeretes; keletfelé egy másik palaczkidomú tengerrel 
van összeköttetésben, némileg hasonlítván ama két másik tengerhez, 
a melyek a fentebb leírt víz-öv nyugati határán vannak. Északi vé
gén egyszerre nyugotnak fordúl, s a Dawes-continens déli határát 
képezi. Tovább nyugatnak fekszik a Mádler-szárazföld, a .Dawes- 
continenstől egy hosszú tengerszoros által lévén elválasztva. Végre 
jön a Secchi-szárazfölde, a mely a Mádler-szárazföldtől a Bessel- 
béjárat és a Herschel szárazföldtől • a Huggins-bejárat által van el
választva. Az utóbb leirt százazföldön van egy nagy tó, a mely kü
lönös alakja miatt méltó a figyelemre. Ugyanis két harang alakú
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tóból áll, a melyek egy szűk girbe-gurba szoros által vannak ösz- 
szekötve.

A Mars éj szaki féltekéje nem vizsgáltatott még oly behatólag, 
mint a d é li; okát azonnal megmondjuk. Annyit azonban tudunk, 
hogy a lényeges pontokban hasonlít a délihez. A szárazföldek 
egyenlítői öve után jön egy víz-öv, a mely egy felől a Beer-ten- 
gerbe, más felől a Tycho-tengerbe tágul szét. Azután jön egy 
Laplace-ról elnevezett földöv, a melyben egy óriási nagy tó fekszik, 
az úgy nevezett Delambre-tó. Éhez legközelebb áll egy keskeny 
vlzöv, a melynek neve Schröter-tenger; ezután jutunk az északi sark 
jégfokához.

Úgy beszéltem a Mars foltjairól, mintha azok kétségkívül szá
razföld és víz lennének. Azonban sokan kérdhetik, hogy mi jogo
sított bennünket e feltevésre, — hogy mért tartjuk a vöröses foltokat 
épen szárazföldnek, vagy szigeteknek, s a zöldes színűeket oczeá- 
noknak, tengereknek és tavaknak ? Tudjuk, hogy a teleskop felta
lálása után sok ideig tengereknek tartották a holdon mutatkozó 
sötétes foltokat is. Neveket is adtak nekik : „maré serenitatis, maré 
crisium / s tb .; pedig ma már kétséget se szenvedhet, hogy 
ama sötét helyek nem tengerek. Ezek után bárki is kérdheti tő
lünk, hogy miért tartjuk bizonyosnak, hogy a Mars sötét helyei 
oczeánok ?

Első pillanatra nehéznek látszik a felelet. A holdat a legha
talmasabb távcsövekkel vizsgálták, a nélkül, hogy csak a legke- 
vésbbé kielégítő tudomást is birtak volna szerezni fölszíne alkotá
sáról. A Mars pedig, a mely — a legkedvezőbb körölmények kö
zött is — több mint százhatvanszor van messzebb tőlünk a holdnál, 
egészen úgy tűnhetik fel, mintha épenséggel kivül esnék távcsöveink 
hatáskörén, legalább fölszíne alkotását illetőleg. Azonban egy fontos 
különbséget a Mars és holdunk között, jól meg kell jegyeznünk. 
A hold fölszíne mindig ugyanaz: — úgy látszik, mintha semmiféle 
természeti tünemények nem működnének elhagyott felületén ; jólle
het a hold a hőmérsék oly nagy ellentéteinek van kitéve, a me
lyekhez a mi nyarunk rekkenő forróságát és telünk csikorgó hideg
ségét hasonlítani sem lehet. De a Marson egészen máskép állanak 
a dolgok. Bár milyen véleménynyel legyünk is a Mars viszonyait 
illetőleg — hogy lakhelyül szolgálhat-e az élő lényeknek vagy sem — 
azt mégis bizonyosan tudjuk, hogy jelentékeny physikai változások 
mennek végbe e távol világ felületén. Némely bizonyítékainkat 
azonnal elősorolhatjuk. A Mars térképét állandónak mondtuk. 
Nagyban különbözik tehát az a Jupiter rajzaitól, a melyek oly vál- 
tozandók, mint az áprilisi ég nálunk. De, ámbár ugyanazon jellemző
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vonások láttattak a Marson Hooke által 1666-ban , Maraldi által 
1720-ban, Herschel által 1780-ban, Beer meg Mádler által 1830—37-ig 
és Dawes által 1852-65-ig, ezekből még se következik az, hogy mi 
is mindannyiszor láthatjuk az általuk észlelteket, valahányszor a 
Marsnak megfelelő része felénk van fordulva. Ó rák, sőt sokszor 
napok hosszáig mintegy fátyol fedi el előttünk a keresett képet. 
Azonban ezen fátyolnak nincs semmi köze a mi atmospheránk ho
mályos vagy átlátszó voltával, a mint sokan gyanították, mert egy 
bizonyos hely a Marson egészen el lehet homályosodva és elfedve, 
míg a közvetlenül mellette levőt a legtisztábban láthatjuk.

Lássunk ezen kölonös sajátságra egy példát. Lockyer 1862. 
október 3-án késő v éjjel vizsgálta a Marsot. Azt vette észre, hogy 
a Dawes-oczeán azon része, a hol az a Herschel szárazföldével ha
táros, láthatlan volt. Ezen vidék közönséges sötét színe helyett bi
zonyos ködös homály, határozatlan körvonalakkal volt észlelhető. 
A mint az éj előrehaladt, észre vette, hogy a körvonalok jobban 
kitisztultak, s aztán, midőn (körülbelül fél tizenkettőkor) abban hagyta 
az észlelést, a fátyol a Dawes-oczeánnak már csak igen kis részét 
fedte el. Dawes is ugyan azon éjjel egy negyed egyre vizsgálta a 
Marsot. A rajz, a melyet ő ezen órában vett le róla , azt mutatja, 
hogy a Lpckyer által észlelt derülési processus az éj folyamában 
már annyira előre haladt, hogy egészen eloszlatta a fátylat, a mely 
a nevezett oczeán partszéleit takarta. A Lockyer által észlelt 
ködös homálynak vannak ugyan nyomai még a Dawes által készí
tett rajzon is, hanem ekkor már jobban délre húzódott s nem fedte 
többé a Dawes-oczeán partjait.

Páter Secchi azt' állítja, hogy ő számtalanszor vett észre ily 
tüneményeket, ha a Marsot a Collegio Romano finom refraktorával 
észlelte.

Még egy más, a fentebbihez hasonló sajátságot kell megemlí
tenünk. A Marsnak — a mint már mondtuk — meg van a maga 
téli és nyári évszaka. Mióta a Mars egyenlítőjének helyzetét ismer
jük, azóta azt is megmondhatjuk, hogy egy bizonyos időben, 
melyik féltekén, milyen évszak van folyamatban. Azt is megjegyez
ték, hogy, ha tél van az egyik féltekén (következőleg a másikon 
nyár) : akkor az előbbi félteke körülbelül mindig aféle fátyol által 
van elhomályosítva, a milyenről fentebb beszéltünk.

Mellesleg megjegyezhetem, hogy ez a sajátság a Marson levő 
víz és szárazföld megoszlását illetőleg igen sok észlelőt a legtéve- 
sebb föltevésekre vezetett. Látván, hogy az egyik félteke hetekig 
fehéres fény által van födve, az* következtették, hogy e féltekén 
egyátalában nincsenek oczeánok; és ha nem volt alkalmuk a bolygót
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más helyzetben is vizsgálni, a téves nézeteknél megmaradtak s csak 
az észlelő nevének egész tekintélyével hozattak napfényre.

Azonban mi lehet ez a fátyol, a mely néha csak órák, néha 
azonban napok, sőt hónapokhosszáig leplezi a Mars képét ? Birunk-e 
földünkön analóg esetekkel, a melyek összevetése által képesek va
gyunk e tüneményt megfejteni?

Hogy ezen kérdésekre megfelelhessünk, helyezzük magunkat 
azon búvár helyzetébe, a ki példáúl a Venusról vizsgálná földünket. 
Vájjon az ily észlelő mindig egyenlő tisztasággal láthatná-e földünk 
képét? Midőn sürü felhőtömegek borítanak egy egész vidéket — 
mert a meteorologok azt állítják, hogy e felhőt sokszor száz, sőt 
ezer angol mértföldnyire is kiterjednek — feltehetjük-e, hogy a 
Venuson levő vizsgáló áttörhet e fátylon ? Ha a nap fényes tekéjét 
se láthatjuk a sürü felhőfátyolon keresztül, biztosak lehetünk benne, 
hogy a Venusról se láthatni földünk felhőárnyékozta continenseit 
és oczeánjait. A mennyire a felhő-lepel terjed, tekénk földjei és vizei 
csak olyanok lennének reá nézve, mintha nem is léteznének.

íg y , egybevetés á lta l, egy fontos érvet nyertünk arra néze, 
hogy a Mars képét időnként elfedő fátyol olyan alkotásu lehet, mint 
a mi felső rétegeink. Nyomozzuk egy kissé, hogy van-e valami kü
lönös sajátság a Marsot fedő fátyolban, a mi bennünket e föltevé
sekre jogosíthat.

Az világos, hogy ha a Marsot elfedő közeget felhőtermészetű
nek vesszük, akkor azon félteke bizonyos képeinek eltűnése, a me
lyen épen tél van, nem jelentene egyebet, mint hogy télen a Mars 
légköre sokkal sűrűbben van megterhelve felhőkkel, mint nyáron. 
Tudjuk, hogy ugyan ezen eset áll földünkön is, hogy ködök, felhők 
eső és hó gyakoriabbak télen mint nyáron ; de azt is tudjuk, hogy 
miért van éz így. A hideg téli levegő nem képes magában tartani 
a folytonosan felszálló vízpárákat, s így kénytelen azokat vagy az 
egyik vagy másik alakjában lehullatni. Es lehet-e okunk feltételezni, 
hogy a Mars légköre — ha olyan mint a földé — miért ne csele
kedhetnék épen ilyen módon?

De talán olvasóim kételkednek, vájjon ama homályfedett ré
szek kiderülése, a mit Lockyer és Dawes észleltek, kimagyarázható-e 
ily módon ? Erre nézvs a következőket feleljük: a Mars kérdéses 
helyein körülbelül dél lehetett midőn Lockyer megkezdte észleléseit 
és délutáni egy óra, midőn Dawes vizsgálta a bolygót. Nálunk sem 
rendkívüli dolog, hogy az ég déltájban tisztul k i ; és ha a fátyol a 
mely elfödi előttünk a Mars képét, csakugyan felhő-természetű, úgy 
a kérdéses időben az imént említetthez hasonló processus ment végbe 
amoda, negyven milliónyi ang. mérfld. távolban tőlünk.
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Azt hiszem, hogy az olvasó is természetesebbnek fogja tartani 
az említett tünetek ilyetén kimagyarázását, mint azt, a melyet nem 
régiben egy kitűnő franczia tudós tett közzé. Ez ugyanis állítja, hogy 
a Mars vegetácziója, a helyett hogy zöld lenne mint a mienk, piros; 
szerinte innen van az, hogy a Mars nyári képének színe vörhenyes, 
mig a téli fekete elveszti vöröses színét. Ezen magyarázat szerint 
az oly változásokat, minőket Secchi észlelt, nem lehetne egyébnek 
tulajdonítani, mint annak, hogy Mars felületén egyszerre száz meg 
száz négyszög mfld. virágzott ki.

Hasonló figyelmet érdemel azon fehérség is, a mely a Mars tá
nyérjának szélei felé mutatkozik. Tudván, hogy a Marsnak ezen 
részei ép azok, a melyeken reggel vagy este van, a tüneményt egé
szen hasonlónak mondhatjuk a mi földünk viszonyaival , minthogy 
tudjuk, hogy a mi egünk is sokkal jobban meg van terhelve felhők
kel reggel és estve, mint dél táj bán.

Itt megállók és közbevetőleg megjegyzem, hogy mily nehéz
ségekkel jár egy földi szemlélő részéről a Mars megfigyelése. Elő
ször is az égnek rendkívül tisztának kell lenni és csak a praktikus 
vizsgáló tudhatja, hogy mily ritkán fordul elő, a mit ő a szemlélésre 
tökéletesen alkalmas éjnek mondhat. Azután a Marson is szép 
tiszta napnak kell lenni, mert ha felhők borítják, vagy ha az at- 
mosphera sem egészen tiszta, az ember igen könnyen tévedhet hibás 
meghatározásokra a Mars képét illetőleg; azonban a Mars minden 
két és egy negyed évben jő csupán kedvező helyzetben felénk s ekkor 
is csak néhány hónapra. így történt, hogy — ámbár a Marsot már 
több mint kétszáz év óta vizsgálják — az az idő, a melyben tényleg 
kedvező helyzetben volt a vizsgálásra, sokkal kisebb a fentebbi 
számnál; és tekintetbe véve ama követelményeket és nehézségeket, 
melyekkel helyes mehatározások tétele jár, bátran mondhatjuk, hogy 
az az idő, a melyben a Marsot eredménydúsan vizsgálták, nem tesz 
ki többet nehány napnál.

Es ha megengedjük azt, hogy azon párás burok, a mely időn
ként elfödi előlünk a Mars egyes részeit, víztermészetü: akkor hin
nünk kell azt is, hogy a Marson oczeánok léteznek. Es a mi tengereink 
színének ismeretére támaszkodva, a Marson látható zöldes helyeket 
oczeánoknak, a vörhenyeseket száraz földnek mondhatjuk. Láttuk, 
hogy a Marst helylyel-közzel fedő párás burok tökéletesen meg. 
felel a mi . felhőinknek. Azonban nem képzelhetetlen , hogy 
azon párák más folyadékból, nem pedig vízből szálltak fe l; és 
hogy a Marson egészen más, a mienktől elütő természetű dolgok 
léteznek.
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Bármily bizarrnak látszék is e feltevés rqost, tíz évvel ezelőtt 
mégis nehéz lett volna megczáfolni. De a Spektroskop csodás ha
talma e kérdésben is alkalmaztatván , most már semmi téves ma
gyarázat sem foroghat fenn a nyert eredményeket illetőleg. Meg kell 
engednünk, hogy ez eset nem igen kedvezőnek tetszhetett a spektros- 
kóppal való észlelésekre, a mennyiben ezeket leginkább az ön- 
ténnyel bíró testeknél lehet sikerrel használni. Mindamellett lehet
séges, hogy a Marsból jövő fényt a Mars légkörében levő gözök 
tigy módosítják, hogy a színképe észrevehetőleg megváltozzék.

H u g g i n s  1864-ben vizsgálta a M a r s o t ,  de az eredmény 
ezúttal nem volt kielégítő, azonban midőn 1867-ben a M a r s  ellen
kező oldalát észlelte, sokkal szerencsésebb volt. A következő sorok
ban az ő igen érdekes észleléseinek rövid kivonatát adom: Február 
14-én vizsgálta a M a r s o t  egy, az ő hatalmas, 8 hüvelykes refrak- 
torához alkalmazott spektroskoppal. A szivárványszínű sáv a na
rancs színnél sötét vonalok által volt átszeldelve, a melyék a nap 
spektrumában akkor jelennek meg, ha a nap igen közel áll a lát
határhoz, tehát a midőn sugarainak atmospheránk sűrűbb rétegein 
kell áthatolni. Annak meghatározására, hogy ezen vonalok a M a r s- 
ból jövő fény sajátságai e, vagy a mi légkörünk által okoztatnak, 
H u g g i n s  a hold felé fordította spektroskopját (amely ekkor tör
ténésén közelebb volt a láthatárhoz, mint a Mars, és ha a kérdé
ses vonalok csakugyan a mi atmosphéránk tüneményei lettek volna, 
úgy most még erősebben kellett volna látszaniok mint a Mars 
spektrumában. Azonban a kérdéses vonalak a hold spektrumában 
nem is voltak láthatók. Ebből világosan érthető , hogy azokat a 
Mars légköre idézte elő és nem a mienk.

Azt mondtuk fentebb, hogy ezen vonalak csak akkor láthatók 
a nap spektrumában, midőn a nap sugarai a légkör sűrűbb rétegein 
jutnak hozzánk. Vizsgáljuk egy kissé, hogy e tény mennyi fényt 
derít a Mars légkörének természetére. Mindenesetre oly természetű 
párákkal kell birnia, a milyenek jelenléte a mi légkörünkben idézi 
elő a nap spektrumában észlelt sötét vonalokat. Tehát bizonyos ha
sonlóságnak kell létezni a Mars légköre és a mienk közt. Azonban 
S e c  eh  i kutatásai nyomán azt is tudjuk, hogy épen a vízgőz az, a 
mely a kérdéses vonalakat előidézi; ebből foly , hogy a Mars lég
körében vízgőzök vannak.

Ezen fölfedezés egyszerre igazolja a jelen czikk élére helyezett 
czímet. Lássuk, mily sok érdekes következtetést vonhatunk le 
belőle ?

A Mars légkörében levő víznek a bolygón levő tengerekből és 
folyókból kellett felszállni. Juek tehát vízből, nem pedig más egyéb

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



folyadékból állanak. Ezek után a Mars tányérján látszó két fehér 
folt sem érthetlen tünemény többé. Mielőtt felfedezték volna, hogy 
a Marson víz létezik, kissé merésznek tűnhetett íel H e r s c h e l  azon 
állítása, hogy a két fehér folt nem más mint a Mars sarkán létező 
jégvidékek, egészen hasonlók a mi földünk sarkvidékeihez. Most 
már azonban tudjuk, hogy nem lehetnek egyebek. Sőt, ha a Mars 
oly messze lenne is tőlünk, hogy azon pontokat észre se vehetnénk 
a spektroskop segítségével, mégis biztosan állíthatnánk, hogy ama 
vidékek hóval vannak borítva.

Menjünk egy két lépéssel tovább. Láttuk, hogy a Marson ten
gerek vannak ; tudjuk, hogy a felhők és vízgőzök ezen tengerekből 
szállnak fel s úgy vitetnek a szárazföldre ; és végül meggyőződhet
tünk arról is, hogy a Mars sark vidékein hó esik. Ezen dolgok ugyan 
magukban véve is elég érdekesek, azonban a belőlük folyó proces- 
susok még érdekesebbek. A felhők alakulása és szétoszlása legfonto
sabb minden tényezők között, a melyek által a természet földünk 
hőmérséki viszonyait rendezi és mérsékli. A nap sugarainak melege, 
úgy szólván, arra használtatik föl, hogy a tengerekből a párákat föl
emelje. Ez által a levegő sokkal hidegebbé lesz, mint egyébként 
lenne s ez eset ép ott fordúl elő, a hol hidegségre legnagyobb szük
ség van. Azonban a vízből felszálló párák a szél által más vidé
kekre sodortatnak. A míg a levegő elegendő meleg, a párák semmi 
változást se szenvednek ; azonban mihelyt hidegebb tájakra jutnak, 
felhővé vagy köddé sűrűsödnek és ezen állapot-változás közben visz- 
szaadják a melegséget, mely őket gőzzé változtatta. így, a hol a 
hőség túlságos, ott párák képzésére használtatik fel, s a hol hiány
zik, ott a vízgőz osztogat meleget.

Látjuk, hogy a Marson ugyanazon csodálatos berendezés ural
kodik az égaljak mérséklésére, mint földünkön.

Azonban lássunk egy más szolgálatot, melyet a vízgőzök tel
jesítenek ; mert ők nem csupán arra vannak hivatva, hogy a hőséget 
a föld melegebb részeiről oda vigyék, a hol nagyobb szükség van 
rá. A kipárolgások felhőkké alakulnak, a melyek nappal nem eresz
tik át a nap forró sugarait a földre, éjjel pedig meggátolják, hogy a 
föld melege el ne szállhasson. Az bizonyos, hogy a felhők a Mar
son is változásoknak vannak alávetve; legalább a csillagászok azt 
vették észre, hogy támadnak és eltűnnek. És kétségkívül, földün
kéihez hasonlóan, e felhők gyakran a nap sugarainak hősége által 
oszoltatnak szét. Azonban azt is feltehetjük, hogy ép úgy mint a 
mi felhőink, eső alakban leverődnek. Tehát a Mars talaja új meg új 
üdítő esőzésekkel táplálkozik és ki kételkedhetik benne, hogy ép oly
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czélból táplálkozikvelük, mint a mi talajunk , t. i. hogy a növényzet 
mindenféle fajainak adjon létet és életet?

Azonban a felhőknek egyik helyről másikra vándorlása magá
ban foglalja a légáramlatok létezését is. A felhők valóban nem ala
kúihatnak s nem oszolhatnak szét a nélkül, hogy légáramlatokat 
ne okoznának; s alig szükséges mondanunk, hogy a Mars felhői 
nem vándorolhatnának a sarkvidékekhez, hogy ott hó alakjában 
leessenek, ha a bolgó felületén erős és tartós légáramok nem létez
nének. Látjuk tehát, hogy a Marson is ép úgy vannak szelek, mint 
a mi földünkön. PasSzát szelei kétségkívül nem oly határozattak s 
erősek mint a mieink, minthogy a Mars felüíete nem forog oly 
gyorsan mint a földé. Azonban nincs is rá oly nagy szüksége, ten
gereinek terjedelme sokkal kisebb lévén mint a földön létezőké. De 
ama nagy feladatok a melyeket földünk atmospherája teljesít, mégis 
hatásosan véghez vitetnek odaát a Marson is. A lég tiszta, hő és 
villanyossági viszonyai szabályosak, felhők úsznak egyik helyről a 
másikra; egy szóval a Mars légköre képes mindazon feladatok tel
jesítésére, a melyeket földünkön a mi légkörünk által megoldva 
látunk.

Most már tovább nyomozhatjuk ama következményeket, a me
lyek a vízpárák létezéséből folynak. Látjuk a Marson, hogy a sark
vidéki hó télen szaporodik, míg ellenben nyáron fogy. Azt is tud
juk, hogy a sarvidéki hó növekedte vagy fogyta szorosan össze
függ a tengeráramlatok képzésével és föntartásával; kétségkívül, 
még sok hiányzik ahhoz, hogy ezen áramlatok rendszerét és törvé
nyeit teljesen átértsük. Azon ellenkező nézetek, a melyeket Sir 
John Herschel és Captain Maury felállítottak e kérdésről, kétsé
gessé tették a tengeráramlatok elméletét. Azonban oczeánjaink 
egyenlítői áramlatait akár a passzátszeleknek tulajdonítsuk mint 
Herschel, akár Maury val a faj súly különbségeinek: annyi bizonyos 
előttünk, hogy mind a két tényező meg van a Marson is, és továbbá, 
hogy a sarkvidékek felől jövő tengeralatti viszszaáramlásokat a 
sarktengerekben jelenlevő jégnek kell tulajdonítanunk. Egyszóval, 
kétséget se szenved, hogy a Mars oczeánjai is — a mennyire a helyi 
viszonyok megengedik — különböző irányú és mélységű áramla
toktól vannak átszelve.

Aztán végre folyóknak is kell lenni a Marson. Azon felhők, 
a melyek időnként elfedik előlünk a Mars nagyobb szárazföldeinek 
egy-egy részét, kétségkívül gyakori esőzésekben omlanak le, a 
melyeknek, legalább aránylag, olyanoknak kell" "lenni mint a mi
einknek. Az így lehullott víz a Mars szárazföldéin nem találhat 
módot a tengerbe jutásra, ha erre folyómedrek nem szolgálnak.
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A mi ezen folyók természetét illeti, analógia útján, arra nézve 
i s képezhetünk magunknak megbizható föltevéseket. Continensek 
és oczeánok lécezése a Marson, emelkedést és sülyedést okozó erők
ről tanúskodik. A Marson is kell lenni vulkáni kitöréseknek és 
földrengéseknek, a melyek a bolygó kérgének idomítására hatnak. 
Kell lenni rajta hegyeknek és halmoknak, völgyeknek és hegyszo
rosoknak, zuhatagoknak és csendes vízfolyásoknak. A jelenetezés 
változó nemei, a melyek földünk felszínét oly gyönyörűvé 
teszik, képviselvék eme vörhenyes bolygón is. Folyamok futnak az 
oczeánba, itt hevesen törtetvén keresztül sziklákon és földomlásokon, 
míg amott tekintélyes méltósággal haladnak tova tág partjaik kö
zött. A patakocska a folyóba siet; az ér keresi a patakocskát s a 
hegyek veséi számtalan forrásnak adnak lakhelyet, a melyek a kis 
ereket látják el vízzel.

Ki kételkedhetik a tanúságban a melyet mind e dolgok közöl
nek velünk? Annyit mondhatunk, hogy vizsgálódásainkban nem 
ábrándképek után, hanem a józan ész törvényei szerint haladtunk. 
De megállhatunk-e itt? — Láthatjuk-e a Marson mind a dolgokat, 
a melyek földi életünk kényelmére és szükségeire oly igen megfe
lelnek, földet, vizet, a hegyeket, völgyeket, felhőt és napsugarat, 
esőt és jeget, folyókat, tavakat, tengeráramokat és szeleket, a nél
kül, hogy eme vidékeket az élet oly alakjaival is fel ne ruháznánk, 
a milyenek földünkön léteznek? Valóban, ha elhamarkpdott okos
kodás is azt állítani, hogy ezen kedves bolygó élő lények lakhelye,
— ha csak pusztán arra szabad is szorítkoznunk a miről szemeink
kel győződhetünk meg: azt hiszem hogy ezerszer elhamarkodottabbazon 
állítás, hogy — az ellenkezőt bizonyító érvek valószínűsége daczára, 
a Mars egy puszta sivatag a mely vagy egészen lakatlan, vagy csak 
az állati élet legalacsonyabb fajai által lakható.*) K özli: S. Gy.

TANÚLMÁNYOK A SELYMÉR-KÓR FELETT.
Études sur la tnaladie des vers á soie, pár L. P a s t e u r ,  membre de V Institut 2. vol.

in 8°. Paris.

Öt évvel ez előtt egy kérvény feküdt a franczia senatus asz
talán, mely a selymér-tenyésztő departementokból, több mint három 
ezer birtokos által'aláírva, a selymér - ragály által okozott pusz
tulásokra hívta fel a kormány figyelmét.

E vész több mint 12 év óta pusztítá már Francziaország 
déli részeit, és a nyomor minden megakadályozására tett kísérletek 
daczára feltartóztathatlanúl haladt nyomaiban mindenütt. A Ceven-

*) A  mellékelt térképen „Köpler föld“ helyett „K  e p 1 e r föld“ olvasandó. Szerk.
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nek bérczei rövid idő alatt szomorú változás képét öltöttek magukra; 
ezelőtt munkás és erőteljes embereket lehetett látni mindenfelé e 
hegyoldalakon, a mint felszakgatva a sziklákat, izmos falakat raktak 
azokból, hogy aztán a nagy fáradsággal felhordott termékeny földön 
szederfa ültetvényeket növeljenek, fel egészen a hegy legmagasabb 
csúcsáig. Ezen emberek a nehéz, fáradságos munka daczára boldo
gok és megelégedettek voltak' akkoron, mivel a jólét uralgott tüz- 
helyök körül. — Ma az ültetvények elhagyottan állanak ott, az 
aranytermö fa nem gazdagítja többé e vidéket, s a hajdan örömtől 
ragyogó arczok bánatosak és szomorúk.

A nyomor nagysága, melyet a szerencse e változása előidézett, 
könnyen megítélhető, ha tudjuk, hogy Francziaországra nézve a se
lyemipar már régi idők óta mily nagy fontossággel birt. Már a 
XIII. században kezdették Provence és Lanquedoc tartományokban 
a selymér és szederfa ültetvényeket kultiválni; XIV. Lajos korában 
még alig 100,000 kilogramm volt az egész évi selyem-gubó termés 
összesen, de 1788 felé már 6 millió kilogrammra emelkedett az, 
1853-ban pedig 26 milliót említ a hivatalos kimutatás, a mi — 5 
frankjával számítva kilogrammját, 130 millió frank jövedelmet kép
visel, — úgy hogy ezen korszakban Francziaország az egész föld 
összes selyem termésének 1lQ-ed részét szolgáltatta. Ha az e század első 
felében tapasztalt haladás tovább is ily arányban folyt volna, az 
évi selyem-termelés már 50 millió kilogr., vagyis 300 millió frank 
értékű volna mostanára. Azonban, fájdalom! most mind e szép re
mények oda vannak ; s a jólét eltűnt a rettenetes pusztulás előtt. 
Az 1853-iki bő aratás után a franczia selyem-termelés lassanként
4 millió kilogrammra szállt a lá , és száz meg száz millió frankra 
megy a veszteség.

Ily szerencsétlenséggel szemben, gondolhatni, hogy a tudomány 
nem maradhatott vesztegen. Számtalan elméletek jelentek m eg , s 
számtalan gyógymódok lettek megkísértve, — de mind sikertelenül; 
mígnem végre 1865-ben egy szakférfiú által lcaroltatott fel a kérdés, 
kit előbbi tanulmányai már előre is mint e feladatra hivatottat je
löltek ki. Pasteur L., a franczia tudományos akadémia tag ja , ki a 
bor forrásai- és zavarodásainak oly rejtélyes tüneményét csak nem 
rég deríté fel, elfogadta a megbízatást, hasonlólag tanulmányozni a 
selymérek betegségeit, és így hathatós szert keresni azok legyőzé
sére. Két épen most megjelent vastag kötet tartalmazza ez új , öt 
éven keresztül lankadatlanúl folytatott kutatás eredményeit. E munka 
roppant erőfeszítéseket igényéit, mely jó részben aláásta a tudós 
kutató egészségét, de általa remélhetőleg egy nagy terjedelmű
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iparág mentetik meg, és egész tartományok végromlása lesz meg
akadályozva.

A kórok száma, melyeknek a szederfa selymér alá van vetve, 
különböző szerzők által rendesen túlozva van, mivel az állat fejlődé
sének különböző stádiumán, ugyanazon kór, egészen különböző szí
nezetet ölthet magára. Pasteur ellenben oda nyilatkozik , hogy ő 
négy külön kórnál többet nem ismerhet el, u. m. a grasseriet, 
muscardmet, pebrinet, és a ftacheriet, vagyis az u. n. maladte des 
m orts-jlats-t; ezen betegségek alá foglalhatni valamennyi többi 
más kórokat is. — És még ezek közül is a két előbbi majdnem 
jelentéktelen; a selyemtenyésztési bajok forrása csupán a két utóbbi
ban lévén keresendő.

Ezek közül a pebrine, a selymérnek az u. n. kórtestecsek ál
tali megszállatásából származik, melyek nem egyebek , mint élődi 
növénymagvak, a psorospermiák neméből. Ily testecsek mindig ta
lálhatók a selymérben egész életén keresztül, folyvást szaporodva 
azok növekedésével aránylag, és számuk maximumát a teljesen ki
fejlődőit rovarban, a selymér lepkében érve el. Ezeknek szaporodásuk 
u. n. csírmagvak által történik, melyek aztán szerte terjednek, és 
az állatnak minden szöveteiben és nedveiben, sőt bélürülékeiben is 
feltalálhatok.

E testecskéknek átalában két fajtáját kell megkülönböztetnünk, 
u. m, az egyik fényes, kemény, tisztán kivehető körvonalokkal; a 
másik homályos, lágy, gyöngédebb szerkezetű, és könnyen megsem
misíthető. Ezen utóbbiak az élet- és szaporodásra képesek, míg az 
előbbi vén, kiszáradt testecsek már elhalt organismusok és szapo
rodásra képtelenek. Ezeket roppant mennyiségben találhatni a na
gyobb selymér-tenyészdék porában, a gubókon, a peték felszínén, 
és az elhalt allatok hulláiban, — de ezek kevéssé veszélyesek.

Ellenbenben az ifjabb testecsek a fiatal spórák, melyek halvá
nyabb kinézésüek, s melyek főleg a petékben fordúlnak e lő , a ro
varban tovább fejlődnek és szaporodnak, s azokon a pebrinet vagyis 
a fóltkórokat idézik elő. — Pasteur azonban bebizonyította, misze
rint a tenyésztésre szánt magoknak előleges górcsői megvizsgálása 
által e kór ellen biztosíthatjuk magunkat.

Mindenek előtt ugyanis egy csomó báb megvizsgálása által 
arról kell meggyőződést szereznünk, vájjon azon gubók, melyeket 
tenyésztésre akarunk meghagyni, testecsektől ment, vagy kóros pil
léket szolgáltathatnak-e. Az egészséges pilléktől soha egy kóros 
pete vagy rovar sem származhatik ; sőt ha a lepkék egy kis része 
inficiálva van is, mégis nyugodtak lehetünk, hogy a termelés nincs 
koczkáztatva.

Természettudományi Közlöny. III. kötet. * 3
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A pebrine-kór különben ép oly régi mint maga a selymér- 
tenyésztés, és csupán akkor lesz veszélyessé, ha a selymér-mag ter
melésre semmi gondot nem fordítva, az elhatalmaskodik. így lehet 
megérteni, hogy sok oly vidék, mely kezdetben a legegészségesebb 
magvat szolgáltatta, később ugyanezen vésznek esett maga is áldo- 
zatúl, és hogy a magvak szükségletének nagyobbodása átalában a 
minőség megromlására vezetett.

A második kór, melyet Pasteur tanulmányozott, a jiacherie. Ez 
egy barna, köralakú erjedés a petéknek felszínén. Mint a pebrine, 
úgy ez is átörökölhető, vagy a táplálék és ragályozás által átszál
lítható. Igen valószínű, hogy az esetleg fellépő flacherie legközelebbi 
oka a rovarok által felemésztett szederlevelek erjedésében keresendő. 
Hogy tehát ez elkerültessék, legjobb a tenyésztést korán kezdeni, 
óvakodni nedves levelek használatától és a táplálásnál mértékle
tességre ügyelni. A flacherie átöröklése különben, ép úgy mint a 
pebrine-nél, a magv állatok megválogatása által akadályozható meg. 
A selymér táblákra vetett egy pillanat elegendő, hogy meggyő
ződjünk vájjon vannak-e flachérie betegek a selymérek közt, s vájjon 
tehát feláldozandó-e a készletnek egy része.

A mag kiválasztásnak azon módja, melyet Pasteur ajánl, s 
mely abban áll, hogy a párok egymástól elkülöníttetvén, csak a 
teljesen ép lepkéktől származott peték tekintendők jó magvaknak, 
már a gyakorlatban széles elterjedést nyert. Egy unczia (25 gramm) 
ilyen magból 30—60 kilogramm gubót is nyerhetni, és így ez úton 
a selyemtermelés a régi jó idők normális állapotára lesz vissza he
lyezhető.

Pasteurnek a franczia tudományos akadémiához közelébb inté
zett jelentése, mely a korona egyik birtokán (Villa Vicentina, Trieste 
közelében) nagyban tett kísérletek eredményét tünteti elő, — meg
erősíti e fentebbi reményünket. Itt ugyanis három tenyésztőtől, u. n. 
Raybaud, Lange, Milhau és Gourdin uraktól, kik már 1869-ben az ő 
magkiválasztási eljárását követték, 100 unczia pete vásároltatván, a 
magvak apróbb részletekben a község tenyésztői között kiosztattak, 
a kik aztán mindössze 3000 kilogramm gubót, vagyis minden unczia 
mag után 30 kilogrammot szolgáltattak be, t. i. 1 és V2-szer annyit 
mint máskor, a jobb években. Ezen ipari czélból tett tenyésztésen 
kivül még pusztán magtermelési czélból fel lett használva 2 unpzia 
s V, gramm pete, és ez meg több mint 45 kilogramm termést adott 
egy uncziára; sőt még kedvezőbb volna e közép eredmény, ha né
mely tenyésztők nem hibásan jártak volna el a kikelesztésnél; így 
pl. Olaszországban a Chiozza orvos által tett tenyésztésnél egy 
unczia magra 68 kilogramm gubó esett.
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Felső-Olaszországban, Fioulban, sőt Francziaországban is, hol 
pedig Pasteur eleinte számos ellenmondókra talált, — az ő mag
kiválasztási módszere mind inkább kezd már terjedezni és mindenütt 
a legjobb sikerre vezet. Tagadhatlan ugyan, hogy e mellett még 
nem lehet nélkülözni azon észszerű eljárást, melyet minden ipar meg
követel, és nem biztosíthat az időjárási viszontagságokból származó 
eshetőségek ellen, de általa minden esetre helyre van állítva a se- 
selyem-tenyésztésnél a régi jó időkben elért siker egyik főfeltétele.

(R a d a u után.) K özli: D. L.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A z  ÉGHAJLAT ÉS A VILÁGOSSÁG 

BEFOLYÁSA A ROVAROK SZÍNEZETÉRE

czímü értekezésében O s t e n - L a -  
c k e n azon érdekes nézetét fejtegeti, 
hogy a rovarok színezetének felosz
tása északról délfelé a színkép (spect- 
rum) színei szerint történik, s ezt kü
lönösen az átalánosan elterjedettC^/^- 
somela (zomány-bogár) nemnél bizo
nyítgatja, melyről köztudomású, hogy 
a délibb vidékeken található fajai min
dig fényesebbek s élénkebb színeze
tűek, míg az északon előfordulók tö
kéletesen fény nélküliek. A magasla
tokon s északi tájakon előforduló fa
joknál az ibolyaszín a túlnyomó; e 
tekintetben különösen kiemelendő a 
Chrysomela fastuosa faj, mely déli vi
dékeken tűz-színű, Szt.-Pétervár mellett 
zöldessárgás s kék sávokkal bir, de 
kékes színben is előfordul, még inkább 
északfelé azonban ibolyaszínű. Úgy 
látszik, mintha a Chrysomela fajok ter
jedési köre a napot szivárvány alak
jában visszatükrözné, úgy, hogy ennek 
ibolyaszínű oldala északfelé, vörös 
színű oldala pedig délfelé van fordítva.

Ugyanily viszonyt találunk a nö
vényországban is, — a virágoknál. 
Oly felséges, de egyszersmind rikító 
vörös színű virágokra, mint a tropikus 
cactusok, az egész mérsékelt földövön 
nem akadunk; ellenben jól tudjuk, 
hogy a sarkvidékeken a kék és ibo- 
lyaszínű virágok a túlnyomók. K. J.

A  HALAK ÍZLETESSÉGE.---A „FeU-
ille du Cultivateur“ szerint több utazó 
azt tapasztalta, hogy Hollandiában a 
halak sokkal izletesebbek mint más 
országokban, s ezen tulajdonságuk, 
mint mondják, csupán annak a kö
vetkezménye , hogy midőn a vízből 
kihúzatnak, azonnal megöletnek, míg 
nálunk gyakran napokig lassú, halálos 
küzdelemben tartatnak s csakis köz
vetlenül elkészítésük előtt öletnek meg.

Senkisem fogja azonban tagadni, 
hogy azon halak, melyektől a legszük
ségesebb életföltételt aránylag hosszú 
ideig elvontunk, betegekké válhatnak 
és hogy a beteg halak húsa legalább is 
oly ártalmas, mint más beteg állatoké. 
Eltekintve tehát azon tapasztalattól is, 
hogy a rögtön megölt hal húsa sokkal 
izletesebb mint azé, mely órákig sőt 
napokig tartó kinos s természetellenes 
állapotban él, már a halfogyasztó kö
zönség egészségi szempontjából is oda 
kellene hatnunk, hogy a hal, midőn fo- 
gatik azonnal megölessék. A halak 
megöletése rendesen igen kegyetlen 
módon történik. A . hal fejét többnyire 
addig verik valamely szilárd testhez, 
míg csak életjelt ad ; sokkal czélsze- 
rűbb lenne a kivégzést egy vágással 
véghezvinni, mely hátul a fej tövén té
tetik s az agyat a gerinczvelőtől elmet
szi. Azon kegyetlen szokás oka, hogy a 
halat nem azonnal ölik meg, abban a 
hitben keresendő, hogy a hal húsa igen

13*
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gyorsan rothadásba megy á t ; azonban 
ezen nézetnek semmi biztos alapja 
nincsen, mig ellenben még az sem bi
zonyos, hogy az izgatott állapotban 
megölt állatok húsa (mint péld. a meg
kergetett vad vagy épen a szokott mó
don megölt halak húsa,) feltűnő gyor
san kezd rothadi.

K .J .

K ígyó f a j z a t .  — Egy nőstény 
paizsócz (Peliasberus) Drezdában, erős 
görcsök között, mialatt fejét függé
lyesen a földbe fúrta, öt tojást tojt. 
Nehány perez múlva mindenik tojás
ból egy-egy 5 hüvelyk hosszú kí
gyó cska bújt ki. A fiatalokat rögtön 
elkülönítették s egypár egeret bocsáj- 
tottak be hozzájok, melyek egyike egy 
fiatal kígyóval rögtön párviadalt kez
dett. A fiatal kígyó cska, mely csak 
nehány perczczel azelőtt bújt ki a to
jásból, az egérnek úgy oldalába hara
pott, hogy az, a harapás után rövid 
időre kimúlt. (Zool. Garten.)

A  M on t-C en is á t f u r a t á s á n a k

GEOLÓGIAI EREDMÉNYEI. — A 19-ik 
füzetben közölt adatok kiegészítéséül 
szolgáljanak még az A n s t e d angol 
geológ ismertetéséből (Popular Sci
ence Review, 1870. októberi füzet) 
vett következő részletek.

Az alagút tulajdonképen a Frejus 
hegyen s nem a Mont-Cenis-en visz 
át, csakhogy a régi Mont-Cenis útnak 
mely ettől keletre fekszik, mintegy 
tiszteletére neveztetett el. — A Frejus 
csúcsán levő észlelde 9676, az alagút 
közepe pedig 4213 lábnyira van a 
tenger felszínétől; következőleg az 
alagút 5463 lábnyira van a föld alatt, 
és közepe 6000 méternyire a két nyí
lásától. A Frejus hegy Franczia- és 
Olaszország határán magas gerinczet 
képez, mely a Dóra (a Pó mellékfo
lyója) és az Are (az lsére mellékf.) 
folyók völgyeit elkülöníti, s mely a 
régibb geológia szólásmódja szerint: 
az alpok emelkedési tengelyével ösz- 
szeesik; azt lehetett tehát annak föl
tevései után várni, hogy a hegy

belsejében, az úgynevezett alapkőzetre, 
a granitra fognak bukkanni, mely azon 
föltevés szerint az emelkedési gerin- 
czek magvát képezi. A tények azon
ban mást bizonyítottak , mert a hegy 
belsejében ugyan azon kőzeteket talál
ták, melyek a felületen is észlelhetők. 
A hegyen és környékén észlelhető kő
zetek nagyobbrészt igen átváltozott 
(metamorphizált) palák, melyekben 
kövületek ezen okból nem lelhetők; 
de a rétegzeti viszonyokból és azon 
kövületek nyomán, melyek hasonló 
rétegekben Savoya egyéb helyein ta
láltatnak, kitűnik, hogy a barna Jura 
képlethez tartozók. Modanától vagyis 
észak felől az alagútba 2000 méter 
távolságig finom és durvaszemű ho
mokkövek, kovaszirtek, kovakonglo- 
merátok és különböző elegyű palák 
váltakoznak, melyek közt néhutt egy- 
egy mésztelep is foglaltatik. Ezen kép- 
letcsoport kovaszirttel végződik s kü
lönösen arról nevezetes, hogy csekély 
vastagságú anthracit (legtisztább s leg- 
tömöttebb kőszén) telepeket is tartal
maz. Következik utána egy mészkö
vekből és agyagból álló képletcsoport, 
melyek közt számos gipsztelep lévén, 
könnyen fölismerhetővé teszik a cso
portot. A harmadik csoport kék és fe- 
ketéssziirke kovaszirtekkel váltakozó 
palákból áll s tart az alagút egész 
olasz részén át s jó messze azon túl is. 
Ércztellérnek sehol sem jutottak nyo
mára. A rétegek átalában az északi 
völgy felé dűlnek, középszámban 50 0 
alatt, de többnyire hajtottak, töröttek; 
nagyobb szerű vetődés vagy csuszamlás 
azonban nem találtatott, a mi igen 
jól megegyezik a felületi viszonyokkal, 
melyekből ilyenekre különben sem le
hetett volna következtetni, a mely 
tény a mostani földrétegtan helyessé
gét fényesen bizonyítja.

Az átváltozás (metamorphisatio) 
hatását igen jól lehetett észlelni. A 
homok részben kovagszirtté, részben 
igen tömött homokkővé változott, a 
mészkő kristályos szemcsés állapotba 
ment át, az agyagnemekből pedig zöld
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fagyagnemű kőzetek származtak, telve 
mészpáttal és vaskéneggel az űrökben. 
A fúrás és a beboltozás könnyen ment, 
mivel a hegy belseje csaknem teljesen 
száraz volt. Néha azonban rejtett víz- 
medenczékre bukkantak, melyek meg- 
furatván, nagy erővelés mennyiségben 
nyomult ki a viz belőlök, de csakha
mar lefolyt, s később már lassan szi
várgott, annak jeléül, hogy a földalatti 
medenczék nincsenek hasadékok ál
tal összefüggésben magasabb vízme- 
denczékkel. Egy perez alatt közönsé
gesen csak egy liter víz foly folyt ki, 
a mi ily nagy hegyre nézve csakugyan 
szokatlan szárazság. A leggazdagabb 
vízlefolyás (i 8 6 1-ben) mintegy 40,000  
köb-lábnyi volt. Azon föltevés tehát, 
hogy a hegyek bensejében állandó víz
keringés létezik, ezen alagútnak nagy 
szárazsága és az egyes jól elzárt 
vízmedenezék által, ezen esetben nem 
talált támogatást. A kőzeteknek mon
dott átváltozása itt nem a vizek mű
ködésének tulajdonítandó, mert ke
ringésük igen lassúnak és hőmérsékük 
is csekélynek tűnt fel ezen czélra. Az 
átváltoztatás tehát, inkább a vulkánis
ták föltevései szerint, nagy hőbehatá
sok által mehetett végbe*).

Nevezetes továbbá, hogy a hegy 
bensejében föltárt kőzetek nem 
igen tértek el a felület megfelelő réte
geinek kőzeteitől, legfeljebb, hogy 
alant némely rétegek kevésbbé kemé
nyek és szívósak voltak, mint a fe
lületen.

A hőviszonyokra vonatkozólag 
szolgáljanak még a következő észle- 
leti adatok. Az alagút közepén, tehát 
5000'-nyira a föld alatt, a kőzeteknek 
tulajdon melege csak 2 0 ^  0 R. volt, 
a mi sokkal kisebb, mint a mennyit az 
eddigi fúrásoknál tett észleletek után 
várni lehetett. Eddigelé ugyanis azt

*) Ezen vélemény helyességét mi ko
rántsem ismerhetjük e l , miután nem bizo
nyítható be , sőt nem is valószínű, hogy 
azon geológiai korszakban, melyben az át
változás véghez ment, csakugyan a mai vi
szonyoknak kellett létezniök. K. A.

tartottuk, hogy a hőség 1 C. fokkal 
növekedik minden 90— 9Ó'-nyi mé
lyebb fúrásnál, holott itt csak minden 
ióo'-bal növekedett 1 C. fokkal. Itt 
is bebizonyodott tehát, hogy a hőség 
nem növekszik egyenes irányban a 
mélységgel, hanem hogy a nagyobb 
mélységeknél mindig lasabban növe
kedik a földnek benső melege, s itt 
különösen a leglasabban minden ed
digi észleletek között. Korántsem le
het tehát még a föld felületének, 
aránylag kevés helyen és kis mélysé
gekig érvényes hőnövekedéséből egy
szerűen kiszámítani, hogy bizonyos 
mélységben mily hőség uralkodik.

K. A.
A DÉL-AFRIKAI GYÉMÁNTMEZŐK. 

Nehány év előtt nagy feltűnést okoz
tak ama dél-afrikai gyémántleletek, 
melyekről már 1867-ben is lehetett 
jelentéseket olvasni; újabb időben az 
értékes leletek annyira szaporodtak, 
s annyi, sokszor túlzott, jelentések és 
hírek jutottak Európába, hogy nem 
lesz érdektelen azokból a való adato
kat közölni. A gyémántterület az Or- 
ranje folyam s ennek mellékfolyója, a 
Vaal közt fekszik s több mint 1000 
négysz. mértföldet foglal el, de még 
folyvást újabb helyeken találnak gyé
mántokat. A főlelhely Likatlong a Ko- 
luga folyócskának a Vaalba folyásá
nál ; a terület hegyes völgyes, s a fe
lületen eddigelé a mészkőkonglome- 
rátban találták a gyémántokat. A da
rabok. í/2— 150 karat súlyúak. A „Dél- 
Afrika csillaga" nevű gyémánt, mely 
oly nagy feltűnést okozott 1869-ben, 
csak 8^/2  karatot nyomott, s közel
40,000 font sterlingre becsültetett. 
Hopetow-nál azonban, ajelentések sze
rint, egy 167 karatos darabot találtak, 
melynek értéke közel 130,000 font 
sterling. A 6— 13 karatos darabok a 
legközönségesebbek. A gyémánt gya
kori előjövetelét tanúsítja az, hogy 
Capstadtban hetenként gyémánt-árve- 
rezés van, s T e n n a n t  tanár egy je
lentésében közli, hogy egy tulajdonos 
birtokában nem kevesebb, mint 500

Ásvány*
és földtan,'
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Ásvány- darabot látott, melyek közt 50 kará- 
és földtan. tosak is voltak. E gyémántok azonban 

nem oly szépek, mftit a brazíliaiak és 
kelet-indiaiak s ennélfogva nem is 
képesek azoknak értékét alábbszállí
tani. —  Természetes, hogy igen sok 
gyémántkereső tódult az új lelhelyre. 
A keresés módja igen egyszerű: a ka
vicsban és kőtuskókban gazdag földet 
feltörik, vízben tisztán kimossák s az 
egyes kavicskákat egyenként megvizs
gálják. Az élelmiszerek, a sok gyé
mántkereső daczára is, nem drágák, s 
a jó rend még soha sem bomlott fel, 
mit a califomiai aranymezőkön tör
tént zavargások után alig lehetett re
ményleni. Úgy látszik, hogy a Vaal 
folyó mellett rövid időn egy város fog 
keletkezni, melynek a neve „Diaman- 
topolis“ lesz. K. A.

A BORSZESZ MÉRSÉKELT IVÁSÁRÓL.

Élettan: Vájjon méreg-e a borszesz? Oly kér
dés ez, mire nézve a szakértők véle
ménye nagyon megoszlik. Azt mind
nyájan elismerik ugyan , hogy a bor
szesz mértéktelen ivása az egészség
nek káros, a betegségeket pedig elő
mozdítja ; azonban úgy látszik, hogy 
annak mértékletes használását illető
leg két ellenséges tábor keletkezett, 
melyek egyesítését épen nem remél
hetni. Az egyik oldalon van Carpen- 
ter és Miller, míg a másikon Lan- 
kester és Juman orvosok állanak. Az 
előbbiek állítják, hogy igen kevés be
tegség kivételével a borszesz legcse
kélyebb mennyisége a szervezetre ár- 
talmasan hat; míg az utóbbiak vélik, 
hogy a borszeszből bizonyos mennyi
ség az egészséges életre úgyszólván 
megkivántatik , sőt * Juman állítása 
szerint a borszesz tartalmú italok, mint 
a bor, sör sat. nem csak izgatókként 
hatnak, hanem bizonyos ideig és bizo
nyos mértékben a szilárd tápszereket 
pótolhatják. Ezen szerző ezenkívül 
hiszi, hogy a nyálmirígyek, a máj és 
tüdők az emlős állatoknál minden táp
szert, kiválólag pedig a lisztes elede
leket borlanggá képesek átváltoztatni, 
jmi szép feltevény ugyan, minthogy

azonban a szerző állítása támogatá
sára kísérleteket nem hoz fel, abban 
nem nyugodhatunk meg.

Carpenter a borszesz ivás elle
nében elfoglalt ellenséges állásátSykes 
ezredes számbeli kimutatásaival támo
gatja, melyeket az a madras-i európai 
hadseregben gyűjtött. Azok szerint a 
katonák, kik borszeszes italokkal mér
sékelten élnek, nagyobb számmal be
tegesznek és halnak m eg , mint azok, 
kik magukat azoktól teljesen vissza
tartják ; ezen kimutatások azonban 
hiányosak lévén, a belőlük kivont kö
vetkeztetésekben nem igen bizhatni. 
Sykes ezredes sehol sem mondja, hogy 
a mértékletes ivók között hányan vol
tak betegek, midőn inni kezdettek, s 
a halálozást mennyiben lehet az ivás- 
nak, s mennyiben a betegségeknek 
tulajdonítani , melyekből azon szokás 
származott. Továbbá nem tudjuk, mi
ként járt el, hogy a mértékletes ivók 
közé mértékteleneket fel ne vegyen, 
nemkülönben, hogy a mértékletes és 
mértéktelen ivók közé milyén határ
vonalat vont. Az egyik ember egy po
hár bortól megrészegszik, míg egy má
siknak hat pohár sem árt, s kérdjük, 
melyik osztályba sorozzuk az elsőt, 
hová a másodikat. Ha a számbeli ki
mutatások nem helyesek, rosszabbak 
a semminél.

Carpenter munkájában még azt 
is mondja, hogy az élemedett korú 
emberek betegségei idűlt kóros bán- 
talmak, melyek a borszesz mértékletes 
használata által eredményeztetnek, 
azon bántalmakat azonban szorosan 
nem határozza m eg , hanem azokat 
nagyon bizonytalan kifejezésekben e- 
mésztetlenségnek, pozsgának, ideges 
kimerültségnek, helybeli vérbőségnek 
és különböző szervek zsíros elfajulásá
nak módja. E mellett elismeri, hogy 
az említett bántalmak és borlang kö
zötti alkazatos viszonyt kimutatni nem 
lehet, midőn pedig azt, "mit saját val
lomása szerint kimutatni nem képes, 
be akarja bizonyítani, ferde hasonlí-

I tásokba téved. Ilyen az, midőn a bor-
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láng hatását a szénsav befolyásával 
hasonlítja össze, mondva: „Mig az em
ber, ha szénsavba jut, hirtelen megfúl, 
ellenkezőleg szénsavval csak kevéssé 
fertőzött levegőben hetekig, hónapo
kig sőt évekig el é lhet, anélkül, hogy 
valami kellemetlen hatást venne 
észre, mit a borlang befolyásával kap
csolatba hozhatna, s mégis, kitagad
hatja, ezen levegőbeli méreg ama ki
csiny menyisége az életképességet ál- 
nokul alááshatja, s azt valamely pusz
tító járvány könnyű martalékává te
szi." A szerző azonban elfeledi kimu
tatni azon vészteljes változatokat, me
lyeket a szénsav azon csekély mennyi
sége okoz, nemkülönben adós marad 
azon változatok felderítésével, melyek 
kevés borszesz használatából erednek.

Ezentúl Carpenter irja: „Azok, 
kik valamely kellemes szokást elhagyni 
nem akarnak, minek azonban határo
zott hasznát felmutatni nem tudják, 
védelmükre azt szokták 'felhozni, hogy 
„„a kevés nem árt megwa; mielőtt 
azonban valaki ilyen állítással előál- 
lana, jós tehetséggel kellene bírnia, 
hogy előre megmondhassa, mi lesz 
testi szervezetünk jövője, nemkülön
ben képesenek kell lenni, kimutatni 
azt, hogy ha  ̂ a túlságosat bizonyos 
határig csökkentik, midőn közvetlenül 
ártalmas hatást többé nem vesznek 
észre, a rósz következményeket nem
csak csupán későbbi időre, elnapolják, 
hanem azokat végkép elhárították. A 
bizonyítás terhe azokat illeti, kik ál
lítják, hogy az okozatos viszony, mire 
minden körülmény utal , nincsen 
m e g /4

Ezen szavakat, ha nekünk úgy tet
szik, minden változtatás nélkül akár a 
burgonyára, cseresznyére, a ribiszkére 
sat. alkalmazhatjuk , s a felvetett kér
dés élét a borszesz ellenségei ellen is 
fordíthatjuk, mondom, hogy mutassák 
ki ők a mérsékelten élvezett borsze
szes italok és az emberi szervezet

• azon bántalmai közti kapcsolatot, me
lyek abból származhatnak. Azt hisz- 
szük, hogy Carpenter és követői

megbízható tárgyilagos felelettel adó- Élettan, 
sak fognak maradni, s külön állításai
kat csakis szójátékokkal képesek vé
deni. Mi azonban nem akarunk azon 
puszta állítás mellett maradni, hogy 
Carpenter-éknek nincs igazuk, hanem 
nézetünk támogatására egyetmást fel 
akarunk említeni.

A történet mutatja, hogy az em
berek az életük fenn- és épségben-tar- 
tására megkivántató dolgokat bámu
latra méltó ösztönnel meg tudták ta
lálni, s azokhoz a legnagyobb makacs
sággal ragaszkodtak is. így az embe
rek mindenkor átalán érezték annak 
szükségét, hogy borszeszes italokat 
élvezzenek, mint ezt a következő tör
téneti adatok bizonyítják.

A szent Írásban fel van jegyezve, 
hogy Noé szőlőtőt ültetett, melynek 
termékéből bort készített, ettől pedig 
lerészegedett.

Az egyiptomi szobrászat marad
ványaiból látjuk, hogy az egyiptomiak 
szintén ittak s tántorogva is jártak.

I-tye, chinai földmívelő, a chinai 
legendák szerint, Krisztus születése 
előtt két ezer évvel már bort készített.

Az indiaiak Balá Rama-t a hajdan 
korban a bor isteneként imádták, mint 
ezt Jones W. irataiból ismerjük.

A régi görögök és rómaiak sok 
mindenféle bort és erőitalt ismertek 
és élveztek, mint azt költőik, bölcseik 
és törvényhozóik irataiban olvassuk.

A tatárok, ha kedvezőbb éghajlat 
alól bort kaptak, ezt igen kedvesen 
vették s iparuk majdnem egyedül ab
ból állott, hogy kanczatejből bort (ku- 
mysz) készítsenek, mely nagyon ré
szegítő ital.

A keleti hunok mértéktelenségüket 
okolhatják, hogy hatalmukat chína fe
lett elveszítették. Mint ugyanis tábo
rukban ittassan aludtak, a chínaiak 
által meglepettek.

Midőn a szittyák a góthokat lak
helyeikről elűzték, ezek pedig a görö
gökkel küzdöttek, hogy Thraciában 
letelepedésre helyet szerezzenek, Fri- 
tiegen, az éoer góth vezér, zajos dő-
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Élettan. zsölés közben észre vette a rómaiak 
mozgásait, s ezek szándékát meghiú
sította.

A régi germánok a lakomára fegy
veresen szoktak megjelenni, s nem 
tartották illetlennek, hogy éjjeleket s 
nappalokat ivással töltsenek.

Gibbon a longobárdok hibáit szen
vedélyből, tudatlanságból és részeges
kedésből származtatja.

A mahomedánok, a próféta világos 
parancsa daczára, Calcuttától egészen 
Constantinápolyig bort mindenhol isz
nak, ha nem is nyíltan, de legalább 
titokban.

Északi és déli Amerika ősi lakói 
a szeszes italokat azonnal megked
velték, mihelyt azokkal az európai 
gyarmatosok által megismerkedtek.

Ha az emberek a szeszes italok
kal mértéktelenül élnek, a gyomorban, 
májban, vesékben, agyban, a szívben 
és az izmokban átalában véve felet
tébb ártalmas, sőt halálosan végződ
hető elzsírosodási és más nem kevésb- 
bé káros átváltozási folyamatok áll
hatnak be ; ha azonban azokat mér
tékletesen élvezik, azoktól semmit se 
kell tartani. A' borszesz a szervezetben 
a szövetek rendes élenyülését csök
kenti, minélfogva az olyan emberek, 
kik vele élnek kevesebb szénsavat ké
peznek és ürítenek ki, továbbá kevés 
borszesz a gyomor nyákhártyájára üd
vös mértékben izgatólag hatván, ez
által a gyomornak elválasztása fokoz- 
tatik, mi a  ̂ emésztést előmozdítja. 
Ezekből megérthető, hogy midőn a 
közéletben az erős munka, vagy pedig 
betegségeknél a kóros folyamat kime- 
rítőleg hat, kevés borszesz a legked
vezőbb hatású, mennyiben az egészsé
ges embert teendőiben kitartóbbá te
szi, mig a betegségnél nem egyszer a 
kóros bántalom lefolyását kedvezőbbé 
változtatja. Ekként pedig a borszesz- 
szel való mérsékelt élés ellen küzdeni 
helytelen, hanem inkább azt megfe
lelő esetekben ajánlanunk kell; azon

ban egyúttal a mértéktelen ivás ellen 
leghatározottabban felszólalhatunk.

B. K.

H a l l ie r  BUVÁRLATAIRÓL. —  

H a 11 i e r-nek a gombákon tett kuta
tásairól e Közlönyben már több ízben 
tétetett em lítés; ezen okból kiindulva 
szükségesnek tartom e helyütt azon 
véleményt is közölni, melyben Hallier 
az irányadó botanikusoknál részesül. 
A gombákról szóló első munkáiban 
Hallier oly furcsa közleményekkel lé
pett föl, hogy a kik e tárgyhoz értenek, 
az ő buvárlatainak eredményét már 
elejétől fogva ignorálták. De midőn 
Hallier később különféle betegségeket 
a gombákkal hozott összefüggésbe, az 
orvosok egy részénél pártfogókra és 
nézeteinek terjesztőire talált. A tudo
mányra ez veszélyes lehet, a meny
nyiben adatai, melyek még nem te
kinthetők bebizonyítottaknak, oly egyé
nek által terjesztetnek, kik nem saját 
tapasztalataikból merítik ismereteiket, 
és méltányolni sem tudják azon ne
hézségeket, melyek hasonló kutatá
soknál előfordulnak. Tudományos 
közlemények átalános elismeréséhez 
a közbizalom vezet, melyben az egyes 
búvárok részesülnek; Hallier dolgo
zatai iránt azonban nem lehet bizal
munk, mivel azokban nem csak a leg
nagyobb könnyelműséget találjuk, ha
nem azt is tapasztaljuk, hogy a közölt 
adatok bebizonyítva nincsenek és 
hogy ezek más, hitelt érdemlő búvá
rok által nem csak nem helyeseltettek, 
hanem (különösen a szigorú és hitelre 
méltó d e  B ar y által) határozottan 
helyteleneknek nyilváníttattak, mint oly 
állítások, melyek csalódásokon ala
pulnak. Azért leghelyesebben járunk 
el, ha Hallier állításait ignoráljuk és 
mindaddig nem vesszük fel a tudo
mányba, míg azokat bebizonyítva nem 
találjuk. Különösen pedig azokat ér- 
deklőleg, kik e tárgyban a kellő kri
tikát nem gyakorolhatják, megemlí
tendő, hogy Hallier munkáinak hasz
nálatánál óvatosak legyenek és hogy
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kutatásainak adatait föltétlen biza
lommal ne fogadják el.

Klein Gyula.

A Z  AILANTHUS-FÁK ÜGYÉHEZ. —

E közlöny 2 1. füzetében a bálvány
fáról tétetvén említés, hivatkozás tör
ténik Bartosságh Józsefnek e fa hono
sítása végett tett kísérleteire, azon 
hozzáadással, hogy úgy látszik „kísér
letei és ültetései nem igen találtak 
utánzásra." Ha ez állítás Magyaror
szágot illetőleg — fájdalom —  nagy
ban áll is, mert itt tudtommal legin
kább csak Tolnában a tengeliczi pusz
tán Gindly Rudolf urnái s pár helyen 
Baranyában talált utánzókra — hol a 
boldogult a földművelők közt is szét- 
osztogatá csemetéit — kevésbbé áll 
ez a külföldet, nevezetesen Kis-Orosz- 
országot illetőleg. A krimi ültetvé
nyek Bartossághnak köszönhetők, mert 
az ott czélba vett befásítási kísérle
tekre (az orosz gazd. miniszter felszó
lítására) nagy számban küldött volt 
csemetéket Odessába, s a honosítás 
körül szerzett érdemeiért, közel ha
lála előtt, Oroszország tiszteleti okle
véllel is kitünteté. Mint e fa jó tulaj
donságainak méltányolója magam is 
osztozom a czikkiró azon óhajában, 
hogy „ha majd az alföld befásítása 
a tények közé lesz sorozható —  az 
ailanthus is tekintetbe vétessék."

M.-Ovár, febr. 10.
Rodiczky Jenő.

A VILLANYOSSÁG MOZGÁSI EGYEN

LETEIRŐL. — A villanyáramok vonzá
sának és taszításának törvényét A m- 
p é r e fedezte fel. N e u m a n n  kö- 
nigsbergi tanár ezekből a villanyos 
és delejes inductio elméletét vezette 
le. W. W e b e r göttingai tanár „Elec- 
trodynamische Maszbestimmungen“ 
czimű munkájában a villanyáramok 
iávhatási törvényét állította fel. Ezen 
törvény értelmében a villanyos hatás 
nem csak a 2 ható áram távolságától, 
hanem azon gyorsaságtól is függ, 
melylyel a 2 folyam egymáshoz köze
ledik, vagy egymástól távozik, tehát

eltérőleg a nehézségerőtől, mely csak
is a távolságtól függ. Weber törvénye 
összefoglalja az electrostatikai, elec- 
trodynamikai és az inducált hatásokat.

Igen tetszetősnek látszik, hogy a 
vonzás 2 mozgó áram közt a mozgási 
sebességtől is függjön, mivel ez azt 
jelenti, hogy a villanyossági vonzerő
nek idő kell, míg bizonyos téren ke
resztülhat, ámbár hasonlót a nehéz
ségi erőnél és az átalános vonzásnál 
nem tapasztalni; mely utóbbi körül
ményt úgy lehetne magyarázni, hogy 
naprendszerünk méretei a vonzerő 
terjedési sebességéhez képest eltűnő 
csekélyek.

A Neumann és Weber-féle egyen
leteken kivül Cl. M a x w e l l  is állí
tott fel az inducált áramokra tör
vényt. De e 3 törvény csak abban az 
esetben egyezik meg egymással, hogy 
ha zárt áramokról van szó. Ellenkező 
esetben, azaz nyílt áramoknál, egy
mástól lényegesen eltérő eredményt 
adnak.

H e 1 m h o 11 z mind a 3 törvényt 
vizsgálat alá vetvén, arra az ered
ményre jön, hogy N e u m a n n  tör
vénye a valóságot legjobban megkö
zelíti és hogy a W e b e  r-féle átalá
nos törvény physikai képtelenséget 
foglal magában. Helmholz t. i. kimu
tatja, hogy ezen törvény értelmében a 
nyugvó villanyosság egy vezető test
ben csékeny (labil) egyensúlyban vol
na, úgy hogy a legkisebb háborgása 
az egyensúlynak villanyáramot idéz
ne elő, melynek sűrűsége folyton nö
vekednék. Ezen eset állaria elő péld. 
akkor, hogy ha egy villanyos testtel 
vezető testhez közeledünk.

Helmholtz 2 villanyáram egymásra 
való hatását egy átalánosabb képlet 
által fejezi ‘ki, mint Neumann, Weber 
és Maxwell. Ezen képletben egy ál
landó fordul elő, mely a longitudinal 
villanyhullámok terjedési sebességét 
foglalja magába, mi Neumann szerint 
42000 mf. Ha villanyáramok olyan 
vezetőkben keringenek, melyek szi
getlő anyagokkal vannak körülvéve.

Növénytan.
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akkor ezek némely esetben sajátszerü 
villanyos állapotba jönnek, melyet 
dielectrikus állapotnak nevezünk.Ezen 
dielectricus állapot villanyoszlás által 
jő létre. A villanyosság egy ily dielec
trikus testben, nem úgy mint a veze
tőkben csak longitudinal, hanem lon- 
gitudinal és transversal hullámokban 
terjed tovább.

H e 1 m h o 11 z ezen most érintett 
értekezése kétségkívül nagy lépés a 
mai természettan azon czélja fe lé : a 
természeti tüneményeket mind moz
gásra visszavezetni. (Crelle Journal 
1870. 4. fü zet.)

Heller Ágost'.

Ú j  s z e r k e z e t ű  a n e r o i d - b a r o - 

m e t e r . — A közönségesen használt 
szelencze-légsúlymérők azon bajban 
szenvednek, hogy oly változásoknak 
vannak alávetve, melyek semmiképen 
sem vehetők számításba. Goldschmid 
J. állítása szerint ezen rendetlensé
geknek oka nem a szelenczének töké
letlen rugalmasságában, hanem abban 
rejlik, hogy a szelenczének a légnyo
más változása következtében történő 
alakváltozása, láncz segélyével, egy 
emeltyűműre vitetik át, és hogy ezen 
összetett szerkezet rázkódtatásoknál 
nagyon könnyen zavarba j ő ; s ez az 
oka annak, hogy az eszköz azután 
hamis adatokat szolgáltat. A Gold- 
schmid-féle aneroidon a szelenczének 
változása egy haránt csavar és 2 emel
tyűvel vitetik át a mutatóra. Szerke
zete igen egyszerű és a mint több 
mint 10 évi gyakorlat mutatja, igen 
jól kiállja az utazáson el nem ke
rülhető rázkódtatásokat. (D i n g 1 e r, 
polyt. Journal. 1870. okt. 2. f .)Y i. A.

A z  ANEROID BAROMETER TUDO

MÁNYOS é r t é k e s ít é s e . — Miután 
az aneroid - barometer adatai nem 
függenek a nehézség változásától a 
földfelszínén, mint a higany-súly- 
m érőéi, ennek következtében ezen 
két eszköz összehasonlításából meg 
lehet határozni a nehézség változását

és abból lehet a föld alakjára követ
keztetni. Ily méréseket Wüllerstorf 
al-admirál az atlanti és indiai oce- 
ánon vitt véghez. Az atlanti oceánon 
történt 268 észlelésből következik, 
hogy a földsarkokon a nehézség 
0,0051161 részszel nagyobb mint az 
egyenlítőn; az indiai oceánon tett 
161 észlelésből pedig0,0050312 ered
ne. A i r y, ingamérésekből ezen szá
mot 0,00513 3-nak találta. Eszerint 
az indiai oceánon tett észlelések 
meglehetősen elütnek a valóságtól. 
Wüllerstorf azonban megjegyzi, hogy 
az eszköz egy vihar alkalmával a földre 
esett és abból magyarázható ki a na
gyobb különbség.

Wüllerstorf mérései, nézetünk sze
rint, inkább csak azt mutatják, hogy 
aneroid-barometere igen jó szerkezet
tel bírt, azt azonban még nem, hogy 
ezt az eszközt csakugyan lehetne oly- 
nemű finomabb mérésekre használni. 
(Anz. d  Wiener akad. d. Wissensch. 
1870. No. 20.) H. Á.

Ú j  o p t i k a i  m ó d s z e r , e g y  h a n g 

zó  LÉGOSZLOP REZGÉSEINEK VIZSGÁ

LATÁRA.*) — Egy síp előtt hangvilla 
áll, melynek minden ága egy hasáb
bal ellátott lemezt visel. Ha ezen vil
la, melynek hangja a sípéval közel 
megegyez, rezeg, akkor a 2 hasadék 
egymásfelé fog mozogni és szerfölött 
kis időtartam alatt egymást födi. 
Képzeljük most, hogy ezen hangvil
lára fénysugarak esnek; úgy ezek 
csak akkor mehetnek a síp felé, ha a
2 hasadék egymáson van. A beren
dezés olyan volt, hogy a sugarak egy 
része a síp felső részén, a másik a síp 
felett haladt el. A síp mögött keresz
tülmentek ezen sugarak egy Fresnel- 
féle interferenz prismán, miáltal fény
találkozási csíkok keletkeztek. Hogy
ha most a levegő a sípban rezgésbe 
jött, akkor valahányszor a lég a cső
ben megsűríttetett, vagy ritkítva a 
fényt, mely a sípon keresztül ment:

*) T o e p l e r  és B o l t  zmann-tól. — 
Poggend. Ann. 1870. 11-ik füzet.
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vagy késést vagy siettetést szenvedett 
melynek következtében a fénytalál
kozási csíkok az egyik vagy másik 
irányban tolattak el.

Ezen eltolás annyiszor történt egy 
másodperczben, a hány lengéssel kü
lönbözött a villa és a síp rezgési szá
ma. A csikók eltolási nagyságából és 
rezgési sebességükből lehet a sípban 

'foglalt légoszlop rezgési állapotára 
következtetni.

Ezen kísérletek főeredményei a 
következők:

Egy fedett orgonasípban az alap
hang 2000-szer oly erős, mint az első 
felhang.

Ha a megfúvás körülbelül 40 mil- 
limetérnyi viznyomásnál történt, akkor 
a, csomópontban a sűrűség változás
0,00888 része volt a normálnyomás
nak.

A 2 szélső nyomás különbsége 
=  0,0124 légkörre ment.

Egy légrészecs útja a síp száj kö
zelében 2,482 milliméter; a szájban 
magában 8,116 millim.

B o l t z m a n  é s T o e p l e r  azon
kívül ezen kísérleti eljárás szerint a 
légrezgés intensitását a hallhatóság 
határán is megvizsgálták.

A hang 115 méter távolságban a 
síptól még épen hallatszott. A sípszáj
ban talált légrezgésből lehetett a 
H e 1 m h o 1 z - féle képletek (Crelle 
57. kötet) segítségével a légrészek 
rezgését 115 méter távolságban 
a síptól kiszámítani. Egy olyan lég
részecs útjául találtatott: 0,00004 mil
liméter, azaz a zöld fény 1IÍ0 hullám- 
hoszsza. Ennek következtében a lül 
még olyan légnyomásváltozásokat vesz 
észre, melyek a normál sűrűségnek
csak rinn>VWT>Tr-od részét teszik- 1 
négyszög milliméter dobhártya felü- 
tetre esik tehát másodperczenként egy 
százbilliomod kilogrammeter.

H a T h o m s e n  számításait(Pog- 
gend. 125. kötet) elfogadjuk és fel
vesszük, hogy egy gyertyánál másod
perczenként YsB-kilogr.-métre munka 
kisugároztatik, akkor azon eredmény

re jutunk, hogy 115 méter távolság
ra, 1 négyszögmillimeterre 
kilogrammeter esik, tehát 17-szer, 
annyi, mint a füldobhártyára ugyan
azon távolságban.

A fül ennélfogva a szemmel érzé
kenységre nézve vetélhedhetik, a mi 
elég meglepő tény, —  ha ismételt 
pontosabb mérések által csakugyan 
bebizonyul. H Á

É s z a k i  f é n y . —  Abauj megyé
ben Böőd, Pethő-Szinye és Bátyok 
helységek környékén, ez év január 
13-án estve, szép északi fény mutat
kozott, melynek leírását szives tudó
sítónk a következő sorokban foglalta 
össze.

Pethő-Szinye, 1871. jan. 14.
Esteli 8 */, órakor Böőd helységé

ből hazafelé (P.-Szinyére) tartva, erős 
északi szél mellett egyszerre villám
szerű fényt észleltem, melyet azonban 
eleinte meteórnak hittem; az északi 
szél mellett az ég fellegefckel volt fed
ve. P.-Szinyére érkezve, onnan E. 
irányban (Bátyok felé) folytattam úta- 
mat, s e közben 8 óra 50 perczkor 
ÉÉK. irányban villámlásszerüleg 1—5 
perez időközönként megjelenő fényt 
láttam, mig E felé nagy darabon a 
fellegek világosabbak s oly színűek 
voltak, mintha virradni kezdett volna; 
ezen rész egész 10 óra 40 perczig 
majd világosabb majd sötétebb volt, 
míg a fent említett É.É.K. irányban 
rövid időközökben azon legyezőszerü 
fény, halvány piros színben megjelent, 
időnként oly intensitással, hogy a ru
hán is feltűnt. Végre 10 óra 40 percz
kor kissé kiderült s az északi fény 
egész pompájában előállott, bíboros 
színezettel, körszelet alakban terjedve 
fel a láthatártól a Zenith felé félig fel 
nyúlva. A tünemény, mindig halvá
nyodva, még 11 óra után is tartott. 
Egy óra után haza térve már semmi 
nyoma nem volt, É. szél tartott s egé
szen kiderült, csak dél felé mutatkoz
tak sűrű fellegek.

D r . Ováry Endre.

Physika és 
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Vegytan. A  JEGECZALAK ÉS VEGYALKAT KÖ

ZÖTTI ö s s z e f ü g g é s . — Régóta isme
retes, hogy a vegyalkat és jegeczalak 
között törvényszerű összefüggés léte
zik ; ezen összefüggés azonban oly bo- 
nyolodott, hogy még eddig nem si e- 
riilt azt felderíteni. Ezen irányban az 
első lépést M i t s c h e r l i c h  tette, 
midőn az isomorphia törvényét felfe
dezte, mely számos tényt világosított 
fel a vegytanban, de különösen az ás
ványtanban, s azóta a jegeczalak és 
vegyalkat közötti összefüggést már sem 
a chemikusok, sem a mineralógok 
nem ignorálják. P. G r o t h közelebb 
szintén e tárgy felderítésével foglal
kozott, kutatásait azonban csak szer
ves vegyületekre térj észté ki, s külö
nösen az illatos vegyületeket és azok 
származékait vizsgálta.

A benzolban (C6 H6) mely a rhom- 
bos rendszerben kristályodik, a hyd- 
rogen parányokat helyettesítni lehet 
részben hyd^oxyl (H O) által; akkor 
elő állnak a phenol, resorcin, hydro- 
chinoii, melyek mindannyian ismét a 
rhombos rendszerben kristályodnak s 
csak a tengely viszonyaik eltérők az 
eredeti benzolétól. Úgy látszik, hogy e 
vegyületek jegecz alakja hydroxyl ál
tal, ha az a vegyületbe lép, csupán 
egy tengely irányában szenved válto
zást. A chlór, bróm, és jódparányok 
sokkal hathatósabb változást idéznek 
elő, a mennyiben nemcsak a jegecz- 
alakot, hanem a jegeczrendszert is 
megváltoztatják. — G r o t h azt véli, 
hogy a jegecz-alak megváltozása a 
következőktől függ :

1. A helyettesítő parány vagy pa- 
rány-csoport alakváltoztató erélyétől.

2. Azon vegyület vegy-tulajdon- 
ságaitól, melyben a helyettesítés tör
ténik.

3. A vegyületnek jegeczrendsze- 
rétől.

4. A belépő paránycsoport viszonyos 
állásától a vegyület megmaradt pa- 
rány-csoportjához.

L. B.

E r j e d é s . — Tichbome kísérlete
ket tett a felett, hogy a különféle he
lyekről gyűjtött por mennyire képes 
czukor oldatban erjedést előidézni. 
Meglepő, hogy 134 láb magasban 
(Nelson-oszlopról Dublinban) gyűjtött 
por még tartalmazott szerves anyagot, 
mely czukor oldatban erjedést idézett 
elő. —  L. B.

E g y  m ú l t  s z á z a d b e l i  m a g y a r  ’

FÜVÉSZKÖNYV ISMERTETÉSE.— „Ú j fü -  
ves és virágos magyar kert, melyben 
mindenik fűnek és virágnak neve, ne
me, ábrázatja, természete és ezekhez 
képest különbfélt hasznai, értelmessen 
meg-jegyeztettek Csapó Jósef medicinae 
doctor, és nemes szabad királyi Déb
rét zen várossának physikus által." E 
szavak után a czimlap közepe táján 
egy szökőkút fametszetü képe látha
tó 3-j“3 populus pyramidalis által 
körülvéve. Második nyomtatás. Po- 
sonyban és Pesten, Füskuti Landerer 
M ihály költségével és betűivel 1792.“
2 1 3/g iv kis- 8-ad rétben, 3 számo
zatlan levél az előszó, beszámítva 
azon 305 lapba, melyekre a tulaj
donképi tárgyalás terjeszkedik.

Magát a czímlapot szerzőnek Trti- 
na András által rajzolt, szintén famet
szetü arczképe előzi meg következő 
aláírással: „Josephus Csapó. Nobilis 
Hungarus, M edic: Doct: &  (et) Z. 
R . Cittis Debretzinensis — Physicus. 
Natus Jaurini Anno 1734 die 18 Ju 
lija  Szerző maga mellképben asztal 
mellett áll, reá nyugtatott jobb ke
zében nyitott könyv van, melyben 
,,Ú j magyar kert“ olvasható. Kissé 
tovább családi nemesi czímere, hal
mos mezőn hátsó lábaira ágaskodott 
szarvas látszik. Bal kezében egy nö
vény, lythrum salicaria kinézésű, van, 
a háttérben pedig felemelt függöny 
mögül egy 4 rekeszre osztott köny
vekkel telt szekrény tűnik elé.

A 305-ik lap jután külön előszó 
következik a szintén számozatlan 17 
levélre terjedő 4 mutató táblához , 
melyek használata, valamint az egész 
mű ez él járói a czimlapot követő „Rö-
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vid beszédek az bötsös olvasóhoz*6 czí- 
mü fő előszó ad felvilágosítást. Eb
ben szerző egyebek közt így ír : En- 
is azért ez ékes M agyar Nemzetnek 
hasznára, és meg-tisztelésére, ezen uj 
Füves és Virágos M agyar Kertet ma- 
gam-elkészítettem, s a’ mint most va
gyon, sok fáradsággal és munkával (de 
nem kérkedésből szóltok) Először sok idő 
múlva rendben szedegettem, ’s az után 
saját kezemmel, kétszer illy rendel le-ir
tán ’s nyomtatattam, hogy az egész 
M agyar Hazában ay füvekben gyönyör
ködök, mind pedig a Füvek nélkül szű
kölködő k, az kivántató fü vet mind ez 
könyvetskében, mind a’ mezőben, könnyű 
úton módon meg-találhassák, és magok 
hasznára fordíthassák: E z M agyar 
Kertbe pedig a? füveknek a! Virágok
nak illy  rendet szabtam, hogy tudni-il- 
lik négyszáz tizenhét nevezetessebb fü ve
ket Alphabeticus rendben helyeztettem, 
azon néven nevezvén mindeniket a mely 
szokotabb és helyessebb, utánna pedig 
mindenik Fűnek több M agyar nevei 
helyheztetvén ; Ezek után pedig Deák, 
Frantzia, Olasz, és Német neveket ír 
tam. Ez alatt mindenik füvet úgy le
rajzoltam, nagyságára, színére, ’s f o r 
májára nézve, hogy azt az Olvasó meg- 
esmérhesse és ehhez képest könnyű mód
dal, a hol mindenik Fü teremni szokott, 
meg-kereskesse : Ezeknek utánna min
denik Fűnek belső ’s külső Hasznait, kü- 
lombféle belső nyavalyák, és az Emberi 
testnek külső romlásai ellen fel-jedzet
tem : Ezek alatt a füveknek Oeconomi- 
cus vagy köz hasznairól-is emlékezet va
gyon . Utoljára némelly Botanikus Ob- 
servatiokat és Orvosi Tanátslásokat, ’s 
egyéb hasznos Praecautiókat egyik má
sik Fű eránt a’ kegyes Olvasóval közle
ni, kívántam: M ind ezek után pedig 
egy szükséges Mutató Táblát Alphabe- 
tice írtam, mellyben ez Füves, és Virá
gos Kertben, általam nagy szorgalma- 
tossággal és vigyázással plándált min
denik ékes Plántátskának sok egyébféle 
neve-is fel-jegyezve vagynak, és fe l-ta - 
láltat thatnak, mellyek öszvességgel hat 
száz negyvenhat számból állanak. Végté

re egy Deák és Német Index a Füvek ne
veiről subnectáltatott. Mindén Rendben 
’s Karban helyeztettek előtt azért, re
ményiem ez munkámmal avagy csak azért 
-is kedvet találok, mivel jó  és hasznos 
végre így el-készitteni igyekeztem. A 
Mindenható pedig Tégedet kedves Ol
vasó bóldog és hosszú élettel koronázzon, 
én óhajtóm és kívánom. írtam  Debre- 
tzenben Ezer Hétszáz hetven negyedik 
Esztendőben, Pünköst Havának Első 
Napján . Csapó fósef, Orvos Doktor és 
Szabad K irá ly i Nemes Debretzen Vá
ros sában Physikus.“

Danielik József „Magyar írók. 
Életrajz gyűjtemény. Pest 1858.“ czí- 
mü müvében e munkának megjele
nését 1774-re teszi Pozsonyba, mi az 
első kiadásról áll. Felemlíti ugyanott 
szerzőnek még két magyar munkáját
u. m. „K is gyermekek ispitálja, melly
ben különbféle nevezetesebb nyavalyái 
és külső hibái a kis gyermekeknek és 
ezek eránt lehető orvoslásnak lehető 
módja hűségesen megirattak. N agy K á
roly 1771.“ Továbbá „Szegény em
bernek számára készült orvosló köny
vecske. Pozsony 1791.“ Szerző születési 
évét azonban hibásan teszi 1736-ra.

K özli: Hanusz István.

SoK R A TE S ÉS VERULAMI BACO. ----

Föltéve, hogy Justinián, midőn az at- 
henei iskolákat bezárta, felhívta volna 
azon utolsó nehány bölcset, kik még 
fel-fellátogattak a Porticusba és az ős 
platánfák alatt lézengtek, adják elő 
érdemeiket, melyeknél fogva a köz- 
tiszteletre számíthatnak; föltéve hogy 
így szólt volna hozzájuk: „Ezer éve 
annak hogy Socrates e hires városban 
Protagorast és Hippiast faggatta; ez 
alatt az ezer év alatt minden nemze
dék legkitűnőbb férfiainak nagy része 
azon fáradozott, hogy tökéletessé te
gye azt a philosophiát, a melyet ti taní
totok ; e philosophiát bőkezűi egpártfo
golták a hatalmasok; tanítóit legna
gyobb tiszteletben tartotta a közönség, 
magához vonta az emberi értelem 
minden erejét és elevenségét: ésmég-

Vegyesek.
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is, mit eredményezett? Micsoda hasz
nos igazságra tanított bennünket, a 
mit ép úgy ne tudhattunk volna nél
küle is? Képesített-e bennünket va
lami olyan dolog véghez vitelére, a 
mit véghez ne vihettünk volna nélküle 
is ?“ —  Ilyen kérdések, azt gyanítjuk, 
zavarba hozták volna Simpliciust és 
Isidort. Kérdezd meg ellenben Bacon 
valyamelyik követőjét, hogy mit tett 
az új philosóphia— igy nevezték azt II. 
Károly (angol király) idejében — az 
emberiségért, és ő azonnal kész a fe
lelettel : „Meghosszabbította az életet; 
enyhítette a fájdalmat; megszüntetett 
betegségeket; növelte a talaj termé
kenységét ; új biztosságot adott a ten
gerésznek ; új fegyvereket gyártott a 
harczosnak; folyamokra és öblökre 
atyáink előtt ismretlen alakú hidakat 
feszített; a villámot ártalmatlanná té
ve vezette le az égből a földre; a 
nappalihoz hasonló fénynyel világí
totta meg az éjszakát; kitágította az 
emberi szem látkörét; megsokszorozta 
az emberi izmok erejét; gyorsította 
a mozgást; megsemmisítette a távol
ságot ; megkönynyítette a közleke
dést, eszme változást, baráti szolgála
tokat és az üzletdolgok gyors elinté
zését ; képessé tette az embert, hogy 
leszállhasson a tenger mélységére és 
fölemelkedhessék a levegőbe ; hogy 
biztosan behatolhasson a föld vészes 
rejtekeibe; hogy a földet olyan ko
csikon utazhassa körül, a melyek elé 
nincsenek lovak fogva, s a tengert 
olyan hajókon járhassa be, a melyek 
szél ellenében is tiz tengeri mérföldet 
meg bírnak futni egy óra alatt. Azon
ban mindez csupán csak egy része az 
ő gyümölcseinek, — még pedig első 
gyümölcseinek. Mert olyan philosophia 
ez, a melyben nincs megállapodás, a 
mely soha sem érheti végét és soha 
sem lehet tökéletes. Az ő törvénye a 
haladás. Oly pont, a mely tegnap még 
láthatlan volt, ma már czélpontjáúl 
szolgál, s holnap kiindulási pontja 
lesz.“ (Macaulay. Essays III.)

S. Gy.

20 6

CSILLAGÁSZTORONY AZ EGYENLÍTŐ

k ö z e l é b e n . — A quitói egyetemhez 
(Ecuador köztársaság fővárosa Dél- 
Amerikában) nem régiben két német 
tudós hívatott meg. J. M e n t e n  a 
csillagászat és Theodor W o 1 f a ter
mészettudományok tanszékére. (Mind
kettő jezsuita). — Páter M e n t e n  
legelső teendője lesz egy csillagvizs
gáló tornyot építtetni és berendezni, 
mely czélra a köztársaság elnöke
100,000 frankot bocsátott rendelke
zésére, hogy a csillagdát a tudomány 
mai állásának megfelelő műszerekkel 
tökéletesen (?) elláthassa. A csilla
gászati tudományra nézve igen fontos, 
hogy ott, az egyenlítő legközelében 
észleletek tétessenek s az eredmények 
feldolgoztassanak. Sok más utazón 
kívül erre már H u m b o l d t  is nagy 
súlyt fektetett. Páter Mentent kitűnő 
szakembernek mondják, tanulmányait 
a bonni egyetemen A r g e l a n d e r  
vezetése alatt végezte. Az utolsó év
ben Rómában a Collegium Romanum 
csillagdájában Páter S e c h i mellett 
különösen az égi testek színkép-elem- 
zésével foglalkozott. Elutazása előtt 
még Németország nevezetesebb csil
lagdáit látogatta meg. — A csil
lagtudományra nézve örvendetes ha
ladás. ! —

G y ú l é k o n y  s e l y e m . —  Egy pá
risi selyemáru raktárban, reggeli 6 
óra tájban tűz ütött ki, mely azon fe
kete-selyem csomagokban támadt, a 
miket’ csak nem rég vittek oda a fes
tőből. Nehány csomagot kimentettek 
a raktárból, mielőtt még a tűz belé- 
jök kapott volna, s ezeket megvizs
gálva, úgy találták, hogy a tűz a se- 
lyemkötegek belsejében támadt, egy- 
ideig ott parázslott, végre fellobbant 
s az egész raktárt lángokba borítod 
ta. Ez az eset igen figyelemre mél
tó. P e r s o z  észleletei szerint, a fe
kete selyem, ha roo° C-ig hevítte- 
tik s azután a levegőre ju t, magá
tól is meggyúlad. Ebből a jelen ese
tet is ki lehet magyarázni. Az egy-
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másra halmozott, súlyos selyem kö- . éri el s lángba burkolja az egész tö- 
tegek lassanként elkezdenek mele- meget. 
gedni , mígnem a hőség tetőfokát I

TÁRSULATI ÜGYEK.

LXVI. S Z A K G Y Ü L É S .  

1870. deczember 7-én.

E lnök : T h a n  K á r o l y .

B. E ö t v ö s  L o r á n d  „Doppler 
elvéről s alkalmazásáról a hang és 
fényre“ tartott előadást.

K r e n n e r  J ó z s e f  pedig rövid

ismertetést olvasott fel „A Lobkoviéz- 
fé le  ásvány gyűjteményről,"— melynek 
végeztével számos szép ás vány példányt 
is bemutatott,

L X V II. V Á L A S Z T M Á N Y I  Ü L É S .  

1870. deczember 7-én.

E lnök : T h a n  K á r o l y .

Titkár jelenti, hogy PósnerK. La
jos, mint az 1871.  évi londoni nem
zetközi kiállítás kiküldött m. k. biztosa 
felszólítja a társulatot a kiállításban 
való részvételre. — Miután maga a 
társulat — mint társulat e kiállításban 
nem óhajt részt venni, erre tagjait a 
Közlöny borítékán fogja felszólítani.

A titkár indítványozza, hogy mi
után jelenleg a tagok száma megint 
tetemesen felszaporodott, s a Közlöny 
jelen évi füzeteiből, mely eddig 2500  
példányban nyomatott, már k. b. csak 
60 példány áll rendelkezésre, jövő 
évben a Közlöny 3000 példányban 
nyomassék. És ezzel kapcsolatban, 
hogy azon felmaradó nehány példány 
kötetenként csak 5 ftjával adassék. To
vábbá, hogy a nyomdaszerződés ideig
lenes meghosszabbítása — miután az 
a jelen hó elején már lejárt — meg
engedtessék. — Elfogadtatik.

A Közlöny szellemi részére vonat
kozólag pedig, óhajtandó lévén, hogy 
az új trienniumban az eddigi szer
kesztő-bizottság megnagyobbíttassék, 1

a szerkesztő-titkár felolvassa azok ne
veit, kiket e bizottságban való részvé
telre felszólítottt. Az új megnagyob
bított bizottság*) a következő tagok
ból áll.

Állattanra : Kriesch János és Kari 
János.

Ásvány- és földtanra : Krenner 
József és Koch Antal.

Csillag tan-, physika- és meteorológi
ára : S z i l y  K á l m á n ,  Báró Eötvös 
Loránd, Heller Ágost, Roller Mátyás 
és Somogyi Rudolf.

Élettanra : Balogh Kálmán.
Gazgasági állat- és növénytanra : 

Dapsy László.
Növénytanra : Szontágh-Miklós és 

Klein Gyula.
Vegytanra : Wartha Vincze.
Szerkesztők : Lengyel Béla és Pet- 

rovits Gyula.
A társulat helyiségére vonatkozó

lag jelenti a titkár, hogy azon szállás, 
melyet társulatunk eddig a Mérnök-

*) A  mint véglegesen megállapittatott.
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Egylettel közösen birt, november hó 
io-én (tehát a múlt választmányi ülés 
után) felmondatott; de miután ezen 
ügyben gyors intézkedésre volt szük
ség , a Mérnök-Egylet már bérelt is 
egy alkalmas helyiséget (a dunaparti 
Stein-féle ház I-ső emeletén) a mely
nek egy elkülönzött részét társulatunk
nak hajlandó volna átengedni. De 
miután az új helyiség tetemesen na
gyobb az eddiginél, és tekintetbe véve, 
hogy jelenleg is 500 forintot fizettünk 
évenként a mostani szállás megosztha- 
tásáért a Mérnök-Egyletnek, az új he
lyiségben pedig 3 külön szobát adnak 
rendelkezésünkre: a bérleti összeg is 
valmivel magasabb lesz s k. b. 800 
forintot fog kitenni. — Miután társu
latunknak a szállásra okvetlen szük
sége van: e feltételek oly kikötéssel 
fogadtatnak el, hogy a Termmészet- 
tudományi Társulat olvasó-terme a 
Mérnök-Egyleti gyűlés-teremtől úgy 
különíttessék e l , hogy a tagok a 
könyvtárt és a folyóiratokat minden
kor zavartalanúl használhassák.

A titkár bejelenti, hogy a jelen 
évre kitűzött 3 pályakérdésre — mely
ek beküldési határideje már október 
31 -én lejárt — ezideig egy mű sem 
érkezett be.

Tudomásul van.
A múlt választmányi ülés határo- 

rozata értelmében a jelen gyűlésre lé
vén kitűzve a készítendő művek tár

gyának meghatározása a pénztár ál
lapotához mévres Egresy Rezső társu
lati pénz tárnok felolvassa a mai napig 
terjedő kimutatását, melyből kiderült, 
hogy a társulat fedezetlen kiadásait 
leszámítva, még 2-000 forint az illető 
czélra minden bizonynyal rendelke
zésre áll.

E tárgyról a választmányban bő
vebb eszmecsere fejlődvén, az ügy 
megvitatására és a tárgy kitűzésére —  
Balogh Kálmán, Dapsy László, Kriesch 
János, Szily Kálmán és Wartha Vincze 
urakból álló ■— 5 tagú bizottság ké
retik fel, hogy az ügyről véleményü
ket és a teendő intézkedések iránti 
módozatokat a jövő vál. ülés elé ter- 
jeszszék. Fenntartatván a választmány 
azon határozata, hogy a 2000 frtnyi 
összeg egy mű jutalmazására fordít- 
tassék.

Ezek után a titkár bejelenti a kö
vetkező társulati tagok elhúnytát, u. 
m.; Korbuly Bogdán, nagybányai or
vos ; Woyna János Károly , nevelő ; 
Litkey József, pátrohai reform, lelkész 
és Kirnbauer Gusztáv, szegszárdi ev. 
segédlelkész halálát.

Szomorú tudomásul szolgál.
Felolvassa az újabban rendes ta

gokul ajánlottak neveit, kik is —  
számra 42-en — egyhangúlag meg- 

t választattak. — (Névsoruk a Közlöny 
19-dik füzetének borítékán közzé té
tetett.)

LXV III. S Z A K G Y Ü  L É S .

1870. decz. 21-én.

Elnök: S z t o c z e k  J ó z s e f .

Dr. K é t l y  K á r o l y  felolvassa | P o n o r i  T h e w r e w k  E m i l  
„a villamosság befolyása az érzékszer- 1 pedig „a gyefmeknyelvrol“ tartott elő
tár*" czímű értekezését. adást.
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