
bán is befolynak, nemcsak a szénsavtartalmára. Még eltérők ugyan  
az egyes búvárok nézetei a fölött, vájjon mily irányú szelek szapo
rítják, illetőleg csökkentik a szénsavtartalmat, mert némileg ellen
mondók az idevonatkozó vizsgálati eredmények; mindamellett a leg
több észlelet, köztük különösen F o d o r-éi és M a r i é - D a v y  (C. Rend. 
1880.) vizsgálatai Párisban, mégis a mellett szól, hogy szeles időben 
a szénsav általában csekélyebb, mint csendes időben; továbbá hogy  
a déli vidékekről érkező szél szénsavtartalma több, mint az északról 
érkező szélé. Ez tökéletes egyhangzásban van J o l l y  azon vizsgalati 
eredményeivel, melyek szerint a levegő oxigéntartalma szintén a szél
irányok szerint ingadozik, még pedig, a szénsavtartalommal meg
fordítva, a legnagyobb oxigéntartalom északi és északkeleti szeleknél, 
a legkisebb déli és délnyugati szeleknél mutatkozik. (Term. tud. 
Közi. 1885. 461. 1.) Egyhangzásban azért, mert a szénsav- és az oxi
géntartalomnak, szerepüknél fogva, megfordított viszonyban kell 
állniok egymáshoz. — H ogy a szeles idő csökkenti a szénsavtartal
mat, S p r i n g e r  s R o l a n d  legújabb vizsgálatai is igazolják.

A szélnek az irányok szerint változó befolyása tehát onnan 
van, hogy a déli és délnyugati szeleket a légnyomás minimuma 
okozza; ekkor pedig a levegő áramlása fölfelé erősebb és több szén
savban dús talajlevegő jut magasabb rétegekbe, másnemű szeleknél 
pedig az uralkodó légnyomás-maximum épen megfordított hatással 
van. De a déli és délnyugati szél azért is gazdagabb lehet szénsav
ban az északi és északkeleti szeleknél, mert oly vidékekről érkezik, 
a hol a nagyobb melegség, a bőségesebb nedvesség s a gazdagabb  
vegetáczió miatt a talajban a korhadás s rothadás, szóval a szén
savtermelés nagyobb szokott lenni, mint az északi tájakon.

(Befejezésé következik.)

D r . S z t e r é n y i  H u g ó .
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VI. A KÜLFÖLDI MÚZEUMOKRÓL ÉS KIÁLLÍTÁSOKRÓL*

A múlt év nyarán két és fél hónapot 
töltöttem külföldön, időmet Hollandia, 
Belgium és Anglia között osztva meg.

Elhatározásomat, hogy a múzeumok 
és kiállítások meglátogatásakor bennem I 
támadt észrevételeket nyilvánosságra 
bocsássam, megokolja először az a kö
rülmény, hogy a múzeumok nálunk is

* Előadatott az 1885. decz. 9-iki szak* j 

ülésen. !

Természettudományi Közlöny. XVIII. kötet. 1886.

több-több méltánylásban részesülnek, 
másodszor az, hogy országos kiállításunk 
elég érdekeltséget keltett közönségünk
ben a kiállítások iránt.

A beutaztam országok gazdagok 
múzeumokban; s ez az esztendő szer
felett bővölködött kiállításokban.

Sokat láttam, a mi engemet szak- 
szerűleg érdekelt, még többet, a mi
ket csak a tanulni akaró dilletáns sze
meivel nézhettem meg. A meglevők-

5
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nek kis számú csoportjához még lehet 
szakértelemmel hozzászólni, de a ki az 
egészet akarná felölelni, lehetetlenségre 
vállalkoznék. Azért nagyon csalódik, a 
ki azt várja, hogy mind azt, amit Hol
landia, Belgium és Anglia múzeumaiban 
vagy a fölkeresett kiállításokon láttam, 
részletesen leírom. Törekvésem pusztán 
odairányul, hogy feltűntessem azt, a mit 
egyes múzeumokban jónak, czélszerűnek 
találtam, hogy röviden megismertessek 
olyan múzeumokat, a minők nálunk tel
jesen hiányzanak, s képet nyújtsak ne
hány kiállítás tartalmáról, rendezéséről 
és sikeréről.

Hollandiának és Belgiumnak kevés 
múzeumáról szólhatok méltó Ítélettel. 
Legtöbb a képtár, azután következnek 
természetrajzi, műipari s régiséggyűjte
mények. A híres flandriai és hollandi 
festőiskolák mesteralkotásai gazdag, vá
lasztékos gyűjteményeket szolgáltatnak 
a festmények kedvelőinek, melyekben 
nagy mértékben kielégíthetik műizlésö- 
ket. Az amsterdami, harlemi, hágai, lei- 
deni, rotterdami, brüsszeli és antver- 
peni múzeumokban csak azt sajnáltam, 
hogy nem vagyok festő. Míg a szent 
hitnek hódoló Rubens egyházi festmé
nyei ájtatos hangulatba ejtettek, addig 
a hollandi festők nem ideálizáló, de 
annál természetesebb, magyarázat nélkül 
is könnyen fölfogható képei nem egy
szer derítettek föl. Történelem, testüle
tek vagy egyes kiváló egyének, az élet 
tarka jelenetei, tájak, a kereskedelmi és 
hadi tengerészet viselt dolgai, továbbá a 
természet nyilvánulásai szolgáltattak tár
gyat a hollandi iskola nagy művészeinek. 
Ebben bizony valami különöst látni nem 
lehet. De van valami feltűnő, a mi a hol
landi iskola hátrahagyott müveiben nyil
vánul, a mit én, tekintve, hogy működé
sűk java az állami intézmények^yökeres 
megváltozásának idejére esik, öntudato
san fejlesztett nemzeti irányú törekvés 
emlékének tartok. Ezek azok a tudomá
nyos férfiak vagy katonai és polgári 
tisztviselők társaságát ábrázoló képek, 
melyek sehol sem fordulnak elő akkora 
mennyiségben, és sehol sincsenek akkora

figyelemmel, műbecsre törekvő gonddal 
kidolgozva mint Hollandiában. Divatos 
tárgy volt még városok, kikötők meg
örökítése is.

Bármily kicsinynek tűnjék is föl egy 
túdós testületnek, egy tisztikarnak, egy 
városnak lefestése, el kell ismernünk, 
hogy az a körülmény, mely a megörökí
tés eszméjét felköltötte, nemcsak a mű
vésznek adott kenyeret, nemcsak hiúsá
got vagy szeszélyt elégített ki, hanem a 
nemzetre nézve rendkívül becses erek
lyévé tette a képet. Még a tárgy kis- 
szerűsége ellen sem lehet beszélni. Va
lódi művésznek nem mindig van szük
sége nagy eseményekre, nevezetes jelen
tőségű tárgyakra. Kis cselekvények 
fölfogásában és kidolgozásában is érvé
nyesítheti magát, s ha a kép tárgya nem 
világra szóló is és részleteit talán csak 
szűkebb kör érti meg: örökké tartó a mű
becse. Bizonyítja ezt Rembrandt-nak 
Hágában levő »Anatomia« czímű képe, 
mely amsterdami doktorok csoportját 
állítja előnkbe. Ez a kép a tudást és 
tudni vágyást akkora életerővel, a holt
testet, mint a tanítás tárgyát akkora hű
séggel, de a meghalt iránt tartozó kímélet
tel, állítja előnkbe, hogy a művész fel
adatát tökéletesebben még akkor sem 
oldhatta volna meg, ha előre kijelentett 
czél szerint a test enyészete mellett 
a szellem halhatatlanságát kellett volna 
érzékítenie.

Olyan képeket, melyek tudományok 
képviselőit, közügyek előmozdítóit, a 
folytonos fejlődés következtében még 
változó városokat tűntetnek föl, a nem
zet úgy tekinthet, mint mindmegannyi 
történelmi monográfiát, melyeket egy
két magyarázó megjegyzés kíséretében 
könnyen megismer, s az érzékére gyako
rolt hatás következtében nehezebben 
felejt. A részletek hű kidolgozása pedig 
bizonyos tekintetben korfestői magas
latra emeli e képeket. Vájjon, ha a Ró
bert Károly idejében oly nagy hírre ver
gődött visegrádi várról s pompás kert
jéről, vagy Mátyás nagyszerű budai 
palotájáról olvasunk, nem érezzük-e hiá
nyát s nem fájlaljuk-e, hogy ma az egy-
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kori önálló Magyarország messzeföldre 
szóló királyi rezidencziáinak még egy 
piczike képében sem gyönyörködhetünk!

A múltban nem voltak festőink; 
most vannak. Fejlődik tudományos éle
tünk s számottevő közérdekű alkotások
kal találkozunk. Vájjon az utókor talál-e 
múzeumainkban képeket, melyeken az 
átalakult Magyarország kulturtörekvései 
tükröződnek vissza ? Talál-e képeket, 
melyek megvénült városokat a fejlődés 
ifjú éveiben örökítettek meg ?

A terraészetrajzi múzeumok közül 
az amsterdamit, haarlemit, leidenit, 
brüsszelit néztem meg több figyelem
mel. Ezeket a kis államokat a szerencsés 
geográfiái fekvés, a kereskedelmi össze
köttetés képesíti, hogy nagyszerű állat- 
kertjüket élő, múzeumaikat tömött ál
latokkal gazdagon lássák el.

Nagyságra nézve, azt vélem, az am- 
sterdami és brüsszeli múzeumok vál
nak ki. Amannak elhelyezése is tetsze
tős s kényelmesebb mint emezé. Brüsz- 
szelben egy nagy épület alsó részében 
össze van zsúfolva állattani és ásvány
tani, geológiai és paleontológiai gyűjte
mény, Amsterdamban ellenben a nagyon 
csinos állatkertben, díszes épületekben 
találjuk egész kényelmesen elhelyezve 
a természetrajzi tárgyak gyűjteményét. 
Híres a leideni múzeum is, melynek kü
lönösen madárgyűj teményét sok múzeum 
megirigyelhetné.

Két dolog tűnt föl nekem e múzeu
mokban. Egyik a csontvázak gyűjtése, 
másik az állatok geográfiái elterjedésé
nek följegyzése.

Most, mikor az állattan fejlesztése 
és tanítása tökéletesen átalakúlt, neve
zetes haladás a nyilvános állattani mú
zeumok berendezésében, hogy az érdek
lődő közönség alkalmat talál arra is, 
hogy a külső tulajdonságok szemléletén 
kívül a tudományos állattan magasabb 
követelményeinek megfelelően legalább 
a belvázról minél teljesebb és tisztább 
gyűjteményben szerezzen ismereteket. 
Meglehet, hogy a csontváz-múzeum
nak a közönség nagyobb része talán 
nem nagy hasznát veszi, azonban tudo

mányos intézetek növendékei közül nem 
egyet segíthetnek ki tanulmányaikban; 
és ez magában véve sem csekély ered
mény. Annál általánosabb haszna van 
a zoogeografiai följegyzéseknek, mik kü
lönösen Brüsszelben, mondhatni, minden 
állathoz mellékelve vannak. A mód na
gyon egyszerű. Az állat mellett egy 
táblácskán föl vannak festve a földrészek 
és tengerek; a mennyire lehetett ki
jelölték nagyobb államok határait i s ; 
ezen egyféle- színnel ki van tűntetve, 
hogy az állat hol és mekkora területen 
honos és másféle színnel, hogy hol for
dul elő honosítva. Ezek az aránylag ke
vés költségbe kerülő táblák észrevétle
nül tanítják meg az állatok geográfiái 
elterjedését és kimentenek nagyon sok 
embert abból a zavarból, melybe nem 
egyszer esnék, ha a múzeumban valaki 
kevésbbé ismert állat lakóhelyéről tuda
kozódnék.

Fölemlítem még azt is, hogy Hollan
dia és Belgium nagyszerű figyelemmel 
és ízléssel művelt botanikus kertjei közül 
a brüsszeli az, melyben épen olyan nagy 
gonddal tűntetik föl a növények föld
rajzi elterjedését is.

Az ás vány gyűjtemény ékről nincs mit 
mondanom. Mindkét állam importált 
ásványokat mutathat csak be s még nem 
is a legkiválóbb példányokban. A brüsz- 
szeli múzeum ásványainak jó nagy része 
Oroszországból és Magyarországból ke
rült ki. Hollandia kevés anyagot ad a 
mineralógusnak; a geológusnak és pa
leontológusnak is hálátlanabb terület 
mint Belgium. Brüsszelben különösen a 
kőszénkor flórájának gyönyörű lenyoma
tai vannak kiállítva s a múzeum minden 
foszszil tárgyai fölébe emelkedik az az 
udvaron felállított Iguanodon Betnissar- 
tis csontváz, mely 8 méter magasságával 
legtekintélyesebb képviselője az eddig 
ismert gyíkféléknek.

Nálunk nagyon keveset tud még a 
közönség a geológiai és paleontológiai 
múzeumról. Azok előtt, kik a m. kir. 
Földtani intézettel közelebbi összeköt
tetésben állanak, jól ismeretes, hogy sok 
becses anyag van már összegyűjtve,

5*

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



6 8 ILOSVAY LAJO&

áZónbaft olyan mostoha viszonyok kö
zött, hogy a gyűjteményt nyilvános láto
gatásra bocsátani ez idő szerint lehe
tetlen.

Tartalmánál fogva ide illeszthetem be 
Hollandiának még egy múzeumát. Tud
juk, hogy Hollandiának bő pénzforrása 
a gyarmataival űzött kereskedelemből 
fkkad. Hogy necsak a kereskedő hanem 
minden hollandi megismerhesse a gyar
matok sokféle nyers és feldolgozott ter
ítékeit, egy gyarmat-múzeumot állítot
ták föl Haarlemben. Képviselve vannak 
benne &z állat- és növényország, gazdá- 
szát, gyógyászat, ipar és kereskedelem 
tekintetében fontos tagjai a belőlök elő
állítható összes termékekkel; továbbá 
ásványok, kohászati termékek, kőzetek, 
műipari és művészeti czikkek. Van eth- 
nögrafiai osztálya, és nagy mennyiségű 
fotográfiában bemutatnak több telepet 
és szép tájat, és az ott uralkodó társa
dalmi viszonyok megismertetése czéljá- 
ból sok fontos mozzanatot, mint egyházi 
szertartást, magas állami hivatalnokok
nál, ismerősöknél való látogatást, nyil
vános mulatságokat stb. Különféle china- 
fákat a chininnel, strychnos-féléket a 
strychninnel, theafajokat a theinnel, 
czukornádat a nádczukor előállításánál 
követett műveletekkel és még nagyon 
sók, Európában nem található orvosi 
fövényt és fűszert e gyarmat-múzeumban 
láttam legtanulságosabban bemutatva.

i88r-ben Párisban a »Palais de 
l’industrie«-ben volt egy gyarmat-kiállí
tás. Mivel az egész rendezésből azt lehe
tett következtetni, hogy inkább az egyes 
kolóniák termelő képességének mint a 
nyers és művi termékeknek bemutatása 
lebegett szem előtt, azt a hatást gyako
rolta, mint egy kísérleti adat kísérlet 
nélkül.

A haarlemi múzeum nem gyarmatok 
szerint van rendezve, mint volt a párizsi 
kiállítás, hanem előnkbe állítja, hogy 
Hollandia a gyarmatokban mit kap a 
természet három osztályából s miként 
változnak e termékek az emberi kéz 
hatása alatt, úgy, hogy összességében 
gazdasági* chemiai és mechanikai tech-

nológai múzeumok jellemével is bír. A 
hollandok, úgy látszik, nagyon érdeklőd
nek e múzeum iránt. A hétköznap da
czára úgy városiak mint falusiak, és pe- 

; dig földmívelők, annyira meglepték fő
leg a szövőipari czikkeket, eltartott táp
szereket, gyümölcsöket, hogy alig lehe 
tett hozzájok férni. Régiségtárakban a 
katonai fölszerelések, régiség és nyilvá
nos könyvtárakban históriai okiratok, 
nevezetes egyének kéziratai, levelei vol
tak olyan tárgyak, miket elgondolkozás 
nélkül nem szemlélhettem.

Harczias nép voltunk ; harczias han
gulatra gerjedők vagyunk most is. Azt 
mondják, nekünk volt első rendezett 
hadsergünk Európában. Mindenesetre 
volt királyi testőrség, voltak királyi zsol
dosak. Nem tehető föl, hogy a bandé
rium-kiállításra kötelezett zászlós uraink 
katonáik ruházatára és fegyverzetére ke
vesebb gondot fordítottak volna mint 
saját díszruháikra. Hogy nézhetett ki 
Mátyás király félelmetes fekete seregé
ből a katona, vagy Bethlen Gábor, Rá- 
kóczy hadseregének milyen lehetett föl
szerelése, bizony kevesen tudjuk elkép
zelni s kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy még közelebb eső szabadsághar
czunk hőseinek fölszereléséről sem tud
nék emlékül megőrzött példányok után 
felvilágosítást adni. Annyi kivívott s el
vesztett csata hírére idegenek is érdek
lődéssel néznének meg egy gyűjteményt, 
melyből kiderülne, hogy a magyar had
testek nem oly ágrólszakadt emberek 
csoportjából teltek ki, mint a milyenek
nek a müncheni National Gallerie és 
Maximilianeum nagyrabecsült képei mu
tatják. Az igaz, hogy tatár, török s a jó 
ég tudja még hányféle kül- és belellen- 
ség nyomorgatott bennünket, és ha ellen
ségünk nem, hát jóbarátunk károsítga- 
tott hol egyben hol másban; könnyen 
elkerülhettek a hadtörténeti emlékeink 
is ; de hát a hollandoknak s belgáknak 
is megvoltak tatárjaik s mégis úgy Há
gában mint Brüszszelben elég csinos 
gyűjteményben láthatjuk, hogy Hollan
dia és Belgium hadserege, legalább az 
utolsó században, milyen ruházatú és

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



KÜLFÖLDI MÚZEUMOK ÉS KIÁLLÍTÁSOK. 6 9

fölszerelésű katonákból állott. Egy ilyen 
gyűjteménynek iparfejlődési jelentősége 
is van; különösen, ha eredeti és itthon 
készült tárgyakból telik ki a múzeum; 
mert fegyverkovács-, kovács-, lakatos-, 
nyerges-, paszományos-, ötvös-, pléhes-, 
szabó- és kerékgyártóipar fejlettségi fo
káról nyújt fölvilágosítást.

Régiségek között vagy nyilvános 
könyvtárakban alig lehet valami figye
lemre méltóbb mint egy históriai okirat, 
nagyhírű emberek kézirata vagy levele. 
Egyik az aláírásra kiváncsi, másik a 
tartalomra s ha szükség esetében a ma
gyarázat nem hiányzik idegen nyelvű 
iratok mellől, sok irodalmi, művészeti, 
történelmi becscsel biró adatot lehet 
elsajátítani, vagy emlékezetben fölfrissí
teni. Egész könyvek, értekezések nem 
érnek fel azzal a hatással, mit eredeti 
okiratok, levelek személyes látása, olva
sása előidéz. Talán a nagyjainkkal szem
ben egyre jobban nyilvánuló kegyelet
hiány is megszűnnék, ha gondolataik 
bármily csekély jelentőségű részét erek
lyeként őrzött kéziratok, levelek olvas- 
hatására a közönségnek még több al
kalma volna, mint a mennyi ez idő 
szerint a megközelíthető helyeken ren
delkezésére áll.

Követelők volnánk, ha most olyan 
múzeumokat óhajtanánk, melyeknek 
tárgyait minden kifejlett műérzék és 
anyagi tehetség daczára sem könnyű 
megszerezni. Ilyenek az indiai, egyip
tomi, görög és római kultura-emlékek 
múzeumai. Hollandiában a leideni, Bel
giumban a brüsszeli az ókori népek 
művészeti és műipari emlékeinek bár 
nem sok, de előkelő példányaival dicse
kedhetnek. — Bizonyságot tesznek e 
múzeumok arról, hogy azoknak az álla
moknak nagy vagyonú s még nagyobb 
általános műveltségű gyűjtői, még a 
boldog időkben fölismerték a múlt és 
jelen kultúrájának, művészetének köl
csönhatását, és rajta voltak, hogy hazá- 
jokban letűnt korszakok műkincseinek 
megszerzése útján az ismeretek terjesz
téséhez, a műizlés fejlesztéséhez, neme
sítéshez hozzájáruljanak.

A tudományok önálló művelése kö-. 
rül a hollandok százados múltra hivató 
kozhatnak. Históriai értékű tudományos 
műszerek gyűjtése sem kerülte ki figyel-, 
möket. És hogy ezeknek nemcsak histó* 
riai jelentőségök van, hanem az ifjúság 
tudoraányszomját is fokozza s vágyat 
keltenek b.ennök, hogy az utódok előtt 
megörökitésre méltó felfedezésekre, talál
mányokra törekedjenek, tehát buzditó 
eszközökké válnak : mindenki belátja, a 
ki egyszer a haarlemi fizikai gyűjtemény? 
ben, a híres leideni palaczkok előtt ál- 
dogáló s vitatkozó tanulók csoportját 
megügyelte. — E tengerparti államok
ban szükséges volt, hogy a vizen való 
közlekedés eszközeit is gyűjteményekben 
foglalják össze.

A hágai tengerészeti múzeumban 
mindennemű hajóépítés, hajófölszerelés, 
a hajóközlekedéshez szükséges kellékek, 
mint kikötők, dokkok, világító tornyok 
mintái oly teljességben s akkora csínnal 
vannak kiállítva, hogy e múzeumot a 
louvrei Párisban, a south-kensingtoni 
Londonban csak a példányok számá
ban múlhatja felül.

Utrechtben, Hágában, Brüsszelben 
tanügyi, ipari, gazdasági múzeumokban 
is megfordultam. Ezek különös érdemét 
abban találtam, hogy úgy a hollandi, il
letőleg belga, mint a belföldi termelése
ket szemünk elébe állítja. Természetes, 
hogy tanszereket, gazdasági gépeket 
látni, még nem annyi, mint kipróbálni; 
azonban úgy a fogyasztásnak mint a ter
melőnek jó, ha különféle szerkezetű és 
kiállítású munkákat hasonlíthat össze.

Az a meglepetés, melyben Hollandia 
és Belgium múzeumai részesítettek, 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy An
gliába átkelve, bár tulajdonképeni czélo- 
mon kívül esett, a múzeumokkal is fog
lalkoztam.

Ha valahol, Angliában bizonyosan 
nem a ritkaságok holt gyűjteményeiként 
becsülik a múzeumokat. A tanítás esz
közeit, a műízlés fejlesztő iskoláit látják 
azokban. A művelt társadalom czélja 
iránt helyes érzékkel bíró angol tudván, 
hogy minél értelmesebb valamely nép,
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annál hatalmasabb a létért való küz
delemben, gondoskodik arról is, hogy 
tudásvágyának kielégítésére mindenki 
elég anyagot találjon és hogy minél 
könnyebben hozzá is férhessen. Élőszó
val, írással, múzeumokkal küzd a tudat
lanság ellen. S mert a kizárólagosságot 
tudás dolgában nem akarja elismerni, 
minden akadályt, a mi egyeseket a föl- 
világosodás felé tartó útjokban gátolna, a 
leleményesség legbámulatosabb fogásai
val hárít el. Sok fölolvasást tartanak, 
melyeket a stilus komolysága, a kifeje
zések egyszerűsége és világossága jel
lemez ; sok nyilvános könyvtárt állítanak, 
melyekben a gazdag szakirodalomhoz a 
kezelés egyszerűségénél fogva könnyen 
hozzá lehet jutni.

És a mely tudománynak, művészet
nek tárgyait szemléleti úton felfogha
tóbbá lehet tenni, nagy vagyoni erejök- 
höz illő múzeumokban mutatják be. 
Iparművészeti tárgyakat pedig sehol sem 
lehet nagyobb számban és értékesebb 
kiállításban látni mint Londonban.

Vágyik valaki festészetfejlődési ta
nulmányokra: ott van a »National gal- 
lery«, minden hírre vergődött iskola ér
tékes példányaival. Mást meg jobban 
érdekelnek szobrászati tanulmányok ? 
ott van a »Brittish Museum«, mely asz- 
szír, egyiptomi, görög és római szobrá
szati és díszítési, legtöbbnyire eredeti 
tárgyaival laikust és szakértőt méltán 
tart lebilincselve; az újabb kor remek
műveivel megismerkedhetik a south- 
kensingtoni múzeumban. — Az ó-kor 
fém- és agyag-iparának tanulságos és 
gazdag gyűjteményét tárja előnkbe a 
»Brittish Muzeum« ; ugyancsak itt talál
hatunk egy összehasonlító üvegipar-kiál
lítást is. — Korunkhoz közelálló tudo
mányos és taneszközök, iskolaminták, 
iparművészeti tárgyak, a south-kensing- 
toni gyűjteményben vannak összefog
lalva. És elismert dolog, hogy nincs 
múzeum, mely az ifjabb kor dísz- és 
iparművészetének, az angol festészet
nek és rajzolásnak képét tökéletesebben 
tükrözné vissza, mint ez a múzeum.
— E gyűjteménynek, melynek kijelen

tett czélja is az, hogy a tanításnak szol
gáljon, 1857-ben vetették meg alapját. 
Az angol felső tanügyi hatóság érezvén, 
hogy a művészetek és a természettudo
mányok érdekében nincs minden meg- 
téve, a mit tenni lehetne, az 1852- 
ben újra szervezett rajziskola, továbbá 
ipariskola és más gyakorlati szakiskolák 
bekebelezésével 1853-ban South-Ken- 
singtonban egy mathematika-természet- 
tudományi-művészeti szakismereteket ta
nító intézetet szervezett. Ez természet- 
tudományi és művészeti szakosztály 
néven a közoktatási tanács választmánya 
alá van rendelve s törekvése odairányul, 
hogy az általános és alkalmazott termé
szettudományokat, képzőművészeti tan
anyagokat minél szélesebb körben kü
lönösen iparosok között ismertesse meg.

A south-kensingtoni múzeum éven
ként több mint 3 millió forintot fordít 
arra, hogy ösztöndíjakkal, jutalmakkal, 
kiállításokkal, képzőművészeti iskolák 
fölállításával, tanszerekről való gondos
kodással a természettudományoknak és 
művészeteknek tért hódítSQn, fejlődésö- 
ket biztosítsa. Működésével egyrészről 
az általános értelmi színvonalt emeli, 
másrészről azon iparágak munkásainak, 
melyeken műizlés és művészi fölfogás 
teremt versenyre termettséget, alkal
mat nyújt, hogy a hagyományosan ne
hézkes angol műiparba könnyű formá
val, eleven díszítéssel új életet öntsenek. 
A kik a »Science and art depart- 
ment« bonyolúlt gépezetének bámulatos 
simán végbemenő működése iránt ér
deklődnek, bő felvilágosítást kapnak a 
»Directory with regulations fór establi- 
shing and conducting Science schools 
and classes« czímű kiadványában vagy 
Dr. F e l m é r i  L a j o s ,  kolozsvári 
egyetemi tanárnak »Az iskolázás jelene 
Angolországban« czímű nagy gonddal 
szerkesztett jelentésében. Épen azért 
mert ennek szervezetéről terjedelmes is
mertetéssel bírunk nyelvünkön, fölösle
ges munkát végeznék, ha vele foglalkoz
nám. Inkább röviden a múzeum tartal
mát adom elő. Ha arra a kérdésre, hogy 
mi van abban a múzeumban ? röviden
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akarnék felelni, azt mondhatnám : min
den, amit czivilizált állam a gyakorlati 
élet szükségleteire fölhasználhat. Az egé
szet az építészet és szobrászat, a festészet 
és rajz, iparművészet s végre a zene körébe 
vágó tárgyak szerint négy nagy cso
portba oszthatjuk. Külön kiemelendő a 
művészeti könyvtár több mint 50,000 
kötettel.

Régi és új műépítészeti és szobrá
szati emlékek eredetiben vagy utánzat
ban, de még mindig valóságos nagyság
ban tekintélyes mennyiségben vannak 
benne. Még a Traján-oszlop gipszutánza
tát sem kisebbítették meg, csak két da
rabban állították föl. Templomajtók, dí
szítések, kórusok, prédikálószékek, oltá
rok, oszlopfejek, síremlékek, emlékoszlo
pok építészeti és szobrászati tekintetben 
örökké szép, vagy legalább is érdekes 
példányokban képviselvék.

A festmények főként angol festők 
művei, és tökéletes képét mutatják az 
Angliában dívott irányzatoknak. Sok 
életkép, táj- és állatkép tanúskodik arról, 
hogy Angliában nemcsak szokásos tétel, 
hogy a természetet vegyék modellnek, ha
nem tehetségök is van hozzá, hogy min
dent meg is figyeljenek. Az Angliában ma 
is nagy szenvedélylyel űzött aquarell-fes- 
tés számtalan példányban s fejlődéstör
ténelmi sorrenben van bemutatva. 
Egyébiránt a fejlődéstörténeti alapot, 
a hol helye van, a tárgyak kiállításá
ban sehol sem tévesztették szem elől. 
Szabadkézi rajzok s aczélmetszetek, 
melyeknek valódi hazájául nem ok nél
kül tartják Angliát, szintén bőven van
nak. Idegen festők közül alig nehány 
németalföldi festőtől van eredeti kép, 
és Raphael híres kartonjaiból, miket 
1515:— 16-ban X. Leó pápa rendeletére 
készített volt, hét van itt.

Az iparművészeti tárgyak kiállításá
nál úgy Európa mint Ázsia művelt né
peinek műipara figyelemben részesült 
Nemes fémből, bronzból és kovácsolt 
vasból való díszművek, legkülönfélébb 
nagyságban, alakban és díszítéssel, mond
hatjuk, kincstárt képeznek. Ide vehetjük 
az ékszerészeknek legalább is százait.

A műbecs és a drágakövek egyes apróbb 
tárgyak értékét mesés összegre emelik. 
Egy rubinos tintatartó tizenháromezer 
forintra van becsülve. Régibb és újabb 
ékszerek ország és rendeltetés szerint 
vannak csoportosítva. Még Magyaror
szágból is került oda ékszer Harley- 
Teleki grófnő révén. Kelyhek, tálak, tál- 
czák s nagyobb arany- és ezüsttárgyak 
galvanoplasztikus utánzatai százakra 
mennek. Burnótos szelenczékből egész 
sereg van összehordva. Egy ilyen sze- 
lencze, melynek fedelén elefántcsontba 
Salamon Ítélete van metszve, nyolczezer 
forintért jutott a gyűjteménybe. A ková
csolt vasgyertyatartók s oszlopok is gyö
nyörű darabjai a múzeumnak.

Az agyag-, porczellán- és üvegipar 
méltó képviselőkre talált. Az ántik terra- 
cotta edényektől kezdve van mindabból 
a mit olasz, spanyol, franczia, német és 
angol ipar teremtett. Valódi della Rob- 
bia- és Palissy-tálak, delfti fayenceok, 
khínai, sevres-i, drezdai és angol porczel- 
lánok. Wegwood és chelsea-i edények 
olyan felséges példányokban, minőket 
csak angolok tudnak megfizetni. Üveg
tárgyakból a rómaitól kezdve napjainkig 
mindenféle készítmény képviselve van, 
de különösen a velenczei üvegek úgy 
számra, mint változatos alakra, színezésre 
és díszítésre nézve emelkednek ki a 
többiek közül.

LegszembeszökŐbb az elefántcsont- 
faragványok gyűjteménye. Mindenféle 
czélra szolgáló tárgyak, különösen egy
házi eseményeket ábrázoló képekkel, a 
negyedik századtól napjainkig teljes ké
pét nyújtják az elefántcsontipar állásának. 
Szebbnél szebb könyvtáblák, ékszerszek
rények, dobozok, püspöki botok, keresz
tek, lánczok, fésűk, stb. több szekrényt 
töltenek meg. Ha az elefántcsontipar 
valamely nevezetesebb darabját nem 
sikerült megszerezni eredetiben, legalább 
hű gipszmásolatát állították ki.

A faipart szobabútorok, templomi 
székek képviselik. Egy pár jégiség gya
nánt őrzött kocsi és gyaloghintó a múlt 
idők kocsigyártását mutatja be.

Lövő, szúró és vágó fegyverek dí
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szítve vagy egyszerűen alárendeltebb 
szerepet játszanak. Annál dúsabb vá
lasztékban látjuk a szövőipar czikkeit. 
Gyapjú, gyapot- és selyemszövetek, sző
nyegek egész tárházat tölthetnének meg. 
A persa és damaszkusi szőnyegeket a 
díszes rajz és ragyogó szinek miatt sű
rűn látogatják az angol festőgyárosok. 
Láthatunk kész khínai és japán ruhákat, 
régi gobelin-, csipke- és legyező-gyűjte
ményeket.

A hangszerek gyűjteménye sem ér
dektelen. A fuvóhangszerek kacskarin- 
gós alakjait meg épen nem nézhetjük 
mosoly nélkül.

A south-kensingtoni intézetben a 
gépszerkezettan, az alkalmazott mecha
nika fontos tantárgy lévén, természetes
nek tarthatjuk, hogy a patenstárgyak szá
mára is e múzeumban kerestek helyet. 
B r a h m a  sajtója, B e l l  első gőzhajó
gépe, S t e p h e n s o n  első lokomotívja, 
s több más tárgy históriai becscsel is bír.

Elismerem, hogy e múzeum tartal
mának ilyen száraz fölsorolása nem is 
gyönyörködtet, de még a múzeum nagy
ságáról sem nyújt elegendő fogalmat, 
Ha azonban elgondoljuk, hogy egy pár 
napig bolyonghatunk benne csak azért, 
hogy mindent futólag megpillantsunk, 
elképzelhetjük szinte elrettentő kiterje
dését is.

És ha elgondolkodunk azon, hogy 
mind e tárgyak egy nagy nemzet mun
kásosztályának kenyérkeresetét a szép 
megismerésével és gyakorlati alkalmazá
sával akarják biztosítani, örülnünk kell, 
hogy az angol az eszményi szellemkép
zésnek, mely az embert a szépnek, jónak 
és igaznak tiszteletében, de egyúttal 
gyakorlásában is szeretné látni, a nem
zet zömében, tehát a legszélesebb kör
ben törekszik tért hóditani.

Azokkal, a miket eddig elmondot
tam, korántsem merítettem ki a múzeum 
tartalmát. Nem ugyan egy épületben, ha
nem a múzéum átellenében vannak az 
iskolaminták és fölszerelések, a közép 
és felső tanitás tanszerei, tudományos 
eszközök, durvább agyagipar, hajóépí
tés, hal tenyésztés mintái, gépek, építési

műszerek, telegráf-készülékek, hadi fel
szerelések és az indiai kultúra minden 
nevezetesebb tárgyai. Mind elkábitó ki
terjedésű gyűjtemények.

Szemünk káprázik, fejünk szédül, 
lábunk összeroskad, mire egy-egy csopor
tot elvégezünk, s még sem tudunk meg
válni, míg e múzeum-óriást minden 
részében meg nem ismertük.

Végsőnek említem a nemzeti arcz- 
képcsamokot, Anglia hatalmi és szellemi 
nagyságainak gyűjteményét. Vájjon ala
kilag beillik-e ez a múzeum keretébe ? 
Én azt gondolom, nem ; mert bizony 
sok arczkép van benne, mely korának 
művészi magaslatán nem áll. Azonban 
könnyű találni anyagilag elfogadható 
okot is.

Pantheon ez, mely arra emlékeztet, 
hogy Angliának minden polgára s pol
gárnője igényt tarthat hazája legmaga
sabb elismerésére, ha a társadalmi élet
hivatások bármelyikén hozzájárult köz
érdekű nagy czélok előmozdításához, 
Anglia tekintélyének, nagyságának foko
zásához. — Mint ilyet, hol nézhetné 
végig több ember mint ott, hol az ango
loknál annyira fontos természettudomá
nyi és művészeti iskola miatt évenként 
több mint ötezer hallgató fordul meg 
részint nappali, részint esteli előadáso
kon, s alkalmilag a múzeumban ? Vagy 
hol esnék annyi látogató útjába, mint e 
múzeum keretében, melyet sokféle tár
gyának megtekintése végett legnagyobb 
részben iparüzők havonként közel száz- 
ezeren látogatnak meg.

Két múzeummal kell még foglalkoz
nom, melyek a » Science and art depart- 
ment« czéljait mozdítják elő s így közös 
főigazgatás alá tartoznak : egyik a » Mu- 
seum of practical geology«, másik a 
»Bethnal Green Museum«.

A »Museum of practical geology«, 
mely a királyi bányásziskola érdekeit 
mozdítja elő, a nagy közönséggel szem
ben is megfelel a hozzáfűzött követel
ményeknek.

A bányamívelés és kohászat terén 
kipróbált és alkalmazott építkezések, 
fölszerelések és gépek mintái az alkal
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mazási hely megnevezésével az iskola 
hallgatóit, mint mindenkit érdekel
nek az angol királyságban. Ez nagyon 
természetes olyan államban, hol a gyár
ipar jelentékeny részt vesz az ásványok 
feldolgozásában. Szép gyűjtemény van 
különböző ásványokból, melyek minden 
előkészítés nélkül, csiszolva, dísztárgyak 
csinálására alkalmasak.

Az angol királyság nevezetesebb 
alabastrom-, márvány-, gránit-telepeiből 
való darabok, csiszolt koczkák, oszlopok, 
edények mutatják meg, hogy szobrászok, 
építészek, kőfaragók egy vagy más te
kintetben hová fordulhatnak biztos si
kerrel. Különféle agyag-, kőedény-, por- 
czellán- és üveggyártásra használt anya
gok mellett ott állanak a belőlök elő
állítható tárgyak is, melyek azonnal fel
világosítást nyújtanak arról, hogy az 
eredmény milyen lesz. Vas- és másféle 
érczek, a vas- és fémkohászatnak az elő
állítás különféle állapotában levő ter
mékeivel együtt képeznek tanulságos 
gyűjteményt. Külön csoportokat képez
nek a kristályos ásványok és kövületek, 
s talán épen csak ezek olyan tárgyai a 
múzeumnak, melyeknek a gyakorlati 
élethez semmi közük.

Egész röviden összefoglalva e gyűj
temény czélját nemzetgazdasági szem
pontból, azt mondhatom, hogy az angol, 
belátván idejében a filozofus. tévedését, 
ki a pénzt a világ hiábavalóságai közé 
sorozta, a tudományok tételeinek taní
tását azok gyakorlati hasznával oly alak
ban törekszik Összekapcsolni, hogy minél 
több embert megvédjen ismert dolgok 
próbálgatásától és így a veszendőbe 
menendett tőkének gyümölcsözőbb for
galmat biztosítson.

Az eddig fölemlített múzeumok tár
gyai a szellemi erők művelését közvetí
tik. Megmutatják ugyanis azt, a mi van, 
hogy rajtok tanulva, szép és jó munkát 
lehessen végezni. Azonban az angol gya
korlatiassága egyoldalú volna, ha a mun
kástól csak munkát követelne, és elfeled
keznék arról, hogy a munkavégzésre erő 
is szükséges.

A mennyiben — ha egyébként a

szervezet egészséges — az erőmennyiség 
a táplálkozástól függ, a »Science and art 
department« alkalmat nyújt az angol 
munkásközönségnek arra, hogy a táp
szerek tápláló értékével is megismer
kedjék.

A tápszerek gyűjteménye a »Bethnal 
Green« múzeumban van. Ugyancsak itt 
van még az »Állati termékek«, továbbá 
a hasznos és kártékony rovarok gyűjte
ménye is. A múzeum különben nem 
nagy, s Londonnak legkevésbbé kelle
mes részében fekszik. Többi tárgyai, 
melyek részint a south-kensingtoni mú
zeumból áthozott, részint ajándékozott 
vagy kikölcsönzött agyag, porczellán, 
üvegtárgyak, figyelmet alig érdemelnek, 
mert legtöbbnyire csak vendégei a mú
zeumnak. *

A tápszerek gyűjteménye egyike a 
legtanulságosabb gyűjteményeknek. Egy 
jól tervezett előadás ez, merő mutatvá
nyokban. Meggyőződésem, hogy szóbeli 
előadással nem lehetne elérni azt a si
kert, a mit e múzeum látogatása biztosít.

De beszéljen maga a gyűjtemény.
Az egész, mivel Angliában a méter

rendszer még nem nyert polgárjogot, 
egy 154 libra (69-8 kilogr.) súlyú em
beri test alkotó részeivel kezdődik. Lát
juk, mennyi víz, mennyi calciumfosz- 
fát, calciumkarbonát és calciumfluorid, 
magnéziumfoszfát, nátriumchlórid, ná
triumszulfát és káliumfoszfát, sziliczium- 
dioxid, mennyi albumén és albuminoid- 
félék, szénhidrátok, epeanyagok és zsír 
van egy 154 libra súlyú emberi testben.

Ezekre következnek a bennök fog
lalt egyszerű testek, elemek súlymennyi
ségei. Világos, hogy a calciumfluorid- 
ban levő fluornak csak számadatát lát
hatjuk, mert a fluort előállítani nem 
lehet; valamint a gázalakú oxigénből, 
hidrogénből és chlórból is kevesebb 
mennyiség van üvegcsövekbe befor
rasztva, mint a mennyi a 154 librában. 
Azonban a csövekre föl van írva, hogy 
a bennök foglalt mennyiségek mekkora 
tért töltenének be.

Ezek után következnek a tápszerek 
alkotó részei két osztályban: egyikben
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a valóságos tápszerek, másikban a táp- 
szcijárulékok, az élvezeti szerek.

A tápszerek között látjuk először az 
el nem égő tápszereket: a vizet és ás
ványi anyagokat; másodszbr az égő, 
széntartalmú, fütő és szövetképző anya
gokat, a szénhidrátokat és fehérjéket. 
Az élvezeti szerek között vannak az 
alkoholos italok, illó olajtartalmú fű
szerek, növényi savak és alkaloidok.

De ugyan mit lehet a vízről kiállí
tani ? kérdezhetné valaki. Sokat, felel rá 
az angol s állítását következőleg iga
zolja. Kiállít egyenlő térfogatú desztil
lált, eső, forrás és különféle folyóvizeket, 
hogy összehasonlítsuk azok színét, s 
lássuk, hogy a folyó vízzel töltött edé
nyek fenekén egyenlőtlen mennyiségű 
iszap rakodott le. Odateszi az egyenlő 
mennyiségű eső-, forrás- és folyóvizek 
szilárd maradékát izzítás előtt és izzítás 
után, hogy lássuk a színkülönbséget. A 
Temze vizének maradéka, nagyon szenes 
a benne levő organikus fertőzmények 
miatt. Az organikus fertőzmények fokát 
is bemutatja. Ugyanazon vízmennyisé
gek kénsavval megsavanyítva egyenlő 
mennyiségű káliumpermanganát-oldattal 
vannak elegyítve. Minél több organikus 
fertőzmény van valamely vízben, annál 
több káliumpermangánát-oldatot igé
nyel, hogy fertőzménye oxidálódhassék. 
Egy mintában nem látszott már a kálium- 
permangánát piros színe, jeléül annak, 
hogy az a víz volt a'legtisztátalanabb. 
Most következnek a vízben foglalt al
kotórészek olyan vegyület-alakban, mely 
a valószínűségnek megfelel. A hol salé
tromsav fordult elő, a megfelelő salétrom, 
a hol ammóniák volt, a chlórammonium 
számított mennyisége szerepel a kiállí
tásban.

Egy másik sorozatban föl van tün
tetve, hogy különféle szűrők miként vál
toztatják a szilárd részek mennyiségét. 
S végre, hogy a kép annál világosabb 
legyen, oda rakták azokat a szappan
mennyiségeket, miket egyenlő mennyi
ségű szüretien és szűrt vizek fölemész
tenek. így fogalmat szerez a közönség

a víz keménységéről, s a jó szűrő talán 
egy kis reklámban is részesül.

A tápszerekben előforduló anorga
nikus sók kis gyűjteménye után a szer
vezet fűtő anyagai, a szénhidrátok és 
zsírok következnek. A legkülönfélébb 
forrásból kikerült keményítők, czukrok, 
mindenféle olajok és zsírok, továbbá az 
alárendeltebb szerepű gummi, mucilágo, 
cellulóza, pektoza, kitűnő készítmények
ben vannak bemutatva. Minden készít
ményhez mellékelve van egy pár sor
ban leírva mindaz, a mit róla fizikai 
és chemiai tekintetben tudni kell. 
Ugyanez áll a szövetképző nitrogén-tar
talmú anyagokról.

E bevezető gyűjteményt követi a 
tulajdonképeni tápszerek gyűjteménye ; 
és pedig előbb a növényi azután az 
állati eredetűeké. A növényi tápszerek 
sorát a gabonaneműek nyitják meg. 
Különféle helyen termelt és különböző 
fajú búza, rozs, zab, kalászban, magban, 
őrölve, korpával és szitálva, a lisztek 
különféle fokozatai állanak előttünk. Az 
egyes termékek mellé fel van írva a 
súly, a szolgáltatott liszt és korpameny- 
nyiség, s a chemiai analízis következő 
adatai: i oo súlyrész mosott vagy nem 
mosott búzalisztben hány súlyrész nitro
géntartalmú anyag, szénhidrát (kemé
nyítő, cellulóza, lignoza), anorganikus 
szilárd vegyület és víz van. A lisztek 
után következnek a különféle fajtájú 
kenyerek, kalácsok, kétszersültek. Ismer
tetve van a kenyérkészítés különféle 
módja, a friss kenyér belének és héjá
nak analízise, nevezetesen, hogy a ke
nyérben mennyi víz, anorganikus szilárd 
rész, alkoholban oldható és nem old
ható nitrogéntartalmú anyag, keményítő, 
dextroz, máltoz, zsír fordul elő. Sőt, a 
mennyire pozitív adatok alapján a kér
désre felelni lehet, még az is föl van 
említve, hogy a szénhidrátok különböző 
fajai miként jutnak a kenyérbe. És mivel 
úgy a lisztet mint a kenyeret hamisítani 
lehet, figyelmeztetik a közönséget a szo
kásos hamisításokra s azok ismertető 
jeleire.

Különösen nagy jelentőséget tulaj
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donítanak a mikroszkópi vizsgálat 
eredményeinek. Ezeket olcsó mikro
szkóppal, kis gyakorlással bárki könnyen 
megcsinálhatja, a nélkül hogy költséges 
és bonyolúlt berendezésekre volna szük
sége.

Árpa, rizs, törökbúza, pohánka, köles 
Európában és más földrészeken termesz
tett fajai zárják be a gabonaféléket. 
Majd hüvelyes vetemények, a táplálék
hoz gyökerekkel, gumókkal, szárakkal, 
levelekkel, vagy az egész növénytesttel 
járuló növények és részeik következnek, 
és végre a czukros és olajos gyümölcsök. 
Gyümölcsöt befőzve és rothadást gátló 
szerekkel megőrizve nagy mennyiség
ben látunk, de legérdekesebbek azok a 
csalódásig hű utánzatok, melyek a gyü
mölcsöket, az ehető és mérges gombákat 
a papírmachéipar valóságos remekeiben 
mutatják be.

Nem kevés leleményességre, mond
juk inkább, pedagógiai érzékre volt szük
ség, hogy az állati tápszerek is tanulsá
gosan legyenek összeállítva. Minthogy az 
állati tápszerek közül a tej az, mely tej- 
czukor — laktóz — tartalmánál fogva 
legközelebb áll a növényi tápszerekhez, 
s a tej, mint a fiatal emlősök természetes 
tápláléka, úgyszólván mintája a tápsze
reknek, méltán foglalja el e csoportban 
az első helyet.

Nem maga a tej az, amit nézni kell, 
hanem a nő, a tehén, a ló stb. tejében fog
lalt alkotó részek. Látjuk tehát, hogy a 
különféle tejek ioo súlyrészében vagy 
egy pintjében, ami 567*87 köbczentimé- 
terrel egyenlő, hány súlyrész víz, kazein, 
zsír, laktoz és ásványi rész van.

Csak az egyes tejek tejszínmennyi
ségét hasonlíthatjuk össze keskeny be
osztott csövekben álló tejpróbákon. 
Közölve van a tejszín analízise is. Lát
hatunk még kondenzált tejet, vajat, saj
tokat. Melle ttok az analízis eredményeit.

Azután tojások, nyers és konzervált 
húsok, szárnyasok és vadak, madár
fészkek, táplálékúl használt hüllők, rákok,
5 halaknak egész serege fekszik előt
tünk. Megtanulhatjuk, hogy mi minden

féle állat, s minő értékű táplálékkal 
járul hozzá életünkhöz. De ha végig te
kintünk az egészen, meggyőződünk arról 
is, hogy a világ első, és nem is nagyon 
válogatós ragadozója az ember.

Ha nem gondolunk is a müncheni 
német »Flüssiges Brod« kifejezésére, 
melylyel a sört tiszteli meg, kétségünk 
támadhat az iránt, hogy hol végződnek 
a tápszerek, s hol kezdődnek a táplálék 
járulékok, az italok és fűszerek. Fűsze
rező, izgató, bódító hatásuk az étvágy
gerjesztésre, az emésztés lefolyására nem 
lévén közönyös, természetes, hogy épen 
akkora — sőt, az esetleges káros hatás 
miatt még nagyobb mértékben hívhat
ják fel a közfigyelmet mint maguk a táp
szerek. A múzeum rajta is volt, hogy kü
lönösen a sör előállítására használt ga- 
bonaneműek az előkészítés különböző 
állapotában, továbbá a komló, s végre 
az angol s német sörök mindenik hírre- 
kapott fajtája ki fogás talanúl legyen kép
viselve. Az angol királyságban gyakrab
ban élvezett borok, hock (rajnai és Mo- 
sel-vidéki fehér borok), claret (könnyű 
vörös), champagnei, burgundi, karloviczi, 
sherry, madeira, porto, úgyszintén a 
desztillált alkoholos ital ok, a brandy, gin, 
whisky, rum és liquerrök, ahhoz a ren
geteg fogyasztáshoz mérten vannak kiál
lítva, mely arról tanúskodik, hogy az 
angol királyságban a sok mértékletességi 
társulat daczára évenként körülbelöl 
130 millió font sterlingre rúg az elfo
gyasztott alkoholos italok értéke. Mon
dani is fölösleges, hogy e különféle ita
lok rövid ismertetése, előállítás-módja, 
analízise a gyűjtemény kiegészítő részét 
képezi.

A természetes és mesterséges fűsze
rező anyagok minden kigondolható neme, 
különféle növényi eredetű savak, a nö
vényekkel, vagy a gyümölcsökkel vala
mely elsőrendű kereskedelmi iskola be
cses fűszerárú gyűjteményének is bei1 le
nének. Az egész gyűjteményt kávék, 
theák, kákaók, dohányok és ópium re
kesztik be. Mindannyi mellett a chemiai 
analízis és leválasztható nevezetesebb 
készítmények, mint thein, tannin, theo-
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bromin, chokoládé, kákao-vaj, nikotin, 
morfin, thebain stb.

A múzeum megismertetvén a táp
szerek tápláló értékét, egyúttal az ok
szerű táplálkozásra is útmutatással szol
gál. Ennélfogva össze vannak állítva a fon
tosabb tápszerek azon súlymennyiségei, 
melyek az egy napra szükséges szén- és 
nitrogénmennyiséggel láthatnának el egy 
154 libra súlyú embert. Azután a vegyes 
táplálék czélszerűségének alapján köny- 
nyű és nehéz vagy épen semmi munkát 
sem végzők számára nemcsak étlap- 
reczeptek vannak, hanem a leírt ételek 
mennyisége, megfelelő kenyérrel és víz
zel oly ügyes utánzásban van kitálalva, 
hogy szinte ételszag üti meg az ember 
orrát.

Eszemágában sincs azt mondani, 
hogy, mivel az elmélet értelmében olyan 
szépen ki van fejtve a táplálkozás sza
bálya, az angol ember a legokszerűbben 
táplálkozik a földkerekségén. Táplálko
zik bizony úgy, a hogy zsebe engedi. Egy 
mindenesetre látszik: az, hogy az angol 
munkásosztály is egészséges kinézésű, 
edzett és izmos. És elgondolhatjuk, hogy, 
miután az étrend megállapításánál az 
egyes tápszerek élvezetével végezhető 
munka és a táplálék ára közötti össze
függés sem kerülte ki a figyelmet, min
denki, akinek alkalma nyilik, hogy e 
múzeumot meglátogassa, igyekszik saját 
érdekében jól felhasználni az ott gyűjt
hető tapasztalatokat.

A múzeum másik nagyértékű gyűj
teménye is olyan tárgyakkal kezdődik, 
melyek könnyen arra a gondolatra ve
zethetnének, hogy talán azoknak is ren- 
deltetésök közegészségügyilegfontos tud
nivalókat tanítani. Messziről csak a sok 
gyapjú és selyem ruhaszövet ötlik sze
münkbe. Közelebb érve s megfigyelve á 
gyűjtemény elrendezését, elolvasva a 
felragasztott lapok tartalmát, kiderül, 
hogy midőn ezt a gyűjteményt szervez
ték, egyedül az ipar és kereskedelem 
érdekeit tekintették.

A gyűjtemény alapját azok a kiállí
tási tárgyak vetették meg, melyeket az 
1851-iki londoni kiállítás alkalmával

különböző kormányok és kiállitók egy 
állandó árugyűjtemény felállítása czéljá- 
ból ajándékoztak az angol kormánynak.
— Ezek közül a növényi eredetű ter
mékek Kew-ban a gazdasági növénytani 
múzeumban, az ásványországbeliek a 
gyakorlati geológiai múzeumban találtak 
otthont; az állati termékek pedig hozzá
járultak ahhoz, hogy 1857-ben az állati 
nyers és feldolgozott termékek gyűjte
ményét lehessen megnyitni. Ez 1858- 
ban mint ajándék jutott a south-ken- 
singtoni múzeum tulajdonába.

A gyűjteménynek nemcsak az a 
feladata, hogy az angol vagy a külföldi 
kereskedelemben megforduló állati ter
mékeket bemutassa, hanem, hogy egy- 
idejűlegképét nyújtsa ipari alkalmazásuk
nak is ; hogy megismertesse a sokféle 
állati anyag sajátlagos jellemző tulajdon
ságait, s azt, hogy a különféle czélokra 
milyen mértékben alkalmasak. A tárgy 
iránt érzéketlenek, meglehet, egy futó 
pillantásnál nem becsülik többre ezt a 
gyűjteményt, pedig sokkal többre érde
mes. Rendszeres tanulmányozás nélkül 
is könnyű belátni, hogy az állati termé
kek feldolgozása közben fejlődött mű
vészet és iparágak az angol nemzeti va- 
gyonosodást £s kereskedelmet nagy mér
tékben előmozdították. Lépésről lépésre 
lehet kisérni, hogy a nyers termékek, 
minő átmeneti állapotokon, miféle fogá
sok segítségével alakultak át jövedel
mező áruczikkekké.

A hol kivihető volt, mellékelték a 
különböző iparágak műszereit; néhol 
a gyár-berendezést képekben.

A szövőipar és ruházat anyagai, mint 
gyapjú, szőr, haj, selyem, prém és bélés
bőr, toll, pehely, halcsont, serte, tüske, 
különféle bőr, a legtekintélyesebb részét 
képezik a gyűjteménynek. A feldolgozá
sig jutott anyagok magukban véve is 
hatottak; a hatást azonban erősen fo
kozza, hogy az alkalmazás eseteit -— a 
legdurvábbtól a legfinomabbig —- le
hetett látni. A kikészített bőrök között 
a szárnyasoké és halaké volt előttem 
újság; a hattyúbőr ki van készítve nem
csak prémnek, hanem irhának is. A tol-
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lakból csinált báli köpenyek is olyan 
iparczikkek voltak, melyeknél bizarrab- 
bat képzelni is alig lehet.

Nehéz volna fölsorolni a háztartás, 
vagy az ipar szükségleteire használt ola
jokat és zsírokat. Ezek között a szalonüa- 
olaj is olyan volt, miről tudtam hogy 
van, de sohasem láttam.

Terjedelmes gyűjtemény telik ki 
csont-, agyar-, szárú-, pata-, köröm-, 
kagyló- és békatekenő-tárgyakból is. A 
finomul kidolgozott lópatát, csinosan 
megpatkolva levélpapírnyomtatónak, tű
tar tópárnának vagy tenta tar tóaljaknak 
nagyon kedvelik. Ragadozó madarak 
nagy karmait joujou alakban só-, bors- 
és paprikatartóknak használják.

A festőanyagokat szolgáltató állatok, 
mint cochenil, kermes, vagy az állatok 
szúrása következtében keletkező növényi 
képződmények, mint gubacs, manna, kü
lön csoportban foglalnak helyet; más cso
portban az orvoslatban és illatszerkészí
tésnél használt állati termékeket s végre 
az állati hulladékokat a belőlök készít
hető iparczikkekkel találjuk. Az utolsók 
között látjuk a szárított beleket és húro
kat, a legvékonyabb hártyafinomságra 
kidolgozott hólyagokat, enyvet, a csont 
száraz lepárlási termékeit, állati szenet, 
cziánvegyületeket. s mindenféle állati 
trágyát.

A hasznos és kártékony rovarok 
gyűjteménye a múzeum elég világos 
pinczehelyiségében van elhelyezve. Mé
hészethez, seLyemtermeléshez, a vegetá- 
cziónak rovarok okozta bántalmazásai
hoz kellett volna értenem, hogy illőn 
tudjam méltányolni e nagyfontösságú 
gyűjteményt.

Egyes rovarok fejlődési alakjait, 
szájrészeit, életök fontos mozzanatait 
díszképek ismertetik meg. A méhészet, 
selyemtermeles kellékei részletesen van
nak kiállítva, s különféle megtámadott, 
tönkretett növényrészek (gyökerek, gu
mók, törzsek, szárak, ágak, levelek, 
magvak) a rovarellenséggel vannak be
mutatva.

A »Bethnal Green Museum« isme
retterjesztő törekvésében nem elégszik

meg azzal, hogy tárgyait természetrajzi, 
fizikai, chemiai és technológiai tekinte
tekből meg világosítva állítsa a közönség 
elé, hanem gondoskodik arról is, hogy 
azok nemzetgazdaságilag fontos adatokat 
is közvetítsenek. A tápszerek, valamint 
az állati termékek gyűjteményében kö
vetkezetesen közölve vannak statisztikai 
adatok, melyek megmondják az angol 
közönségnek, hogy minden egyes fo
gyasztási vagy kereskedelmi czikkből 
mennyit termel az angol királyság, mek
kora a be- és kivitel, és mi ezek keres
kedelmi értéke ; még különösen is figyel
mezteti az angol közönséget minden 
olyan iparágra, melynek termékei na
gyobb mértékben fogynak, mint a mi
lyenben a keresletet az angol termelés 
kielégíthetné, hogy a még ki nem merí
tett jövedelmi források ismeretesek le
gyenek ; szóval a múzeum, a mennyiben 
lehet, a keretébe fölvett tárgyak állam- 
háztartási szerepét is föltárja, hogy az 
érdeklődők tehetségüket úgy a magán- 
mint a közügy érdekében helyes irány
ban tudják érvényesíteni. Még van 
valami említésreméltó e múzeum beren
dezésében. Csaknem minden kis szek
rényre egy-egy kis asztalka esik, melyen 
a múzeum ismertetése, vagy a múzeum 
czéljait előmozdító művek állanak. A ki 
némely tárgyról többet is akar tudni, 
mint a mennyire maga a gyűjtemény 
megtaníthatja, ügyesen szerkesztett kis 
szakmunkákból szerezhet azonnal fölvilá- 
gosítást. A tápszerekről, a tápszerek ana
líziséről és hamisításáról, a vízről, az 
ehető és mérges gombákról, az állati 
termékekről, a hasznos és kártékony ro
varokról, az iparművészet fejlődéséről 
írott s a múzeumot látogatók használa
tára kirakott munkák úgy tartalom mint 
stilus tekintetében a leghasznosabb nép
szerű munkák közé tartoznak. Meglát
szik rajtok, hogy azokat az eszméket, 
melyek a múzeum szervezésében egy 
F r a n k 1 a n d-ot, egy P 1 a y f a i r-t éve
ken keresztül buzgó tevékenységben tar
tottak, az írók teljesen megértették s a 
nagy közönség használatára alkalmas 
könyveket szerkesztettek.
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Fel kell említenem, hogy Angliában 
is bővülést tapasztaltam a nyilvános 
természetrajzi múzeumokban. London
ban a »Brittish Muzeum« természetrajzi 
osztályában nagyszerű utánzatokban is
merkedhetünk meg egyes madarak lakó
helyével, fészkelése módjával. Hányan 
vannak, akik olvasnak a toll színe és a 
madár lakóhelye közötti összefüggésről, 
a nélkül, hogy, nagy városban élve, kö
rülményeiknél fogva alkalmuk lett volna 
valaha a természetes állapotot meg
figyelni. Ezek a mintázott madáréletképek 
egyrészről megismertetik a madár csa
ládi életét vagy mozzanatát, másrészről 
pedig felhívják figyelmünket arra is, hogy 
a fészek környezetével foglalkozzunk.

Hasonlít ez a gondolat ahhoz, mely a 
sydenhami kristály palotában az ember
fajok csoportjainak bemutatásában tes
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tesült meg. Ott az emberfajokat is hazá- 
jok természetrajzi viszonyai között, szo
kásos foglalkozásuk közepette láthatjuk.

Még inkább meglepett az, hogy 
Glasgowban anatómiai, embryológiai 
gyűjtemények, jól ismert virágok, gyü
mölcsök szerkezetét érzékitő minták is 
előfordultak a nyilvános természetrajzi 
múzeumban.

Nem állítom, hogy elmondottam 
mindent, a mit Anglia múzeumai előmbe 
tártak; azonban azokról a múzeumokról, 
melyek korunk általános törekvéseinek 
hódolnak, azaz arra törekednek, hogy 
tartalmuknak nemcsak ismeretterjesztő, 
hahem közgazdaságilag is képző ereje 
legyen, mindent előadtam, a mi egy utazó 
figyelmét megragadhatja.

(Befejezése következik.)
D r . I l o s v a y  L a j o s .

[ ISTVÁN

VII. „NINCS TÖBBÉ VAKSÁG1*.

A napi lapok — dicséretükre legyen 
mondva — tudományos kérdések iránt 
is iparkodnak felkelteni a nagy közön
ség érdeklődését. Azonban ily irányú 
közléseik csak akkor használnak a köz- 
művelődés ügyének, ha a tudományos 
kérdést az ő valódi mivoltában tárgyal
ják s nem vezetik félre, kellő értesülés 
hiányában, a közönség hiszékenységét.

Újabban pl. azt a szenzácziós mon
dást vetették föl, melyet czikkem czi- 
méül választottam, s mely e czikkem 
megirására alkalmat szolgáltatott. Azt 
írták a lapok, hogy egy franczia orvos
nak olyan találmánya került a franczia 
akadémia elé, a mi az emberiséget egyik 
legnagyobb csapásától, a vakságtól, fogja 
megmenteni.

Lássuk, lehetséges-e ez, és miben áll 
az új franczia találmány.

Ha fölvetem a kérdést, mi a vakság, 
a tisztelt olvasó egész egyszerűen azt 
feleli rá, »vak, a ki nem lát, tehát a 
vakság annyi mint nemlátás«. Pedig a 
helyes felelet nem ilyen egyszerű. Csak 
a szem szerkezetének és bajainak kellő

ismerete adja meg a módját, .hogy tud
juk, vak-e, a ki nem lát.

Vannak szemgyuladások, melyek 
miatt a szem nem tűri el a világosságot, 
az ember nem fejtheti ki a látását. Ha 
baja meggyógyúl, újra lát, sőt teljesen 
visszatérhet a jó látása. Az ilyenek szok
ták mondani, »egészen vak voltam, de 
hál’ isten, meggyógyúlt a szemem«. Itt 
tehát szó sem lehetett vakságról, a nem
látás nem volt egyértelmű a vaksággal.

Vannak a színes szemrekesznek 
(Írisznek) olyan bajai (iritis), melyektől 
elzáródik a fénysugarakat a szembe bo
csátó szembogár (pupilla). Elzavarodha- 
tik továbbá a szemnek nagyító üvegje, 
a fénysugarakat gyűjtő, képpé egy esi tő 
szemlencse, vagyis hályog fejlődhetik. 
Ezek az emberek is csak föltételesen 
vakok, t. i. addig, míg szemüket nem 
operáltatják. Látásukat visszanyerik, ha 
a szemorvos előbbi esetben új szem
bogarat nyit nekik, utóbbi esetben pe
dig a zavaros szemlencsét kiveszi s a 
gyógyúlt szem elé olyan erős üveglencsét 
tesz pápaszem alakjában, mely a szem
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