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H A V I  F O L Y Ó I R A T
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

XXIII. KÖTET. 1891. OKTÓBER 266. FÜZET.

A z  e g y e te m  felad atáró l*

A tudomány hatalmát elismeri ma minden művelt em ber; igaz
ságait törvényekül; tanácsait parancsként fogadja az egyes ügy, 
mint maga az állam. Nem volt ez mindig így. Csak századokon át 
folytatott kitartó munka árán, majd támogatva az állam és az egy 
ház hatalmától, majd küzdve e hatalmak ellen, vált ez a nézet az 
emberiség általános meggyőződésévé. A  ki elmondaná, hogyan tör
tént ez, az az egyetemek történetét mondaná el, mert ez új hata
lomnak elismerése az egyetemek keletkezésében kapott először külső 
látható formát, s a tudomány, ha nem is kizárólag az egyetemek  
gondozásával nőtt fel és erősbödött, bizonyára révökön terjedt el az 
egész világon.

A történelem, mikor a múltra veti fényét, a jelent is meg
világítja s valóban nem hiszem, hogy az egyetem lényegét és fel
adatát jobban előtüntethetné bármily éles elméjü okoskodás, mint az 
egyetem keletkezésének s vele együtt a tudomány hatalmi állás- 
foglalásának története.

Az első egyetemek s velők az egyetemi intézmények általában 
sokkal természetszerüebben keletkeztek, mint a hogyan ma szoktuk 
ilynemü intézményeinket életbe léptetni. Ha ma új fajta iskolát ala
pítanánk, először is szabályait állapítanók meg s azután kéresnők 
hozzá a mestereket és a mesterekhez a tanulókat. Az egyetem kelet
kezésekor másként volt a dolog: előbb volt a mester és a tanuló 
s csak azután következett a szabály. Ez intézmény életbeléptetése 
ezért nem egy ember és nem is egy nemzet vagy egy állam érdeme : 
alapítói, a mennyiben alapítókról szólhatunk, azok a tudnivágyó

•* Társulatunk alelnöke, B r. E ö t v ö s  L o r á n d ,  a m .  kir. tud. egyetem ez'ídei 
rektora, szeptember 15-ikén foglalta el rektori székét. Székfoglaló beszéde ugyan nem 
természettudományi irányú, de közművelődésünkre olyan fontosnak tartjuk, hogy legalább 
bő kivonatban közöljük. Szerk.
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tanulók; a kik egyes híres mesterek köré gyülekezvén; tanuló
testületeket alakítottak.

A  XII. és XIII. században az ilyen tanulók száma némely 
városban, például Bolognában, Párizsban már ezerekre nőtt s akkor 
szükségessé vált e sokaság viszonyainak rendezése, különösen azért; 
mert a tanulók; tanárok és városok anyagi érdekei is szóban forog
tak. Ezt a rendet az egyház és az állam, egymással versenyezve; az 
egyes városok tanító testületeinek adott kiváltságok által állapította 
meg s e kiváltságok védelme alatt tömörültek azután az egyes 
mesterek iskolái szilárd egésszé; univerzitássá.

Az a tudományos áramlat; a mely ezt a pezsdülő; életerőről 
tanúskodó mozgalmat megindította, a később annyira ócsárolt sko
lasztika volt. ítéljünk felőle bármikép, mindenesetre figyelmet érdemlő 
jelenség, hogy a tudomány épen akkor foglalta el a társadalom
ban az őt megillető állást és akkor alapította iskoláját; mikor leg
inkább szeretett oly dolgokkal foglalkozni, a melyek egészen 
kivül feküdtek a gyakorlat terén. A tanulók nem is annyira egyes 
későbbi foglalkozásukra nézve fontos tudományszakok tanulása végett; 
hanem inkább encziklopedikus ismeretek szerzése czéljából tódultak 
az első egyetemre. H ogy egy-egy tanuló mind a négy fakultást 
végig hallgatta; akkoriban nem volt ritka esemény.

Lehet; hogy az önzetlen tudományszeretet abban az időben 
nagyobb v o lt ; lehet; hogy az általánosabb vallásos érzület az esz
ményekért való lelkesedést jobban szította, mint napjainkban: mégis 
az a körülmény, hogy az első egyetemek némelyikén a hallgatóság 
száma olyan nagyra emelkedett (Bolognában tízezeren felül); minőt 
ma sehol sem ér el, kétségtelenül tanúskodik arról is, hogy ennek 
a skolasztikus tudománynak elsajátítása a szellemi élvezeten kivül 
még egyéb, anyagi javakkal is kecsegtetett. S valóban a tudomány
szerető pápák a hírneves magiszterek közül nem egyet emeltek a 
püspöki székbe s ruháztak fel biborpalásttal, a császárok és egyéb  
világi fejedelmek pedig fontos teendőket, hivatalokat bíztak reájok. 
Ehhez járult még az a köztisztelet, a melyben az egyetem graduáltjai 
általában állottak, s a mely minden életpályát megnyitott előttök.

A  kezdetnek e korszakában világosan tűnik még elénk az az 
egyszerű viszony, a melyben az egyetem a társadalomhoz s az élet 
egyéb tényezőihez állott. Az egyetem tanított mindent, a mit ő 
maga tudásra méltónak talált, a társadalom pedig hasznát vette a 
tanult embereknek — ha nem is épen minden tudományuknak.

Ez a viszony, a melynek sértetlen fenntartása az egyetemnek 
legbecsesebb hírnevét, tanításának szabadságát biztosítja, változat
lanul a régi maradt napjainkig.
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Pedig sok megváltozott azóta a tudományban, mint az életben. 
A tudomány határt nem ismerő terjeszkedése azt eredményezte, hogy  
az encziklopedikus tanulmányok helyébe szaktanulmányok léptek, s 
az élet követelményeinek fokozódása miatt a gyakorlati foglalkozá
sok is szakszerüebbekké váltak. Ma épen oly kevéssé becsüljük az 
olyan ember tudományát, a ki mindent egyformán jól tud, mint a 
mily kevéssé bízunk annak munkájában, a ki válogatás nélkül 
mindenféle dologra vállalkozik.

Az egyetem szaktudósokat nevel, az élet szakembereket foglal
koztat, s mert az, a ki egy tudományt müvei, abban tudósabbá, és 
az, a ki egyféle munkát végez, abban ügyesebbé válhatik: jelen 
korunk e szakszerűsége minden téren javunkra vált. De, mert immár 
a gyakorlat embere többet használhat fel azokból az ismeretekből, 
a melyeket neki az egyetem szakszerű tanítása nyújt, azért még nem 
válott, s reményiem, nem is válik soha az egyetemből gyakorlati 
szakiskola: megmaradt s maradjon is mindig a régi, a tudomány 
iskolája; viszonya az élethez sem változott meg, csak szorosabb 
le tt; — szoros, de nem megszorító.

És mégis ma, a mikor már a társadalom minden rétege élvezi 
a gyümölcsöt, a melyet az egyetemek tudományos életének melege 
érlelt, rejtett és nyilt támadásokban találkozunk azzal a nézettel, 
hogy az egyetem, a melynek hallgatóiból papok, ügyvédek, orvosok 
lesznek, nem is egyéb mint pap-, ügyvéd-, orvosképező iskola, mely 
régi hagyományainak foszlányaival a jelenkor követelményeinek ele
get tenni nem tud. E nézet hirdetőinek felületes véleménye szerint a 
tudománynak az egyetemen csak a szentélyben van helye, mint va
lami drága ereklyének, a melyet elég megnyitni nehány választottnak, 
de szükségtelen feltárni a sokaság előtt, mely a külső csarnokokban 
is megtalálja azt, a minek legjobban hasznát veheti. Sajnos, hogy  
nálunk az ilyen nézetek könnyebben találnak hívőkre, mint nyugoti^ 
sőt némely keleti szomszédainknál. Sajnos, de érthető, ha meggon
doljuk, hogy a tudomány hazánkban mint idegen hatalom foglalt 
tért, s közöttünk sokan nagyon tartanak az idegentől.

Épen ezért kötelessége a mi egyetemünknek, hogy az ilyen 
felületes Ítéletek ellenében állást foglaljon a hol és a mikor csak 
teheti.

Tudjuk mi azt jól, hogy nekünk kötelességünk hallgatóink 
tudományos szakképzettségét fejleszteni úgy, hogy később gyakor
lati életpályájok folyamán abban hiányt ne szenvedjenek, de maga 
a begyakorlás ezekbe a foglalkozásokba nem tartozott soha és nem 
tartozik ma sem a mi teendőink közé. Az egyetem hibája lehet 
azért, ha a tudományos képzettség általános színvonala nem üti meg

3 2 V

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



5°8 BR. EÖTVÖS LORÁND

a kellő mértéket, de nem róható fel az ő mulasztásául, hogy kezdő 
hivatalnokaink, ügyvédeink, orvosaink, némelyek véleménye szerint, 
nem eléggé gyakorlatiak.

Az élet gyakorlatában ügyességre nem taníthat sémmiféle 
iskola; annak iskolája csak maga az élet.

Az egyetem, mint tudományos iskola ellen intézett támadások
nak van még egy más fór májok: sokan általánosságban elismerik 
ugyan tudományos tanításának szükségességét, de sokalják az időt, 
melyet a fiatalság reá fordít.

Arra hivatkoznak, hogy a X IX . század élet-ere hevesebben 
lüktet, mint a középkoré, hogy ma nemcsak testünk, hanem szelle
münk is gyorsabban mozog bármely irányban s a kor követelmé
nyeként hirdetik azt a tételöket, hogy erre az életre, a mely oly 
gyorsan és nyomatékosan leczkéztet, gyorsabban is kell elkészül
nünk. Hiú ábránd; mert mennél nehezebb az élet s mennél inkább 
veszi igénybe különösen a szellemi erőt, annál szükségesebb, hogy 
minden szellemi munkás ezt az erőt teljes épségében és kifejlődésé
ben hozza magával akkor, mikor az élet harczterére lép.

Idő kell erre; mesterségesen hajtva nem lehet a szellemet 
nagyra növelni. Szép dolog volna, elhiszem, ha például megvalósul
hatna az, a mit R a i m u n d u s  L u l l u s  »Ars M agna«-ja igér. »Mi- 
vel az ember élete rövid,« így szól ő »a jogtudomány pedig terje
delmes, azért arra szolgál ez a mesterség (az ars magna), hogy a 
jogtudományt mindenki egy rövidke könyvecskéből meg tudja tanulni.« 
Komolyan vállalkozik azután arra, hogy a közepes tanulót e mes
terségével három hónap alatt, a jobbat két hónap alatt, a kitűnőt 
pedig négy hét alatt jogtudóssá neveli.

Ilyen rövidke könyvecske van ma is elég; a gyorsan tanulás 
mesterségét ma is sokan próbálgatják, s némelyek meg is tanul
ják ilyen módon a vizsgálatra szükséges leczkét, de szellemök 
erejét ez épen nem szellemes foglalkozás mellett gyermekes tehetet
lenségében szunnyadni hagyják. A  komolyan törekvő ifjú e mester
ségek mellőzésével a tudományos tanulás hosszabb, de biztos .útját 
választja, és mert azt neki az egyetem nyitja meg, azért szükség 
lesz a tudomány ez iskolájára mindaddig, a míg a világon lesz oly  
nemzet, mely a szellemi hatalomért való küzdelmében ilyen komoly 
ifjak lelkesedésére számíthat.

Beszédem eddigi folyamában annyiszor emlegettem már a tudo
mányos iskolát, a tudományos tanítást, hogy szükségesnek látom 
arról is szólani, mit értek én e kifejezéseken. Röviden megmondha
tom. Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott,
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a hol tudósok tanítanak. Hozzá tehetem, hogy tudósnak nem a sokat 
tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.

A tudósok tanítása annyiféle, a hány a tudomány és a hány 
maga a tudós: az egyik a részletekbe mélyed, a másik inkább 
általános tételekkel foglalkozik; az egyik szaval, a másik diktál; az 
egyik kisérletez, a másik dedukál; egy mintára szabni valameny- 
nyit lehetetlen és nem is szabad, mert értéket e tanításnak épen 
egyéni jellemvonása ad.

A tudós, ki a tudomány igazságát hallgatói előtt mindig újra 
meg újra fölfedezni látszik s az egyes tételeket a maga módja sze
rint egy épületben összehordja: annál biztosabban fogja hallgatóinak 
érdeklődését felébreszteni, mennél inkább sajátja az a gondolat- 
menet, a melyet követ. Igaz, hogy az ilyen előadások nem terjed
hetnek ki egyaránt minden részletre, s ezért nem adhatnak annyit, 
mint a mennyit például egy nagy kézikönyv vagy encziklopédia 
elolvasása vagy felolvasása adna, de lehetővé teszik azt, a mi ennél 
sokkal fontosabb és a mire a könyv holt betűje nem képes, hogy  
t. i. már a kezdő is bepillanthasson a tudomány lényegébe s ne csak 
eredményeit csodálja meg, hanem kutatásának módszerével is meg
ismerkedjék.

Többet lát egy ország természeti szépségeiből az az utas, a ki 
tapasztalt vezető kíséretében korszerűen megválasztott ösvényeken 
bejárja néhány legérdekesebb vidékét, mint az, a ki végig nyargal 
minden szélesre taposott országútján.

A gondolkozásban önállóságot csak az olyan tanár tanítása 
adhat, a ki maga önállóan gondolkozik, s épen ez az önállóság az, a 
mi a legszükségesebb a tudósnak, mint a gyakorlat emberének. A  
mint nincsen e földön két egyforma falevél, úgy nincsen két egy 
forma beteg, vagy két egyforma peres ü g y : azért az orvostól, az 
ügyvédtől többet kell kívánnunk, mint azt, hogy mások tudománya 
alkotta mintákat alkalmazni tudjon; szükséges, hogy a magáéból is 
tudjon valamit hozzáadni.

Azokból, miket előbb elmondottam, azt a következtetést kell 
levonnunk, hogy az egyetem tudományos tanításának színvonalát 
egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg. Az egyetemi kérdés 
ezért mindenek előtt személyi kérdés, a mely mellett a szervezetére, 
szabályaira vonatkozó kérdések csak másodrendű érdekűek. A  kül
földön a kérdésnek ez a személyes oldala tényleg előtérben áll; az 
egyes egyetemek jó vagy rossz híre, hallgatói számának gyarapo
dása vagy fogyása egyes tanárok személyéhez van kötve. Nálunk 
még nem szokás a tanár személyes értékének oly nagy fontosságot 
tulajdonítani, a minőt megérdemel.
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Megelégszünk mi rendesen azzal, ha a rendszeresített tan
székeket betöltjük, néha talán még új tanszékeket is rendszeresítünk, 
de nem teszünk semmit az olyan tudósért, a ki akkor lép ki a 
pályára, mikor a keret már be van töltve, vagy a ki olyan szakot 
müvei, a mely a kevésbbé fontosak hírében áll. Ez nem elég. Ha 
komolyan azt akarjuk, hogy a magyar egyetem is a tudomány 
iskolája legyen, többet kell tennünk a magyar tudósokért.

A  tudománynak épen úgy életföltétele a fényűzés, mint a 
m űvészetnek; az egyikben mint a másikban csak az ér igazán vala
mit, a mi a soron felül áll. Szükségletét nem lehet és nem szabad 
a takarékos államháztartásnak rendes mértéke szerint kiszabni.

A  tudomány művelése és tanítása, nem mondom, hogy érdeme
sebb, de egészen másnemű foglalkozás, mint az úgynevezett hivata
los ügyek szabályszerű elintézése. Ki lehet talán pontosan szá
mítani, hogy valamely hivatalnak bizonyos akta-halmaz feldolgozá
sára hány hivatalnokot, hány órán át kell foglalkoztatnia, de meg
oldhatatlan feladatnak tartom, hogy meghatározzák, hogy egy nemzet
nek hány tudósra és tudósainak hány órai munkájára van szüksége, 
hogy a tudomány áldásait magáévá tegye.

Annyi bizonyos, hogy addig, a míg egy-egy tudományszaknak 
művelői széles e hazában csak három vagy négy olyan állásra szá
míthatnak, a mely nekik az anyagi és tudományos megélhetést 
némileg biztosítja, addig nem pezseghet hazánkban a tudományos 
élet, addig a tudomány valóban idegen hatalom fog maradni közöt
tünk. Várhatjuk-e addig, hogy kiváló tehetségű ifjaink, pedig ilye
nekben, mint tanári működésem tapasztalata alapján mondhatom, 
nincs hiány, aggodalom nélkül lépjenek a tanári pályára, a melyen 
a boldoguláshoz oly kevés a remény, mint a sorsjátékban, a mely
ben nagyon ritka a nyerőszám.

Nincs mit soká gondolkodni e nagy baj orvoslásának módján. 
Növelni, talán meg kell kétszerezni egyetemünken a tanári állások 
számát.

Nem új tanszékek rendszeresítését értem én ez alatt; nem is 
mindig csak rendszeresített tanszékekhez keressük a tudóst, hanem 
inkább az érdemes, a tudós kedvéért állítsuk fel a tanszéket. Ha 
Magyarországnak például tíz kiváló romanistája, vagy tíz kiváló 
fizikusa van, vagy lesz, s ez bizony nem sok, akkor gondoskodnunk 
kell, hogy ez a tíz romanista vagy tíz fizikus ne csak megélhessen, 
de olyan körülmények között élhessen, melyek zavartalan tudomá
nyos foglalkozását és tanítását lehetővé teszik.

A  tudós hazája széles e világ, szoktuk mondani; de ne feledjük 
soha, hogy Magyarország is ehhez a világhoz tartozik. Ne ámítsuk
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magunkat azzal, hogy most immár van két egyetemünk, van mű
egyetemünk, van akadémiánk, tehát már eleget tettünk a tudomány 
meghonosítására. Ha azt akarjuk, hogy a tudomány itt ne csak 
tartózkodási helyet, hanem igazi otthont találjon, melyben ereje sza
badon fejlődve és erősödve a nemzet erejével szétválaszthatatlanul 
összeforrjon, akkor még nagy, az eddigieket felülmúló áldozatokat 
kell hoznunk.

Messze földről, a Kárpátok túlsó oldaláról, az Oczeán távol 
partjairól sokszor meseszerü hírek jutnak el hozzánk. N agy urak, 
kik életök legjobb óráit a tudománnyal való foglalkozásuknak kö
szönhették ; iparosok, kik gazdagságuk forrását a tudomány alkal
mazásában találták: milliomokra rugó adományaikkal mintegy 
varázsütéssel teremtenek új egyetemet vagy öntenek új életet a 
régiekbe.

Nálunk az ilyen szép tetteknek eddig kisebb volt a m értéke; 
de megmutattuk azért mi is, hogy tudunk nagyot tenni, csakhogy  
a mi erőnk nem egyesek millióiban, hanem a milliók hazaszeretetében 
rejlik. A mit nem bír megtenni az egyes ember, azt, kormányával 
élén, megteheti az egész nemzet. A  magyar nemzetnek nem szokása 
gúnnyal visszautasítani az olyan fiát, a ki tőle sokat kér, kívánságát 
talán kissé soká fontolgatja, de ha lassabban is, bizonyosan teljesíti 
azt,, mikor jogosultságáról meggyőződött. Vajha ez volna sorsa az 
én kívánságomnak is.

És most, miután az egyetemi tanításról szólottam, legyen sza
bad nehány szóban az egyetemi nevelés ügyével is foglalkoznom. 
Igenis, az egyetemnek nemcsak tanítani, hanem nevelni is kell. 
A nemzet fiainak javát bizza reánk, mint ifjakat küldi őket ide, s 
méltán várja, hogy a körünkben töltött évek után mint férfiak tér
jenek vissza otthonukba. De más dolog az gyermeket és más, 
férfit nevelni; az elsőre fontos lehet a tanító intő és dorgáló szava, 
az utóbbira csak a példa és pedig leginkább a társak buzdító pél
dája van hatással. Ezért az egyetemi nevelés első sorban magának 
az egyetemi ifjúságnak feladata.

Az egyetemnek, s különösen az egyetemi ifjúságnak ez a nevelői 
szerepe hajdan külső, mai felfogásunk szerint durva formákban is 
nyilvánult. Az egyetemre jövő tanuló, a »beanus«, talán »bec jaune«, 
csak a »depositio« szertartásának végig szenvedése után vétetett fel 
az egyetemi polgárok sorába. E szertartás részletei megérdemlik, 
hogy velők nehány perczig foglalkozzunk, mert, furcsaságuk daczára, 
jól érthetően jellemzik azt a felfogást, mely az egyetem nevelői fel
adatára nézve uralkodó volt. A  svéd F r i c k s e l  érdekesen ír egy  
ilyen depoziczióról, melynek 1716-ban Upsalában volt tanúja.
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»A szertartás elöljárója, a depositor«, így beszéli el a dolgot, 
»először is elrendelte, hogy a fiatal emberek, kik a tanulók sorába 
fölvétetni kívántak, mindenféle szövetdarabokból tarkán qsszefolto- 
zott ruhát öltsenek. Arczukat bekormozták, kalapjokra hosszú füle
ket és szarvakat biggyesztettek, szájok szögletébe két oldalon disznó
agyarat illesztettek, melyeket mint valami kis pipákat összeszorított 
ajkaikkal kellett tartaniok, vállukra pedig hosszú fekete köpönyeget 
akasztottak. Miután így undokabban és furcsábban voltak felöltözve, 
mint azok, a kiket az inkviziczió a máglyára küldött, a depozitor, 
mint valami ökör- vagy szamárcsordát, bottal kergette őket maga 
előtt a terembe, hol a kiváncsi nézők várakoztak. Itt azután körbe 
kellett államok s a depozitor a középen szóval és taglejtéssel gú
nyolta őket furcsa külsejűkért s végre beszédet intézett hozzájok, 
melyben a tréfát komoly szó váltotta fel. Beszélt a fiatalság bűneiről és 
hibáiról s bizonyítgatta, mennyire szükséges az, hogy tanulmányaik 
által megjavuljanak. Erre azután kérdéseket intézett hozzájok, s ne
kik felelniök kellett volna, de az agyarak, a melyeket szájokból 
kiejteniök nem volt szabad, az érthető beszédet lehetetlenné tették, 
úgy, hogy inkább csak röfögtek, miért a depozitor disznóknak ne
vezte s hátukra ütve összeszidta őket. Ezek az agyarak, így szólt, a 
telhetetlenséget jelentik és nehogy a túlságos evés és ivás a fiatal em
berek eszét elhomályosítsa, egy facsíptetővel nyakon szorítva őket, 
fejőket addig rázta, míg az agyarak kihullottak. Azután hosszú fülö- 
ket rántotta le, értésükre adván, hogy szorgalmasan kell tanulniok, ha 
nem akarnak szamarak maradni. Végre leszedte szarvokat, a melyek 
a durvaságot jelképezték, gyalút vett elő s azzal a beanust minden 
oldalról legyalúlta. íg y  csiszolja ki az elmét a tudomány és a művé
szet. Még más nevetséges szertartások után, a depozitor egy nagy 
dézsa vízzel is leöntötte, azután durva rongyokkal ledörzsölte ujonczait. 
Az így legyalúlt, megmosott és ledörzsölt társaságot végre azzal az 
intéssel eresztette útnak, hogy kezdjenek új, jobb életet, vessék el 
rossz hajlamaikat és szokásaikat, a melyek épen úgy elcsúfítják 
lelköket, mint a hogy az iménti öltözetök, testöket undokká tette.«

A beanusokból ezután szabad tanulók lettek, de még egy jó 
é v ig . kellett hordaniok a fekete köpönyeget, s ez idő alatt az idősebb 
tanulókat lakásukon, úgy mint a korcsmában kiszolgálták, türelmesen 
tűrve részükről mindenféle gúnyt és szidást. Ezek voltak a poena- 
lesek, a kiknek finomabb formájú utódait a német »Fuchs«-okban és 
az angol Colleg-ek »fag«-jeiban még ma is megtaláljuk.

Képtelenség volna ma e durva szokások visszaállítását kíván
nunk. — Fiatalságunk nem is vetné magát azoknak alá s nem is 
hiszem, hogy a magyar ifjúból valaha Fuchsot tudnánk faragni.
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A mértékletlenségnek káros, ellenben a tanulásnak hasznos 
voltára nem szükséges ma ifjúságunkat inteni; jó szándékban sincs 
hiány; hibánk, nagy hibánk a kitartás hiánya, az akarat gyengesége. 
Jót, szépet örömest tenne mindenikünk, csak fáradsággal ne járna.

Sokszor jut eszembe M a u p e r t u i s ,  a franczia csillagász, ki, 
mikor barátja pamlagon heverve találta, arra a kérdésére, mit csinál? 
ezt fele lte: »Je voudrais résoudre un beau probléme, qui ne serait 
pás difficile«. És hány ilyen Maupertuis heverte el életét a pam
lagon ! Van-e közöttünk csak egy is, a ki ne emlékeznék életének 
olyan óráira, mikor képzeletében látta magát, a mint saját javának, 
talán életének feláldozásával egyetlen egy tettel egy fél óra alatt 
menti meg, vagy teszi naggyá hazáját. Szép órák ezek ; hiszen a 
gyermekszobára emlékeztetnek; de férfihez csak akkor méltók, ha 
lelkesedést tudunk belőlök meríteni arra, hogy azt, a mit egy fél 
óra alatt nem tehetünk, éveken át folytatott kitartó munkával tel
jesítsük. A gyermek szándékának a férfiban akarattá kell fejlődnie 
s ennek a fejlődésnek éltető eleme, a folytonos foglalkozás.

»Minden órádnak leszakaszd virágát.«
Legyen az egyetem olyan virágos-kert, a melyben minden pol

gárának minden órában kijut a virág.
Ha az előadás, ha a vizsgálat ilyen virág, gondolják talán 

fiatal barátaim, akkor bizony kijut abból az év minden perczére 
bőven. De én nemcsak ezekre a tantermek légkörében naggyá fej
lődő növényekre gondolok, a melyeknek virulásáról nekünk taná
roknak kell gondoskodnunk, hanem azokra az illatos virágokra is, 
a melyek a tanuló-élet szabad mezején nyiladoznak. K zt kivánom 
én, hogy a tanulás mellett ne legyen hiány a mulatságban sem.

Külföldön, különösen Angliában és Németországban az egye
temi tanuló jobban mulat mint bárki más. Olyan nagy egyetemeken, 
a melyek kis városokban vannak elhelyezve, nincs ezen mit csodál
nunk, mert természetes, hogy ott, a hol a tanuló mindenben első, a 
mulatságok terén is az.

De nagy városokban is csak így van a z ; és pedig azért, mert 
a tanuló mulatságát nem azokban az úgynevezett nagyvárosi élve
zetekben keresi, a melyekben az elsőség nem juthat neki, hanem a 
mennyire csak lehet, a szabad természettel érintkezik és testi ügyes
ségét és erejét fejlesztő játékokban keres és talál örömet.

A mi Budapestünk is bizony már nagy város; nagyvárosi 
mulatságokban nincs itt h iány; bál, szinház, kávéház nyitva áll itt 
mindenkinek s így a tanulónak is. De a tanuló ezen mindenkivel 
megosztott mulatságok egyikében sem érezheti magát igazán otthon; 
nincs azok között egy is, melyről azt mondhatná: ez az én mulat
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ságom. De városunkat egyik oldalán erdős hegyek, a másikon majd
nem határtalan síkság veszi körül, közte pedig városunk és ha
zánk büszkesége, a Duna folyik. Itt és nem a Váczi-utczában talál
hatja meg a tanuló ifjúság mulatságának saját otthonát; foglalja le 
hegyeinket akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét 
játékainak és a Duna habjait evező versenyeinek. Itt, a hova őt 
nem mindenki birja követni férfias játékokban, barátok közötti ver
senyekben, mulatva fogja megszerezni az ifjú azt a kincset, a mely 
férfivá avatja: az akarat erejét, a kitartást a küzdelemben.

B r . E ö t v ö s  L o r á n d .

A  rovarölő  g o m b á k  é s  a z  a p á c z a h e rn y ó .

A  temérdek módra elszaporodó rovarok valóságos csapásként 
pusztítják sokszor a növényvilágot s az ember tehetetlenül áll szem
ben e vésszel, a melyet a milliónyi apró állat seregével bocsát rá a 
természet. De szerencsére minden ilyen seregesen megjelenő rovar
nak vannak ellenségei is. A  rajtok lakmározó állati ellenségeket 
most figyelmen kivül hagyva, pusztán csak a növényiek közül aka
rok egy párt — a legfőbbeket — bemutatni. A  növényi rovar
pusztítók a gombák nagy csoportjából kerülnek ki. Ezek előbb- 
utóbb mindig megjelennek az ilyen nagy tömegben együtt élő rova
rok között s valóságos epidémiákat okoznak s alkalmasint — a 
táplálék hiányát s esetleg kedvezőtlen időjárást nem tekintve — a 
legfontosabb tényezők a kártékony rovaroknak s nevezetesen álczáik- 
nak elpusztításában. Az ilyen epidémiák leginkább akkor törnek 
ki, a mikor a kártékony hernyók óriási tömegekben összeverődve 
ellepik a lerágott növényzetet s a táplálékhiány következtében a 
kiéhezettek pusztulni kezdenek s holttestök, meg a hernyósereg ürü
léke megrothad. Ilyenkor kezdődik a gombák szerepe, ilyenkor 
támadják meg az éhségtől gyengülő hernyókat s okozzák legtöbbjé
nek gyors pusztulását.

Ilyen, gombák okozta epidémiák nem ritkák. íg y  általán 
ismeretes a legyek, főleg a házi légy betegsége, a mely leginkább 
ősszel mutatkozik és seregestől szedi áldozatát. Ezt az Empusa 
Muscae nevű penész okozza. A  legyek csoportjában többször ész
leltek nagy epidémiákat, a házi légyét rendesnek kell tartanunk, 
mert évenként pusztít kisebb-nagyobb mértékben. íg y  1866-ban Danzig 
környékén B a i 1 följegyzései szerint a Scatophaga stercoraria legyet 
pusztította az Empusa G rylli bámulatos mértékben. Nedves helye
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ken, árkok mellett, vízpartokon nagy térségeket borítottak az elpusz
tult legyek feldagadt holttestei. A  szúnyogokon Z o p f  figyelt meg 
1884-ben egy ily óriási epidemiát; ugyancsak egy Empusa volt 
oka ennek is s a szúnyogok oly tömegesen hullottak el, hogy a 
kertek falai helyenként szürkés-zöldek voltak az elhalt szúnyogoktól.

A  lepkék közt is gyakran észleltek nagyobb arányú raga
dós veszedelmet. Az ilyen ragadós betegségek elterjedését termé
szetesen a nagy seregekben megjelenő hernyótömegek igen meg
könnyítik. íg y  különösen a Noctua piniperda  továbbterjedését s 
elszaporodását korlátozza sokszor a gombabetegség. Ennek a lepké
nek a hernyói nem ritkán egész fenyőerdőket elpusztítnak, de ilyen
kor előkerülnek ellenségeik i s : a Cordyceps m ilitaris és az Entomo- 
phthora gom bák; ezek azután aránylag rövid idő alatt temérdek her
nyót inficziálnak s ölnek meg. Ez a pusztítás pedig oly nagymértékű, 
hogy a hernyók legnagyobb része, 80—90 °/0-a tisztára az Entomo- 
phthorától vész el. A  hernyók múmiaszerüekké válnak, törékenyek mint 
a bodzabél s belsejüket gomba tölti ki, a mely testök tartalmát tel
jesen fölemésztette. A  betegség az által terjed oly gyorsan, hogy  
az egészséges állatok a betegek fölött tovább mászván, ezek ürülé
két s az Entomophthora spóráit is megeszik. A  nedves levegő s eső 
szintén elősegíti a spórák elszórását.

Az A grotis segetum , a vetési bagolypille hernyóit a »fekete 
muscardine« nevű betegség szokta megtizedelni. Ezt a Tarichium  
megaspermum nevű gomba okozza, mely C o h n  szerint a repcze- s 
rozsföldeken élő hernyókat epidémia módjára pusztítja. Az elpusztult 
hernyók szénfekete, taplószerű múmiákká válnak.

A  zúgó-lepkéknek is sok ellenségök van a gombák között; 
ezeket többnyire a Cordyceps Sphingum  támadja meg; még pedig 
több fejlődési alakja él a hernyókon ; így találjuk a Botrytis-aXaikot, 
az Isaria  nevű fejlődési állapotot stb.

A  szövő-lepkéknek három nevezetes betegségök v a n : az egyik  
a muscardinc, a melyet a B otrytis Bassiana  okoz, a másikat a Cor
dyceps m ilitaris s a harmadikat egy Entomophthora-faj idézi elő.

Legfontosabb s legveszedelmesebb a muscardine, mert a tenyész
tett selyemhernyókat is megtámadja s így az embernek közvetetlenül 
nagy károkat okoz. A  Bombyx M óri, a selyemlepke betegsége már 
1763 óta ismeretes s régebben a déli országok selyemtermelését 
erősen fenyegette. Valami 30 év óta szünetel s nem oly félelmetes 
veszedelem többé s inkább csak a nedves esztendőkben üti fel fejét 
imitt-amott.

A  Cordyceps m ilitaris óriási arányokban szokott mutatkozni s 
az erdőket pusztító fenyőlepkét, a Gastropacha p in i-t sokszor meg
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támadja s 60— 70%-át öli meg, mint azt az 1869-iki nagy fenyőlepkés 
években Poroszország egyes vidékein kiszámították.

A nappali pillangók közt szintén elterjed néha a muscardine; 
így  nevezetesen a fecskefarkú pillangót, s a galagonya-lepkét (Pieris 
Crataegi) tizedeli m eg ; a P terts Brassicae-t, a káposztapillét, viszont 
az Entomophthora radians támadja meg.

A  bogarak szintén nem mentek a gombáktól. A  chitin pán- 
czélt elborító Laboulbenia-féléket nem is vesszük számba; mert ezek, 
úgy látszik, inkább csak ártatlan élősdiek; de ott vannak a mindig 
halálos Cordyceps-fajok s a B otrytis Bassiana , a melyek temérdek 
áldozatot szednek a bogarak seregéből.

A  hártyás szárnyúak közül szintén sok esik áldozatul a gom
báknak ; így a méheket, darazsakat Entomophtkorák szokták m eg
támadni ; de kivülök azután a baktériumok csoportjából is akadnak 
egyesek, minő a Cornilia (Streptobacter) alvei (Cheshire et Cheyne) 
Trevisan , a melyet fölfedezője F. C o h n, Bacillus melittophth0rus-nak 
nevezett; ez a méhek lépjében a bábokat pusztítja; a Streptococcus 
alvearis (Preuss) Trevisan pedig a méhek dögvészének (»marciaja« 
olaszul) okozója.

A  rovarokat nagy arányokban pusztító gombafélék bemutatá
sára térve át, először a Streptococcus Bombycis-t (Bechamp) Schröter kell 
fölemlíteni, a mely a hernyók, nevezetesen a selyemhernyó Jlaccidezza 
nevú betegségét okozza. Ez az úgynevezett álomkórság; a beteg 
hernyók »alszanak«, nem esznek többé s menthetetlenül áldozatul 
esnek a belsejökben tenyésző Streptococcus-mik, a mely egész testö- 
ket fölemészti, elrothasztja s a kifolyó piszkos-barna rossz szagú 
folyadék azután a többit is inficziálja. A  Streptococcus Bombycis 
végtelen apró, párjával vagy többedmagukkal gyöngysor módjára 
egybetapadó, rövid, tojásdad sejtekből áll. A  sejtek átmérője egy  
fél mikromilliméter, 0*0005 mm.

Baktériumok különben az eleven hernyókba már korán be
veszik magukat, s a legkülönbözőbb fajokat pusztítják. íg y  H o f  f- 
m a n n legújabban a nálunk is csapásként pusztító apáczahernyót 
vizsgálta meg ilyen tekintetből, s a baktériumok csoportjába tar
tozó háromféle organizmust talált benne. Az egyik a Streptococcus 
Bombycis-hez hasonlít, a másik egy Staphylococcus, a harmadik pedig 
a  B acillus viridi-luteus Trevisan (Bacillus jluorescens liquefaciens 
Fluegge). Érdekes az utolsóról felemlítenem, hogy hóban, jégben is 
előfordul; így pl. Norvégiában 2000 méter magasságban találták a 
hóban.

A  legalsóbbrendü állatok csoportjából szintén akadnak a rova
roknak ellenségeik ; így nevezetesen a selyemhernyónak pebrine vagy
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gattine nevű betegségét egy ilyen igen alsórendü állati szervezet okozza, 
a melynek tojásdad sejtjeit, az ú. n. Cornalia-féle testeket (Corpus- 
coli dél baco, Cornalia) eddig nö
vényi organizmusnak tarto tták  és
sokféle névvel ille tték : Nosema r Á < (#9  fS

í q q * 4  ® é s  T » -£ jlr  Bombycis K iig eh, Mtcrococcus óva- f | |
tus (Lebert) W inter, Panhystophy- |
tón ovaturn Lebert néven volt isme- ^  «* m ta s *

r e t e s - 1 
Az igazi gom bák közül k ü 

lönösen a Cordyceps nevű gomba 
érdemel figyelmet, a melynek né
mely faja csak rovarokon, ellenben 
mások csak növényeken élődnek. jj # | |  jpjK

A rovarokon élődők közül jj jr> ||| 
legismertebb a Cordyceps m ilitaris

L ink. Ennek a fajnak termő h 
testei ősszel találhatók a hernyó- h $■■■(£&*' B W
kon ( 1 .  ábra) s bábokon; a bún- A ’ WJzwjj  n
kós. egész 6 cm. (1. ábra  II.) ma- U \  \ í j f  jj j  f  | | .  
gas, narancsszínű, sőt biborszínü 
termőtestek olyanformán nőnek ki jj jl 
nagy számban az elhalt hernyó tes- U
téből, mint a mellékelt rajz ábrá- // y
zolja. A  bunkó felső duzzadt részén jj 
levő szemölcsök vékony, hosszú jj 
tömlőalakú sejtjeiben teremnek a
spórák ( i .á b ra  III.), a melyek igen '
apró ízekre tagolódva ( l .  ábra  III.) ábra . Cordyceps m ilitaris (L.) L ink. 

terjesztik a gom bát (2. abra). Ügyan- /  a konidiumalak a megölt hernyón. Ezt 

is, ha  egy ily spóradarab, vagy  ÍZ, ezelőtt is  á r i a farinosá-nak  hívták. Termé- 

a rovar chitinbőrére jut, kicsirázik, szetes nas y ^ g b a n ; I I  a gombától megölt
r • 1 rr  * i ' i  hernyóból bunkós terméstartók fejlődnek.

s agaival befurodik a rovar testebe. A , ,, . . , r lJ  , , .
0  A  spórák a bunkosan felduzzadt reszek

Erre a befúródott gombaszálakon szemölcseiben vannak; I I I  egy soksejtű

hengeres sejtek, úgynevezett koni- (izeit) spóra, a mely a bunkós terméstartón

diumok képződnek (2. áb ra  B), a levő szemölcsökben termett s később izekre

melyek a vérbe jutnak s az élesztő da>-abolódik fel. 300-szorosan nagyítva. (Tu-

sejtekére emlékeztető sarjadzással 
temérdekül elszaporodnak (2. ábra
C), ezekből némelyek a vérsejtekbe is belejutnak (2. áb ra  III. c). 
Az állat, mikor a penész már ennyire elhatalmasodott belsejében, 
csakham ar elpusztul. Az említett módon sarjadzó sejtek szálakká
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nőnek s a rovar testét — a bélcsatorna kivételével — egészen föl
emésztik s kitöltik. Ekkor azután a termő test képzésre kerül a 
sor. A  gombaszálak átfúrják a rovar bőrét, kitörnek a felületre s 
azokat a bunkóforma terméstartóknak nevezett képződményeket 
alkotják (i. ábra II.), a melyekben a spórák teremnek. A  Cordyceps 
betegségben szenvedő hernyókon azonban gombánknak még egy  
más fejlődési alakját is észlelték. Ezt korábban, míg a kapcsolat 
nem volt ismeretes, önálló külön gombának tartották s Isaria farinosa  
néven különböztették meg. Némely hernyót ugyanis a bunkós ter
méstartók helyett, lisztes port termő gomba von be. Ez úgy ke
letkezik, hogy a bőrt átfúró gombaszálakon örvösen elhelyezett 
mellékágak sarjadzanak, a melyek végokon egymásután sok göm- 
bölyded sejtet teremnek. Az apró gömbölyű sejtek lisztes por alak
jában verődnek le a hernyóról. Az örvös mellékágakat hordozó 
gombaszálak, a konidiumtartók (2. ábra E ) rendesen nyalábokká 
fonódnak össze, s ezeket az 1— 2 cm. magas konidiumokat termő 
nyalábokat hívták régebben Isaria farinosá-n&k, s tartották külön 
gombának (1. ábra I.). Az ilyen hernyókon rendesen nem kép
ződnek bunkós terméstartók. Az Isaria-kom dm m ok kicsirázva, 
mesterségesen csiráztatva szintén konidiumokat teremnek (2. ábra A ), 
a hernyók lélekző résein keresztül hatolnak az állat testébe s újra 
Isaria módjára gyümölcsöznek.

A  Cordyceps-fajok igen elterjedtek; Közép-Európából valami 
8 Cordyceps és 13 Isaria  ismeretes; egy Isaria-faj főleg a csere
bogarakat pusztítja nagy mértékben; más fajok a Gastropacha pini, 
Noctua piniperda stb. hernyóit. Az Isariák az első helyen említett 
hernyón valóságos epidémiákat okoznak s 60— 70%-át pusztítják el.

Az Isaria  formához nagyon hasonlít az a gomba, a melyet 
Botrytis Bassiana Balsamo néven ismerünk. Ez legtöbbnyire a 
selyemhernyónak (de másféléknek is) »muscárdiné«* betegségét 
okozza s fölfedezője, B a s s i A. olasz orvosról kapta fajnevét. 
B a s s i  1835-ben mutatta ki, hogy a hernyók betegségét valóban 
egy gomba okozza, s kisérletileg is bebizonyította a gomba raga
dós természetét, mert a spórákat egészséges hernyókra hintve, azok 
is megbetegedtek. Később M o n t a g n e  (1836), V i t t  a d i n i  (1852) 
s de B a r y  (1867) tanulmányozták a muscardine-gombkt, s d e  
B a r y kimutatta azt is, hogy még más lepkék hernyóin is élős- 
ködik.

A  bőrön csirázó miiscárdine-gombdi szálai a rovar testébe 
fúródnak, s az izomnyalábokat és a zsírtestet támadják meg s igen

* Az olaszok moscardino-nak vagy calcino-nak hívják.
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nagyszámú hengereled sejteket, konidiumokat teremnek, a melyek a 
vérrel a rovar minden részébe eljutnak (3. ábra  C c), s végre szá-
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2. ábra. Cordyceps m ilitaris L . L ink. A  Tárgylemezen, vízben csíráztatott spóraízek ; a  a 

csírázó spóradarab csírázó tömlőt hajtott, s konidiumtartókat termett, a melyekről gömböly- 

ded konidiumok fűződnek l e ; b három csírázó spóra íz ; az egyik csírázó tömlőjén már 

konidiumok teremnek. B  A  chitinbőrön befúródó és hengerded konidiumokat termő 

gombaszálak. C Hengeres konidiumok egy beteg hernyó véréből. A  konidiumok élesztő 

módjára sarjadzanak s új konidiumokat te rem n ek ; egyiknek vége egy vérsejtbe (d ) 

mélyed. E  Örvösen elágzó konidiumtartó, a mely a gombától megölt hernyó testéből 

nőtt k i ; 400-szorosan nagyítva. (De Bary szerint.)

3. ábra. B otrytis B assiana Balsam o. A  K onidium okat termelő gombaszálak; 390-szeresen 

nagyítva. B  a Gazdagon termő konidiumtartó ; b egy másik konidiumtartó, a melyről a 

konidiumok már lehullottak ; 700-szorosan nagyítva. C Gombaszálak a hernyó testéből ; 

ezekről hengerded (c) konidiumok fűződnek le ; 390-szeresen nagyítva. (De Bary szerint.)

lakká  fejlődve, megölik a hernyót. A  múmiaszerü hernyón nem
sokára  hófehér gom ba jelenik meg. A hernyó belsejéből ugyanis
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kitörnek a gombaszálak s mellékágaikon konidiumokat teremnek 
(3. ábra A) a konidiumok többnyire fürtösen képződnek tartóikon 
(3. ábra B  a, b), s innen a génuszneve e gom bának; botrysz t. i. 
fürtöt jelent görögül.

A  betegség nem tart soká; a hernyók az inficziálástól 12 —14 
nap alatt elpusztulnak és a rajtok termett konidiumok szétszóródnak 
s más állatokat inficziálnak.

A  m uscardine-betegség, a B otrytis gomba tehát nemcsak a 
hasznos selyemlepke hernyóit pusztítja, hanem a kártékonyakat is 
megtizedeli. íg y  a fenyőlepke Sphinx P in astri, a Gastropacha ncustria, 
G. R ubi, Sphinx Euphorbiae stb. hernyóin is élősködik, sőt boga
rakon (cserebogár) is előfordul.

Nevezetes rovarpusztító gombák végre az Entomophthora- 
félék (szó szerint »rovarölők«), a melyekről már fennebb meg
emlékeztem. Legelterjedtebb képviselője ennek a családnak az 
Empusa Muscae (Fres.) Cohn, a házilégy gombája, az őszi légy 
hullás okozója. Ezenkivül még sok faj ismeretes, mint különböző 
rovarok öldöklő betegségének előidézője; így az Empusa Culicis 
(Braun) W inter a dalos szúnyogon egész nyáron át, az Empusa 
G rylli Fres. szöcskéken, az Entomophthora Aphidis Hoffm. a somfán 
tenyésző levéltetveken, az Entomophthora radicans B refeld  a káposzta
lepke zsírtestében él s nevét onnan kapta, hogy szálai a holt her
nyó testének hasi oldalán törnek ki s így a hernyót az alzathoz 
kötik, oda gyökereztetik, a konidiumtermő szálak ellenben a háti 
oldalon fúródnak keresztül. Entomophthora Tipulae Fres.. a szipolyo
kon, a Tarichium megaspermum (Cohn) W inter, a vetési bagoly
lepke, A grotis segetum  hernyóit pusztítja s fekete törékeny mú
miákká változtatja.

Az Entomophthora-félék gyakran nagyban jelennek meg s az 
elszaporodott rovarokat valósággal kipusztítják. Már többször ész
leltek ilyen gombajárványokat, a melyek egész erdőségeket meg
szabadítottak a rovarcsapástól.

De lássuk most röviden a legjobban ismert fajok közül vala
melyiknek a fejlődését. Legczélszerübb lesz e végből az Empusa 
Muscae-\ választani például, a melyet B r e f e l d  vizsgálataiból a 
legbehatóbban ismerünk. A  gombabetegségben elhalt légy (4. ábra 
I.), prémforma fehér takaróba van burkolva: lábai, szárnyai me
reven szétállanak, -szípókája ki van nyújtva s teste így az alzathoz 
tapad. A  gombavegetáczió a potroh szelvényei közül tör ki s körös
körül finom fehér spóraport szór el, a mely 2—3 cm.-nyi udvart alkot 
a légy körül. Nagyítóval vizsgálva a legyet, a prémes bevonást
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4. ábra. Légygomba (.Empusa M uscae). I . Gombabetegségben elpusztult légy ; természetes 

nagyságban. A  fehér udvart a kiszórt konidiumok alkotják. I I .  A  légy testét átfúró bun

kós konidiumtartók ((), a melyekről a konidiumok (c) lefűződnek s messze eldobódnak, a 

légy szőrére tapadnak s részben másodlagos konidiumokat fejlesztenek ; 8o-szorosan nagyítva.

I I I .  Teljes, tömlőalakú konidiumtartó a hegyén a konidiummal (c) s dús víztartalommal 

(nagy vacuola i:); 300-szoros nagyítás. IV . Tömlőalakú konidiumtartó, a mely a hegyén 

felnyílva a tömlő plazmájának egy részével (g) körülvett konidiumot (c), vízszerű tartalmának 

sugarával épen ellövi, mialatt megrövidülve összezsugorodik; 300-szorosan nagyítva. V. Másod

rendű konidiumot (se) képző konidium (c), a mely az előbbihez hasonló módon lövi el a 

másodrendű konidiumot; 300-szorosan nagyítva. VI. Ágas myceliumtömlőt alkotó konidium (c); 

300-szorosan nagyítva. V II. K is  myceliummá (m) csírázó másodrendű konidium (c) ; 300-szo
rosan nagyítva. V III. A  légy hasának fehér részéből való chitindarab, egy konidiummal (c), 

a mely a chitint átfúrva, a test belsejében sarjadzó myceliumtömlőt h a j t ; 5oo-szorosan na 

gyítva. IX . A  légy zsírtestéből való mycelium-részletek; 300-szoros nagyítás. A'. Élesztősejthez 

hasonlóan sarjadzó sejtek (c) a légy te s té b ő l; 500-szorosan nagyítva. (Brefeld művéből.)
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a penész konidiumtartóinak ismerjük fel. A  légy testében tenyésző 
penész szálai kitörnek a felületre, átfúrván a légy bőrét, bunkó- 
san felduzzadnak (4. ábra II. a) s végokon gömbölyded sejteket, 
konidiumokat teremnek (4. ábra II. c) s ezeket a leszakadáskor 
messzire elhajítják. A  konidiumok, más légy bőrén megakadva csi- 
ráznak, átfúrják a bőrt (4. ábra III. c)7 s a légy testében elterjedve 
(4. ábra X.), belső részeit s különösen a zsírtestet fölemésztik. Érde
kes tudnunk, hogy G ö t h e a költő volt az első, a ki a legyek penész
betegségét észrevette.

Ezek a gombák, mint láttuk, néha az embernek segélyére is 
vannak s megszabadítják az embert növénykulturái ezreit végpusz
tulással fenyegető csapástól, mellyel tehetetlenül áll szemben a 
»teremtés ura«.

Ismervén már most ezeket a szervezeteket, önként felmerül az 
a kérdés, vájjon nem vehetnők-e hasznukat e gombáknak, nem lehetne-e 
segítségökkel megszabadulnunk a nagy arányokban elszaporodó 
kártékony rovaroktól ?

Ilyen kísérleteket már korábban tettek s nem alap nélkül, mert 
a szóban forgó gombák ragadós természetét kisérletileg bebizo
nyították. A  nagyban való véghezvitel azonban sok nehézségbe 
ütközik, a mennyiben a gombacsíráknak mesterséges elterjesztését 
a rovarok életmódja, a gombacsíráknak tenyésztés útján való elő
állítása stb. igen megnehezíti.

íg y  rovarpusztításra ajánlották az álomkórságot okozó bakté
riumot, a Streptococcus Bombycis-t. Kicsinyben, fogságban tartott 
hernyókkal sikerültek is a kísérletek, de a költséges és fáradságos 
baktériumkulturákban tenyésztett Streptococcusokat mégis bajos a 
fák tetején legelésző hernyókra juttatni, s így az infekcziót elő
idézni : de a lehetőséget kétségbe vonni nem szabad.

Van azonban egy más mód, a mely abban áll, hogy a termé
szetben már maguktól megjelenő s elszaporodó gombák tovább
fejlődését s tovaterjedését segítjük elő, s így a kártékony rovarok 
seregében pl. hernyók között mesterséges ragályokat idézünk elő. 
Ezt a módot ajánlotta H o f  m a n n is.* A  felsorolt gombák elterje
dése oly nagy, hogy a még eleven s látszólag teljesen egészséges 
hernyókon már sokféle gombacsíra fordulhat elő. Ezért az össze
gyűjtött hernyókat nem kellene elégetni, hanem gombák nevelésére 
kellene használni. Az összehordott hernyókat teszem bádogszelenczébe 
gyüjtenők, a melynek csak a fedelén volna nyilása a hernyók be

* »Aus dem Walde.« W ochenblatt für Forstwirthschaft. 1891.
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dobására. Már most, ha a gyűjtést befejeztük, éterbe mártott spon- 
gyát téve a ládába, elzárnók a rést s megvárnék a hernyó halálát. 
Körülbelül 12 óra múlva azután a hernyókat az erdőben el lehetne 
szórni. A  hernyókban tenyésző baktérium-féléket az éterezés nem öli 
meg; legalább 24 óráig étergőzben tartott apáczahernyókból még 
mindig tovább lehetett tenyészteni a baktériumokat.

Az ilyen módon kezelt hernyókat, bábokat szét kell szórni az 
erdőben, a természetes halállal vívódó vagy elpusztult állatok pedig 
nem szedendők össze, mert ezek legnagyobbrészt betegek, gombák
tól vagy más élősdiektől vannak megtámadva s ha sorsukra hagy
juk a szabadban, mindkét esetben hasznunk lesz belőle, mert testűk
ből czéljainkat előmozdító szövetségesek fejlődnek. Orvosi szempont
ból tekintve a dolg*ot, igen helyesen mondja H o f m a n ,  hogy itt ép 
ellenkezőleg kell eljárni, mint az emberi, ragályos betegségeknél, a 
melyek ellen a legelső óvórendszabály a holttestek mielőbbi eltávo
lítása, mert itt ép a ragály kifejlődését, elterjedését kivánjuk elő
segíteni minden módon s minden eszközzel.

A  gombák elterjedésének útját még azzal is egyengethetjük, 
hogy az elpusztított erdő vágatásakor a letarolt lekopasztott fák 
csúcsát, tetejét, a melyet sokszor az elhalt hernyók testéből s ürü
lékéből képződő vastag réteg von be, nem égetjük el szokás szerint, 
hanem felhasználjuk a további, mesterséges infekczióra. Ezek az ágak 
megvannak rakva gomba- és baktérium-csirákkal, a melyek itt mint
egy melegágyban tenyésznek. Ha már most ez ágakat oly területre 
vinnők, a hol a pusztító rovarok még nem jelentek meg, vagy még 
csak kis mértékben szaporodtak el, a hasznos, czéljainkat támogató 
gombákat már előre elterjesztenők s ezek készen várnák jövő 
tavasszal a hernyókat s rögtön megkezdenék pusztító munkájokat. 
Ezt mindenesetre érdemes lenne nálunk is megkisérleni, mert ez a 
módszer, ha az időjárás is kedvez, nagy sikerrel kecsegtet.

Legvégül nem hagyhatom említés nélkül a legújabbat, a mi e 
téren felmerült. Ez egy másik rovarcsapásra, a cserebogár pusztítá
sára vonatkozik. Hosszabb idő óta észlelik már bizonyos vidékeken 
a cserebogár-bábok pusztulását s rájöttek, hogy ezt is gombabetegség 
okozza. íg y  P r i l l i e u x ,  D e l a c r o i x  s főleg G i a r d  voltak kü
lönösen azon, hogy nyitjára jöjjenek e betegségnek, s nemcsak hogy  
a gombát kimutatták, hanem, mint G i a r d  legújabb közleményében* 
olvassuk, igen könnyen sikerült neki a gombát, melyet Isaria densá- 
nak (Link) Giard (,Sporotrichimi densum Link) nevez, különösen főtt 
burgonyán kultiválni és G i a r d  most már azt ajánlja, hogy a

* Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 18 juillet 1891).
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gomba tenyésztésére s a cserebogárbábok pusztítására állítsanak inté
zeteket. A  tisztán tenyésztett gombát a cserebogár-álczáktól lakott 
földbe vetik s az inficziálja s elpusztítja, megöli azokat. Mindenesetre 
egyike ez a legelső pozitiv védekezési módnak, egészen közvetetle- 
nül alkalmazván a tisztán tenyésztett támadó élősdit az ártalmas 
rovar elpusztítására. I s t v á n f f i  G y u la .

5 2 4  A ROVARÖLŐ) GOMBÁK ÉS AZ APÁCZAHERXYÓ.

A  zö ld ta k a r m á n y n a k  e r je sz té s se l v a ló  k o n ze r v á lá sa .

Az idei, takarmányban bővelkedő 
esztendőnek túlságos nedves időjárása 
sok gondot okoz a gazdának. Minden 
zöldtakarmányát föletetni nem bírja, s a 
fölösleget szénává szárítani sem tudja. 
Nem lehet tehát érdektelen a zöld- 
takarmány konzerválásának egy újabban 
nálunk is mindinkább terjedni kezdő 
módját, az erjesztést, főbb elveiben meg
ismertetni.

Gazdasági állataink táplálásában, ha 
a megfelelő hasznot akarjuk húzni, lehe
tőleg arra kell törekednünk, hogy min
denkor természetszerű, ép és olcsó ta
karmánnyal lássuk el őket; csakis ezen 
a módon érjük el, hogy állataink szer
vezetét kiemelve, őket sok ideig hasz
nálhatjuk, a betegségek nagy részétől és 
a betegségre való hajlandóságtól meg
óvjuk és a körülményeknek megfelelő 
legnagyobb fokban hasznosíthatjuk.

Gazdasági állataink nyári tápláléká
nak fő és leglényegesebb alkotó része a 
legelők friss füve, a rétek és egyéb ka
szálók friss terméke E természetszerű 
és kellő nyári takarmányozás a könnyű 
feladatok közé tartozik; ellenben sok
kal nehezebb és az állattenyésztés jöve
delmezőségére első rangú azon kérdés 
kellő megoldása, hogy a gazdásági álla
tok téli táplálására szükséges természet- 
szerű, tápláló és olcsó takarmányt mi 
módon konzerváljuk a téli időszakra.

A zöldtakarmány konzerválásának 
-— a téli etetésre való eltartásának —  
kétségtelenül a zöldszéna-készítés a leg
jobb módja, mivel a friss takarmány 
pusztán a nap sugarai és a levegő áram

latának kitéve, vizének tetemes részétől 
egyszerűen megfosztatván, a meromlás- 
tól megóvatik, s kedvező körülmények 
között a benne foglalt tápláló anyagok
ból eltűnő csekély mennyiség megy csak 
veszendőbe és eredeti tápláló értékét is 
megtartja. Ámde a gazdasági üzlet ke
retében ma már nem elégedhetünk 
meg pusztán a rétek növényzetének 
megfelelő mesterséges kaszálók takar
mányával, a melyek aránylag kevés 
vizet tartalmazván, könnyen szénává 
száríthatók: hanem olyan értékes ta
karmánynövényeket is termesztünk, a 
melyek sok vizet tartalmaznak (például 
a tengeri 8 2 — 8 6°/0), a melyek te
hát kedvező körülmények között is ne
hezen száríthatók meg annyira, hogy a 
megromlás veszélye nélkül eltarthatók 
volnának. Nem szabad továbbá figyel
men kivül hagyni azt sem, hogy a széna
készítés sikere az időjárástól függ. Ha 
az időjárás kedvező meleg, száraz és 
szellős, hamar és jó szénát készíthetünk; 
ellenben ha az időjárás nedves és hűvös, 
azonkivül, hogy csak igen lassan és ne
hezen tudunk szénát készíteni, a széna 
minőségére nézve is silány marad, mert az 
esővíz a növényekben levő tápláló anya
gok jó részét kilúgozza, és az ilyen idő
járásban gyakran kelletvén a takarmányt 
forgatni, e művelettel a növény fino
mabb részei —  melyek pedig, mint a 
levelek, a legtöbb könnyen emészthető 
táplálékot tartalmazzák —  leperegnek 
s így a behordáskor szekérre többé nem 
kerülvén, teljesen elvesznek.

A gazdasági állatok téli etetését
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nem is lehet pusztán a száraz takar
mányra alapítani; szükségünk van le
ves takarmányra is, mert pl. a tej
gazdaság, a hizlalás e nélkül lehetetlen. 
Ez okból leves takarmányul közönsége
sen a jól eltartható, de drágán termesz
tett répát szoktuk télire eltenni, holott 

, a sokkal olcsóbban termesztett zöld
takarmánynak eredeti víztartalmával 
való 'megtartása sokkal gazdaságosabb 
lenne.

Módot kellett tehát találni, hogy 
gazdasági állataink téli takarmányozását 
minden körülmények között a leg
olcsóbban termeszthető és jó minőségű 
zöldtakarmány konzerválásával biztos 
alapra fektessük. Ez a mód a zöld
takarmánynak erjesztéssel való konzer
válása, a mely eljárás, habár még nem 
is tökéletes, a mennyiben sok tekintet
ben veszteségekkel van egybekapcsolva, 
mégis az egyedüli, a mely lehetségessé 
teszi, hogy aránylagos nagyobb költség 
és koczkáztatás nélkül a zöldtakarmányt 
elegendő jó minőségben s minden
kor megfelelő mennyiségben konzervál
hassuk.

A zöldtakarmány erjesztéssel való 
konzerválásának gyakorlati módja rövi
den a következő. A zöldtakarmányt 
földbe ásott és egyszerűen simított, vagy 
épített és kiczementezett függélyes falú 
vermekbe, vagy vermek mellőzésével 
egyszerűen a földre, kazlakba rakjuk, 
a mely itt erjedésen megy keresztül; 
ennek megtörténte után a vermeket 
befödjük és a további erjedés meggát- 
lása végett lehető légmentesen elzárjuk. 
E takarmány megromlás veszélye nél
kül eltartható. A föld felszínére ra
kott kazlakban a túlérj edést a kazlakra 
rakott súlyokkal vagy megfelelő sajtó
szerkezettel gátóljuk m eg; a takarmány 
felszinének a levegővel való érintkezését 
azonban nem akadályozhatjuk meg, 
mert minden oldalról szabad.

Ilyen módon, az erjesztés lefolyása 
szerint, kétféle takarmányra tehetünk 
szert. Az egyik igen erős, átható, sokszor 
kellemetlen szagú, savanyú ízű, nagy- 
mennyiségű illó savat tartalmaz; ez a

savanyú takarm ány; a másik ellenben 
kellemes, karamelre emlékeztető szagú, 
kevés illó savat tartalmaz s ellentétben 
az előbbivelédes takarmány-nak nevez
hető, habár tulajdonképeni édességről 
szó sem lehet, mert a czukoranyagok 
ebben sincsenek feltűnően nagyobb 
mennyiségben, mint az előbbiben. Mind 
a két takarmányt egyszerűen erjesztett 
takarmán>'-nak nevezzük.

A savanyú takarmány készítésének 
ismerete, a besavanyítás, vagy beverme- 
lés nem új dolog; ott, a hol az időjárás 
mostohasága a zöldszéna készítésének 
állandóan gátat vet —  Svéd- és Orosz
országban — már e század elején pró
bálták vermekbe elrakva konzerválni a 
zöldtakarmányt; sőt hazánkban is, a 
magyar-óvári főherczegi uradalomban 
már 1860 előtt; H e  e k e  említi, hogy 
ez évben már 40,000 mázsa tengeri- 
csalamádét konzerváltak ilyen módon. 
Azóta e téren nálunk is folyton kiséi lé
teztek és tapasztalván, hogy a savanyúra 
erjesztett takarmány bizonyos esetekben 
az állatok egészségére, és az állati ter
mékek némelyikére, péld. a tejre, nem 
kedvező, arra törekedtek, hogy a zöld
takarmány erjesztése oly kép sikerüljön, 
hogy az erjedés után illó savak csak kis 
mennyiségben legyenek benne, mint
hogy főleg ezek okozzák e takarmány
nak az egészségre és a termékre való 
káros hatását. A folytonos gyakorlati 
kísérletezésnek és a kérdés tudományos 
kutatásának —  főként F r y, W a g n e r  
K ü h n ,  A l b e r t ,  W e i  s k e  tanulmá
nyainak — eredménye az édesre erjesz
tett takarmány, mely illó savaktól majd
nem ment, egyéb összetételében pedig 
a savanyúra erjesztett takarmánytól nem 
sokban különbözik.

Nem érdektelen tudni, hogy minő 
folyamatok mennek végbe a takarmány
ban a konzerválás alatt, mi okozza e 
folyamatok létrejöttét, mi segíti elő és 
mi hátráltatja, s hogy a konzerválás után 
a takarmány anyagaiban minő változás 
mutatkozik szemben a friss zöld takar
mánnyal. Ezek ismerete első sorban 
szükséges a gazdának is, mert a végbe
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menő folyamatok alapos ismerete nélkül 
a gyakorlati fogásokat sem fogja kellő 
időben és helyén alkalmazni tudni, és 
nem ismervén a feltűnő jelenségek okait, 
nem is akadályozhatja meg a káros oko
zatok létrejöttét.

Lássuk tehát ama jelenségeket és 
okait okozatukkal egyetemben.

A fölmelegedés. Mihelyt a zöldtakar
mányt a kazalban, vagy veremben össze
raktuk, a berakás után nemsokára, sok
szor 2— 3 óra lefolyása után, a tömeg
nek fölmelegedése észlelhető; a föl
melegedés mértéke folyton növekedik 
és pedig a körülmények szerint igen tete
mesen úgy, hogy egy-két nap alatt az 
összerakott zöldtakarmány hőmérséklete 
könnyen eléri az 50— 70 C°-ot; sőt ha 
a melegfejlődést meg nem akadályozzuk, 
azon túl is folyton emelkedik. A meleg
fejlődés oka egyrészt a takarmány anya
gainak oxidácziójában, másrészt, de 
csak kisebb részben, a takarmányban 
szaporodó különböző erjesztő gombák 
működésében van.

L e c h a r t i e r  és B e l l a u n y  kí
sérletei bebizonyították, hogy a növény 
sejtjei, ha tökéletesen szét nem rombol
ták őket, bizonyos ideig normálisan 
működnek, ha az anyanövénytől el is 
szakadtak. A takarmányul levágott nö
vények meg nem sérült sejtjei is a szár
ban és levelekben tovább végzik lélekző 
és asszimiláló működésűket; illetőleg 
mivel a verembe vagy kazalba berakva 
a napsugaraktól elzáratnak, csak a 
lélekzés folyamata megy végbe ben
nök, a mely fokozott oxigénfelvételben 
s szénsav kiválasztásában nyilatkozik. 
Az oxigén felvétele mindenkor az alkal
mas anyagok elégésével jár; önként 
következik tehát, hogy az oxidácziónak 
megfelelő melegfejlődésnek is be kell kö
vetkeznie. Ez a melegfejlődés be is kö
vetkezik, még pedig tetemes mértékben 
és tart mindaddig, a míg a növényi sej
tek lélekzésbeli feladatukat végezni tud
ják, a míg el nem halnak és a megfelelő 
mennyiségű oxigén rendelkezésökre áll. 
Mihelyt tehát a veremben vagy kazalban 
levő takarmány sejtjei elhalnak, a mi

két-három nap alatt következik be, a föl
melegedés mértéke okvetetlenül csök
kenni fog.

Hogy a növényi sejtek életműködé
süket egy ideig megtartják akkor is, ha 
anyanövényöktől elváltak, elég arra 
utalnom, hogy pl. az alma, körte és 
egyéb gyümölcs, fájáról leszakítva, élet
működését nemcsak hogy meg nem 
szünteti, hanem hosszabb idei állás alatt 
épen úgy megérik, mintha fáján maradt 
volna. A gyümölcs ez utóérésének oka 
az, hogy a gyümölcs anyagai közül a 
szénhidrátok folytonosan oxidálódnak, 
a míg a gyümölcsben élő sejtek vannak, 
minek következménye az érést jellemző 
czukoranyagok és aromás vegyületek 
tetemes képződése; sőt az oxidáczió 
tovább folyván, és a már képződött czu- 
kor s egyéb szénhidrátok tovább bontat- 
ván: a túlérés ; a mikor hőfejlődés köz
ben szénsavkiválasztás jő létre. Abban a 
pillanatban, a midőn a szénsavkiválasz
tás megszűnik, a növény sejtjei is el
haltak. Ebben az állapotban a gyümölcs, 
mag vagy levél változatlanul eltartható 
bármeddig, ha bennök organikus er
jesztő anyagok meg nem jelennek.

A fölmelegedés mértéke és gyorsa
sága tehát és a takarmány anyagai
nak ezzel egybekapcsolt felbomlása 
abban a mértékben növekedik, a mily 
mértékben ügyeltünk arra, hogy a ta
karmány sejtjei lehető frissen, minél 
kevesebb megrongálódás nélkül kerül
jenek a verembe vagy kazalba. Ezt a 
czélt legjobban akkor érjük el, ha a 
takarmányt mindjárt a lekaszálás után 
rakjuk- össze, mert a növény sejtjei 
ekkor legépebbek. Ámde tekintetbe kell 
venni, hogy a takarmány ekkor tartal
maz aránylag legtöbb vizet, az ilyen víz
ben dús takarmány fölmelegedése pedig 
okvetetlenül lassúbb. A nagy mennyi
ségű víz fölmelegedése ugyanis sok hő- 
egységet köt le, a mi a takarmány anya
gainak rovására történik. Azért a vízben 
nagyon dús zöldtakarmányt, a minő a 
tengeri csalamádé, a legtöbb esetben 
nem szabad azonnal összerakni, hanem 
tanácsos előbb vizének egy részét fony-
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nyasztással eltávolítani. A fonnyasztás 
azonban túlságos ne legyen, legfeljebb 
akkora, hogy az erjesztendő zöldtakar- 
mány víztartalma 7 5 % körül ingadoz
zék, mert a tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy az erjesztés az ilyen víztartalom 
mellett sikerül legjobban.

A fölmelegedés mértéke függ to
vábbá a körlég hőmérsékletétől és a 
behordott takarmány eredeti hőmérsék
letétől. Hideg, nedves időjáráskor las
sabban és kisebb mértékben, meleg 
száraz időjárásban jobban és hamarább 
emelkedik.

Az összerakott takarmány fölmelege
désének mértéke függ végül a takar
mányban megjelenő erjesztő gombák 
működésével létrejött erjedés mértéké
től és erejétől is.

Czélunk, hogy a takarmányt bizo
nyos hőmérsékletre fölmelegedni en
gedve s a hőmérséklet emelkedését al
kalmas pillanatban meggátolva, a takar
mányt a megromlástól óva konzerváljuk ; 
okvetetlenül arra kell tehát törekednünk, 
hogy ez a fölmelegedés minél hamarább 
és a takarmány egész tömegében lehető 
egyenletesen bekövetkezzék, még pedig 
úgy, hogy a fölmelegedésre a takar
mányban foglalt anyagokból minél ki
sebb mennyiség használtassák fel, vagyis, 
hogy a növényi sejtektől fölveendő oxi
gént a takarmány egész tömegének a 
legolcsóbb és legbővebb forrásból, a kör
légből juttassuk; ellenkező esetben a ta
karmány vagy nem fog a kivánt hőmér
sékletre elég gyorsan fölmelegedni, vagy 
pedig a takarmány anyagaiból fog túlsá
gos sok felhasználódni. Ez okból a zöld
takarmány első összerakását úgy kell 
végeznünk, hogy a takarmány közé 
mindenhová sok levegő jusson, a mit 
úgy érhetünk el, ha a takarmányt szála
sán rakjuk a verembe vagy kazalba, 
mert így rövid idő alatt nem ülepszik 
meg magától annyira, hogy a levegő 
legnagyobb része közüle kiszoruljon, 
továbbá, ha a takarmányt egyenletesen, 
de nem erősen tapostatjuk be a verembe 
vagy kazalba.

A felmelegedésnek azonban csak 
azon fokig szabad mennie, a melynél a 
növényi sejtek életműködésüket el
vesztik, a mi 50— 6 0 () C.-nál már 
megtörténik; mert ha a hőmérséklet 
magasabbra emelkedik, bekövetkezik 
az, a mit a gyümölcsnél túlérés néven 
mindenki ismer, hogy t. i. a takarmány 
anyagainak túlságos része oxidálódik; 
sőt ha túlságos magas hőfokra melege
dik, elszenesedik és tökéletesen haszna
vehetetlenné válik. De a fölmelegedés
nek azon fokig, a melyen a növényi sej
tek elhalnak, okvetetlenül mihamarább 
meg kell történnie, mert a takarmánynak 
még erjesztésen kell átmenni, a mi pe
dig csak úgy lehetséges, ha a növényi 
sejtek már elhaltak, mert az erjesztő 
gombák élő szervezetekben nem tudják 
életműködésöket kifejteni.

A zöld takarmánynak erjesztéssel 
való konzerválásában arra kell tehát tö
rekednünk, hogy az összerakott zöld
takarmány egész tömege minél hama
rább 50— 6 0 0 C.-ig fölmelegedjék, hogy 
a növényi sejtek elhaljanak; de ekkor 
a további fölmelegedést minden áron 
meg kell gátolnunk. Ezt úgy érhetjük 
el, ha a takarmány közt levő levegőt 
kiszorítjuk s így a takarmány oxigén
fölvételét a levegőből megakadályozzuk. 
A takarmányból a levegő kiszorítását a 
gyakorlatban súlyok, kövek, föld vagy 
megfelelő sajtoló szerkezetek alkalmazá
sával végezzük. A tapasztalat azt bizo
nyította, hogy 500 kgr. súly vagy nyo
más a felület egy négyzetméternyi terü
letére e czélra elegendő, de ennél ke
vesebb már koczkára teszi a sikert.

Ismervén tehát az erjesztett takar
mány fölmelegedésének elősegítő és 
gátló okait, valamint a fölmelegedés 
következményeit, világos az is, hogy az 
a takarmány, a mely alacsonyabb hő- 
mérsékleti fokra melegedett föl, a föl
melegedés folytán anyagaiban keve
sebb veszteséget szenved, mint az, a 
mely magasabb hőmérsékletre melege
dett föl. Nem tekintve egyéb körülmé
nyeket, a melyek az erjesztett takarmány 
minőségére hatással vannak, az alacso
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nyabb hőmérsékleten erjesztett savanyú 
takarmány anyagaiban mindig kevesebb 
a veszteség, mint a magasabb hőmérsék
leten erjesztett édes takarmányban; ezért 
e tekintetben a savanyú takarmány ér
tékesebb, mint az édes.

A fölmelegedés azonban egymagá
ban még nem hat konzerválólag a zöld
takarmányra. A sejtek kimúlása után a 
levegőből a növényekre került erjesztő 
gombák alkalmas hőmérséklet esetén 
szaporodni kezdenek és a növényeket 
erjedésbe hozzák; ez az erjedés és az 
erjedés útján keletkezett anyagok kon
zerválják tulajdonképen a takarmányt, 
tehát ez erjedés lefolyása állapítja meg 
a konzervált takarmány minőségét és 
értékét.

A takarmányban végbemenő erjedés 
azonban nem pusztán az erjesztőgombák 
működésének eredménye, hanem részt 
követel abban magának a növényi » sejt
közi« erjesztő is, mint azt L e c h a r -  
t i e r  és Bel launy,  továbbá P a s t e u r  
tapasztalta. De az erjesztő gombák elő
idézte erjedés sem egyféle. Mivel e 
különböző erjedés termékei a takar
mány konzerválására, valamint különö
sen összetételére, tehát jóságára első 
sorban hatnak, egyenként ismertetjük.

A szeszes erjedés. A szeszes erjedést a 
különböző élesztő gombák (Mycodervia, 
Torul a, SaccharomycesJ idézik elő. A be
vermelt vagy kazlazott takarmányban 
azonban ez élesztő gombák közül ezideig 
egyet sem sikerült fölfedezni; pedig Fry  
az alkohol jelenlétét az erjesztett takar
mányban már régebben mindenkor ki
mutatta, s Al ber t  is minden esetben föl
lelte. Grandeau hajlandó azt hinni, 
hogy az alkohol képződését az erjesztett 
takarmányban valamely eddig még fel 
nem fedezett élesztő gomba idézi elő. Fry 
arra a következtetésre jut, hogy az er
jesztett takarmányban a szeszes erjedést 
magok a növényi sejtek végzik. Ha 
ugyanis az összerakott takarmánynak 
még élő sejtjei a takarmány közt levő 
szabad oxigént felhasználták, életműkö
dések fenntartására az oxigént a növé

nyi sejtekben levő anyagokból vonják 
el, nevezetesen a czukorból, mi által 
egyrészt szénsav válik szabaddá, másfelől 
pedig alkohol képződik. E szeszes erje
dést F r y, a közönséges szeszes erjedés
től megkülönböztetve,» sejtközi erjedés
nek « nevezi.

Az alkohol mennyisége az erjesztett 
takarmányban sohasem nagy; mert egy
részt, mielőtt nagyobb mértékben kelet
kezhetnék, a takarmány annyira föl
melegszik, hogy a növényi sejtek elhal
nak, ez állapotokban pedig az oxigén 
felvételének szüksége megszűnvén, meg
szűnik a czukor megbontása és ezzel 
együtt az alkohol képződése i s ; de 
másrészt azért sem nagy, mert a kép
ződő alkohol a legtöbb esetben tovább 
bomlik.

Eczetsavas erjedés. Az alkohol a My- 
coderma aceti vagy a Bacterium aceti 
Zopf. hatása alatt tovább oxidálódván, 
átváltozik aldehiddé, a melyből eczetsav 
képződik. Eczetsav az erjesztett takar
mányban található illósav legnagyobb 
része, s ez adja a bevermelt vagy kazla
zott savanyú takarmánynak savanyú ízét 
és átható szagát.

Az eczetsav mennyisége szoros kap
csolatban van a zöldtakármány föl
melegedésével. A Mycoderma aceti 
fejlődése és szaporodása legerősebb a 
18— 35 °C.  hőmérsékleten; minél to
vább marad tehát a takarmány hőmér
séklete ezen a fokon, annál nagyobb 
mennyiségű eczetsav képződik benne. 
Mivel azonban a sok eczetsavat tartal
mazó erjesztett takarmány kellemetlen 
ízénél és szagánál, továbbá erősen has
hajtó tulajdonságánál fogva takarmányo
zásra nem igen alkalmas, s mivel K öriig  
és F 1 e c h s ig etetési kisérleteiből kitűnt, 
hogy az eczetsav az állati szervezet pro
teinanyagainak nagy megbomlását hozza 
létre: ilyen takarmánynak etetése nem 
is gazdaságos. Arra kell tehát töreked
nünk, hogy az eczetsav képződését meg
akadályozzuk, illetőleg lehető kis meny- 
nyiségre redukáljuk. Ezt elérhetjük, ha 
a takarmány hőmérsékletét olyan ma
gasra engedjük emelkedni, a melyen a
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Mycoderma életműködése lassul, illető
leg megszűnik. Ez a hőmérséklet az 
5 0 0 C. Az az erjesztett takarmány tehát, 
a mely rövid idő alatt 5 0 0 C. hőmér
sékletre, vagy magasabbra melegedett 
föl, kevés illó savat fog tartalmazni. In
nét van, hogy a régi eljárással, alacsony 
hőfokon erjesztett takarmány sok illó 
savat tartalmaz: ellenben az újabb el
járással készült takarmányban, a melyet 
50— 6 0 0 C. hőmérsékletig engedünk 
fölmelegedni, az illó sav csak kis meny- 
nyiségben lelhető fel.

Az illó sav képződésére a tapaszta
lás szerint, mint azt C s e r h á t  i-nak 
közreműködésemmel végrehajtott kísér
letei is igazolják, a takarmány víztartalma 
is hatással van. Több vizet tartalmazó 
takarmányban több illó sav képződik, a 
mi főleg azzal állhat kapcsolatban, hogy 
a több vizet tartalmazó takarmány csak 
lassabban bir a kívánatos hőfokra me
legedni, a fölmelegedés ideje alatti ked
vező hőmérsékleten pedig több illó sav 
képződik.

Tejsavas erjedés. A tej savas erjedést 
a Bacterium acidi lactici Zopf. idézi elő 
a mennyiben a czukrot és szénhidráto
kat tej savra bontja. A tej sav-baktérium 
életműködésére legalkalmasabb hőfok 
az 50 0 C. A tejsav-bakterium életműkö
désének megkezdésére, mint azt May er 
kimutatta, a szabad oxigén jelenléte 
nem okvetetlenül szükséges; így tehát, 
ha a takarmány 50° C.-ra fölmelegedett 
és a további jelentékenyebb fölmelege
dést a levegő kiszorításával megakadá
lyozzuk, a tej savas erjedésnek gátat nem 
vetünk.

A tej savas erjedés tökéletes, tiszta 
és teljes lefolyása fölötte fontos az er
jesztett takarmány konzerválására és 
minőségére. A tejsavas erjedés az, a 
melyen a takarmányt keresztül kell ve
zetnünk, ha az állatok egészségére ked
vező állapotban sokáig el akarjuk tar
tani. A takarmány konzerválására és jó 
állapotban való megtartására okvetetle
nül szükséges, hogy a takarmány minél 
kevesebb illó savat —  eczet- és vaj

savat —  tartalmazzon; ez azonban 
csak úgy lehetséges, ha az ez anyagokat 
nemző erjesztő gombák működését a 
tejsav-baktérium működésének elősegí
tésével megakadályozzuk. A tejsavas er
jedés az 50° C. hőmérsékleten a leg
erősebb; e hőmérsékleten azonban a 
többi erjesztő gomba már elhal. Ha te
hát a takarmány erre a hőmérsékletre 
fölmelegedett, beáll a tej savas erjedés, 
az illó savak képződése pedig teljesen 
megszűnik. De meg is kell az illó savak 
működésének szűnnie, mert tej savas er
jedés csak chemiailag közönyös oldatok
ban mehet végbe. Mihelyt az oldat bizo
nyos mennyiségű szabad savat tartalmaz, 
a tej savas erjedés megszűnik. Innét van, 
mondja M á 1* c k e r, hogy mihelyt akár 
idegen szabad savak vannak bizonyos 
mennyiségben az oldatban, akár a már 
képződött tej sav teszi savas hatásúvá az 
oldatot, tejsav többé nem képződik.

Ha már most tekintetbe vesszük, 
hogy a tejsav az eijesztett takarmányt 
nem teszi sem egészségtelenné, sem átható 
szagúvá, s hogy az állatok igen kedvelik 
az ilyen takarmányt; ha figyelembe 
vesszük, hogy W e i s k e  é s F l e c h s i g  
kísérletei alapján a tejsav, a mely a 
czukornak izomeridája, az állatok szer
vezeti fehérjéjének felbomlását csök
kenti : be kell látnunk, hogy a zöld
takarmánynak erjesztéssel való konzer
válásában a tejsavas erjedésnek minél 
előbbi és minél tökéletesebb végbe- 
menésétől függ a konzerválás sikerülte, 
már csak azért is, hogy a tejsav képző
dése egybe van kötve az illó savak kép
ződésének megszűntével.

Vajsavas erjedés. A vaj sav az erjesz
téssel konzervált zöldtakarmányban, 
mint illó sav, szintén elő szokott for
dulni. Ezt a savat a Clostridium butyri- 
cum Prasm. nevű baktérium készíti, még 
pedig főként a takarmányban levő 
czukoranyagokból. Vaj savas erjedéskor 
azonban a czukorból nemcsak vaj sav 
képződik, hanem szénsav és hidrogén 
is. Alkalmas körülmények között a tej- 
savból is képződhetik vajsav, mert a 
Clostridium a tej savat is felbontja; sőt

Természettudományi Közlöny. XXIII. kötet. 1891.
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közvetve a rostanyag egy részét is 
tönkreteszi.

A vajsav az erjesztett zöldtakarmány
nak bűzös szagot kölcsönöz, a mely 
kivált az alacsony hőfokon erjesztett 
takarmányban —  a savanyú takarmány
ban —  mutatkozik, a mennyiben a vaj- 
sav-baktériumok működése 35— 4 5 0 C. 
hőmérsékleten a legerősebb. A vaj sav 
képződését a takarmányban meg kell 
akadályoznunk, a mit ismét csak úgy 
érhetünk el, ha a takarmányt legalább 
50° C. hőmérsékletre engedjük föl
melegedni, minthogy a Clostridium mű
ködése ezen a hőfokon már megszűnik.

Rothadás, penészképzödés. Ez a takar
mányra káros erjedések között a leg
veszedelmesebb. Ha ez bekövetkezik, a 
takarmány egészen, vagy nagy részben 
tönkremegy, hasznavehetetlenné válik. 
A rothadás különböző rothasztó bakté
riumok működésével jő létre. E rot
hasztó és penészgombák azonban csak 
ott hatalmasodhatnak el, a hol szabad 
oxigén áll elegendő mennyiségben ren
delkezésökre. Ha tehát a verembe vagy 
kazalba rakáskor ügyeltünk arra, hogy 
a takarmány egyenletesen legyen el
osztva a veremben, hogy üregek benne 
ne legyenek; ha továbbá a fölmelegedés 
kellő mértékének elérésekor a takar
mányt kellő módon összepréseljük úgy, 
hogy a levegőt belőle kiszorítjuk, a ta
karmány belsejében penészképződés 
nem jő létre; a takarmánynak a verem 
falával és a szabad levegővel érintkező 
felső része, valamint a kazlakban a leve
gővel érintkező oldalakban azonban a 
penészképződés sohasem kerülhető el. 
Ezen az úton a takarmány tömegének 
mindig tetemes része válik haszna
vehetetlenné. Rendes körülmények kö
zött, ha a konzerválás jól sikerül, 
4— 10%, ha rosszul, 40— 5O°/0-ra is 
mehet a penészedés okozta anyag
veszteség.

A penészedés okozta anyagveszteség 
mindig legnagyobb a verem vagy kazal 
tartalmának a levegővel érintkező leg
felső rétegében, főként azon okból, mert 
a takarmány fölmelegedése közben el

illanó vízpárák e felső rétegben hirtelen 
lehűlnek, itt lecsapódnak és felszivatnak; 
a takarmány e felső rétege tehát egy
részt nem bír a kellő hőmérsékletre föl
melegedni, másrészt folytonos hőváltozá
soknak van alávetve, s végül az anyag 
itt nincs is olyan mértékben össze
préselve, mint a tömeg belsejében, úgy 
hogy mindezen ok hozzájárul, hogy a 
takarmány e rétege a konzerválás he
lyett elromolj ék.

Az elmondottak alapján tehát a 
zöld takarmány nak erjesztéssel való kon
zerválásában a következő alapelvek tar
tandók szem előtt. Az összerakott takar
mány túlságos sok vizet ne tartalmazzon 
(körülbelül 7 5 0/„), hogy könnyen és 
hamar fölmelegedhessék; a takarmányt 
egyenletesen kell berakni, de a berakás
kor túlságosan letaposni nem szabad, 
hogy a gyors és erős fölmelegedésre 
elegendő oxigén álljon rendelkezésére ; 
a takarmánynak 5 0 ° C.-nál magasabb, 
de 7 5 0 C.-nál alacsonyabb hőmérsék
letre kell fölmelegednie, hogy a kívána
tos tejsavas erjedés beálljon, a többi 
káros erjedés, kivált az illó savak kép
ződése pedig meg ne essék és a túlságos 
oxidáczió elkerültessék; ha a takar
mány minden része 5 0 ° C.-nál maga
sabb hőmérsékletre melegedett, a mikor 
tehát a tejsavas erjedés benne végbe
ment, a.további tetemesebb fölmelege
dést a levegő kiszorításával, megfelelő 
súlyok vagy préselő szerkezet alkalma
zásával meg kell akadályoznunk.

A zöldtakarmány erjesztéssel való 
konzerválásának módja tehát tulajdon
képen a takarmány fölmelegedésének 
okszerű szabályozásában áll. A gyakorlat
ban azonban ez a legnehezebb feladatok 
közé tartozik, különösen a fölmelegedés 
meggátlása, azért ezt a gyakorlatban 
mindig valamivel előbb kell megkezdeni, 
mint a takarmány a kivánt hőmérsékletre 
fölmelegedett, a mennyiben a takarmány 
még a préselés alatt és után is, habár 
csak lassan, de fokozatosan melegszik 
tovább úgy, hogy a fölmelegedés meg- 
gátlására szükséges teendőkkel már el
késtünk, ha a takarmánynak a kivánt
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hőmérsékletre val.ó fölmelegedését be
vártuk.

Ismervén a jelenségeket és folyama
tokat, a melyek a zöldtakarmánynak 
erjesztéssel való konzerválásában elő
fordulnak, ismerkedjünk meg az e fo
lyamatok útján a takarmányban elő
idézett változásokkal is.

A legelső változás az, hogy az er
jesztett takarmány elveszti a friss takar
mány zöld színét és sárgás, barnás, sok
szor sötétbarna színt ö lt; elveszti a friss 
takarmány duzzadtságát, olyan külsőt 
vált, mintha megfőtt volna; rostjai meg
puhulnak, s így az állatok könnyebben 
rágják, mint az élfásodott zöldtakar
mányt; —  továbbá tömegében keves- 
bedik, még pedig első sorban azzal, 
hogy a verem falaival vagy a szabad 
levegővel érintkező része 15— 25 cm. 
vastagságban megpenészedik, haszna
vehetetlenné válik. E veszteség mennyi
sége fordított viszonyban áll a konzer
válandó takarmány tömegével; minél 
nagyobb mennyiségű takarmány van 
egy veremben vagy kazalban, annál 
kisebb aránylag a penészedésnek kitett 
felület. Ezért sokkal tanácsosabb ugyan
azon mennyiségű takarmányt egy na
gyobb, mint két kisebb veremben, vagy 
kazalban konzerválni. További veszteség 
a takarmány tömegében az által kelet
kezik, hogy a takarmány vizének és 
egyéb anyagainak egy része elpárolog, 
illetőleg oxidálódik és különféle gázok 
alakjában elillan. Minél erősebben me
legedett fel a takarmány és minél na
gyobb fokú erjedésen ment keresztül, 
minél több sav képződött tehát benne, 
annál nagyobb ez a veszteség. M o- 
s e r ezt a veszteséget 3 5 °/o -nak, K e 11- 
n e r  49*36, M ár c k  er 18-62, K i l h n  
15*6°/*-nak találta. C s e r h á t i  már 
említett kísérleteiben zöld lucze mában 
3‘ 5 7 % 9 fonnyasztott luczernában 4*34, 
zöld baltaczimben 2-6 6, fonnyasztott 
baltaczimban 5*71, zöld rozsban 3*33, 
fonnyasztott rozsban 5*76°/rt volt. Mi
nél kevesebb vizet tartalmazott tehát 
a takarmány, annál jobban fölmele
gedett és a veszteség mind a három

ból bö l ta k a rm á n y b ó l  
súlyszázalék

8 2 5 4 9 6 7 1374
1*74 I * 8 l 1 2 4

0 6 4 0 - 2 5 0?55
8 -81 7*83 1 0 8 2

393 3 0 4 3 6 9

0-53 0 6 1 0 - 4 0

takarmányfélénél kivétel nélkül nagyobb 
is volt.

A kazalban, vagy egyszerűen a földbe 
ásott, de ki nem falazott és ki nem cze- 
mentezett vermekbe való elrakáskor di- 
rekt veszteség áll be attól, hogy a nagy 
nyomás következtében a takarmányban 
levő víz egy része kipréseltetik, s a 
benne oldott állapotban levő anyagok 
vele együtt a takarmányból kiszivárog
nak s veszendőbe mennek. Kiczemente- 
zett falú vermekben e kipréselt levet a 
takarmány alsó rétegei felszívják, mert 
a lé el nem folyhat. Hogy a kiszivárgó 
lében elmenő anyagok mennyisége mi
lyen tetemes, az K ö n i g elemzéseiből 
látszik. Egy liter elszivárgó lében vo lt:

Lupnius- Tengeri- K everék

Nitrogén mint am-
moniak...............

Ásványi anyagok 
K álium ..................

Ha tehát a takarmány igen leves és 
sok levet préselünk ki belőle, igen ne
vezetes veszteség állhat be épen a leg
jelentékenyebb állati tápláló anyagban, 
a fehérjefélékben, számba nem véve a 
trágyázásra fontos káli- és phosphorsav- 
veszteséget.

A zöldtakarmányban foglalt anya
gok az erjesztés alatt igen nevezetes 
változásokon mennek keresztül és pedig, 
a mennyiben a takarmánynak az állatok 
táplálására való alkalmas voltát vesszük 
irányadó szempontul, épen az állatok 
táplálására legfontosabb anyagok szen
vednek legtöbb változást. De nézzük 
ez anyagokat egyenként.

A takarmány víztartalma az erjesztés 
alatt többnyire csökken. Az erjesztett 
zöldtakarmány víztartalma tehát mindig 
kevesebb, mint a friss zöldtakarmányé 
volt.

Az ásványi anyagokból, a melyek a 
friss zöldtakarmány tiszta hamumennyi
ségét alkotják, a kiczementezett falú

34*
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vermekben erjesztett takarmányban a 
friss zöldtakarmánnyal szemben csak 
csekély mennyiség megy veszendőbe, 
ellenben a kazlakban és ki nem czemen- 
tezett falú vermekben konzervált zöld
takarmányból az elfolyó lében tetemes 
mennyiségű ásványi anyag szivárog el, 
K e 11 n e r vizsgálatai szerint épen a leg
nevezetesebb növényi tápláló anyagok
ból. Ámbár viszont azon adatok, a 
melyeket Kellner tapasztalt, hogy a ká
liumnak 71*2, a phosphornak pedig 
80*2*70-a megy veszendőbe, a leg
nagyobb szélsőségek közé sorolandók. 
Könignek fent közölt adatai, habár nem 
ilyen magasak, szintén tetemes mennyi
ségről tesznek tanúságot. Mindenesetre 
áll az, hogy az ásványi anyagaiban je
lentékeny veszteséget szenvedő erjesz
tett takarmány a növendékállatok táp
lálásában a csontképződésre nem ked
vező, valamint az ilyen takarmányból 
származó trágya sem olyan értékes, 
mint az olyan takarmányból való, a 
mely ilyen veszteséget nem szenvedett.

A nyers rost van legkevésbbé kitéve 
az erjedés megbontásának, miért is a 
nyers rost abszolút mennyisége az er
jesztett takarmányban nem jelentéke
nyen kevesebb, mint a friss zöld
takarmányban volt; relatív mennyisége 
azonban természetesen mindig több. A 
takarmány emészthetőségére azonban ez 
a körülmény nem kedvezőtlen, mivel a 
íostanyagaz erős fölmelegedés és erjedés 
következtében emészthetőbbé válik.

A nitrogént artalmtí anyagok el
változása a legfontosabb, mert ezek 
minden takarmánynak legjelentéke
nyebb, legértékesebb anyagai. Bátran 
kimondhatjuk, hogy épen ebben rejlik 
az erjesztéssel való konzerválás leg
gyengébb oldala. Gazdasági szempont
ból fölötte fontos, hogy a protein
anyagokat olyan mennyiségben és leg
alább is olyan könnyen emészthető álla
potban tartsuk meg a konzerválás alatt, 
a mint a friss zöld takarmány bán . fel
lelhetők; Sok ideig, a megfelelő vizsgá
latok hiányában, abban a nézetben vol
tak, hogy a nitrogéntartalmú anyagok, ki

vált a fehérje emészthető voltára az er
jesztés, ha nem is kedvezően, de kedve
zőtlenül sem hat. S c h u l t z e ,  K e l l e r  
K i r s c h ,  M e i s s l  és A l b e r t  újab
ban végzett pontos vizsgálatai azonban 
azt bizonyítják, hogy az erjesztés, illető
leg a nagy fölmelegedés a takarmány 
ez alkatrészeinek emészthető voltát csök
kenti. Ez főleg abban nyilvánul, hogy 
a nitrogéntartalmú anyagok könnyen 
emészthető fehérjerésze átváltozik ne  ̂
hezebben emészthető amidanyagokká 
(asparagin, leucin, tyrosin stb.). így 
S c h u l t z e  egy erjesztett takarmány
ban azt találta, hogy fehérje anyagai a 
friss takarmánnyal szemben 4177  ®/„ - 
kai csökkentek, ellenben az amidok 
15*63 % -kai szaporodtak; C s e r h á t  i- 
nak már említett kisérleteiben azt ta
pasztaltuk, hogy a fehérje a luczerná- 
ban 16*4 7 °/„-kai kevesebb, az amidok 
63*41 °/o-kai nagyobb, a baltaczimben a 
fehérje 51*21 ü/o-kai kevesebb, az ami
dok 64*40 °/o -kai nagyobb, a Szent-Iván- 
rozsban a fehérje 24*28 °/0-kai kevesebb, 
az amidok 15 *90% -kai nagyobb meny- 
nyiségben voltak az erjesztett takar
mányban, mint a friss zöldtakarmány
ban. Ugyanehhez hasonló tapasztalatokat 
tett A l b e r t  is többféle takarmánnyal 
végrehajtott erjesztési kisérleteiben.

Az amidanyagok ugyan nem haszna
vehetetlenek, csak kisebb mértékben 
emészthetők, mint a fehérje s így ke
vésbbé értékesek.

Az eddigi vizsgálatokból továbbá 
azt a tapasztalatot meríthetjük, hogy a 
fehérje-anyagokból azon takarmányok
ban, melyek több fehérjét tartalmaznak, 
nagyobb mennyiség változik át amid- 
anyaggá. C s e r h á t i  fönti kisérletei
ben a friss luczerna, melynek fehérjé
ből legtöbb változott át ámidanyaggá, 
4*43 °/o fehérjét tartalmazott, ellenben 
a Szent-Iván-rozs, melyben a luczemá- 
hoz képest csak negyedrésznyi amid 
volt az erjesztés után, frissen csak 2*43 °/0 
fehérjét tartalmazott. Ebből tehát az 
következik, hogy a nagy fehérjetartalmú 
takarmányok erjesztése nem gazdasá
gos ; az ilyen takarmányokat tehát csak
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szükség esetén, ha máskép konzerválni 
épenséggel nem tudjuk, konzerváljuk er
jesztés útján.

A nitrogéntelen vonadtkanyagok a ta
karmány összes anyagai között a leĝ  
nagyobb mértékben apadnak meg és 
változnak át. Ezek is fontos alkotórészei 
a  takarmánynak, mert a szénhidrátok 
(keményítő, dextrin, czukor stb.) az álla
toknak fontos tápláló anyagaik; azonban 
a fehérjeféléknél sokkal kisebb érté
kűek. A nitrogéntelen vonadékanyagok 
csökkenése a nagymértékű fölmelegedés 
és erjedés természetes következménye. A 
fölmelegedést előidéző oxidáczió a nitro
géntelen vonadékanyagokat bontja meg, a 
különböző erjedéseket előidéző gombák 
ez anyagokból táplálkoznak, ezekből ké
szítik a már ismert illó és nem illó sa
vakat és egyéb erjedési termékeket.

Sajátságos, hogy, bár a vonadék- 
anyagok közül első sorban a czukrot 
bontják meg az erjesztő gombák, a czu
kor mennyiségében az erjesztett takar
mányban mégsem mutatkozik jelenté
keny apadás, szemben a friss zöld
takarmánnyal, hanem az apadás a ke
ményítő-anyagokban észlelhető. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a takarmányban 
levő kész czukor felhasználása után a 
képződő savak hatása alatt a keményítő 
egy részéből czukor keletkezik, a melyet 
az erjesztő gombák egészben felbontani 
tovább már nem tudnak, s egy része az 
erjesztett takarmányban visszamarad.

A helyesen végzett erjesztésben 
azonban, midőn a tejsavas erjedés az 
uralkodó, a savvá erjedt vonadékanyagok 
egészben el nem vesznek, mert egy ré- 
szök, mint tejsav, ha nem is táplál, de 
az emésztést elősegítve, kedvezően mű
ködik közre.

A nyers zsír, illetőleg étheres kivonat 
az erjesztett takarmányban minden eset
ben növekedik, a friss zöldtakarmánnyal 
szemben; ez azonban pontosabb követ
keztetésekre nem használható.

Illó és nem illó savakat a friss zöld
takarmányban nem találunk; ellenben 
az erjesztett zöld takarmányban, akár 
alacsonyabb, akár magasabb hőmérsék

leten erjesztettük, mindig vannak. Ha ala
csonyabb hőmérsékleten erjed a takar
mány, több benne az illó, ha magasabb 
hőmérsékleten, több a nem illó sav. Az 
illó savak károsak az egészségre és az 
emésztés lefolyására, ellenben a nem illó 
tej sav az egészségre nemcsak nem káros, 
hanem, K ö n i g  és F l e c h s i g  kísér
letei szerint, az emésztést elősegíti és a 
szervezeti fehérje felbomlását csökkenti.

Az alkohol szintén olyan anyag az 
erjesztett takarmányban, mely benne a 
czukorból képződött. Jelentősége nincs, 
habár nyomokban minden erjesztett ta
karmányban kimutatható.

Összefoglalva a mondottakat, látjuk, 
hogy az erjesztett takarmány anyagai
ban, kivált az állati táplálás szempontjá
ból fontosabb anyagokban, tetemes vesz
teség és változás történik. Ez a tény a 
zöldtakarmány erjesztéssel való konzer
válásának mindenesetre rossz oldala; de 
tekintve, hogy az erjesztéssel konzervált 
zöldtakarmány a friss zöldtakarmánytól 
is megkövetelt ama föltételnek, hogy az 
állatoknak egészséges, ép, tápláló és 
vizenyős takarmányt szolgáltasson, tö
kéletesen megfelel: ez a rossz oldal nem 
olyan tetemes, hogy e módszer jó olda
lát, mely főleg az időjárástól való füg
getlenségében rejlik, felülmúlná, annál 
kevésbbé, mivel a származható veszte
ségek mértékét helyes és gondos eljárás
sal a minimumra lehet redukálni, úgy 
hogy sokkal gazdaságosabb és kevesebb 
veszteséggel van egybekötve, mintha a 
takarmányt kedvezőtlen időjárásban 
zöldszénává készítenok. Azonkivül az a 
jó oldala is van, hogy takarmány termesz
tésre többféle növényt karolhatunk fel, 
s így takarmánytermesztésünket és állat- 
tenyésztésünket biztosabb és olcsóbb 
alapra fektethetjük. A zöldtakarmánynak 
erjesztéssel való konzerválása ma már 
minden jobban kezelt gazdaságban egyik 
fontos segédeszköze a gazdaság jövedel
mező voltának, és csak az kivánatos, 
hogy helyes gyakorlata minél általáno
sabbá váljék, hogy így annál hatható
sabb emeltyűje legyen hazai mezőgaz
daságunknak. S z .  S z i l  á s s  y  Z o l t á n .
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A  g y ó g y ítá s  határáról*

Halál, betegség, fájdalom, a külön
féle szenvedés, mind megannyi öröksége 
és útravalója a tűrő emberi nemnek. 
Ezekkel pedig szemben áll az élet hatal
mas ösztöne, a szenvedéstől ment létre 
való törekvés és tökéletes egészségre 
való forró vágy. E két ellentét lété
nek köszönheti az orvosi tudomány 
eredetét.

Magával a halállal, mint elkerülhe
tetlen valósággal az emberiség már szá
molt. Mai nap már senki sem követeli a 
orvoslattól, hogy ennek is útját állja. 
Persze az, hogy miért kell meghalnunk, 
hogy 80 vagy 100 esztendő múlva miért 
szünteti meg szervezetünk gépezete még 
a legegészségesebb szervezetű ember mű
ködését is, olyan kérdés, melyre a tudo
mány csak tökéletlenül válaszolhat. Az 
anyagcserének valamely neme ennek az 
oka, a mely a sejteknek, a szerveknek 
az életre szükséges tevékenységében 
gyengítő változásokat eredményez. Ha
nem a megsemmisítő belejátszásnak tu- 
lajdonképeni »miként«-je és utolsó 
»miért«-je még magyarázatra szorul.

Midőn így a halállal, mint a termé
szet változhatatlan törvényével szemben 
tehetetlenül állunk, annál érthetőbb 
ama kivánság, hogy az egyéni lét be
következő végét, a mennyire lehetséges, 
a legszélső határig nyújtsuk. Az orvosi 
tudomány iránt csak azt a követelményt 
szokás támasztani, hogy a betegség ne 
semmisítse meg idő előtt az életet, hogy 
a betegséggel járó, vagy a betegséget*

* N o t h n a g e l  Á r m i n  bécsi egye
temi tanárnak a német természetvizsgálók 
és orvosok f. é. haliéi gyűlésén tartott elő
adása.

követő bántalom és háborítás elhárít
ható, vagy enyhíthető legyen.

»A mikro- s makrokozmust jól beverve, 
A többit bízza azután 
A jó Istenre.«*

így jellemezte a mefisztói gúny az 
orvosi tudományt. És a jelenkor leg- 
ünnepeltebb természetbúvárának »igno- 
ramus«-a, melyet az anyagi világ végső 
rejtvényével szemben mondunk, még 
mai nap is érvényes az elméleti orvostan 
legszámosabb kérdésének tudományos 
megoldására nézve. De hát az életnek 
ezernyi ezer alakban jelenkező nyomora 
itt van, a veszély órájában segítségért 
esd a beteg, enyhítést kiván a szenvedő!

Mennyire tehet itt eleget az orvosi 
tudomány az iránta támasztott követe
léseknek ? Meddig terjednek a gyógyítás 
határai, és mi tételezi fel e határokat?

Miféle kilátása van tevékenysége 
mezejének tökéletesedő szélesbülésére ?

Tény, hogy a gyakorlati orvoslat 
az utolsó évszázad alatt, kivált e század 
utolsó felében, örvendetes és nagy hala
dást tett. A bőr-orvoslat átalakulása, 
a szemészet nagyszerű föllendülése, a 
torok-orvoslat újjáteremtése, a gyakor
lati sebészet és nő-orvoslat bámulatot 
keltő fejlődése és a bel-orvoslat terére be
vezetett hathatós gyógyító anyagoknak 
nagy sora, valamint a gyógyítás fizikai 
módjai, továbbá a különféle élettani, diae- 
tetikai és egészségtani tényezők hang- 
súlyozása, mindez ebben az időszakban, 
részben kortársaink szemeláttára kelet
kezett. És midőn L i s t e r-nek hírnevet 
biztosító tettéhez még P a s t e u r-nek a 
borzasztó veszettség gyógyítása módjá-

* Dóczy Faust fordítása.
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nak fölfedezése is hozzájárult és midőn
—  ép egy év előtt —  K o c h  közlemé
nye majdnem általános és megmérhetet
len lelkesedést keltett, könnyen fölmerül
hetett ama kérdés: hol vannak hát a 
gyógyítás határai ? A mily üdvös az 
emberiségre, hogy a gyógyítás határa 
jobban és jobban tágíttassék, ép oly 
kötelességünk is az, hogy kiterjesztésén 
fáradozzunk. De a kutatóhoz az illik, 
hogy az érzelmek befolyásától menten, 
egyedül csak a tényeket tartsa szem 
előtt s nyugodt megfontolással adjon 
számot nemcsak az elértről, hanem az 
elérhetőről is.

»Betegnek lenni annyit jelent, mint 
élni változott föltételek alatt«; így 
mondta azt az orvosi tudomány nagy 
reformátora, mesterünk és vezérünk, 
V i r c h o w.

Mit jelent akkor gyógyítani ? A 
szervezetben végbemenő kóros folyama
tokra —  legyenek azok chemiai vagy 
fizikai természetűek, legyen okuk érzé
keinkkel látható változás, avagy legyenek 
olyan zavarok, * a mélyeket jelenleg még 
működésbeli, dinamikai folyamatoknak 
kell tartanunk —  szóval a kóros folya
matok mivoltára olyan módon hatni, 
hogy fejlődésökben megakadjanak s az 
elváltozott szövet normális szövetté ala
kuljon, a megzavart élettevékenység pe
dig rendes fiziológiai állapotába kerüljön 
vissza, hogy az egyes szövetek, folyama
tok és egész szervrendszerek között meg
zavart kölcsönös viszony ismét egészsé
ges állapotba jusson : ezt teszen gyógyí
tani!

Mennyire áll a tudománynak módjá
ban ennek megfelelni? Midőn e kér
désre a tények alapján akarunk vála
szolni, tekintve az orvosi tudomány tág 
mezejét, az előadás szűkre szabott órája 
csak töredékeket enged meg felhoznunk. 
De ezek is elégségesek lesznek, hogy 
ítéletet hozhassunk.

Vegyünk például olyan esetet, mely 
a leggyakrabban szokott előfordulni: 
ilyen a szövetek folytonosságának kül- 
erő okozta esetleges, vagy műtéti meg
szakítása. Ez —  mint általánosan isme

retes —  gyógyítható, legyen az bár
mely szövetben, akár a bőrben, akár 
az izmokban, csontban, idegtörzsekben, 
vagy belső szervekben. De az orvosi tu
domány itt egyedül csak arra szorítko
zik, hogy a mennyire mesterséges úton 
lehetséges, legügyesebben közel hozza 
egymáshoz az elvált felületeket és távol 
tartsa tőlök mindazt, a mi a gyógyu
lásra károsan hathatna: a gyógyulásra 
magára azonban, az elvált részeknek 
újra való szerves egyesülésére, nincs be
folyása. A plazmatikus nyiroknak kivá
lása és a megsérült szövet sejtjeinek nö
vekedése, regenerácziója hozzájárulá
sunk nélkül történik.

Valóban és méltán bámulunk ama 
mezőnek óriás terjedelmén, a melyet 
a műtéti sebészet L i s t e r óta meg
hódított és áldjuk e férfiú ama nagy 
gondolatát, mely lehetségessé teszi, hogy 
a műtéti beavatkozással számos ember
társunknak megtarthatjuk életét, vissza
adhatjuk egészségét. És mégis be kell 
ismernünk, hogy az ez által való haladás 
egyedül abban áll, hogy most az antisep- 
sis védelme alatt álló sebészi műtét, a 
nélkül, hogy veszélytől kellene tarta
nunk, lehetővé teszi, hogy a kóros fo
lyamat meggyógyulhat. De maga a gyó
gyítás folyamata már a hatalmunk kö
rén kivül esik. Magától értetődik, hogy 
e kijelentéssel nem akarom kisebbí
teni a műtő mesteri ügyességnek érté
két, és azután ez a betegre nézve is 
alapjában véve jelentéktelen, de nem 
jelentéktelen a dolog tudományos fel
fogására nézve. Hangsúlyoznom kell, 
hogy a gyógyítást olyan értelemben, 
hogy hatalmunkban állana a gyógyulást 
létesítő szerves folyamatok fölött ural
kodni, még az antisepsis alkalmazásával 
járó hatalmas gyakorlati előrehaladás 
sem fejlesztette tovább. Mert a dagana
tot, a kelevényt ma ép oly kevéssé tud
juk fejlődésében megakasztani, mint 
hajdanában. Felvágásuk vagy megnyi
tásuk nem egy jelentőségű valóságos 
meggyógyításukkal. És a mint bármely 
erő okozta külső sérülésekkel, ép úgy 
áll a dolog azokkal, a melyek bármely
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oknál fogva a belső szerveken létrejön
nek. A gyomor vagy a belek fekély ese- 
désének gyógyulását megfelelő orvosi 
intézkedéseinkkel csak annyiban segít
jük elő, a mennyiben távol tartjuk mind 
azt, a mi káros lehetne: a szétroncsolt 
szövetet ezzel nem pótoljuk. Mikor egy 
ér megreped és az agyvelő állománya 
szétroncsolódik, minden bizonnyal szük
séges, hogy kellő eljárással az agyhoz 
való vértorlódást apasszuk: de a meg
aludt vért onnan semmiféle intézkedé
sünkkel el nem távolíthatjuk, s az elvált 
idegállományt vissza nem rakhatjuk . . .

Valamely kóros folyamat általá
ban csak addig gyógyítható, míg fej
lődésben van ; ha már bizonyos befeje
zést ért el, többé nem. Ekkor már el
torzulás, atrophia, hypertrophia és a 
legkülönböző utókövetkezmények ma
radnak fenn. Ezek a legtöbb esetben 
már nem gyógyíthatók, nem fejlődhet
nek vissza s. legfeljebb a kés segíthet 
még egyes esetekben a bajon. Az akút 
mellhártyagyuladás gyógyítható, de ma
radványa, a kérges izzadmányhártya 
már nem. A szív belső hártyájának 
akut gyuladása még visszafejlődhetik, 
de a szívbillentyű hibája, a melyet oko
zott, soha többé. Az anyagcsere ama 
rendellenességeire, a melyek veseföveny 
képződését okozzák, kezdetben még 
hathatunk, a kifejlett követ azonban 
már csak a sebész távolíthatja el.

A gyomornyiláson keletkező fekély 
még gyógyítható, de a nyilást egyre 
szűkítő forradást már legfeljebb csak 
kimetszeni lehet.

A gyógyítás lehetőségére sokszor 
a kóros folyamat helyének is hatása 
van. A végtagok artériáin képződő 
aneurysma (értggulat) ártalmatlanná te
hető, de a test főerén, az aortán vagy 
az agyvelő alapján levő éren halálos el
vérzéshez vezet. A rendellenes zsír
képződést még visszaterelhetjük, ha csak 
a bőrben meg az altestben mutatkozik: 
de ha az elzsírosod ásnak már a szív- 
izomzat is áldozatul esett, az már halálra 
vezet.

A gyógyulás kérdésére nézve gyak
ran mértékadó az a körülmény is, hogy 
vájjon a betegség oka hirtelenül, vagy 
csak lassanként következett-e be, nagy 
intenzítással-e, vagy nem. Ugyanazon 
mennyiségű arzenikum, a mely másnak 
különben biztos halálát okozza, a meg
szokott arzenikum-evőre nézve teljesen 
közönyös. A kolera, vagy a meningitis 
cerebro-spinalis epidemica két egyenlő 
szervezetű ember közül az egyiket ro
hanva ragadja ki az élők sorából, a má
sik pedig kisebb megbetegedés árán 
megszabadul tőle.

Továbbá gyógyíthatatlanná válik a 
betegség akkor is, ha az oka megszakí
tás nélkül hosszabb ideig hat.

A malária gyógyíthatatlan nyavalyás
kodáshoz vezet, ha a fertőzött el nem 
hagyja lakóhelye mérges mocsár-talaj át. 
A tüdőhurut állandóvá válik és maga 
után vonja a tüdőszövetének meg
betegedését, ha a beteg továbbra is 
porral telt levegőben él.

. A betegség okának egyforma hirte
lenségénél és erélyénél, továbbá a meg
támadott hely egyenlő terjedelménél a 
betegség lefolyására még nagy hatással 
van az egyén ellentálló képessége és 
egyéni szervezete: a tüdőgyuladásból a 
fiatal harmincz éves férfiú kigyógyul, 
az aggastyán, az iszákos, a nélkülöző, a 
kicsapongó életű, vagy a kiállott szen
vedésektől megviselt ember ellenben 
kérlelhetetlenül áldozatul esik.

Végre »crimen non est artis, séd 
aegroti« ; e mondattal kell jellemeznünk 
az esetek egész sorát, a melyekben az 
orvosi művészet és tudomány hiába 
fáradozott. Ámbár ez az elmélet szem
pontjából a fölvetett kérdésre nézve 
mitsem mond, az élet valóságában tény
leges jelentőségű. A legkönnyebben 
gyógyítható kóros állapotban még a leg
helyesebben tett intézkedések sem ve
zetnek czélhoz, ha a beteg nem fogana
tosítja, vagy nem foganatosíthatja.* A 
pipás embert semmiféle kezelés sem 
szabadítja meg torokkatarusától addig, 
a míg szokásához ragaszkodik. És e 
dolgot leginkább az egyre fokozódó
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idegességgel és neurasthéniával, száza
dunk emez ostorával szemben kell tekin
tetbe vennünk. A kellő belátás hiánya 
és az akaratgyengeség megakadályozza 
gyakran itt is a még lehetséges meg
gyógyulást, néha azonban a külső körül
mények hatalma is, a mely a sajnálatra 
méltó embert addig tartja vissza a hiva
tás békóiban, a míg »már minden késő !« 
s a gyógyítás már csak ideiglenes eny
hülést nyújthat, de nem vezethet többé 
a teljes gyógyulásra.

Mindaz, a mi ezen kategóriák vala
melyikébe nem tartozik —  legalább 
elvben —  gyógyítható: a tényleges 
gyógyulás bekövetkezése már csak az 
idő kérdése. Bár mennyire furcsán han
gozzék is ez tudásunk jelenlegi fokán, 
mi nem látjuk, és nem találunk okot, a 
mely kizárná, hogy valaha minden, még 
olyan rossz természetű daganat is gyó
gyítható legyen.

Okvetetlenül be kell ismernünk, 
hogy a tulajdonképi gyógyítást, vagyis 
a beteges és elváltozott működéseknek 
és szöveteknek a rendes állapotba való 
visszatérését, csakis és egyedül a szer
vezet élettevékenysége segíti elő. És 
arra a kérdésre, hogy az orvosi tudo
mány milyen mértékig hat vagy hathat 
ezen működésekre, az lesz a döntő, váj
jon az orvosi tudásunk határa kibővül-e. 
Ha az eredmény az, hogy erre egyálta
lán nincs, vagy csak korlátozott mérték
ben van kilátása, akkor ama további 
kérdés merül fel, vájjon, kétségbe esve, 
le kell-e mondania mindenről, vagy áll-e 
rendelkezésére még más mód is, hogy 
magasztos feladata megfejtésén tovább 
is fáradozzék.

Határozottan kimondhatjuk, hogy 
egyes pathológiai esetekkel még a leg- 
előrehaladottabb tudomány is tehetetle
nül fog szemben állani. Sohasem fogjuk 
tudományunkkal az elhalt sejteket életre 
ébreszteni, vagy az elváltakat újra egye
síteni ; sohasem fogunk a hallucináló 
agy velejének dúczsej tjeire közvetetlenül 
hatni.

Igaz ugyan, hogy már abban a hely
zetben vagyunk, hogy némely sejt proto

plazmájában bizonyos anyagokkal vál
tozásokat idézhetünk elő, a melyek
— habár tulaj dónk épen i lényegök 
ismeretlen —  fiziológiai hatásokban nyi
latkoznak. így hat közvetetlenül számos 
alkaloid, így az alkohol, éther, chloro- 
form, továbbá az ozon, curare, digi- 
talin stb. némely dúczsejtcsoport anya
gára, az idegek és izmok rostjaira; a 
pilocarpin, arzenikum, jód egyes mirigy- 
sejtekre, a phosphor a csont növekedé
sére. Azonban, ha az eddig ismert 
eseteket elemezzük, miféle haszna ma
rad ezekből a therapiának? A brom 
meggátolja kis időre az epileptikus ro
hamok kitörését, de nem távolítja el a 
központi agyrendszerből azt a folyama
tot, a mely keletkezésöket okozza.

Az alkohol mérsékelt adagban fel- 
gerjeszti az agy, a szív tevékenységét, 
de nem gyógyít meg egyetlen egy oly 
kóros állapotot sem, a mely miatt az 
alkohol beadása épen szükségessé válnék.

A morfium enyhíti a neuralgia fáj
dalmát, de nem távolítja el az okozó 
átalakulásokat. A digitalin eltávolítja 
ideig-óráig a szívizmok gyengeségét, a 
tachycardiát és az arhythmiát, de nem 
akadályozza meg visszatérésüket, nem 
távolítja el nagyobb vagy kisebb ana
tómiai okukat, hogy a normális állapot 
ismét bekövetkezhessék.

Az olyan hatás, a milyent a jód a 
paizsmirigyre és a gummára gyakorol, 
még leginkább látszik az igazi, mintegy a 
mi szereinkkel előidézett gyógyulásnak 
megfelelni. Meg kell azonban vallanunk, 
hogy e folyamat lényege még telje
sen homályos. És az eredmény még 
ekkor is csak az, hogy a kóros állapot 
visszafejlődését a szó szoros értelmében 
a szervezet maga végezte. Persze, jód
dal elért eredményekhez hasonló ered
mények közelebb hoznák az orvosla
tot az eszményihez, de hát mily el
enyésző csekély az ilyen esetek száma ? 
Reméljük, hogy szaporodni fognak.

Vájjon olyan eszmemenet, mint a mi
lyet Ró b e r t  Ko c h  az ő tuberkulin- 
kutatásaiban megkezdett, czélhoz fog-e 
vezetni, azt a klinikai tapasztalat még
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csak-ezután fogja megállapítani. Az or
voslat talán ezen az úton fog előbbre 
haladni. Nagy feladat, a mely a leg
jobbak munkájára érdemes. Egyelőre 
azonban minél inkább tökéletesednek 
ismereteink, annál inkább be kell lát
nunk, hogy az orvos csak szolgája a 
természetnek, de nem mestere. Mind
amellett, bár kilátásunk annak lehető
ségére, hogy a kóros folyamatokon 
uralkodhassunk, egyelőre igen korlátolt, 
még sincs az orvoslat a tétlen bámu
lásra kárhoztatva, vagy arra, hogy a dol
gokat a magok folyására hagyja. Ha 
nem is lehet mestere a természetnek, 
kövesse azt legalább és figyélje meg 
híven. Ez alapelv megőrzése rejti magá
ban a segédkező tudás valódi haladását, 
s ez adja meg a valóban nagy orvosok 
titokzatos sikereinek kulcsát.

Kutassuk a betegség keletkezését 
és nemét pontosan, és állapítsuk meg, 
hogy a szervezet az egyes bántalmakát 
minő módon és minő föltételek alatt 
győzi le, vagy egyenlíti k i ; továbbá, ha 
lehet, ezen folyamatot és föltételeit czél- 
szerűen segítsük elő és mindenek előtt 
ne ártsunk : ez az az út, a melyen a gyó
gyítás jelentékeny és jó eredményt ér
het el. A történet kétségbevonhatatlanul 
bizonyítja, hogy a tudományos meg
ismerés módszereinek gyarapodásával 
párhuzamban halad a beteg ágyánál ér
vényesülő gyakorlati ügyesség is. Egyes 
kivételek a tényekkel szemben mitsem 
bizonyítanak ; a kivételek csak esetleges
ségek, esetlegességeket pedig nem sza
bad számításba vennünk,, ha tudomá
nyunk határait tudatosan akarjuk ki
terjeszteni.

Engedjék meg, hogy ennek illusz
trálására csak egy példát említsek. A 
szívbillentyű fogyatkozását sohasem tá
volíthatjuk el. De hát akkor hogyan le
hetséges, hogy a beteg, a bajával szük
ségképen járó vérkeringési zavarok da
czára, néha éveken át munkabiró és 
látszólag egészséges ? Ennek oka az 
egyes szívszakaszok kiegyenlítő hiper- 
trofiájában van; maga az életmentő hiper- 
trofia pedig ismét szükségképeni fizioló

giai következménye ama vér keringési 
változásoknak. Ha ezt beismerjük, ha 
beismerjük továbbá, hogy a hipertrofia 
foka épen megfelel az azt okozó, és ál
tala majd kiegyenlítendő vérkeringési 
bántalmaknak, abból a gyógyítás tu
dománya számára következő eredményt 
vonhatjuk l e : először, hogy a hipertro- 
fiát egyes beavatkozásokkal, mint azt 
már egyszer megpróbálták, ne távolít
suk el; másodszor, hogy távoltartsuk 
mindazt, a mi fejlődésére károsan hat
hatna ; harmadszor, hogy ne vállalkoz
zunk ama hiábavaló kísérletekre, hogy 
a szívet addig, a míg a kiegyenlítődés 
még folyamatban van s még arra a szív 
maga is képes, izgató szerekkel — le
gyenek azok bármilyenneműek — elő- 
sítgessük. A szervezet megtette a maga 
teendőjét, mi ügyetlen kezünkkel csak 
zavarhatnók munkáját.

A természetes kiegyenlítődéseknek 
és alkalmazkodásnak a kóros folyama
tok tág ismeretén alapuló s a különböző 
állapotokhoz alkalmazott, egyre töké
letesedő támogatása azon útak egyike, 
a melyen az orvoslatnak haladnia kell, 
ha tevékenységének mezejét kibővíteni 
akarja. Az orvosi tudomány annak föl
ismerésével, hogy a már kifejlődött kóros 
folyamatra csak részben, vagy épen- 
séggel nem bír hatni, a legutóbbi 
időben egy egészen új térre lépett, a 
hol már ma is áldásos és becses ered
ményt ér el. Minthogy pedig a legtöbb 
esetben nincs, és valószinűleg nem is 
lesz hatalmunk arra, hogy a kifejlődött 
betegségeket meggyógyítsuk, annál kény
szerítőbb az a feladatunk, hogy a beteg
ség bekövetkezését megakadályozzuk, a 
betegség okát felismerjük és ártalmat
lanná tegyük.

De vegyük e feladatot a legtágabb 
értelemben; ne vonatkozzék az csak a 
fertőző betegségektől való megóvásra* 
és az se történjék egyedül orvosrendőri 
úton, hanem terjedjen ki mindarra, a mit 
rendesen gyógyításnak szoktunk nevezni; 
mert behatóbb megfontolásra kitűnik, 
hogy az egyszersmind a betegségek for
rásának megsemmisítéséhez vezet.
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Mikor a megivott marólúg hatását 
azonnal beadott eczettel közönyösítjíik, 
vagy a Sarcoptes scabiei-t (rühatkát) kül
sőleg alkalmazott szerrel megöljük, csak 
a betegség előidézőjét tettük ártalmat
lanná, de nem gyógyítottuk meg a gyo
mor sebét, vagy a bőrbetegséget. De 
ebben a felfogásban még tovább is kell 
mennünk, még az úgynevezett speczi- 
fiküs szereknek gyógyító hatását is e 
felfogás alá kell foglalnunk. így minden 
arra vall, hogy a maláriának chininnel 
való kezelése aetiológiainak tekintendő. 
Ez az alkaloid a vérsejtek és a lép szö
vetének már kifejlett elváltozásait nem 
gyógyítja meg, de megöljük vele a 
mikróbokat, a mire azután a szövetek 
kóros folyamata is gyógyulásnak in
dulhat.

Valamint a sav a marólúgot, a gyo
mor megbetegedésének okozóját teszi 
ártalmatlanná, épúgy teszi a chinin a 
mikróbokat a vérben ártalmatlanokká.

És semmi esetre sem alaptalan az 
a remény, hogy az idő előbb-utóbb 
még számos más fertőzés előidézőjének 
is meghozza a maga speczifikus ölőszerét. 
A - baj előidézőjének megsemmisítése 
után a természet rendes folyása is meg
hozza a betegség gyógyulását, tífusz ese
tében a bélfekélyeknek, szamárhurut 
esetében pedig a bronchitis gyógyúlását. 
Lehetséges, hogy e haladást a véletlen 
adja az orvos kezébe, mint a chinint 
malária, a szaliczilt a rheumatismus ellen. 
De teljes jogunk van föltenni, hogy a 
rendszeres kutatásnak itt is meglesz a 
maga eredménye. A jelenkor számos 
munkásának sikeres vizsgálatai nagy 
reményekre jogosítanak. És habár a 
vélemények küzdelme még ingadozik 
is, habár az eddig elért siker csak az 
állatokon megfigyelt kórtünetekre szo
rítkozik is, annak még sem áll semmi
féle benső ok útjában, hogy ugyanazon 
eredmények az emberen is elérhetők ne 
legyenek.

És ha a kóros folyamatok gyógyítá
sában korlátot szab is az orvosnak az 
a lehetetlenség, hogy az életműködése
ket kénye kedve szerint megváltoztassa,

hogy a betegségek ellen való védeke
zés esetében is véghatárokra bukkan: 
azért munkálkodásának tere még ko
ránt sem ér véget. Tevékenységének 
még mindig igen fontos és jelentős 
tere marad: a betegség szimptornai
nak kezelése. A gyógyszerészeti készít
mények túlnyomó része épen e czélnak 
szolgál; ennek szolgál igen számos eset
ben az ásványvizeknek és fürdőknek 
használata, valamint az elektromosság
nak és más egyéb orvosi segédeszköz
nek alkalmazása. Nem kell azért kicsiny
lenünk áz orvoslat ezen részének fon
tosságát sem. A betegre nézve legtöbb 
esetben egészen közönyös, vájjon ez 
vagy amaz anatómiai, vagy funkczionális 
változás okozza-e betegségét; rá nézve 
az a fő, hogy ne szenvedjen, hogy baja 
ne zavarja tevékenységében és ne rövi
dítse meg életidejét! De nemcsak ez, 
hanem van itt még valami más is, a mi 
a dolog érdemére vonatkozik. Egyedül 
a szimptomatikai kezelés teszi gyakran 
lehetségessé a természetes meggyógyu- 
lást: ez segít át a betegség lefolyásának 
életveszélyes epizódjain. És valóban 
senkisem fog kicsinylő Ítéletet mondani 
a szimptomák kezeléséről, a kinek az 
orvos tudatos működése kedves életet 
mentett meg, a melyre a tiido oedemája, 
a szív kimerülése már-már a halál bé
lyegét sütötte rá. És e tekintetben az 
orvoslat nemcsak képes nagy haladásra, 
hanem tényleg és pedig igen örvendetes 
módon halad is jelen korunkban. G r i e- 
s i n g e r még mintegy 30 évvel ezelőtt 
arról panaszkodott, hogy a láz forróságá
val szemben milyen tehetetlenül állunk, 
ma pedig már — hála a hideg vízzel 
való kezelésnek és egy egész sor anti- 
piretikus szer fölfedezésének —  abban a 
helyzetben vagyunk, hogy a tifuszos be
teg testének melegét még hosszabb ideig 
is csaknem a normális hőfokon tarthat
juk. De ne ámítsuk magunkat igen az 
ebből háromló haszonnal, hanem jegyez
zük meg jól, hogy az antipirisis is csak 
a szimptomára hat, s azt is mindig 
csak kérdéses módon, és sohasem ma
gára az alap folyamatra. Az altató sze

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



'540 A GYÓGYÍTÁS HATÁRÁRÓL.

rek -ősrégi királyához, az ópiumhoz, 
Jiány újabb alkalmas szerrel nem já
rult a legutóbbi-néhány év! Továbbá 
az antiszeptikumok nagy tömege, a pilo- 
carpin, cocain, diuretin és sok más. Ép 
olyan termékeny a jelenkor a szimpto
matikus gyógyítások életbeléptetésében 
i s : emlékezzünk meg e tekintetben csak 
a pneumatikus készülékekről, a gyomor 
kiöblítéséről.

* Mindenütt élénk élet, újult munka! 
Sarjadzó vetés és érett termés i s ! És 
mégis milyen alázatosan kell szerény
kednünk. Minden emberi élet, mely idő 
előtt véget ér, minden egyes betegség 
által életmunkájában akadályozott em

ber emlékeztet bennünket: íme, a gyó
gyítás határai! És, a mi ennél is le- 
verőbb, ez az, hogy egyes korlátokat 
sohasem fogunk eltávolíthatni, magokon 
az életműködéseken sohasem fogunk 
uralkodhatni. Mmunkálkodási terünk 
határkövét csak kijebb és kijebb szorít
hatjuk egyes, ponton. De bármennyire 
lassan haladjunk is, bár hány visszaesést 
éljünk is meg, a szüntelenül előre való 
törekvésre az az egy fog bennünket ser
kenteni, és vezérlő csillagul mindig az 
az egy fog nekünk világítani, hogy az 
emberiség szolgálatában munkálkodni 
legnemesebb feladata az embernek!

J. J-

H á ziá lla ta in k  ered ete .

Néhány' évtized óta a nyelvészek is 
iparkodnak az jember és háziállatainak 
eredetét kimutatni és nevezetes, hogy 
vizsgálataikban arra a fontos ered
ményre jutottak, hogy az európai ember 
legtöbb háziállatjával együtt keletről, 
Ázsiából származik és így egyes termé
szettudósok állítását részben megerősí
tették.

A domesztikáczió kezdetéről —  írja 
Dr. O t t ó *  — legkülönfélébb nézetek 
vannak elterjedve. Az ember művelő
désében már valószinűleg az a haladás 
is, a mely őt a többi állatoktól meg
különböztette és körükből kiemelte, 
arra ösztönözte, hogy egyes háziállatok 
szerzését megkisértse. Ázok az emberek, 
a kik legelőször vadállatokat szelídítet
tek, e czélra — W i l k o m m  szerint —  
okvetetlenül csak olyan állatokat választ
hattak, a melyeknek nagy alkalmazkodó 
tulajdonságát észrevették. W a g n e r  
azt hiszi, hogy az embernek, mielőtt a 
kutya megszelídítéséhez fogott volna, 
előbb be kellett látnia azt a nagy hasz
not, a melyet ez az állat más állatok

* »Zur Geschiclite dér altesten Haus- 
thiere« czímű művében.

őrzésével és megfogásával hajt; ép 
azért lehetetlennek tartja B u f  f  o n 
azon állítását, mintha az első háziállat 
a kutya lett volna,. sőt tovább menve, 
háziállataink megszelídítését is teljesen 
fölöslegesnek hiszi. Az kétségtelen, hogy 
ahhoz, hogy az ember valamely álla
tot személyéhez kössön, egyáltalában 
nem szükséges ismernie alkalmazkodás
beli képességét vagy azt a hasznot, a 
melyet az illető állat esetleg később haj
tani fog. A domesztikáczió első kísérle
tét rendesen nagyon bonyolultnak tart
juk, pedig az olyan egyszerű, a milyen 
egyszerű csak lehet. A szelídítés legelső 
kísérlete nem volt az elmúlt idők előre
látó nagy szocziálpolitikusainak műve, 
hanem csak az ember társadalmi ösz
töne, vagy véletlen szeszélye idézte elő, 
illetőleg kezdeményezte, és csak később, 
midőn az ember belátta a megszelídített 
állat hasznát, gondolt tenyésztésére is. 
Ezt legszebben láthatjuk egyes dél
amerikai és délafrikai vadon élő népek
nél, a kik —  P ö p p i g szerint —  való
ságos mesterek a különféle állatszelídítés 
művészetében és nevezetes, hogy a meg
szelídített állatokat játszótársoknak te
kintik. R a t z e i  kimondhatónak véli,
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hogy az ember, midőn a műveltség leg
alacsonyabb fokán van, először mindig 
csak azt cselekszi, a mihez kedve van, 
a hasznosat pedig szabály szerint csak 
akkor műveli, mikor a szükség készteti 
rá. Ebből magyarázható azután, hogy a 
legalacsonyabb műveltségű népek csak 
egy háziállatot ismernek, a kutyát, a 
mely állat hű és állandó kisérőjök, ha
bár a kutya az embernek művelődése 
eme fokán vajmi kevés hasznot hajthat

Műveltségünk magaslatáról nézve, 
könnyen elhisszük, hogy az ember, 
abban a korban, midőn a szelídítés leg
első kísérleteivel volt elfoglalva, rosz- 
szul fölfegyverzett és ügyetlen teremtés 
lehetett. Kőbaltával vagy íjjal kezében 
kevésbbé volt olyan ura a helyzetnek, 
mint mi, a kik az állatok elejtésére 
vagy megfogására a legkülönfélébb és 
legbonyolultabb szerkezetű eszközöket 
használhatjuk. E tekintetben a mai vad 
népeknél láthatjuk, hogy milyenek le
hettek az állapotok az ősrégi időben. 
Ott vannak pl. a busmánok, a kik oly 
ügyesen tudják kivetni a hurkot, hogy 
a gyorsan futó struczból is sokkal 
többet ejtenek el. mint a mennyit a fe
hér ember legjobb puskájával s a leg
gyorsabb lovon haladva hatalmába kerít
het. A folytonos gyakorlat a vad népek 
érzékeit majdnem a vadászkutya érzé
keinek élességéig fohozhatja és így olyan 
eredménnyel tudnak vadászni, a mely a 
legválogatottabb gyilkoló szerszámokkal 
ellátott európaiakat is bámulatba ejti. 
Hozzájárulhatott még, hogy az ember a 
kutyát társul véve, esetleg egy falkából 
akármelyik állatot is megszerezhette.

Az állatoknak az emberhez való 
odaszokása mindenesetre egészen vélet
lenül történt és csak hosszabb időközök
ben folyhatott le sokszoros, minden 
összefüggés nélküli kísérletek alapján. 
Esetleg megtörtént, hogy valaki talált 
egy fiatal állatot, melynek anyja vélet
lenül elveszett, vagy maga az ember va
dászaton elejtette. A kicsikét megsaj
nálva, kíváncsiságból, játékösztönből, 
vagy talán részvétből haza vitte és csa

ládjában fölnevelte. Hasonló eset szász- 
szor is ismétlődhetett, még mielőtt két 
ilyen az emberi lakáshoz szoktatott állat 
párosodott volna, és mielőtt e szelidítés 
oly gyakorivá vált, hogy az ember a 
tervszerinti tenyésztés jó oldalaira is reá
jöhetett. Ily képen azután az ember szá
mos állatot szelídíthetett meg, a melyek 
közül természetesen csak azok válhattak 
igazi háziállatokká, a melyek természete 
alkalmas volt az emberhez való köze
lebbi csatlakozásra és az emberrel való 
együttélésre.

Ez a nézet nagyjában bizonyára 
megfelel a tényleges eseményeknek, ép 
azért az európai háziállatok száma min
dig csekély volt. Mindössze a kutya, a ló, 
a tulok, a juh, a kecske, a disznó a meg
szelídített állat. Ezek az állatok már az 
őskorban is mint háziállatok szerepeltek 
és a számuk sohasem fog igen emel
kedni. C u v i e r hangsúlyozza, hogy 
egyik állatfaj sem válhatott addig házi
állattá, míg a természetben a társas 
együttéléshez nem szokott, mert a társas 
ösztön megszelídítésöknek egyik legfőbb 
alapföltétele. Ezt a történelem fényesen 
igazolja, mert az ember nem az egyes 
családokban élő állatokat hódította meg 
magának, hanem a nagy társaságokban, 
falkákban élő állatok közül választotta 
ki háziállatait. Ez állatok azután az em
bert társaságuk tagjainak, mintegy ve
zérüknek tekintették. Az ember összes 
művészete tehát tulajdonképen csak 
abban áll, hogy fölvéteti magát ez álla
tok társaságába és így ha egyszer paj
tásukká vált, akkor bizonyára nem
sokára fejőkké is lehet. És mentői in
kább mentette fel az ember ez állatokat 
táplálékuk megkeresése alól, annál ke
vésbbé lettek önállók és annál inkább 
simultak és szoktak azután gazdájokhoz.

Ha . csakugyan igaz az, hogy az 
árjáknak Ázsiából • Európába való be
vándorlása csak mese, mihez különben 
azóta, mióta T r a u b e  az állítólagos 
ázsiai anyagból készült nefritbalták anya
gának termőhelyét Sziléziában, Zopten 
mellett megtalálta, semmi kétség sem 
férhet: akkor nyilvánvaló, hogy az a
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nézet, a mely a háziállatok hazájául 
Ázsiát tünteti fel, szintén nem lehet 
megokolt. Már D u p o n t  is talált a 
belgiumi, barlangokban a kihalt vastag
bőrű emlősök maradványaival együtt 
tulok-, juh- és kecskecsontokat és a 
czölöpépítményi leletek is hasonlót bi
zonyítanak. De e fontos adatokat nem 
tekintve, máskülönben sem tételezhető 
fel, hogy egy ősnép hazája egyszersmind 
háziállatjainak hazája is legyen. Nagyon 
helyesen mondja Ot t ó ,  hogy valamely 
kultúrnép hazája, igen csekély kivétellel, 
sokkal nagyobb kiterjedésű, mint az ős
világban otthonos egyes emlős állat
nemnek hazája. Egy kultúrnép eleinte 
csak szűk határok közt élhet; később 
e határok oly mértékben tágulnak, 
mint a mily mértékben a nép műveltsége 
emelkedik. Az állatvilágban épen ennek 
az ellenkezője észlelhető, a mennyiben 
az állatok kezdetben nagy területeket 
kalandoznak be, a melyek a kultúra 
emelkedésével egyre szűkebbre szorul
nak. Ha valamely hasznos állatot egy 
kültúrnépnél először látunk feltűnni, 
meg fogjuk tudni azon országot, a 
melyben az illető állatot háziállatként 
használták. Ebből azután nagy való
színűséggel még arra is következtethe
tünk, hogy ez a kultúrnép az általa meg
szelídített állat kiterjedési területén 
belül lakott, azt azonban nem mondhat
juk, hogy ez állat őshazája az illető nép
törzs eredeti lakóhelyén belül van. Áz 
állatok, ép úgy mint a növények, el
terjedésükben nincsenek alávetve poli
tikai és néprajzi vagy geográfiái hatá
roknak. Ha tehát valamely állatnak el
terjedését akarjuk meghatározni, bizo
nyos területegységekre van szükségünk. 
Ilyenek pl. W a 11 a c e zoogeografiai 
régiói. Hogy mennyire különböznek az 
állatföldrajzi határok a közönséges poli
tikai és földrajzi határoktól, azt eléggé 
bizonyítja a mediterrán subregio, a mely 
három világrészre kiterjedve magában 
foglalja déli Európát, Afrika északi ré
szét, Kis-Ázsiát, Iránt és Észak-Arábiát. 
Zoogeografiai tekintetben tehát az illető 
háziállatok nem európai vagy ázsiai ere

detűek, hanem palearktikus származá
súak, a mennyiben úgy Európában, mint 
Ázsiában, kivé vén Ázsiának déli részét, 
mely a keleti (orientális) régióhoz tarto
zik, ugyanazon természeti viszonyok hat
nak az állatvilág elterjedésére, a miért 
is a nevezett földrészeket a paleark
tikus régióba foglalhatjuk össze. Házi
állataink vadon élő elődei tehát zoo
geografiai szempontból nem csupán 
Ázsiában, hanem Európában is él
tek, ép azért nem tehető fel, hogy az 
árják Európába való bevándorlásuk al
kalmával magukkal hozták volna föld
részünkre az illető háziállatokat is, vagy 
hogy háziállataink egyedüli őshazája 
Németország lett volna. Ha be lehetne 
bizonyítani, hogy az illető állatok az ár
jáktól függetlenül Németországban is 
megszelidíttettek, akkor a legrégibb 
háziállatoknak európai honosságához 
semmi kétség sem férne. Ez azonban 
semmiféle okkal sem igazolható föltevés, 
a mi pl. a kutyára nézve teljesei! hibás 
is. Ebben az előítéletben szenvednek 
mindazon nyelvészeti vagy történet
bölcsészeti kutatók, a kik összehasonlító 
nyelvészet, vagy egyes ó-kori szerzők 
művei alapján iparkodnak háziállataink 
ázsiai származását kimagyarázni. Házi
állataink származásának kimutatására 
egyedül csak az összehasonlító csonttan 
szolgáltathat adatokat; a nyelvészeti 
tanulmányoknak, szómagyarázatoknak, 
vagy hagyományoknak ez ügyben nin
csen semmi értékök.

A mi az egyes háziállatok ősfajait 
és hazájokat illeti, arra nézve igen vilá
gos és áttekinthető összeállítást ad 
Dr. O t t ó  az eddigi természettudomá
nyi kutatások alapján.

A kutya ősei —  a paleontológusok 
egyhangú véleménye szerint —  honi 
földön éltek. Egyes fajták esetleg, mint
— S c h a f f h a u s e n  szerint —  a 
juhászkutyák eredetileg vad állapotban 
nem is fordultak elő, hanem egyenesen 
a farkastól származnak. E mellett szól 
számos okon kivül az is, hogy még 
napjainkban is találhatók olyan indián
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néptörzsek, a kik szelídített farkasokkal 
mennek vadászni.

A. szarvasmarha részben európai, 
részben talán afrikai eredetű. Ázsiai 
■származása semmivel sincs beigazolva. 
N e h r i n g vizsgálatai szerint az ős tu
lok (Bős primigenius) az ő varietásaival 
együtt tekinthető a szarvasmarha ős
alakjának, mely állat elterjedésének fő 
tere, mint az őslénytani adatok bizo
nyítják, Európa volt.

A juh , meg a kecske kihalt és élő 
alakjai elterjedésöknél fogva paleark- 
tikus állatoknak tekinthetők, a me
lyek épúgy találhatók Európában, mint 
Ázsiában.

A házi disznó határozottan a vad
disznótól származik. Egy időben úgy 
látszott, mintha származását a Svájcz 
későbbi kőkorszakának turfabeli disznó
jára lehetne visszavezetni, de N e h r i n g 
kimutatta, hogy a turfabeli disznó nem 
is külön faj, hanem csak a közönséges, 
európai vaddisznónak kezdetleges do- 
mesztikáczió útján kissé elfajult utódja. 
A vaddisznó hazája — mint ismeretes
—  Európa.

A mi végre a lovat illeti, a melyről 
igen sokáig azt hitték, hogy Ázsiából 
származik, európai honossága mind
inkább kiviláglik. Legrégibb állataink 
egyike sem részesült —  mint O t t ó  
írja —  oly pontos és kimerítő kutatás
ban, mint épen a ló. .A berlini kir. gaz
dasági főiskola nagyszerű állattani gyűj
teménye alkalmat adott N e h r i n g-nek

arra, hogy pontos mérések alapján ki
mutassa a mostani és a kihalt ló közti 
viszonyokat és az összefüggést. Vizs
gálataiból kitűnt, hogy a közönséges 
igás lovunk a vad diluviális lótól szár
mazik, a melynek létét N e h r i n g 
már bebizonyította; továbbá, hogy a 
háziló kisebb és csinosabb fajtái rész
ben Ázsiából, részben pedig a diluviális 
ló kisebb fajtáitól erednek. A nemes 
keleti lovakat már a legrégibb történeti 
időktől kezdve folyton szállítják Euró
pába és azóta a fajták folytonos keresz
teződése és azon számos kisérlet követ
keztében, a melyek a rosszabb fajták 
javítására czéloznak, e keleti fajták véré
ből pár csepp, úgyszólván, még a leg
utolsó paraszt gebében is megvan. Ama 
föltevés, hogy Európa összes lovai Ázsiá
ból kerültek hozzánk, arra vezetendő 
vissza, hogy tulajdonunkat annál értéke
sebbnek szoktuk tartani, minél távolabb 
vidékről került hozzánk. N e h r i n g 
alapvető kutatásai után háziállataink 
egyike sem kívánhatja magának jogo
sabban az európai honosságot, mint 
épen a ló.

Mindezekből láthatjuk tehát, hogy 
az árja néptörzseknek Európába való 
bevándorlása összes háziállataikkal, mű
veltségűkkel és növényeikkel együtt tu
lajdonképen nem egyéb, mint a fantázia 
szüleménye, a melyet különben az újabb 
és a legújabb természettudományi kuta
tások határozottan meg is hazudtolnak. 
(Gaea 1891.) D r .  V A n g e t ,  J e n ő .
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A sorghum -czukor. Az észak- 
amerikai Egyesült-Államokban már évek 
óta nagyszabású kísérleteket végeznek 
a czélból, hogy kitalálják a módját, 
miképen lehetne a czukorczirokból- 
(Sorghum saccharatum Pers) legkedve
zőbben czukrot készíteni. E kísérletek
nek gyakorlati eredményűk is van annyi
ban, hogy újabb időben több sorghum- 
czukorgyár keletkezett. Ezek legtöbbje 
kénytelen volt ugyan munkáját kelet
kezése után rövid időre megszüntetni, 
mindamellett azonban a kísérletezés, az 
állam leghathatósabb támogatásával to
vább folyik és azért talán nem felesleges, 
az idevágó szakirodalom nyomán, e tö
rekvésekről és magáról a növényről 
egyet-mást elmondani.

Az Egyesült-Államokban már a 
negyvenes években tettek kísérleteket e 
czirok értékesítésére, de csak kevés 
eredménnyel. 1853-ban a washingtoni 
szövetségi kormány nagyobb mennyi
ségű magot osztott ki kísérletezés czél- 
jára földbirtokosok és tudósok között. 
Azóta mind jobban elterjedt művelése és 
ma már az Unió-nak minden egyes he
lyén termesztik, a hol csak megterem.

A czukor előállításának ezélj ából 
tett kísérleteknek csak a hetvenes évek 
óta van gyakorlati fontosságuk, a mikor 
ugyanis az első sorghum-ezukorgyárak 
keletkeztek. E gyárak keletkezését na
gyon elősegítette a szövetségi kormány, 
a mely nemcsak hogy maga is kísérle
teket végeztetett, de nagyobb pénz
összeggel is támogatta az idevágó törek
véseket, azonkivül még jutalmat is adott 
az új gyáraknak. A legújabb amerikai 
vámtarifa szerint is minden kilogramm 
sorghum-czukor után, a mely az Egye

sült-Államok területén 1890 julius elsejé
től 1905 julius elsejéig készül, meghatá
rozott pénzbeli jutalom ( i s/4 — 2 cents) 
fizettetik.*

Mindamellett a sorghum-ezukoripar 
még eddig nem igen tud eredményt fel
mutatni. Az 1879 óta alapított gyárak 
legtöbbje kénytelen volt, egy-két évi 
fennállás után, működését megszüntetni, 
úgy hogy jelenleg egész Amerikában 
csak 3 vagy 4 gyár foglalkozik sorghum- 
ezukor gyártásával. A kísérletek azon
ban, igazi amerikai szívóssággal, még 
mindig tovább folynak.

A czukor-czirok egyéves növény, a 
mely termékeny talajt kiván és íiagy 
meleget kibír. A növény rendesen 90 °/0 
levet ad, a melyben körülbelül 16% 
szilárd anyag és mintegy 10% czukor 
van. A czukortartalom azonban nagyon 
változó, a mi a gyártásnak nagy kárára 
van. így pl. 55 elemzés adatai sze
rint találtak a sorghumban 6— 11% 
nádezukrot (középértékben 9*5 °/0 -ot);
1—'6*5 % invert-ezukrot (középérték
ben 3°/0-ot) és 13— 17% szilárd anya
got (középértékben 16 % -ot).

A legnagyobb nehézséget a sorghum 
feldolgozásában az okozza, hogy a nád- 
ezukor a növény levágása után csak
hamar invertálódik, azaz a nádezukor 
rovására szaporodik a kristályosodást 
akadályozó invertezukor. így péld. egy

* Néhány évvel ezelőtt Kansasban egy 
társaság kis ezukorgyárat állított, a mely 
nagy mennyiségben szállított kifogástalan 
sorghum-ezukrot és fölvette persze az érte 
járó jutalmat. Csakhamar kitudódott azon
ban, hogy a gyárban nem is csináltak czuk
rot, hanem kész czukrot vittek be és ki
vitték mint állítólagos sorghum-ezukrot. A 
nagy jutalom így tiszta haszon volt.
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esetben, midőn a czirok nedves időben 
három napig levágva a mezőn maradt, 
8°/0 invertczukrot. és csak 2 % nád- 
czukrot találtak. Ennélfogva a czirokot 
levágása után legkésőbb három nap alatt 
okvetetlenül fél kell dolgozni, mert kü
lönben czukorgyártásra hasznavehetet
lenné válik.

E czirok mindenütt megterem ott, 
a hol kukoricza természthető. Ha tehát 
sikerülne belőle ezeken a helyeken 
mindenütt czukrot nyereséggel előállí
tani, az Egyesült-Államok csakhamar 
annyi czukrot bírnának gyártani, a mely- 
lyel nemcsak saját szükségletüket fedez
hetnék, hanem még kivitelre is bőven 
jutna, pedig az Egyesült-Államokban 
évenként több mint egy millió tonna 
czukrot fogyasztanak, és azt most jó 
részben Európából kapják.

Az eddig szerzett tapasztalatok azon
ban azt bizonyítják, hogy nem mindenütt 
egyformán alkalmas e czirok czukor- 
készítésre. Az olyan éghajlat alatt termett 
czirok, a hol a középhőmérséklet június, 
julius és augusztus hónap ókban keve
sebb 250 C.-nál és a téli fagy már no
vember elején kezdődik, nem hasz
nálható a nevezett czélra, s így Észak- 
Amerika egy része nem alkalmas ter
mesztésére.

A sorghum-czukorgyár campagne-ja 
70, legfeljebb 100 napig tart. Azonban 
csak kevés gyár van abban a helyzetben, 
hogy ennyi időn át folytonosan munká
ban volna tartható, mert a nyersanyag
nak már említettem könnyű romlandó
ságánál fogva a gyár nem bírja az egész 
campagne-on át a szükséges és még el 
nem romlott nyersanyaggal magát el
látni.

A legújabb időben a washingtoni 
mezőgazdasági hivatal (Departement 
of Agricultur) chemiai osztályában 
Dr. W i 1 e y állami chemikus vezetése 
alatt a czirok feldolgozásának újabb 
módját dolgozták ki, a melyet a szak
lapok a következőkben ismertetnek.

A nevezett osztály jelentésé szerint 
a czukor feldolgozásában a legnagyobb 
nehézséget a nádban levő gummi-féle

anyagok leválasztása okozza. Szükséges 
volt tehát olyan eljárást keresni, a mellyel 
e gummianyagok leválaszthátók, úgy 
azonban, hogy a czukor oldva maradjon. 
Erre a czélra Wiley az alkoholt gondolja a 
legalkalmasabbnak, a mely ez anyagokat 
kicsapja. A jelentés szerint ez eljárás jÖ 
és a mellett olcsó is, mert áz alkoholt 
lepárlás útján újra vissza lehet kapni és 
a leválasztott gummianyagok elerjesztve 
szintén alkoholt adnak. Ajánlja a jelén- 
tés, hogy ezentúl a lé készítésére csak 
október és november hónapokat hasz
nálják, a levet pedig tegyék el a téli, 
illetőleg tavaszi hónapokra és akkor 
dolgozzák fel czukorrá.

Mindenesetre bevárandó, hogy 
mennyiben lesz az ajánlott módszer a 
gyakorlatban használható ; nagy kérdés 
azonban, vájjon lesz-e az olyan jó, mint 
a milyennek dicsérik. A czirokban a 
gummianyagokon kivül még keményítő, 
dextrin, invert-czukor és más egyéb 
anyagok is vannak. A dextrin ugyan 
alkohollal szintén kiválasztható, de ott 
marad még az invert-czukor, a mely 
még mindig nagy nehézségeket fog 
okozni. Szó férne még ahhoz is, hogy 
czélszerű lesz-e a levet hónapokon 
keresztül állni hagyni, a mely idő alatt 
az invertálódás valószinűleg folytatódik.

Az elmondottakból látjuk, hogy 
egyelőre nem kell attól tartani, hogy a 
czirok-czukor a nád-, illetve répa- 
czukorral versenyezzen, de azért érde
mesnek találtam ezt az ismertetést meg- 
irni annyival is inkább, mert nehány 
évvel ezelőtt nálunk is tettek kísérlete
ket a Sorghum saccharatum termesz
tésével czukorgyártás ezéljából. A kí
sérletek azonban, a melyeket gróf Szé
chenyi Imre végeztetett somogyvári 
urodalmában, nem adtak kedvező ered
ményt, úgy hogy jelenleg Magyarorszá
gon aligha termesztenek valahol ezukor- 
czirokot. D r .  S z i l a s i  J a k a b .

A „gyöngyösi kávé". Egy tag
társunk egy hüvelyes vetemény termését 
küldte be, azzal a tudósítással, hogy 
magvát pörkölve több helyen pótkávé

Természettudományi Közlöny. XXIIT. kötet. 1891. 35
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nak használják s egyszersmind kér
dezte, vájjon nem ártalmas-e az az 
egészségre.

E növény a Lupinus albus L. (L. sa- 
tivus Gártn.), melynek egy közeli roko
nát (Lupinus angustifolius), illetőleg mag
vait néhány évvel ezelőtt »gyöngyösi 
kávé« néven hozták kereskedésbe. Á 
L. albus hazája délnyugoti Ázsia és 
Európában a Földközi-tenger melléke. 
Már a rómaiak mívelték és zöldtrágyá
nak, lisztes, de keserű magvait pedig 
eledelül használták. Olaszországban, és 
kisebb mértékben egyebütt mai nap is 
mívelik. A XVI. században leginkább a 
Rajna vidékén, a XVIII. században Szász
országban tenyésztették. A más takar
mányhoz szokott marha a Lupinusok 
leveles szárát nem igen kedveli, sem a 
magvait; szoktatni kell hozzá.

A Lupinus albus valamint a többi 
Lupinus-fajok is magvaiknak gazdag 
protein* tartalmánál fogva kiváló táplátó 
értékűek. Á gazdasági termesztett növé
nyek között a Lupinusok magvai nitro
génben leggazdagabbak. A protein- 
testeken kivül a magvakban czukor, zsí
ros olaj, gummi és pektin fordul e lő ; 
azonfelül igen kevés keserű anyag és 
ásványi rész. A keserű anyag benne 
fehér, rhombos kristályú alkaloid, a lu- 
pinin, a mely kellemes gyümölcsszagú 
és keserű ízű anyag. Ezen kivül vannak 
még a magban folyékony alkaloidák is. 
Legtöbb alkaloidát tartalmaz a Lupi
nus Cruikshanskii, t. i. i*oo°/o-ot, ebből 
0*45 °/o folyékony és 0*55 °/0 szilárd 
alkaloida; legkevesebbet tartalmaz a 
Lupinus hirsutus, t. i. 0*02 °/,>-ot, mely 
mind szilárd alkaloid anyagból áll; a 
kettő között középhelyet foglal el a 
Lupinus albus, t. i. 0-51 °/0 összes alka
loida-anyagból o*o8 u/n folyékony és 
0*43 °lo szilárd. Az éretlen magvakban 
kevesebb az alkaloid, a hüvelyekkel 
azonban fordítva áll a dolog.

Ismeretes, hogy a Lupinus-magvak 
mérges hatásúak; a méreg az idegekre 
van hatással. Bár a tulajdonképeni mér
gező' alkatrészt, a ható anyagot mai 
napig sem ismerjük tökéletesen, mind

azonáltal nem lesz érdektelen az e tárgy
ról táplált eddigi nézeteket röviden föl
említeni. Egy időben akként találták, 
hogy a szilárd, valamint a folyékony 
alkaloidák maguk mérgezők; azt tapasz
talták, hogy a folyékony alkaloidák 
mintegy tízszer erősebb mérgező hatást 
eredményeznek, mint a szilárd. Újabban 
azonban A r n o 1 d-nak sikerült a mér
ges anyagot izolálni, s lupinotoxin-nak 
nevezte el.

Sajátságos, és a tulajdonképeni méreg
anyag kiderítésére irányt szabó lehet az 
a tapasztalat, hogy sok esetben a szántó
földeken termett Lupinus-magvak nem 
mérgesek, holott, ha később ugyanezeket 
a magvakat vetik el, az új termés eset
leg mérgesnek bizonyulhat. Azt hiszik, 
s közelfekvő a gondolat, hogy alighanem 
valamely gomba (baktérium vagy fer- 
ment-organizmus) játszik itt szerepet, 
mely a magban bomlási folyamatot 
idézve elő, egyik bomlási termékül e 
mérges anyagot (lupinotoxin) választja 
ki. Minthogy pedig ez a gomba is csak 
bizonyos kedvező körülmények között 
fejlődik s érvényesíti hatását a magban 
ép úgy mint a szárban: ha e körülmé
nyek hiányoznak, a Lupinusban az illető 
organizmus elmaradtával a méreganyag 
sem jut kifejlődésre.

Pörkölve többféle Lupinus-faj mag- 
vát elég gyakran szokták használni pót
kávénak. Hogy a pörköléssel a méreg
anyag szenved-e, és minő változást, erre 
nézve még kísérletekre van szükség.

I f j . S c h i l b e r s z k y  K á r o t .y .

F lam m arion jóslatáról. F i á m 
má  r i o n, az ismeretes nevű franczia 
író-csillagász, a Francziaországban és a 
brüsszeli, greenwichi és egyéb nyugot- 
európai meteorológiai állomásokon tett 
megfigyelések alapján azt a furcsa jósla
tot koczkáztátta meg, hogy egész Euró
pában egy új jégkorszak bekövetkezése 
várható.

A napi lapok különös buzgalommal 
terjesztették és variálták Flammarion 
jóslatát, úgy hogy ez az európai sajtóban
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akkora port vert fel, hogy egy szak
meteorológus érdemesnek tartotta a 
félrevezetett közönség tájékozására, a 
valódi tényállást, kevesebb fantáziával, 
de több alapossággal előterjeszteni.

H a n n ,  az ismert bécsi meteoroló
gus, az összes európai közép-hőmérsék\e- 
tek egybevetése alapján, konstatálja, 
hogy a hőfok folytonos csökkenése egy
általában nem tapasztalható, hanem 
igenis tapasztalhatók rövidebb*hosszabb 
ideig tart6 hideg-periódusok. A már több 
év óta tartó negativ eltéréseket nem úgy 
kell felfogni, mint a hogy Flammarion 
teszi, mert hiszen efféle állapotok már 
nem egyszer régebb időkben is elő
fordultak. A Hann-tól Ausztriára egybe
állított adatokból kitűnik, hogy az 
utolsó évtized mintegy 0*3— 0*4 fokkal 
hidegebb volt s hogy különösen Bécsben 
1888-ig a hőfok csökkent, most azonban 
már megint emelkedőben van. A lefolyt 
tél a leghidegebb volt 1837/8 óta; most 
a negativ eltérés 3*7 fok, akkor 3*8 
fokra rúgott. Az 1775 óta Bécsben 
folytatott meteorológiai megfigyelések 
szerint csak két tél volt, a mely ezeknél 
is hidegebb volt, t. i. az 1798/9-iki és 
az 1829/30-iki. Az utóbbi épenséggel 
feltűnő volt, mert a negativ eltérés 6*3 
fokot tett. Az 1890/1-ik tél a szigorú 
telek közt, 1775 óta, csak a negyedik 
helyet foglalja el.

Az a hideg-periódus, a melyben 
jelenleg élünk, 1886 óta uralkodik 
Közép- és Nyugot-Európában.

Gyakran állították azt is, hogy a 
földi időjárás a napfoltok tizenegy éves 
periódusával kapcsolatban van. Hann 
ezt is a bebizonyítatlan állítások nagy 
csoportjába sorozza. — .—

A hortenzia-virág. Tavai volt 
100 éve, hogy ezt az ismeretes szép 
dísznövényt eredeti hazájából, Khínából, 
Európába átplántálták. Az első példány 
1790-ben érkezett a londoni kew-garden 
híres botanikus kertbe, a honnan már 
sok dísz- és haszonnövény terjedt el 
egész Európaszerte. A virág nevét ren

desen Hortense királynétól származtat
ják, de ő a növény behozatalakor még 
gyermek volt. Igazság szerint C ó m 
ra er  s ó n  botanikus, a ki e növényt 
Khínában fölfedezte, adta neki e nevet, 
Hortense Barré barátnéja és útitársa 
tiszteletére. A hortenziának igen neve
zetes az az ismert sajátsága, hogy a 
vasas talajból e fémet magába szedi és 
azután vörös virág helyett kéket terem.

A leggazdagabb ezüstbánya, a
»Génié civil« szerint, most Ausztrália 
silvertoni kerületében, Broken Hillben 
van. Igaz, hogy a bánya területe nem 
nagyobb 120 hektárnál, de ez azután 
olyan gazdag eret rejt magában, hogy a 
bányatársaság, mindössze 6 3 millióm 
márka alaptőkével öt év alatt több mint 
79 millióm márka nyereséget zsebelt be. 
A bánya a most támadt város, Silvertown 
tőszomszédságában fekszik és mind 
Adelaideval, mind Port-Pirievel vas
pálya köti össze. 1890 julius i-ig 
mindössze 412,315 tonna érczet hoztak 
napvilágra s tonnája átlagban 1274 
gramm ezüstöt foglalt magában. Az 
ezüsttartalom az utóbbi időkben még 
növekedett is és most 1480 grammot 
tesz tonnánként.

Broken-Hillen kivül még több más 
ezüstbánya is van e környéken, úgy 
hogy itt nehány év alatt 50,000 tonna 
ólmot és 400 tonna ezüstöt bányász
tak ki. — .—

A világ kaucsukszükséglete.
Milyen rengeteg mennyiség ez, fogal
munk lehet róla, ha olvassuk, hogy Pá
rából hetenként egy gőzös 2 millió márka 
értékű braziliai kaucsukot visz ki. Az 
úgynevezett para-gummi az Amazon 
folyam völgyeiből származik, a hol a t̂ 
a gummi-fa (Siphonia elastica) nedvéből 
készítik. Ez a nedv a levegőn meg
alszik, mi közben körülbelül 30 százalék 
tejfelhez vagy túróhoz hasonló anyag 
válik ki. Ezt szabad tűz fölött füstölik és 
nyers gummi (gummi-szalonna) néven 
hozzák forgalomba. Minthogy a braziliai 
kormány a termesztett kaucsuk értékét
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számítva, 2 1 százalékának megfelelő adót 
húz, e czímen évenként 20 millió márka 
bevétele van a kincstárnak. (Chemist 
and druggist.) w .

Ú szó  szántóföldek K hínában.
Amint Cantonban, és a »mennyei or
szág« más helyein a túlnépesedés a 
vizen való állandó tartózkodásra kény- 
szeríté a lakosság tetemes részét, ép 
úgy reászorult helyenként a »köz
ponti birodalomnak« kontyos fia a 
mocsarak, vagy egyéb stagnáló vizek 
értékesítésére. E czélra április havában 
3— 4 méter hosszú bambusznádszálakat 
kötnek össze olyformán, hogy egy-egy 
rúd között 3 cm.-nyi hézag marad. Erre 
a tutaj szerű, körülbelül 2 m. széles al
kotmányra 3 cm.-nyi rétegben rizsszalmát 
és arra ismét körülbelül 1 o cm.-ig iszap- 
réteget borítanak. A tutajt valami nyu- 
gödt helyen kikötik, mire annak félüle- 
tén csakhamar egy ehető futónövény 
(Ipomaea reptans) nagy mennyiségben 
fejlődik. Hasonló módon rizst is ter
mesztenek az említett tutajokon, a me
lyeken e növény 60— 100 nap alatt 
megérik. Száraz idő vagy nagy áradás 
egyaránt nem bánthatja e sajátszerű 
úszó szántóföldeket. (Worlds progress.)

w .
Ö tvözetek előállításának új 

módja. Néhány évvel ezelőtt S p r i n g 
W.-nek sikerült különböző ötvözeteket 
olyformán előállítani, hogy az illető 
fémeket kellően aprítva és keverve 
rendkívüli erővel összenyomta. így pl. 
sikerült neki a bizmútot, ólmot, ónt és 
kadmiumt kellő arányban keverve 6000  
légköri nyomással a Wood-féle —  köny- 
nyen olvadó —  ötvözetté egyesíteni. 
Újabb időben H a l l o c k  W i l l i a m  a 
Spring-féle kísérletekből vont követ
keztetéseket megtámadja s azt állítja, 
hogy a Wood-féle ötvözet nem a renge
teg nyomás egyenes eredménye, hanem 
a keveréknek valamely helyén bizonyára 
magasabb hőmérséklet jött létre, a mely 
elegendő volt a könnyen olvadó (7 0 0 
C.-nál) fémkeveréket egyesíteni. Hallock 
kísérletileg is kimutatta, hogy a finomra

aprított és jól kevert fémek nyomás nél
kül is egyesülnek, ha a kész ötvözet 
olvadási hőmérsékletére hevítjük. így 
pl. ha 1 súlyrész kadmiumot, 1 súlyrész 
ónt, 2 súlyrész ólmot és 4 súlyrész biz
mútot —  finomra aprítva —  üvegcsőben 
forró vízben hevítünk, az ötvözet homo
gén gömb alakjában keletkezik; pedig 
tudjuk, hogy a felsorolt fémek ömlesz- 
tési pontjai a következők: 3 1 5 °, 2 3 o 
2 6 7 °  és 3 2 5 0 C. Látjuk, hogy e hő
mérsékletek mindegyike jóval magasabb 
mint a forró tízé.

Igen érdekes kísérletet tett Hallock 
a kálium-nátrium ötvözet előállításával. 
Ez az ötvözet tudvalevőleg már 6 0 C.-nál 
megömlik. Hallock most már azt találta, 
hogy az ötvözet azonnal keletkezik, 
mihelyt a két fém szobai hőmérsék
leten egyszerűen érintkezik egymással. 
Már néhány másodpercz múlva észre
venni, hogy az érintés helyén higany
hoz hasonló cseppek keletkeznek s egy
két. ára álatt néhány köbcentiméternyi 
mennyiségben állíthatjuk elő azt az ér
dekes ötvözetet. (Bulletin of the United 
States geological survey.) w .

A  zsír m egavasodása. A zsír 
megavasodásának gyakorlatilag is fon
tos kérdésével újabban E. R i t s e r t 
foglalkozott behatóan és a következő 
eredményekre jutott. A zsírfélék meg
avasodása lényegében csak a zsírnak 
a fény hatása közben végbemenő oxidá- 
lódása. Sötétben a zsír nem avasodik. 
Mennél több oxigén van jelen és men
nél intenzivebb a fény, annál gyorsabban 
avasodik a zsír. Ezelőtt azt hitték, hogy 
az avasodást bizonyos fajta baktériumok 
okozzák; de ez a föltevés tévesnek bi
zonyult, valamint az is, hogy az oxidá- 
láshoz a víz jelenléte okvetetlenül szük
séges.

Ha a zsírt teljes sötétben tartjuk, 
fölösleges oxigén jelenlétében sem ava
sodik meg; és ha az oxigén teljesen 
hiányzik, a legintenzivebb fény sincs 
hatással a zsírra.

A zsír elnyeli a szénsavat akár sö
tétben, akár világosan tartjuk. Ilyenkor a
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zsírok nem avasodnak, hanem faggyú- 
izűvé válnak. Nitrogénnel szemben a 
zsír nem változik. Mindezekből követ
kezik, hogy mennyire fontos a zsírfélék 
eltartásában a fénynek teljes kizárásáról 
is gondoskodnunk. Igazolja ezt az a régi 
tapasztalat, hogy a zsír szinig megtelt 
pléhszelenczékben hosszú ideig friss 
állapotban tartható. (Prometheus, 91; 
szám, 623. lap.) W.

A z üvegfajok oldhatóságáról 
hideg  vízben . K o h l r a u s c h  Strass- 
burgban e tárgyra vonatkozó vizsgálatai
ról egyik népszerű előadásban igen ér
dekes adatokat közölt. Kísérleteit oly mó
don végezte, hogy egy kis, körülbelül 
50 köbcentiméter tartalmú edénybe, 
mely igen tiszta desztillált vízzel volt 
megtöltve, az illető megvizsgálandó üve
get finom por alakjában telehintette, s 
azután az elegyet kissé felkavarva az elek
tromos áram ellen tanúsított ellenállásá
nak változását mérte meg. A méréshez 
rendesen Wheatstone-féle hídba iktatott 
telefont használt, mely rendszeren egy 
Ruhmkorff-féle szikraindító áramát ve
zette keresztül, hogy az áram váltakozó 
iránya által az elektródok polározódásá- 
nak zavaró hatását kiküszöbölje. A je
lenséget az előadásban is bemutatta 
galvanométer segélyével, és egy köny- 
nyebben oldható üvegpornak körülbelül 
késhegynyi mennyisége már közel egy 
méternyi kitérést idézett elő a nem na
gyon távolra felállított osztályzaton. A 
különböző üvegfajok oldhatósága meg
lehetősen különböző fokú, legnehezeb
ben oldódnak a sok ólmot tartalmazó 
flintüvegek, sokkal könnyebben a ká
lium, nátrium és mésztartalmú köny- 
nyebb üvegfajok. A feloldott üveg meny-

nyisége természetesen igen _csekély, leg
több esetben csak néhány milligramm 
egy liter vízre, sőt még ennél is keve
sebb ; de azért sikerült olyan oldatokat 
is előállítania, a melyek egy literben
2— 3 grammot is tartalmaztak. Az olda
tok spektroszkópi vizsgálata rendesen 
a nátrium, kálium és mész jelenlétét 
bizonyította; némely üvegekben a bá
rium és strontium jelenlétét is. Kohl* 
rauscht eme vizsgálatok megtételére 
főleg az indította, hogy a finomabb che
miai analízisekben használt üvegedények 
oldhatóságát kipuhatolja, mi ilyen ese
tekben, a melyekben a legkisebb idegen 
anyagnak az analizálandó anyaghoz való 
hozzákeveredése is nagy bajt okoz, kü
lönös fontosságú; másrészt pedig az a 
körülmény, hogy az optikai műszerek
nek gyakran igen költséges lencséi a 
rájok lecsapódó nedvesség miatt rövid 
idő alatt nagyon megrongálódnak, ha 
nem készítik a víznek leginkább ellent- 
álló üvegfajokból. Ezért főleg a jénai 
üvegtechnikai intézet optikai üvegeit 
használta vizsgálatainak anyagául.

H. B.

A kolorádo-bogár igazi táp lá 
léka. Amerikában Kansas állam Geary 
kerületében mintegy 18 év előtt egy új 
növény —  Solanum rostratum —  ho: 
nösodott meg, mely ott manap roppant 
mennyiségben fordul elő. Ugyanott évek 
hosszú során keresztül nagy pusztítást 
vitt véghez a burgonyában a kolorádo- 
bogár, a mi most tökéletesen megszűnt, 
ámbár a rovar manap is igen gyakori. 
Ennek okát abban keresik, hogy a rovar 
a Solanum rostratum növényben találta 
meg a tulajdonképi táplálékát, a hol 
pedig ez nincs, ott a burgonyára veti 
magát. (Die Natúr.) b. E.
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RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK.
289. M arha bogár őztató Bogár (Ré

mit s). (Kún Sz. Miklósról egy érdemes Ol
vasónk mostanában ezeket közlötte velünk, 
mellyeket mi tovább adni kötelességnek tar
tunk.) Rémit&nek nevezem ezt a’ kis álla
tot ; mert az Insectumok egész Classisában 
egy sints több, a’ melly az ő kitsinységéhez 
képest olly rémitő, és hatalmas dolgot vi
hessen véghez a’ Szarvas, Ökör, Bika, Ta- 
ránd, Jávor és egyéb nagy állatok körül, 
tsupán tsak egy hozzá éréssel, sőtt gyakran 
tsak dongásával; mellyet az ember te l je s 
séggel nem hall. — Nints olly bátor szívű 
marha, mellynek szíve el ne olvadjon, mi
helyt ez a bogár megjelenik. A ’ szabadon 
lévő marhák egyszerre felugranak fekvések
ből, eszek nélkül futnak, és. végre egésszen 
elfáradván megállnak, ’s azt sem tudják 
sokáig, honnan szaladtak el. Rettentőbb 
sokkal a megköttetett marhák állapotja, 
mellyet mi közelébb a szántás alkalmatos
ságával próba képpen tapasztaltunk. Ezek
nek fülök szüntelen résenn van, mindenfelé 
tekingetnek, forognak, azokra a’ Legyekre, 
vad-méhekre, Bögölyökre, vagy Pötsikékre, 
mellyek rajtok legelnek, keveset ügyelvén 
esznek, vagy pihennek: de ha a Rémits 
közel jár, a’ szörnyű ijedttség miatt mintegy 
a nyavalya láttatik őket tö rn i; senki sza
vára többé nem hallgatnak, a’ verejték őket 
kiveri, huggyoznak, és a* mit harmadnaptól 
fogva ettek is, azonnal kiadják. H a ez a’ 
villám módjára járó Rémits hozzájok tsa- 
pódik, abban a’ szempillantásban egész 
őrült dühödésbe esnek, rugdosnak, vágnak, 
harapnak, farkok, lábok egyaránt jár, és 
még a szarvokhoz is olly mérgesen tsap- 
nak körmökkel, hogy azt vélné az ember, 
hogy vagy szarvok, vagy körmök egyszeri
ben ketté törik. — A beteg marha, és a’ 
fest Bivaly, ha vasvillával szúrják is, nehe
zen mozdúl; de ha Rémits já r körüllte, 
még a legbetegebb marha is, — mellyet 
egyébaránt már sem a’ szelindek kutyák, 
sem az orra alá való füstölés nem indít, 
egyszeriben tűzbe jön, felugrik, futni akar, 
de ereje arra nem lévén, orrára bukik, és 
ismét meg ismét felugrik. Nagy jótéteménye 
a Gondviselésnek, hogy illyen Rémits bo
gár kevés van, ritkán jelenik meg napjában, 
és úgy látszik, hogy Május Hónap utóljától 
fogva tsupán csak Iglitze virágzásig, vagy 
Junius 25, 26-ik napjáig tart az ő kegyet
len hatalma. A ’ formája ezen bogárnak

amennyire a pásztoroktól, és a’ szántóktól 
végére lehetett járni, inkább gömbölyű, mint 
hosszúkás; felényi nagyságú, mint a Bö
göly ; a hasa sárgás, háta feketés-sárga czir- 
mokkal tsikos, és olly serény, virgontz, hogy 
tsupa kotzka, és szerentse,# ha valaki illyet 
láthat, avagy foghat. Erre nézve itten min
den ökrésznek, a ki döglött Rémitset hozna, 
egy Rft., a’ ki pedig élőt hozna, 2 Rft. 
igértetett; de még eddig tellyességgel sem 
ők, sem magunk nem foghattunk. Valóban 
méltó dolog volna, hogy a’ Természet
vizsgálók, ezen tsuda, és megfoghatatlan 
erejű ’s természetű bogarat figyelmetessé- 
gekre méltóztatnák ; mivel bizonyos az, hogy 
nem a* Bögöly, Pötsik, Dongó-légy, vagy 
más egyébb eddig isméretes bogár, hanem 
éppen ez a’ még nem igen isméretes álla- 
totska ejti rémülésbe a ’ kis Borjúkat, vala
mint a’ legerőssebb Bikákat is. — Azt nem 
tagadom, hogy azok a’ pondrók is nyug- 
hatatlankodtatják a’ marhákat, mellyek az 
ő hátakon lévő gyümökből bújnak k i ; de 
mivel ezek az egész Gulya marháit nem 
egyszerre kínozzák, lehetetlen, hogy az ő 
szörnyű rémüléseket ezek okozhassák. Any- 
nyival is inkább, hogy ezek, ha felette na
gyon el nem szaporodnak, hasznokra vál
nak a’ marháknak.

Megjegyzésre méltó dolog az, hogy a’ 
nevezett Rémitstől tsak ezen három úton 
szabadíthatják meg magokat a Barmok.

1. H a futásokkal őket kikerülik ’s meg
haladják.

2. Ha a vízbe jó mélyen bemehetnek.
3. H a poros vagy homokos hellyen, 

két első lábaikkal igen nagy serénységgel 
a’ port felszórják, és ekképpen ama halált 
hozó Bogarat magoktól elvadítják. (H. M. 
1819. Első félesztendő 350—353. 1.)

390. Holdszivárványok. Losontzon. Itt 
Sept. 15-dikén estve 9 és 10 Óra között 
egy különös égi Jelenés látszott, melly rit
kaságára nézve meg érdemli, hogy fel
jegyeztessék. — Az eget tsak nem egészen 
darabos fellegek borították e l ; tsupán nyu- 
goton a hanyatló hold körül volt egy sze- 
letje ki derülve. Az említett idő tájban az 
esső lanyházni kezdett, ’s nem sokára nap 
kelet felé a’ fellegekben, olly forma fény, 
mint a’ Szentek glóriája, egy nagy fél kört 
kezd formálni, ’s egynehány pillantat múlvá 
készen ál a*, hóldvilág halavány Szivárványa. 
A ’ Szivárvány kerülete egész fél kör v o lt;
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mert a’ hóid nyugtához közelgetett, már 
pedig azt kiki tudja, hogy a’ nap is ilyen
kor formállya a’ legnagyobb Szivárványt. 
(Hazai és Külföldi Tudósítások. 1809. Má
sodik félesztendő 272. 1.)

Károly Fejérvárról Erdélyből egy ér
demes és tudós kézből illy jelentési vettünk : 
Itt Erdélyben Károly Fejérváron, October 
10-dik napján, estvéli hét órakor, éjszak 
felé, egy hóldfény szivárvány láttatott: Ezen 
szivárványt, noha jóval halaványabb, és kes
kenyebb vólt a nap sugarai által formáltatni 
szokott szivárványnál, minthogy külömben 
teljes nagyságú vólt, igen könnyen észre 
lehetett venni. Kezdetét nem látván, tartása 
egész idejét nem határozhatom meg, de 
azután, hogy észrevettem, még mintegy 9 
minutumig tartott. A  szivárvány nagyon sze
les időben, hóval terhes fellegek között tet
szett fel, valamint, hogy azon éjtszaka a 
magasabb hegyeken havazott is. (Hasznos 
Mulatságok 1829. Második félesztendő 276.1.)

m .  Különös természeti tünemények. 
Pesten. E folyó esztendő Augustus 17-ikén 
délután 5 óra tájban Pesten olly gőzes volt 
a levegő, és olly tsendes, mint ritka ködös 
időben szokott lenni. Ezen mérsékelt meleg- 
ségű időben a Nap nem ragyogott: hanem 
egyszerre úgy tűnt elő, mint valamelly lan
kadt halavány világosságú tányér, mellyet 
szabad szemmel minden alkalmatlanság nél
kül lehetett nézni, úgy hogy sokan kétsé- 
geskednének, ha a Nap légyen-e, vagy a 
Hold. Illy állapotban I fertály óránál to
vább megmaradott, s utóbb gyenge ragyo
gással tündöklött. Ugyan ezt tapasztalták az 
nap Bétsben, és Nürembergben is : hanem 
valamivel későbben. (Ugyanott 1821. Má
sodik félesztendő. 149— 150. 1.)

Migléczen, Abaújban. Egy érdemes 
Hazánkfia ezt beszélli: Én Migléczen valék 
Abaúj Vármegyében. Éppen i-ső Januárius 
estvéjén az újesztendőt ünnepeltük 1809-ben. 
A hideg tsikorgó vólt, és szokatlanul ke
mény. Mintegy hét óra tájban kihivának 
bennünket a szobából a Tselédek, hogy 
néznők meg azon szokatlan tüneményt, melly 
az égen látszik. K i ment az egész számos 
társaság, s láttunk az égen el nyúlni mint- 
egy 3—400 ölnyi magosságú, s tsak egy 
két ölnyi szélességű tűz oszlopot. Későbben 
úgy látszott, mintha a’ föld színébe ereszke
dett volna, vagy talán onnan venné eredetét, 
de nevekedett a hossza szemlátomást, úgy 
hogy magossága már 5—600 ölnyire emel
kednék, holott szélessége tellyességgel nem 
változott. Égésnek tartani nem lehete tt; 
mert ez szélesebb szokott lenni, s nem hat
hat olly magosra.

És mégis az volt. Valahol Szakáll kö
rűi, onnan 3 órányira, egy helységben 14 
ház égett el. Mivel a hideg rettentő vólt, a 
tűzhöz tolakodó levegő a lángot öszve verté, 
és az nem terjeszthette magát ki, de éppen

azért a lángnak sűrűsége nagyobb erővel 
hatott egyenesen felfelé, és így szokatlan 
magosságra emelkedett. Ennek töve széle
sebb vólt ugyan sokkal tetejénél, de mivel 
annak tövét a távolság miatt látni nem le
hetett, tsak a sugár oszlop tűnhetett a 
szembe, és így ezen magában is igen külö
nös tünemény még sokkal különösebbnek 
tetszett. (Ugyanott 1823. Első félesztendő 
247— 248. 1.)

292. A z első léggömb Veszprémben, s 
a köznép vélekedése felőle. Veszprim Vár
megyének Veszprim nevű Várossábann, a* 
Hertzeg Eszterházi Antal Ú r gyalog Hadi 
Seregének első Majorja, Gróff Kolovrád 
Úr által, 3 tűzi Gollyobisok, minden jelen 
lévőknek reménységek felett, nem régiben, 
igen nagy előmenetellel bocsáttottak feli. 
Az első, a’ multt Holnapnak (Szt. Mihály 
hava) 7-dik napján, a’ 2-dik ugyan azon 
Holnapnak 27-kén,. a* 3-dik ezen jelen lévő 
Holnapnak 15-kében. Ezen 2. utolsó repülő 
Gollyobisok közzül még egygyik sem tudo- 
tik, holl, és mi-modon esett légyen le ; de 
az első, Szalad Vármegyének Pétsöl neve
zetű Falujábann esvén le, midőn az ott 
Lakó Polgárok a* földhez közelit'teni látták 
volna, egy szivei és szájjal aztt m ondották: 
»hogy a* minden bizonnyal vagy a* Lüdértz- 
nek Tojása*, mellyhez minekután na le-esett- 
is, egy darab ideig közel menni senki nem 
bátorkodott. (Magyar Hírmondó 1784. évf. 
6 8 4 -5 . 1.)

Szebenben. Ennek a’ Holnapnak (Szt. 
Jakab hava) 8-dik napján Szebenben-is meg 
látták, a’ ma már híréről majd mindenek 
előtt esmeretes levegő égben nyargaló sze
keret, mellyet a sok Úri Méltóságok, és 
városbéli köz-népnek jelen-létébenn Méltó- 
ságos Klééberg Antal a* Királyi Kints- 
tartó Tanátsnak Titok tartó Ura, dél után
6 órakor magát mulatozó kertébenn fel- 
bocsáta. (Ugyanott 476. 1.)

Ennek a’ répűlő Golyóbisnak a’ miilyen 
nagy híre vólt előszször, most mind a’ nagy 
hír, mind a’ reménység felőlle úgy meg 
tsügged; tsak igaz leszsz az a’ példa be
széd : hogy nem lehet a’ Levegő égben 
várat építeni: mert arról nem tsak a’ mos
tani lég tudósabb Európai Természet vis- 
gálók, de még magok a találói is Montgol- 
fier, és Róbert, kezdenek már kéttséges- 
kedni, hogy ezt ollyan tökéletességre vihes
sék, hogy mint a hajót lehessen igazgatni; 
e* mellett, minthogy ezt többnyire gyújtó 
Levegő éggel szokták meg tölteni, ’s eztet, 
a* másféle Levegővel töltöttől nehezen le
het megkülömböztetni, ennek felbocsáttatá- 
sát a* tűz támadástól való félelem miá, már 
majd nem egész Europábann meg tiltották, 
e’ szerént most lég közelebb Austriában is 
ennek a’ Házak, és kertek között való fel- 
eresztése keménnyen meg tiltatott. (Ugyanott 
334—335. 1.) K ö z li: L e n g y e l  B á l i n t .
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TUD ÓSÍTÁ SOK .

(35.) M agyarország időjárása l8 g i  
augusztus havában. Hőmérséklet tekinteté
ben e nyári hónap méltán sorakozik két 
elődjéhez, mert — az Alföldet és Erdélyt 
kivéve — az ország többi részében a szo
kottnál valamivel hűvösebb volt. Budapesten 
a napi három leolvasásból vett 20 évi 
havi közép 20‘56° C., az idei augusztusé 
pedig 19*65° C., tehát közel I fokkal kisebb 
volt. Hogy az ötnapi hőmérsékleti közepek 
mennyire térnek el a normálisoktól, mu
tatja a következő összeállítás :

1891 20 évi közép 1891 aug. Eltérés
C° C° c°

jul. 30.^r-aug. 3. 21 9 195 —2-4
augusztus 4 - 8 . 20*9 18*6 — 2*3

» 9- 13. 20 *7 20*9 4-0*2
» 14— 18. 206 20*4 —0-2
» i 9—23. 20*5 I9-3 ---1*2
» 24— 28. 198 18*5 — 1-3

aug. 29.--szept. 2. 19-4 20*6 +  1-2

Ebből látszik, hogy csak a 3-ik pentád és 
a hónap utolsó napjai haladták meg a nor
mális hőmérsékletet. A  hómérséklet maxi
muma jobbára kisebb, minimuma pedig na
gyobb volt az átlagosnál s így e hónapot nem 
annyira a hőmérséklet nagyobb ingadozásai, 
mint inkább egyforma menete jellemzi.

A  hőmérséklet maximuma az ország 
különböző vidékein a hónapnak I., 5., 6., 
16. és 29. napjára, minimuma pedig több
nyire 24-ike és 28-ika közé esik. Selmecz* 
bányán 25*0° C. 29-ikén és 100° 8-ikán, 
Bánhorváthon 27*2° 29-ikén és 12*0° 28-ikán, 
Ungvárt 26#4° 30-ikán és 11.9® 26-ikán, 
Nyíregyházán 27*8° i-jén és 14*8° 26-ikán, 
Ó-Gyallán 26*9° 16-ikán és 12*6° 25-ikén, 
Aradon 31*5° i6-ikán és 13*1° 25-ikén, 
Lúgoson 33*5° 6-ikán és 15*0° 25-ikén, 
Zágrábban 29*9° 16-ikán és 12*0° 21-ikén, 
Gyergyó-Szt.-Miklóson 28*2° 6-ikán és 9*0°
10-ikén.

Esőmennyiség tekintetében e hónap el
maradt két elődjétől, mert a leesett csapa
dék összege általában kisebb volt az átla
gosnál. A  esőhiány Budapesten 6 mm.-re, 
Eperjesen és Szegeden 10, Selmeczbányán 
és N.-Szebenben 40 és Zágrábban 50 mm.-re 
rúg. Országszerte száraz idő volt 10-ikén és 
a 26-ikától 29-ikéig terjedő idő közben ; or

szágos eső volt 20-ikán és 24-ikén, meg
23-ikán Erdély kivételével; részleges na
gyobb esők voltak Erdélyben 8-ikán, a Du
nán túl és a Dráva-Száva között i-jén és
2-ikán. Legsűrűbben következtek az esős 
napok a hónap 4-ik és 5-ik pentádjában. A 
csapadékos napok száma igen különböző s 
2 meg 16 között váltakozik; számuk E r
délyben és Alföldön általában kisebb, észak- 
nyugoton, északkeleten és délnyugoton pe
dig nagyobb volt. Ugyanezt mondhatni a 
csapadék havi összegéről is. Legnagyobb 
esőmennyiséget mértek e hóban Lepoglaván 
161 mm.-t, Kerékhegyen 156, Siófokon 143, 
B.-Füreden 138, K.-Polyánán 133, Dombón 
128 mm.-t, a legkisebbet pedig Deliblaton
7 mm.-t, Kis-Jenőn 13, Oraviczán 14, Ko- 
csárdon 18, Karánsebesen 23, Csabán 33 
mm.-t.

Zivatarok e hónapban is gyakoriak 
voltak : Bánhorváthon 9, Gy.-Szt.-Miklóson, 
Beszterczén, N.-Szebenben, Fiúméban 7, 
Herényben, Szegeden 6 napon észleltek égi 
háborút, nemkülönben a viharos szeleket is, 
a melyek leginkább a hónap elején, továbbá 
14-ike és 24-ike között voltak tapasztalhatók.

A  légnyomás csak néhány tizeddel kü
lönbözik a normálistól; a levegő nedvességi 
foka a délkeleti rész kivételével valamivel 
nagyobb volt mint más években. A  talaj- 
hőmérő Ó-Gyallán 0*5 m. .mélységben 17*7, 
1 m. mélységben 16-1 C. fokot mutatott.

H a hazánk időjárási viszonyait a lég
nyomás európai eloszlásával hozzuk kap
csolatba, azt táláljuk, hogy különös hatás
sal volt nálunk a 19-ikén hazánk déli része 
fölött jelenkező és 20-ikára még mélyebbedő 
légnyomási depresszió, továbbá egy másik 
depresszió 23-ikán, a melynek közepe ugyan 
Dánia fölött feküdt, de a mely déli irány
ban hazánkig terjedt. Hatásuk a már em
lített napokon országos esőben nyilvánult, 
a mely legtöbb helyen zivatarral és viharral 
jelehkezett. A  többi depresszió kizárólagosan 
Európa északüyugoti részén haladt el. A  
légnyomás maximuma a szóban levő hónap
ban nagyon állhatatosan nyugoti Európában 
időzött, honnét majd Közép- majd Dél- 
Európába vonult, a mely utóbbi körülménynek 
köszönhetjük a hónap 26-ika és 30-ika közötti 
száraz időszakot is. R ó n a  Z s ig m o n d .
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(36.) A  romániai m agyar tölgy (Quer- 
cus hungarica), Összehasonlítva a temes- 
megyeivel. Az » Erdészeti L apok« 1890. évi 
477. lapján H  e u f f e 1-nek a »Revue des 
eaux et foréts«-ben közölt ismertetése van 
említve, a mely a romániai magyar tölgyről 
szól s az ott közlött sajátságokból azt 
akarja a közlő (I.) következtetni, hogy »más 
a szlavóniai, más a Teraes-Béga-vidéki ma
gyar tölgy«, vagyis hallgatagon igazat ad 
B o r b á  s-nak, a ki másnak tartja a Qu. 
hungaricát és másnak a Qu. confertát, 
S i m o n k a i-val és F e k e t e  L a j o  s-sal 
szemben, a kik mind e két tölgyet azonos
nak tartják.

É n azonban, a ki a temesmegyei ma
gyar tölgyet még 1879-ben tanulmányoztam 
és pedig künn a szabadban, és le is írtam, 
nem találok semmi különbséget a'fentidézett 
franczia folyóiratban és részemről az »Erdé- 
szeti Lapok«-ban már 10 év előtt (1880. 
évfolyam 207. 1.) közölt sajátságok között s 
így I. úrral nem érthetek egyet. Ugyanis a 
»Revue des eaux et foréts« szerint a ro
mániai magyar tölgy ismertető jelei ezek :

a) »Elég tömött koronája van«.
b) »Jobban tűri az árnyékot valamennyi 

más tölgynél*.
c) Csak »meglehetŐs nagyságra növek

szik, körülbelül olyanra, mint a kocsányos 
s kocsánytalan tölgy kisebb példányai*.

Én a fentidézett czikkben pedig jóval 
előbb ezeket írtam a temesmegyei magyar 
tölgyről:

»É fának tulajdonságai is olyanok, a 
melyek a küzdelemre alkalmasabbá teszik. 
Mert míg ismert tölgyfajaink a beárnyalást 
egyáltalában nem tűrik s azért csukódott 
állásban már korán lehullatják alsóbb ágai
kat, addig a magyar tolgy igen sűrű lom
bozatával (a), a mely különösen szembeszökő, 
ha a csertölgy gyér levélzetével hasonlítjuk

(86.) Miféle állat lepi el a mellékelt 
tölgykérget ? s miféle rovar rongálta e fűzfa
ágat ? B. S.

(87.) Óhajtanám tudni, hogy mi kü
lönbség van az úgynevezett házilégy és a 
szabadban tartózkodó, úgy mondott pusztai 
légy között, különösen kifejlődésöket te
kintve. A  házilégy nem csíp, a pusztai pedig 
fájdalmas csípésével mind az embernek mind 
a háziállatoknak sok kellemetlenséget okoz. 
Vájjon.mindkettőnek állati tetemre stb. van-e 
szüksége, hogy kifejlődhessék, s miként 
biztosítja egyik, is, másik is faja fentartását, 
hol és minő alakban telelnek át ?

H. A n .
(88.) Mely faja az a legyeknek, mely 

élő állatok megsértett testrészeibe rakja pe
téit ? e helyen milyen kifejlődést érhet el, s 
tovább hol fejlődik ? H. A n .

össze, a beárnyalás iránt annyira közönyös 
(b), hogy törzse még dalmahodó korában is 
oly magasságban, a hol á vele kevert többi 
tölgyfajok már rég tisztultak ágaiktól, el 
van lepve galyakkal. Oly vastag fává nem 
nő, mint a többi {c) s fája igen keménye.

A  mint ebből látható (összehasonlítva 
a, b és c pontot) majdnem ugyanazon 
szavakkal jellemeztem, a temesi magyar töl
gyet, mint tíz évvel később a franczia szak
lap a romániai magyar tölgyet s így a két 
magyar tölgy között semmi különbség nin
csen. F ö l d e s  J á n o s .

(37.) A Maclúra aurantiacd-ról. Ne
hány évvel ezelőtt a Természettudományi 
Társulattól szétosztott »Maclura aurantiaca« 
magvakból én is kaptam.

A kertemben nevelt húsz csemete 
sorsa ez :

Tizet kivittem az erdőre és kétfelé 
osztva elültettem ; még pedig ötöt napos, 
száraz, malomkőporfiros törmelékű agyagos 
helyre, a másik ötöt ugyanolyan össze- 
alkotású, de kissé hűvös és vadvizes talajba. 
Az eredmény az, hogy nehány évi rendes 
elfagyás és nyúlrágás miatt megsemmisültek.

Tizet átadtam a sárospataki kollégium 
kertje számára, a melynek talaja a leg
erősebb száraz hegyaljai nyirok, alig 15—20 
centiméter termő réteggel. Itt iskolába 
ültették, a hol pár évig védett helyen 
meglehetősen növésnek indultak. A  fa
iskolából nyíltabb helyre ültettetvén, a 
fagytól sokat szenvedtek és folyvást cserje- 
formájok volt. A  múlt télen már kevés 
fagyás-kár volt bennök s az idei esős idő
ben igen szépen neki eredtek, úgy hogy már 
vezérághajtásra való törekvésök is észre*- 
vehető. Magasságok most 2*5—3 m .; törzsük 
a föld fölött 4—4 5 cm. átmérőjű. A  faiskola
beli helyökön ott maradt gyökérdarabok 
akácz módra kihajtottak. Ú j l a k y  I.

(89.) Milyen rendeltetés adatott a ter
mészettől a hangyák között időnként elő
forduló szárnyas alakoknak ? H. A n .

(90.) Vonatkozással a 265. füzetben a 
Hold mozgásáról közölt czikkre, megjegyzem, 
hogy Flammarion-nak (s vele együtt Inczédy- 
nek) a czikkírótól tévesnek mondott amaz 
állítása, a mely szerint »ha a Hold épen 
nem forogna tengelye körül, keringése alatt 
egymásután kellene látnunk mindegyik ol
dalát* tökéletesen helyes és megdönthetlen, 
s ha ezzel szemben czikkíró azt állítja, hogy 
a holdrotáczió nem létében »sem látnók 
soha a Hold túlsó oldalát« igen nagyot 
téved. Elfelejtkezik t. i. arról, hogy a hold
felület különböző részeinek láthatósága függ 
»a Nap, a Föld és a Hold egymás iránt 
elfoglalt állásától* is ; azonban nem » kizáró
lag? ettől, mert e relatív láthatóságra nézve
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a Holdnak rotáczióbeli állapota szintén 
elvitázhatatlan hatással v a n ; s függ még
— különösen a napfényben  láthatóság — 
az említett helyzeti viszonynak ama módo
sulásaitól\ a melyek nemcsak a Holdnak, 
hanem egyszersmind Földünknek revolucziőja 
miatt is bekövetkeznek. Ha ugyanis valaki 
a holdrotáczió föltételes hiánya esetében a 
hold-újság táján okvetetlenül felénk fordí- 
tandott másik oldal láthatóságával (minthogy 
az csak gyenge földfé?iyben tűnnék fel) nem 
elégednék meg, gondoljon csak a Föld 
keringése közben beálló hold-oppozicziókra, 
a melyek az ilyenkor teliholdat esetről-esetre 
mintegy 30 fokkal kelet felé elfordult hely
zetben tüntetnék fel, úgy hogy már a 7-ik 
holdtölte alkalmával a Hold körülbelül az 
ő fordított oldalát mutatná a Föld lakóinak, 
még pedig kifogástalan napfényben ! Ugyan
csak ehhez hasonló történnék akkor, ha 
Holdunk forgási ideje saját keringési idejé
nél rövidebb vagy hosszabb len ne ; meg
látnék t. i. apródonként a Hold másik 
oldalát is, még pedig az előbbi esetben 
nyűgöt felé, az utóbbiban pedig kelet felé 
tartani látszó lassú elfordulása közben. Cse
kély tetsző elfordulást egyébiránt a Hold
— mint tudjuk — az ő libráczióiban tény
leg is mutat. K iss L á s z l ó .

(91.) Közlönyünk f. é. szeptemberi szá
mában Lakits Ferencz úr a Hold mozgásá
ról irt czikkében a 473. lapon azt mondja : 
»Mert ha pl. nem forogna a Hold tengelye 
körül, akkor sem látnók ugyan soha a túlsó 
oldalát . . . .« Azonban ez nem így van, 
mert ha a Hold mindig ugyanazt az oldalát 
mutatná ugyanazon világtáj felé (ez a nem 
forgás), akkor a Földnek napkörüli útjában 
elért különböző helyzeteinél a Holdnak 
mindig más oldala látszanék a Földre hold
töltekor.

A Holdnak a megvilágítás sajátos
sága miatt akkor, és csak akkor látnók min- 
dig ugyanazt az oldalát, ha a Hold egy év 
alatt fordulna meg saját tengelye körül, 
vagyis mindig ugyanazt az oldalát mutatná

a világító középpont felé, tehát egy oldala 
az örök éjjelre volna kárhoztatva.

Cs. J .
(92.) Régibb krónikákban, sőt termé- 

szetrajzi íróknál is gyakran akadunk arra 
az állításra, hogy a Hegyalján és a Szerém- 
ségben a szőlő a gyümölcse héján, vagy a 
venyigében nagyobb darabkák, vékony dró
tok alakjában aranyat terem. Ezeket a régi 
embereket valami nem gyakori tünemény
nek kelle erre a hibás nézetre vezetni. Az 
idei szüret alkalmával az itt küldött szőlő
szemet találtam, a melyen egy csoportban 
4 darab aranyszínű és aranyfényű szemecskét 
vettem észre, a melyek a fentebbi balnézet 
megszülemlésére okul szolgálhattak a régiek
nek. Mivel e fénylő pontok alkalmasint vala
mely rovar petéi, szíveskedjék a rovarfajt 
meghatározni. R o z s n y a y  M á t y á s .

(93.) Jelent-e meg a kettőscsillag- 
rendszerekről német nyelvű nagyobb munka, 
a mely e tárggyal behatóan foglalkozik, s a 
pályakiszámítás módszereinek algebrai részébe 
bevezet, s mi a czíme ? N. J .

(94.) Secchi munkájában azt olvashatni, 
hogy az a mérési módszer, a mellyel a 
csillagok szemközti (in dér Gesichtslinie) 
mozgását a színképi vonalak eltolódásából 
határozzák meg, pozitiv eredményre nem 
vezetett, s mégis olvasom a Sinusban, hogy 
effajta mérésekkel több szaktudós foglal
kozik. Szerelném tudni, vájjon újabb idő
ben megváltozott-e ez a körülmény, illetve 
értek-e el olyan eredményeket, a melyek 
az észlelési hibák s a Föld saját mozgásá
nak tekintetbe vételével is mérhető nagy
ságokat adtak ? N. J.

(95.) Az idén a közönségesen fülbe
mászónak nevezett rovar túlságosan elsza
porodott, annyira, hogy a gabonaföldekről 
behurczolva, a kazlak alatt mesés mennyi
ségben található; a nélkül, hogy észrevehető 
kárt tenne, tehát mivel él ? H. A n .

(96.) .Mi okozza, hogy* az ezüstkanál 
némely ételbe téve megfeketedik ?

H. H.

FE L E L E T E K .

(67.) Nógrádmegyében szokás a meg
csípett helyet hideg kés pengéjével lenyomni, 
vagy hideg földdel leszorítani. A  méhes 
gazdák kertjében továbbá — más növények 
között —- gyakran ott van a fehér mályva 
(Althaea offiicinalis L.) is, s a megcsípett 
helyet rendésen ezzel szokták dörzsölni. A 
fehér mályva különbén a felvidék falvai kö
rül, nedves helyeken nem ritkaság, azért 
szükség esetén könnyen szerezhetni. D i ó 
s z e g i  »Orvosi Füvészkönyve« 288. lapján 
a fehér mályva gyökeréről azt írja, hogy 
külsőképen a tüzes daganat lágyítására és 
érlelésére alkalmas, azután pedig, hogy a 
virágzás előtt szedett levele is ugyanerre a

»vég«-re hasznos, de ebben sokkal kevesebb 
az enyhítő nyálkásság. Ez a hatás tehát a 
népies használattal is összefügg. A  fehér 
mályva kelendőségének példája az, hogy a 
Balaton mellett egy helyen egy javás asz- 
szony csak a fehér mályva szedhetésíéért 
25 frt haszonbért fizét. A  méhcsipés' külön
ben — tapasztalás szerint — nem óriás baj.

B o r b á s  V in c z e .
(67.) Méhcsipés ellen jó a nyállal való 

gyakori dörzsölés vagy a hideg agyagsárral 
való bekenés. Magam próbáltam. Néhai 
apósom B. J . lisztté őrölt konyhasót használt 
bedörzsölésre sikerrel. Vinczélíérem a sző- 
lőmbeli méhesnél kapott méhcsípést akármi
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keresetlen dudvával dörzsöli be és haszonnal. 
Néhai J . a méhesében mindig fodormentát 
tartott s a csípett helyet azzal dörzsölte. 
Nála különös, és állandó eset volt, hogy a 
méh akárhol csípte meg, mindig az »öli« 
(ágyék) és az ott levő szervek kezdtek da
gadni. Mindezekből úgy látszik, hogy a 
méhcsípés ellen abszolút orvosság nincs ; a 
különféle véralkat szerint lehet annak több 
jó ellenszere is. Ú jla k i  I.

(83.) Az uhu-bagollyal való vadászatról 
haszonnal lehet olvasni P á k  D i e n e s  
régi, de szerintem ma is klasszikus »Vadá* 
szattudomány«-a (Buda 1829.) II. kötet 
134. lapján, a hol a fülesbagollyal való 
vadászatról értekezik egészen gyakorlati 
módon. U. I.

(83.) A  tett kérdésre három szakaszban 
kell felelni.

1. Hogyan kell az uhut tartani ? A míg 
a madár teljesen ki nem tollasodott, mint
hogy bárgyúságánál fogva vadászatra úgy 
sem használható, legjobb körülzárt he
lyen egészen szabadon tartani, hogy kénye- 
kedve szerint mozoghasson; csak annyi haj
lékra van szüksége, hogy nagy eső és hó 
elől száraz helyre menekülhessen ; mert bár 
a meleg permetező esőt kedveli, sok ned
vesség ártalmára van, sőt pusztulását is 
okozhatja. Mihelyt kitollasod ott, az egyik 
lábára puha, de erős bőrből békót te
szünk, melyen forrasztott vaskarika v an ; az 
ezen karikába kötött erős kenderzsineget az 
ülőkéhez erősítjük. Hajlékul egyik oldalán 
félig nyitott nád-, szalma- vagy deszka
kunyhót készítünk számára, belül ülőtuskó- 
val, a melyet úgy helyezünk el a kunyhó 
egyik sarkába, hogy az uhu mögéje ne ke
rülhessen. mindazonáltal olyan kényelmesen 
ülhessen rajta, hogy tollmeze súrlódás miatt 
ne. szenvedjen. Az ülőkét azért kell úgy 
elhelyezni, hogy az uhu ne csavarhassa kö
rűié a zsineget. Ha tolvajlástól nem kell 
tartanunk, s a madarat egyébként is figye
lemmel kisérhetjük vagy kísértethetjük, jó, 
ha a kunyhó elé szintén tuskót állítunk, a 
melyre a szabadba, a permetező esőbe k i
ülhessen, a mit kedvvel teszen; a zsineg is 
oly hosszú legyen, hogy a kunyhón kivül 
szabadon mozgathassa szárnyait. Kutyákra, 
gyermekekhez szoktatni k e ll; rövid pár nap 
alatt mibe se veszi őket. A  kik vele va
dászni szándékoznak, adjanak neki egy- 
egy verebet vagy más apró madarat, hogy 
megismerje, megkedvelje őket. Etetni bármi
nemű melegvérű állat tetemével lehet az 
u h u t; de ha jó egészségben akarjuk meg
tartani, legalább kétszer hetenként körül
belül rókanagyságú teljesen friss tetemet kell 
neki adni és pedig tollmezben (nem ko- 
pasztva) illetve szőrben. Kedves falatként 
adható neki csóka-, verébnagyságú minden 
apró madár és vadrucza feje és nyaka.

2. Miként kell a vadászatra idomítani ?

Erre szükség egyáltalában nincsen; csak 
arra kell szoktatni, hogy az úgynevezett 
bagolykunyhó előtti ülőkén álljon, nem a 
földön ; különben ezt is magától megszokja, 
ha többször kivisszük olyankor, a mikor a 
fű igen harm atos; minthogy a vizes füvet 
nem kedveli, kénytelen lesz az ülőkére fel
ugrani. Veleszületett ösztönénél fogva csak
hamar megismerkedik ellenségeivel és ve
szélyes voltuk fokával: a szarkát, a vér
csét, a varjusereget ide-oda tipegéssel, tollai- 
nak borzongatásával fogja je lezn i; a karvalyt, 
az apró sólymot, az ölyvet ugyanúgy, de 
fejét vállai közé húzva s orrával klappogva 
fogja fogadni; a héját, a nagy sólymot fel
borzolt tollmezzel s az ülőkéről leugorva a 
földön fogja várni, a nagyobb sas támadása 
ellen hátára veti magát s hatalmas karmai
val fedezi te s té t; jaj a tapasztalatlan uhu
nak, a mely a hevesen támadó sast nem 
így fogadja ; a légnek szenvedélyes ura vagy 
elszakítja a fejét, vagy legalább is halálos 
sebet ejt ra jta ; a tapasztalatlan, fiatal uhu
val vadászónak figyelme ennél fogva folyto
nosan éber legyen, ha nem akarja, hogy 
madarát ilyen módon elveszítse.

3. Miként kell az uhuval vadászni? 
Az erdők kiszökelésein a nyilt mezőkre, 
tágas erdei nyílások egyik oldalán, leg
alkalmasabban dombos helyeken bagolykuny
hót építünk a következő módon: 1*50 m. 
széles, 2 m. hosszú, 40 cm. mély gödröt 
ásunk s közepén hosszábban még 50 cm.-rel 
kimélyítjük úgy, hogy a két hosszoldalon 
40—40 cm. széles padka maradjon — ülő
helynek a kunyhóban tartózkodó vadászok 
részére; az erdő felé bejáró lejtőt készí
tünk ; a gödröt befedjük fatetővel, ezt pe
dig betemetjük a gödörből kapott földdel, 
hogy az egész kívülről folddombnak lássék. 
A  tetőbe természetesen úgy a mező, illetve az 
uhu felé, mind pedig mindkét oldalon lövésre 
való réseket készítünk, hogy a kunyhóból 
kifelé lőni lehessen ; az ajtónak kifelé kell 
nyílnia, hogy a vadász a kunyhóból a leg
gyorsabban kiugorhassék. 25—30 m.-nyire 
a kunyhótól, erős, 60—70 cm. magasságban 
igen oldalt hajló ágat ásunk a földbe, ülő
kének az uhu számára, s ettől 10 m.-nyire 
rézsútos irányban gyenge, ágas, száraz fiatal 
fát beszállónak az uhura csapó madarak ré
szére. Az uhut a vadász a zsinegnél fogva 
odaköti az ülőkéhez, maga pedig a kuny
hóba húzódván, várja a ragadozó madarak 
érkezését. Az uhuval való vadászatra leg
alkalmasabb á kora tavasz és az ősz, a ra
gadozó madarak vándorlásának ideje és pe
dig a reggeli idő 9—IO óráig, a délutáni
3—4 órától az est leszállásáig. Végre még 
megemlítem, miként kell az uhut kivinni. 
Kivinni az uhut többféle módon szokták: 
vagy keresztre ültetik, s ennek hosszú rud- 
já t vállra vetve viszik, vagy a fejre ültetik, 
vagy végre marokba szorítva csüdjeit, karon
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hordják. Az első mód kellemetlen, mert az 
uhu minden szokatlan látványra vagy talál
kozásra leugrik s csak hosszabb bíztatgatás 
után száll vissza a keresztre ; a második ve
szedelmes, a harmadik a legpraktikusabb, 
bár ez is óvatosságot követel, mert az uhu 
hatalmas kampós orrával csípni is szeret. Ha 
ki akarunk menni, a zsinegnél fogva fel
emeljük az uhut, s ha szárnyaival nem csap
kod, bal kézzel óvatosan marokra fogjuk a 
csüdjeit, megfordítjuk, s úgy helyezzük el 
háttal a bal karra, hogy feje a hónalj táján 
a mélyedésbe kerüljön; így csak nehezen 
forgathatja különben igen mozgékony fejét 
s nem igen sértheti meg az em bert; ha 
útközben nagyon nyugtalankodnék és bosz- 
szus lenne, légjobb, ha magunktól eldobjuk 
a földre, s néhány pillanat múlva ismét 
felvesszük. H onig.

(86.) A  Csonkapapiból való tölgyfa
kérgen a Kermes reniforviis Réaumur nevű 
pajzstetű pajzsai vannak. Ez a faj a tölgy
fán élősködik. A  beküldött fűzfaágdarabban 
semmiféle élő állatot nem találtunk, csak 
különféle alakú lyukakat, a melyek arra 
vallanak, hogy többféle rovar támadta meg. 
De pusztán lyukakból az illető . rovar faját 
biztosan megállapítani nem mindig lehet. .

S. K .
(87.) A »pusztai légy«, a küldött pél

dányok szerint, a Stomoxys calciirans L. 
fajhoz tartozik, a mely a közönséges házi
légytől (Musca domestica L.) főleg abban 
különbözik, hogy szúrásra alkalmas tőralakú 
szipókája egyenesen előre, a házilégy szú
rásra nem alkalmas és nem hegyes, hanem 
koronggal végződő szipókája ellenben lefelé 
áll. A  házilégy, mint ismeretes, mindenféle 
híg, nedves táplálékból él, de sebet ej
teni nem tu d ; a pusztai légy ellenben 
sebet ejt, s főleg melegvérű állatok vé
réből él. Mind a két légy álczái rothadó 
anyagokban, főleg friss trágyában élnek s 
mind a két légy részint báb állapotban telel 
át, részint pedig késő ősszel kibújó nősté
nyeik alusszák át a telet, hogy tavasszal 
életre ébredve, petéik lerakásához lássanak.

E. G.
(88.) Élő állatok megsértett testrészeibe, 

sebeibe különböző legyek rakják alkalmilag 
petéiket, igy nevezetesen a közönséges házi
légy s a nagy aczélkék dongólégy (Musca 
vomitoria L.). Lerakott petéikből 24 óra 
alatt bújnak ki a nyüvek, a melyek mintegy 
8— 14 nap alatt érik el teljes nagyságukat 
s ekkor azután a sebet elhagyva a földben 
bábozódnak be. Vannak azonban olyan 
legyeit is, a melyeknek álczái mindig 
magok okozta tályogokban * fejlődnek k i ; 
ezekhez tartozik nevezetesen a bögöly- 
félék (Oestridae) családjából a marha-bögöly 
(Hypoderma bovis De Geer), a melynek 
álczái a szarvasmarha bőrében az ismeretes 
tályogokat okozzák. A  nagy szőrös bögöly

legyek juniustól szeptemberig röpködnek a 
marhalegelőkön s nőstényeik petéiket a 
szarvasmarha bőrére rakják. A  petét el
hagyó apró nyüvek befúródnak a marha 
bőrének mélyebb, laza kötőszöveti részébe, 
a hol azután izgatásuk következtében egész 
galamb-tojás nagyságú, genyedő tályogok 
keletkeznek. Minden ilyen tályogban egy- 
egy bögölyálcza van, a mely körülbelül . 9 
hónap alatt egész 15 mm.-nyi hosszaságot 
ér el s ekkor azután a kifakadó tályogot 
elhagyja, a földre hull s a földben bábozó- 
dik be, bábját pedig mintegy négy hét 
múlva hagyja el a kifejlődött légy.

E. G.
(89.) A  hangyák állama szárnyatlan és 

szárnyas egyénekből á l l ; a szárnyatlanok, 
az úgynevezett dolgozók, a melyek egész 
éven át találhatók, elsatnyult nőstények s 
ezek végezik az összes háztartási teendőket, 
a szárnyasok ellenben kifejlődött hfmek és 
nőstények. A  szárnyas hangyák csak nyá
ron fejlődnek ki s jelennek meg rövid 
időre, hogy rajzás-szerű szárnyrakelésök köz
ben párosodjanak. Párosodás után a szárnyas 
hangyák földre hullanak s a dolgozók a 
megtermékenyített nőstényeket, a melyek
nek szárnyai csakhamar lehullanak, hangya
bolyaikba viszik, hogy petéiket lassanként 
lerakják s á népesség szaporodásáról gon
doskodjanak^ a hímek ellenben magokra 
hagyva csakhamar elpusztulnak: A  hangya
állam tehát a rajzás befejezte után szárnyat
lan dolgozókból s . szárnyokat elvesztő nős
tényekből áll, a melyek a dolgozókkal 
együtt áttelelnek s a melyeknek petéiből a 
következő nyáron a dolgozókon kivül, a 
rajzás idejében megjelenő szárnyas hímek 
és nőstények is fejlődnek. E. G.

(90., 91.) A  Hold mozgásáról írt czik- 
kemben tudva és akarva nem terjeszkedtem 
a Hold keringési tartamán vagyis egy hó
napon túl, nem lévén más czélom, mint 
épen csak ezen időtartamon belül mutat
kozó jelenségnek egybehangzását kimutatni 
azon állítással, hogy a Hold egy időben 
forog tengelye körül és kering a Föld körül. 
Az idézetek is mind csak a keringés idejére 
vonatkoznak. És mert — úgy hiszem — 
teljesen megokoltam, hogy a mozgás más 
módja nem . hózható összhangba az egy, de 
bármely hónap keretén belül feltűnő tüne
ményekkel, nem terjeszkedtem ki arra, mi
képen módosulnának ezek a tünemények áz 
év lefolyása alatt, ha a Hold másképen 
mozogna vagy forogna. Annál kevésbbé 
lehetett erre. is kitérj eszkednem, mert tudva
levőleg a Hold synodikus hónapja és az év 
hossza nem mérhetők össze, tehát, mire a 
pl. nem forgó Hold a Föld évi mozgásában 
épen ellenkező oldalát mutatná a Föld felé, 
nem lesz ugyanazon fázisában, mint a ki
induláskor, tehát ismét nem láthatnók a 
túlsó oldalát egy év leforgásán belül, hanem
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csak körülbelül év lefolyása alatt fel
tűnő teli Holdképek adnák a Hold egész 
felületének képét, ha a Hold pályájának az 
ekliptikához való hajlását figyelmen kiviil 
hagyjuk. Ez már szándékomtól — hogy 
hozzájáruljak annak magyarázatához, hogy 
az egy keringés alatt látott Holdképek 
csakis . úgy állhatnak elő, hogy a Hold 
egy keringés alatt egyszer tengelye körül is 
megfordul — messze vezetett volna és ezért 
szorítkoztam csupán erre az időtartamra, 
nem gondolva, hogy t. olvasóink közül 
egyik-másik tovább is következtet, mint a 
meddig az elmondottakból szabad és lehet.

Ez irányban azonban szivesen meg
engedem — és köszönöm a felszólalást — 
hogy még ezt a félreértést is elkerülhettél}! 
volna, ha az illető pontban és az annak foly* • 
tatásakép elmondottakban még egyszer ismét
lem az 'begy keringés alatt* kifejezést, mint a 
hogy pl. Inczédy is megtette. És akkor a fel
szólaló t. tagtárs úr is meg fogja engedni, hogy: 
ha pl. nem forogna a Hold tengelye körül, 
akkor sem látnók ugyan soha egy keringése 
alatt a túlsó oldalát .^. .« stb.; semminemű 
kifogás alá nem esik. Végül újra kiemelem,

hogy csakis a régen felismert és részemről 
is körülírt mozgás az, mely mellett a Hold- 
képek úgy és csakis úgy látszanak, mint a 
hogy őket észleljük. Nem áll tehát fel
szólaló t. tagtársunk azon megjegyzése, hogy 
akkor és csak akkor látnók a Holdnak 
ugyanazt az oldalát, ha a HJold egy (földi) 
év alatt fordulna meg saját tengelye körül. 
Akkor is ugyan mindig ugyanazt az oldalát 
látnók a Holdnak, mint a hogy a tényleges 
viszonyoknak megfelelő egy havi forgása 
esetén, csakhogy akkor — mint azt czik- 
kémben is kiemeltem és mint arról fel
szólaló t. tagtársunk rajzilag is könnyen 
meggyőződhetik — a negyedekben látott 
képek a teli Holdon a megvilágítás hatá
rára- vonatkozólag fel volnának cserélve, 
míg így azoknak egyszerű összetétele adja 
a téli Hold képéi, á..mi csak az egy havi 
forgásnál lehetséges. L a k its .

(92.),Á  szőlőszemen levő »aranyszemecs- 
kék« petehéjak, a melyekből az állatok már 
kikeltek v o lt; a péték'valamelyik poloska
fajtól valók. Hogy melyik .fajtól,, azt az üres 
petehéjákból bajos megállapítani. S. K .

^
áfc október

közepétől rioVémbeif közepéig teijéd& hó 
elején hajnali csillag, végén pédig rövid ideig 
látható alkonyati csillag, eleinte y  Virginis- 
től keletre áll, onnan a Virginistől északra 
vonul, azután a Librae felé tart, míg nem 
november 15-ikén a és £ Scorpii között 
található. Ventis cf Virginisíől keletre 
keresendő ; onnan e hó alatt majdnem tel
jesen ugyanazon útát futja b e , ' miüt a Mer
kúr. Az egész idő alatt alkonyati csillag, mély 
átlag félórával naplemente után észlelhető.
— M ars majdnem állandóan reggeli 3*1 50® 
körül kel és kora délutáni órákban nyug
szik. Eleinte fi Virginis közvetetlen Szom
szédságában találjuk, majd y  és a Virginis 
közé jut. — Jupiter retrograd mozgásban 
van, mely csak november 3-ikán változik 
direktté. Ez alatt szabad szemmel való meg
figyelésre majdnem mozdulatlanul áll az 
Aquarius csillagzat csillagokban szegényes 
közepe táján. Délután kel és közvetetlenül 
reggeli 2h után, majd ib után, végül pedig 
éjfél után nyugszik. — Saturnus reggeli 
3b körül kel (eleinte 4b-kor, a hó végén 
2h-kor) és délután korán leszáll. 0 Virginis 
közvetetlen szomszédságában áll és tőle 
lassú mozgással keletre halad. — Uranus 
a Librae és a Virginis között foglal helyet 
és ezt majdnem állandóan megtartja ; csak 
november hóban válik láthatóvá, a midőn 
átlag ib-val a Nap előtt kel.

Tünem ények: Október 15-ikén 30 Pis- 
cium ötödrendű csillag fedése ; együttállás 
esti 8b 3óm-kor. — Október 16-ikán 7b e. 
a Hold a földközelben; lob 33111 58S a 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés.
— Október 17-ikén 8b r. a Vénus és az 
Uranus együttállása; Venus 2i'-czel (2/3 tele- 
holdátmérővel) északra m arad ; 3b im e. 
holdtölte. — Október 19-ikén 8b 5401486. 
a Jupiter II. holdjának fogyatkozása, ki
lépés. —1 O któber20-ikáii • 5h e. a Neptun 
és a Hold égyütf£Uááá^..^-v Október 24-ikén 
Oh 2901 .32® r. a Ju p ité r í. holdjának fogyat1 
kozása, kilépés; 3Ü I2m e. utolsó hold
négyed. — Október 25-ikén 0h e. az Ura
nus és a Nap égyüttállása; a bolygó nem 
látható. — Október 26-ikán ib e. a Merf 
kur és az Uranus együttállása; a Merkúr 
io'-czel (l/s teleholdátmérővel) északra ma
rad ; u h  3 0 0 1  3 3 S  e. a Jupiter II. holdjá
nak fogyatkozása, kilépés. — Október 28-ikán 
4b r. a Merkúr a Nappal felső együttállás
ban. — Október 29-ikén 2b r. a Saturnus 
és a Hold együttáll; 5b r. a Hold a föld
távolban ; 8b e. a Mars és a Hold együtt
állása. — November i-jén 4b r. az Uranus 
és a Hold együttállásban ; 9b r. a Merkúr 
pályájának leszálló csomójában; 7b 4 9 1 1 1  e. 
ú jh o ld ; 8b 5401 8s e. a Jupiter I.. holdjá
nak fogyatkozása, kilépés. —  November 
2-ikán ib r. a Merkúr és a Hold együtt
állása ; 8b e. a Vénus és a Hold együtt-
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állása bekövetkező fedéssel; ez azonban 
csak 47° északi és 300 déli szélesség között 
figyelhető. —  Novem ber 7-ikén 6h e. a V é 
nus pályájának leszálló csomójában. — N o 
vember 8-ikán 1 01- 49111 47S e. a Ju p ite r
I. holdjának fogyatkozása, kilépés. — N o 
vember 9-ikén 10b 301 r. első holdnegyed.
— Novem ber 10-ikén 8h e. a Ju p ite r  a 
Holddal együttá llásban ; 9b Jm e. a f 2 
A quarii 4-edrangú csillagot fedi a Hold ; 
együttállása a Holddal a jelölt időben ; 
loh  45m ios e. a Jup iter  I I I .  holdjá
nak fogyatkozása, kilépés. — November

U -ikén  2b e. a Merkúr a Naptávolban. — 
November 14-ikén 3b r. a H old  a föld
közelben.

U jabb üstökös nem látszik ; de fontos 
öt hullócsillagraj, mely e hónapban meg
figyelhető. O któber 19-ike körül az Orion 
északi részéből, a y  Andromedae szomszéd
ságából, a Capella környezetéből (a Auri- 
gae) és a  Cepheus déli részéből kiinduló, 
november 13-ika körül pedig a Perseusból, 
Cassiopeiából és a D raco fi és y  csillagának 
környékéből kisugárzó hullócsillagraj lesz 
a megfigyelés érdekes tárgya.

Aqu a r iu s

A csillagos ég november i-én este 7 órakor Budapesten.

A N ap epheinerise.
Nap Rectascensio Declinatio Csillagidő délben

1891 október 22......................I3h 46™ 52.S1 — u °  2 4 15" 1411 2m i8.s8
november 1. . . .  . . .  I4h 25™ 24.S9 — 140 25' 22" 14b 4im  44.S4
november 11 . ________  I 5 h 5™ 17.S0 — 170 25' 16" 15^21™ g.sg

N ap  IdöegyeDlet N ap k e lte  N apnyug ta

1891 október 2 2 . . .  ..................................... — 26.S7 6h 3001 r. 4b 5901 e.
november I.__ . . .  . . .  ................ . . . .  — lóm 19.55 6b 45111 r. 4b 42m e.
november 11. ........... ...  . . .  . . .  . . .  — 15111 52.S8 7b om r. 4h 28m e.
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559

Légnyomás milliméterben (• Hőmérséklet C. fokban
A hőmér
séklet C°

Páranyom ás
milliméterben

1 Nedvesség száza
lékokban

í 7h 2h ; ' 9*» közép 7h 2b 9h közép
.i cí • * 

3 1 7h 2b 9* kö 7h 2h 9t kö-í
reggel d. u. este | reggel d. u. este s e a g reg. d. u. este zép [reg. d.u. este zép!

1 7462 7475 748*3 747*3 16*5 22*8 169 18*7 23*4 16*2 121 120 110 11*7 86 58 77 74,
2 500 50-9 513 50-7 ! 14*6 24*4 18'8 19*3 24*8 13*2 110 13*7 13*0 89. 60 81 7T
3 53*3 52*9 52*5 52*9 j 16*2 25*8 197 20*6 261 14*9 12*2 13*2 14*5 13-3 89 53 85 76
4 521 51-1 506 51*3 19*6 27*4 20*8 22*6 27*5 17*5 13*9 151 14*4 14-5 82 56 79 7 2
5 50*3 48-4 47*3 487 17*8 282 21*1 22*4 282 16*3 13*2 13*2 141 13*5 87 46 76 70

6 46*8 46*2 45*7 462 ; 19*9 25*3 215 22*2 25*8 17*9 13*6 164 153 15*1 79 69 80 76
7 46*7 48*2 48-6 47*8 1 15*9 18*2 156 16*6 21-8 15*6 12*4 10 9 10*3 11*2 92 70 78 80
8 505 517 525 51*6 i 140 20*6 16*5 17*0 21-6 13*6 10*0 12*1 10-8 110 85 67 77 76
9 54*5 515 556 549 ! 123 19*7 159 160 20*0 11*9 9*5 9*8 B-9 9*4 90 57 65 71

1 0 i
571 56*6 ! 56-4! 56*71| 10*1 18*0 12*2 13*4 18*7 8*4 8*0 8*8 9-3 8*7 87 57 89 78

11! 56*6 5 51 !1 537 55*1: 9*6 195 12*2 13*8 198 8-5 8*2 8*8 8*8 8-6 92 52 84 76|
12 52*7 52-1! 52*7 52*5 ! 10*5 19*7 13*8 14*7 20*2 9*3 8*5 9*3 9*9 9;2 91 54 85 77
13 í 54 2 541 547 54*3 12*7 215 14*9 16*4 220 111 9*4 10*6 10*4 101 8? 56 83 75
14 555 54*3 |! 52*8 542 12*1 221 16*0 167 230 10*5 9 1 11-2 9*9 1Ö;1 8á 56 73 iú
15 52*5 50*9 || 50 2 51*2 12*0 22*4 17*1 17*2 22-8 1Ó*8 8*7 9*5 10*6 96 84’ 47 73 68

16 49*7 500 52-4 50*7 16*4 20*8 14-2 17*1 21*2! 14*2 12*4 9*6 8*5 10*2 89 52 71 71
17 530 1 520 515 52*2 11*9 190 12*6 14*5 j 19-2 9*7 7*8 8*1 8*3 81 75 49 77 67
18 510 500 1 500 503 14*1 19-9 159 16*6 211 11*3 8*7 89 9*7 91 73 51 72 65
19 51*3 51-9 |1 52'2 , 51*81 13*5 206 15*4 16*5 21*1 . 11*6 9*0 10-6 10*9 10*2 79 58 84 74
201 52-8

i
51-7; 50-2 51*6; 14*9 221 168 17*9 22-9 142 11*2 110 11*5 11*2 89 56 80 75

21 í 4 8 1 ! 45' 6 i 441 45*9 13*8 214 17*9 17*7 22-9 13*1 10*4 12*2 12*1 11*6 90 65 79 78
22 í 430 427 43*9 43*2 14*3 17*9 12*5 14*9 19-2 12*5 9*8 10-8 9*1 9*9 82 71 86 80
231 454 45-9 481 46*5 10*8 16-7 13*8 138 17-3 10*2 7-8 7*1 7*0 7*3 82 50 59 64
24 i 53*4 54-2 563 546 9*4 140 9-3 10-9 14*6 7*2 56 5 0 5*7 5*4 63 42 65 57
25 j 58-4 58-4 58-4 58*4

j
7*8 13-7! 69 9-5 14*2 5*3 5 2 5 4 5*8 5-5 65 46 79 63

26 :| 58*7 570 55-9 57-2 | 4-8 ! 15*3 8-2 9 4 158 3 3 5-5 6-2 61 5*9 86 48 75 70
271| 536 50-3! 497 51-2 ! 4 7 170 9-9 10 5|! 17*5 4 2 6 0 6*3 .6*6 6*3 94 44 73 70
28 i 521 53-2 | 549 53 4 | 12 8 16*1 11-3 13*4;! 17-2 7*5 8-2 6*1 6-4 6*9 75 45 64 6l]
29 552 54-3 ! 540 54*5Í| 10*6 16*8 12-8 13:4|| 173 8*3 7*0 70 8-4 7*5 73 50 77 67|
301

[
535 53 0 j

1
530 53*2 ;

i!
10*0 171

i
128 13-3(| 17*5 8*5 7*7 8*1 8-6 8*1 84 56 78 73

!|
'8  i!

7519
l
751-ö| 751-6!

I
751*7 12-8J 20 is

i
14-8 !

I
15*9;|

!i
20-8'

!
n -2 9*4’| 9*9 | 9-9| Hl 84 551 77 j 72j '

Az e táblázatban közölt hőmérsékleti adatok a január 1 óta fennálló alsó állomás 1*4 m. 
magasságban elhelyezett műszereire vonatkoznak.

A  régi állomás (a hőmérő gömbje 4*9 m. a föld szine fölött) adatai, 1891. szeptember hóban 
j  következők i

A  hőmérséklet közepe 7^-kor 13*6 C°, 2h-kor 20*8 C°, 9*>-kor 15*1 C°; havi közép 16*5 C°.
— A  hőmérséklet maximuma 30*2 C° 5-én d. u. 2 .̂ — A  hőmérséklet minimuma 5*0 C° 27-én r. 7&.
— A páranyomás havi közepe 9*8 mm. — A relativ nedvesség havi közepe 69°/0. — A  hőmérséklet 
napi maximumainak a közepe 21*5 C°. — A hőmérséklet napi minimumainak a közepe 10*7 C°.
— A hőmérséklet abszolút szélsőségei: 30*2 C° 5-én ; és 2*7 C° 26-án.
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Csapadék 
24 óra alatt 

mm.
J e g y z e t

7h
reggel

2h 
d. u.

9^
este

7t
reg.

2* 
d. u.

9h
este

kö- 1 
zép |

T>
| ‘5T na

pp
.

1 W 4 N W 4 w 3 3*7 6 2 1 3-0 10 8 2-8: i i 
! |

2 — S W 1 s w * 0*7 1 1 0 0*7 0 0 r á , 1 .
3 : — É a s w * 1-3 0 0 0 00 0 1 1*7
4 N W 1 S 1 w a 1-3 3 0 0 10 0 a 1-8
5 — S1 V 10 1 0 2* 10 0 2 21

6 N W 1 N W 1 N" 1*7 7 5 2< 47 0 8| .1*9 213« í^ < í este 8h , éjf. nagy záporesövel.
7 : W 2 W 4 W “ 4*0 5 6 2 43 7 10 1*8

1 8 w 8 s 1 w 2 2-0 0 7 0 2*3 8 8 2*4
9 N* E 2 1*3 3 4 0 2*3 0 1 1*7

10 — N 2 W 1 10 0 2 0 07 0 4 1-9

XI ; __ . S E 1 S W 1 10 1 0 0 03 0 21 11
m

i ■< :• ■# 1 1*0 5 3 0 2*7 0 2 1*5
13 t i E 1 N E 1 w 1 1*0 3 2 i 0 1:7 0 öl 1*4
14 ;— E ar 1*0 1 0 i 0 0*3 0 4| 1:7
15 N E 1 E* w 1 1*3 1 0 5 2*0 0

1
1*8

16 W 4 W 6 N W 1 3*7 10 4 3 5*7 8 m 3 8 02  • hajnalban gyenge eső.
17 W 1 W 8 S W 1 1*7 0 6 1 23 0 5 2*0
18 w 1 W 3 w 1 17 6 4 7 5*7 5 7 2*2
19 w 1 S W 8 w 1 1*7 2 3 3 • 2*7 1 lj 2*3
20 — E 1 s w 1 0*7 6 0 0 20 0 o! 1*4

21 N 1 S1 s* 10 0 10 10 6*7 0 1 1*3 0*2 9 este 9h és ValOh-kor rövid ideig

22 w 1 S W 2 N W 1 1*3 8 9 1 60 2 10: 1*6
gyenge esó.

23 w 8 w 8 N W 8 30 3 4 4 3*7 7 n^ 2*61
24 N 4 N 4 N* 33 9 1 0 3*3 0 0 2*9

!

25 N 2 N E 2 S W 2 20 0 0 0 o-o 0 0 1-8
j

2 6 ; _ S l SW * 0*7 0 0 0 00 0 0 11 i

2 7 ! — S2 S W 1 1-0 0 2 1 10 0 2 12 j
2 8 ; W 2 W 6 w 8 3*3 8 3 0 37 4 9 3 4 1
2 9 ! w 1 w 2 10 9 1 9 6*3 3 1 2-0|
30 N W 1 N 1 s w 1 1*0 10 7 0 5*7 0 o! 1*4!

1
•8*MIO 1 1*2| 2-21 H I H 3*6 2*9 17 2*7 11*81 3-e|| l-öJI 21-7 !
3 i I

A csapadékos napok szám a: 3 ; a viharos napok szám a: 1 ; a napfény tartam a: 233*3 óra.
Az egyes elemek szélső értékei (maximum és minimum) k ö v é r  betűkkel vannak szedve.

A  szélirányok eloszlása: N  N E E  SE S SW  W  N W  Szélcsend.
9 4 5 1 7 12 32 8 12

Jelek magyarázata: köd xs, eső # ,  hó jégeső dara égi háború villogás
ónos eső harmat es. , dér LJ, ny =  csapadék nyoma, N =  észak, E  =  kelet, S =  dél,
W  =  nyűgöt.
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