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az Othellót, a melyet ellenállónak hirdetnek, és a melynek termését 
csak csekély rókazamatúnak állítják. Saját tapasztalataim mind a 
két állításnak ellentmondanak. Az Othello nálunk (Farkasdon) eddig 
meglehetősen csekély ellentállóságot tanúsított, termése pedig erősen 
rókazamatú. Igaz, hogy ez a kellemetlen rókazamat a bor többszöri 
lehúzása után mindinkább csökken ; de a ki e mellékízzel nem sokat 
törődik és rajta utókezeléssel szándékozik segíteni, annak inkább 
ajánlhatom direkt termelésre a York-M adeirát (Nádor-Izabellát). Ez 
a kevés követelésű fajta, a mellett, hogy a fillokszérának még a leg
rosszabb száraz talajban is kitünően ellentál 1, igen szép sötétvörös 
bort terem, mely világos színű boraink festésére kiválóan alkalm as; 
így használva, mellékíze is meglehetősen elmosódik és pár év múlva 
egészen eltűnik, mert gazdag festőanyag-tartalma miatt a házasítás- 
hoz rendesen már io°/0 is elegendő szokott lenni belőle.

Ennyi az, a mit az amerikai szőlőkről ez idő szerint biztosan 
tudunk. Igaz, hogy sok van még, a mit nem tudunk, és a mire 
csak a jövő tapasztalatai fognak m egtanítani: de annyit már most 
is bátran ki lehet mondani, hogy az amerikai szőlők, ha nem is 
felelnek meg mindenben a talán hozzájuk kötött vérmes remé
nyeknek, mindamellett csakugyan sikerrel használhatók a fillokszéra 
ellen való védekezésre. Gyakorlati sikert azonban csak az érhet el 
velük, k ki komolyan számot vet az adott viszonyokkal és azokhoz 
alkalmazkodva fog akár az amerikai alanyok oltásához, akár a 
direkt termelésre alkalmas fajták míveléséhez.

Dr. Horváth Géza.

KERGUELEN SZIGETÉN*

I.
Hat tagból állt a német expedíczió, 

melynek osztályrészül jutott, hogy 1874.

* Dr. W e i n e k  L á s z l ó  hazánkfia 
(jelenleg a prágai egyetem tanára és az 
ottani csillagásztorony igazgatója), mint 
olvasóink tudják, részt vett az 1874-ik évi 
Vénus-expedíczióban és úti naplójából »A  
Jóreménység fokától Kerguelen szigetéig« 
érdekes kivonatot közölt a Természet- 
tudományi K özlöny X I . kötetében (419—  
427. 1.). A  »Gazelle« korvett akkori útjá
ról a német cs. admiralitás legközelebb egy 
nagy művet tesz közzé, melynek egy részét 
Dr.Weinek tagtársunk írja. A jelen czikk eme 
kézirat kivonata és a Kerguelen szigetén 
való tartózkodás történetét mondja el.

Szerk.

decz. 9-ikén a Vénusnak a Nap tányéron 
való átvonulását Kerguelen szigetén 
csillagászati és fotográfiái úton meg
figyelje s a Nap távolságának meg
határozására új és lehetőleg pontos ada
tokat szerezzen. Dr. B ö r g e  n volt az 
expedíczió vezére, W e i n e k  L á s z l ó  
alvezére, Dr. W i t t s t e i n  az expedíczió 
harmadik csillagásza, Dr. S t u d e r a 
zoológusa, kisegítő fotográfusa és or
vosa ; velünk volt továbbá B o b z i n 
schwerini kamarai fotográf, és K r i 11 e 
mechanikus. A sziget lakatlan és növény
zet nélkül szűkölködő lévén, lakóházat 
is vittünk magunkkal, mely a kiéli ten
gerészeti hajógyárban készült s melyet
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az expedíczió többi műszereivel együtt 
ugyanott adtak fel a »Gazelle« korvettre.

Eme kopár, viharos és ködös bazalt
sziget különféle leírásai már előre is 
bizony vajmi kevéssé irigylendő képet 
föstöttek ottani tartózkodásunkról s 
édes-kevés reménnyel kecsegtettek meg
figyeléseink sikerét illetőleg. Mind
amellett nagyon fontos vala, hogy 
Kerguelen szigetén is legyen ez úttal 
megfigyelő állomás. A még délebbnek 
fekvő Heard vagy Macdonald szige
teken való megszállásról ugyanis a 
szerfelett nehéz kikötés, a délsarki 
földségeken való partra szállásról pedig 
a terület hézagos ismerete miatt le 
kellett mondanunk, noha elméletileg 
véve, ezek sokkal kedvezőbb pontok 
lettek volna; Ily viszonyok között csakis 
a Kerguelen volt a déli sarkhoz leg
közelebb fekvő olyan állomáshely, 
melyen a tünemény nemsokára a Nap 
kelte után látható vala. Az angolok és 
amerikaiak is tervbe vették, hogy 
expedícziót küldenek erre a szigetre, 
és remélhettük is, hogy amazokat a 
sziget északi csúcsán, a Karácsony
kikötőben, ezeket pedig a déli részen, 
a Királyszoroson, megtaláljuk.

Kerguelen szigetének jellemzéseül 
előre bocsátjuk a következőket.

Kerguelent, vagy helyesebben a fő
szigettől északnyugotra fekvő két kis szi
getet D e  K e r g u e l e n ,  a »Fortune«és 
»Gros Ventre« franczia hajók parancs
noka, fedezte fel 1773.  február I3*ikán, 
midőn Mauritiustól délfelé vitorlázott, 
hogy az akkoriban még csak gyanított 
délszaki szárazföldet fölkeresse. A szer
felett viharos időjárás miatt a további 
előrenyomulást akkoriban kénytelen volt 
abbahagyni. Visszatérvén Európába, 
legott azt a megbízást kapta, hogy a fel
fedezett szigeteket részletesebben kutassa 
ki; így azután 1773.  deczemberében a 
»Roland« s a »L’oiseau« hadihajókkal 
eljutott az »Isle de la Fortune«-re, a 
hogyan ő ezt a földet kezdetben el
nevezte. A kedvezetlen időjárás miatt 
azonban csak 1774.  január havában 
sikerült a »L’oiseau« fregat egyik tiszt

jének a későbben »Christmas-Harbour«- 
nak nevezett kikötőben partra szállani, 
ki azután a szigetet XVI. Lajos számára 
névlegesen lefoglalta. Hogy Kerguelen 
valóban sziget, csak 1776-ban dőlt 
el, mikor a hires C o o k deczember 
25-ikén »Resolution« és »Discovery« 
nevű hajóival ugyanottan kikötött és a 
szigetet körülhajózta. Huzamosabban 
időzött e helyütt 1799-ben R h o d e s  
kapitány hajójával, a »Hillsborough«- 
val, és nyolcz hónapi ott tartózkodásá
val sokat lendített az éjszakkeleti rész 
pontosabb felmérése ügyén. Ezután 
hosszabb szünet állott be a sziget további 
megismerésében, míg végre 1840-ben  
Sir R o s s  délsarki felfedező útjában 
»Erebus« és »Terror« nevű hajóival 
újra felkereste, ugyancsak a Karácsony- 
kikötőben kikötött s május 12-ikétől 
július 20-ikáig itt tartózkodott. Végre 
az újabb időben itt volt N a r e s  ka
pitány a »Challenger« angol hajóval, 
még pedig 1874. évi január 8-ikától 
31 -ikéig, és R e i b n i t z kapitány az 
»Arcona« nevű német korvettel 1874.  
évi február 8-ikától 1 o-ikéig. Azonkívül 
a sziget felfedezése óta a fóka- és czet- 
halászok is sokszor el-ellátogattak Ker
guelen szigetére.

A Kerguelen-csoportot Qgy fősziget, 
melynek kiterjedése közel 20 földrajzi 
mérföld, és mintegy 130 kisebb-nagyobb 
sziget, meg vagy 160 a vízből kiálló 
szikla és szirt alkotja. A főszigetnek úgy
szólván az egész Földön példátlan part
fejlődése van, lévén igen sok félszigete, 
öble,öblöcskéje,vápa-hupája és kikötője. 
A csoport körülbelül 180 négyszög- 
mérföldnyi területet foglal el, tehát 
nagyság tekintetében felér a monte
negrói fejedelemséggel vagy a szász ki
rályság kétharmad részével. A déli szé
lesség 48^2 °-tól 5O0-ig, s Greenwichtől 
számítva a keleti hosszúság 6 8 1j2 °-tól 
70V2°-ig terjed. A szigetet a talaj vul
káni kiemelkedésének csúcsa képezi. 
Míg a tenger a parttól 50 földrajzi mér
föld távolságban 9— 10 ezer láb mély, 
25 mérföldnyi távolságban már csak 
1000 láb vagy még kevesebb. A sziget
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hegyes-völgy es; formákban gazdag hegy
ségek, hófedte csúcsok és erősen válta
kozó talaj beli sülyedésektől kisért magas 
fennsíkok hosszú sorrendben következ

ének egymásra, melyeknek alját szinte 
mindenkor élénken csacsogó patak ön
tözi. Legmagasabb hegye az örök hó
lakta, közel 6000  láb magas, kétcsúcsú 
Mt. Ross. A sziget északkeleti oldalán 
hatalmas glecserek terpeszkednek; szinte 
a tengeröblökig lehatolnak, havas fehér
ségükben égszínű kék hasadékok és 
jégbarlangok csillognak, keblökből taj- 
tékozva bugyogó sárgás glecser-patakot 
fakasztva, s a szemet csodás látványban 
gyönyörködtetve. A nyugoti partot gya
korta ostromolják a nyugoti viharok, 
azért nagy járóművel körülhajózni felette 
veszedelmes; nem is tudunk róla sem
m it; a fókavadászok állítják ugyan, 
hogy több meleg forrás és egy működő 
vulkán is van rajta. A sziget geológiai 
alakulására nézve bazalt és lépcsőzetes. 
Éjszakon feltaláljuk a néhai növényzet 
maradványait kőszén, kövesült fa és 
borostyánkő alakjában. A flóra délszaki 
jellem ű; mohok (Azorella), pázsitfélék 
és nagyon kicsiny harasztok alkotják. 
Egyedüli hasznos növényét a széltől 
óvott öblök vízben bővelkedő ereszei 
szolgáltatják káposztafaj e z ; süly-elle- 
nes a hatása, s ízletes a főzeléke. Cserje 
és fa teljesen hiányzik. Valamint a Déli
tenger szigeteit, úgy ezt is számtalan 
madár népesíti, jelesül a pingvinek, az 
albatroszok, a kormoránok, az óriási 
vészmadarak, rabló és másféle sirályok, 
-fokföldi galambsirályok, hojszák, tengeri 
tyúkok (Chionis), csérek, a tengeri fecs
kék (Thalassidroma) és kacsák. A fö- 
venyes vagy algáktól borított partot 
gyakran látogatják a fókák: a tengeri 
leopárdok (Stenorhynchus leopardinus 
Wagn.) és a 20 lábnál is hosszabb 
orrjos fókák (Cystophora proboscidea 
N ils.); az öblöket a delfinek és más 
czetek is fel-felkeresik. Négylábúja a 
szigetnek nincs, kivéve azt a néhány 
kecskét, melyet a » Challenger« múltkor 
.tett ki a szigetre.

Kerguelen szigete a nyugoti szelek

övében fekszik. Az időjárás szerfölött 
viharos. Sir Ross a Karácsony-öbölben 
töltött 68 napi időzése alatt 45 vihart 
észlelt, melyeknek a hajóin levő szokat- 
lanúl nehéz vasmacska és láncz alig-alig 
állhatott ellen; mi pedig közel 3V2 
hónapos tartózkodásunk alatt átlag min
den második napon vihart kaptunk, 
mely gyakran pogányul végig üvöltött 
obszervatóriumainkon és parányi falucs
kánkon. Az időjárás általában ködös, a 
levegő hóval, jégszemekkel és esővel 
teli ; Cook megemlékszik egy hét napig 
szakadatlanúl tartó ködről, melyet 1776.  
évi deczember végével Kerguelen szige
tén átélt. A napfény s a kék égbolt ritka 
mint a fehér holló. Különben pedig 
nagy szélsőségek nem tapasztalhatók a 
klímában. A hőmérsék a nyár derekán 
középértékben mintegy + 4 0 R., télen 
pedig csak keveset száll a 0 0 alá. Már a 
jelentéktelenebb magaslatokon is évről 
évre ott fekszik a hó. A tenger, a meny
nyiben hőmérséklete soha sem száll 0° 
alá, tanyát ad a szerfölött buján növő 
óriási algáknak, a Fucus-oknak.

Hadd következzék most ügyes-bajos 
dolgaink leírása, a mint azokat e szige
ten a tudomány körén belül és kívül vé
geztük.

Október 2 6-ikán szerencsésen meg
érkezvén rendeltetésünk helyére, á »Ga- 
zelle« kikötött az Accessible-Bay kicsiny 
melléköblében, a Betsy-Cove-ban. Első 
dolgunk alkalmas helyet keresni vas
obszervatóriumunk és nagy faházunk szá
mára. Több tényezőt kellett ezúttal 
számba venni,nevezetesen: észak-nyugot 
felé szabad kilátást, mivel a tünemény a 
délelőtti órákban következett be (Ker
guelen szigetén a Nap a szemhatár északi 
oldalán éri el a d e le t); aránylag véve 
száraz és könnyen mívelhető talajt, 
mely védve legyen az állandó és a mel
lett nagy hévvel fúvó nyugoti szél ellen 
s ne essék messze a »Gazelle« kikötő 
helyétől, mert a műszerekkel meg
rakott ládák szállítása nehéz d o log ; 
végre, hogy tiszta és egészséges víz legyen 
a közelben részint a konyhára, részint a 
fotografálásra való tekintetből. Válasz
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tásunk egy sziklás halomnak az öböl felé 
fordúló s tőle nem .messze eső oldalára 
esett, arra a helyre, mely az ( 1851 —  
1856) itten tanyázó fóka- és czet- 
vadászok. ásta ároksor mögött volt s 
regényes kilátást nyújtott az Accessible- 
Bay-, Elizabeth-Head-, Swire szigetre és 
a Cascade-öbölre, míg háta mögött nyu- 
gotról magas, hófedte hegyektől volt 
környezve.

Derekas építkezni való várt reánk : 
első sorban a lakóház, még pedig hossz- 
tengelyével keletnyugotnak, hogy az 
uralkodó szélnek a lehető legkisebb 
felület legyen kitéve, azután a csilla
gászati kettős obszervatórium, mely 
felső részében, forgatható kettős vas
toronyból és összekötő folyosóból á llo tt; 
utánok következett a Nap felvételeire 
szolgáló, szintén vasból készült, és forgó 
tetejű fotográfiái torony a sötét kama
rával ; majd a mágnességi meteoro
lógiai és az árapályt illető megfigyelések 
számára szolgáló apró épületek s végre 
a műszerek szilárd megerősítésére szük
séges czövekek beverésére került a sor. 
A Vénus átvonulásának megfigyelésé
ben főleg három műszer szerepelt; 
ú. m: a 3" nyilású heliométer, a 4V3" 
nyilású Fraunhofer-féle refraktor:és a 
6" nyilású fotoheliográf, mely körül
belül 9' hosszú lévén, az állomás leg
nagyobb műszere volt. Hogy az időt, 
az állomás földrajzi szélességét és hossza
ságát meghatározzuk, arra való volt az 
úgynevezett passage-cső, meg egy uni
verzális műszer, melyek tanyát találtak 
a csillagászati obszervatóriumót össze
kötő folyosón. Az inga-órákat, krono
métert, kisebb távcsöveket, egy prizma
kört, a Vénus mesterségesen utánzott 
átvonulásának megfigyelésére és be
gyakorlásra szánt mintát, a meteorológiai 
és mágnességi készülékeket szintén fedél 
alá kellett juttatni.

Ha már az eszközökkel és az obszer
vatóriumok vas alkatrészeivel terhelt 
ládák partraszállítása a hullámtorlódás 
közepette, algáktól csuszamlóssávált szir- 
teken sok nehézséggel járt: nem keve
sebb akadállyal kelle megbirkózni akkor

is, mikor a ládákat a süppedékes lejtőn 
feltuszkoltuk az obszerváló halomra, 
mi csak rögtönzött faszánkón vált lehet
ségessé ; vagy, a mikor lapossá ástuk 
a talajt, építettük az épületeket, s 
közben jeges szél, hó- és eső-viharok 
váltakoztak. Nagy hálával tartozunk 
a »Gazelle« mindenre kész és előzékeny 
parancsnokságának, mely a lakóház fel
építésének gondjait egészen magára 
vállalta, s a vas obszervatóriumok fel
építése végett az expedíczió mechaniku
sának annyi matrózt és műszert bocsá
tott rendelkezésére, a mennyi csak kel
lett. Csak így valánk képesek már két 
hét múlva, azaz november 12-ikén, ki
tűzni a német lobogót az expedíczió há
zára, még pedig zeneszóval, hogy a 
Földnek ezen szomorú falatkáját ünne
pélyesen birtokunkba vegyük. Mihamar 
felcseréltük azután a »Gazelle« nyúj
totta rengő lakást a szárazföld szellős 
tanyájával.

A megfigyeléseket az időnek és a szé
lességnek előzetes meghatározásán kezd
tük, hogy előbb hozzávető, majd ponto
sabb tájékozást szerezzünk, heliométe- 
rünket és refraktorunkat a világtengely, 
passage-csövünket a délkör után igazít
ván. Október 29-ikén sikerült a Napon 
elvégeznem ezt a meghatározást; feles
leges említenem, hogy a hirtelen hóvihar 
párszor megszalasztott s a sziklák od- 
vába kényszerített menekülni. Ilyen 
megfigyeléseknél,, midőn a tenger pere-: 
mére való szabad kilátás nemléte miatt 
a direkt magasságmérésről le kell mon
danunk, úgy segítünk a bajon, hogy oda- 
tükröztetjük a Napot a higany szintjére 
s lemérjük a kétszeres magasságot. 
Azonban Kerguelen szigetének viharos 
időjárása unos-untalan megreszketteti a 
higany felszínét, hasznavehetetlenné teszi 
e módot; be kell érni az üveglemez- 
nyujtotta horizonnal. November 2 2-ikén 
volt az első derűit H o ld ; Kerguelen- 
sziget földrajzi hosszaságának meghatá
rozása végett meg kellett volna figyelnem . 
a Holdat a délkörben; ámde a kulmi- 
náczió megfigyelése a dühöngő orkán 
miatt hibásan ütött ki s én a következőt
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jegyeztem naplómba : » A Hold derü lt; 
borzasztó orkán; kioltja a lámpákat s 
a fövenyt felkorbácsolja a térbe. A  
kronométer ütését nem hallom, pedig 
ott függ a fülemnél a pilléren. A nyitott 
födél minden pillanatban azzal fenyeget, 
hogy ketté törik sarkában. Megfigyelést 
tenni képtelensége S mivel az ilyen 
pillanatok gyakran ismétlődtek, az ész
lelés állandó izgatottságban tartott; ott 
leskelődtem a kergetődző fellegek közt 
támadó hézagra, öt-hat órát töltöttem a 
távcsőnél, s még se jutottam, kielégítő 
eredmény birtokába. Gyakran azt hittük 
már, hogy valóban vész fenyegeti obszer
vatóriumunkat és műszereinket. Vesd el 
magad! kirohantunk a szobából, hogy 
a vastornyok megerősítését fokozó kö
teleket szorosra húzzuk, vagy hogy a 
sötét kamarában levő fotografáló üve
geket és palaczkokat az állványról a 
földre tegyük, hogy az erős rázkódtatás 
miatt le ne potyogjanak.

Mielőtt a »Gazelle« megkezdte volna 
partfelmérő munkáját, november 18-ikán 
elvitte az expedíczió vezérét kilencz 
kronométerrel a sziget déli részén levő 

-Royal Sundba, mert gyanításunk szerint 
ott kellett lennie az amerikai Vénus- 
expedícziónak, melyet a Molloy Point-on 
valóban fel is találtunk. E kirándulást 
azért tettük, hogy a két állomás helyi 
idejének összehasonlítása segélyével meg
kapjuk az állomások közt levő földrajzi 
hosszaság különbségét. Szerencsére itt 
telepedett le az angol expedíczió is, mely 
kezdetben a Karácsony-öbölre gondolt, 
s ezzel a »Gazelle« további kutató útja 
fölöslegessé vált.

A tüneményt megelőző napokban 
a Napnak a heliométeren történt min
den megpillantását a Naptányér át
mérőjének meghatározására használtuk, 
hogy később a Nap és Vénus szélére 
vonatkozó távolságbeli méréseket pon
tosan visszavezessük középpontjaikra; 
ugyanekkor nyüzsgő tevékenység pezs- 
gett a fotoheliograf körül is, hol az 
volt a feladat, hogy az Európából hozott 
készítményeket megvizsgálják, keveré
keiket a Kerguelen éghajlatához szab

ják, és magát az eszközt, szemmel tartva 
a felvételre szolgáló legjobb feltételeket, 
kitanulják.

Deczember 3-ikától 6-ikáig azzal 
töltöttük az időt, hogy a Vénus át
vonulását mesterségesen előtüntető kis 
készüléken begyakoroltuk az észlelőket. 
Ugyanekkor egy második mesterséges 
átvonulás rögtönzésével gyakoroltuk 
magunkat a mérések és leolvasások sor
rendjében, hogy a mikor beáll a tüne
mény, lehető legjobban kiaknázzuk a 
kedvező pillanatot. Különösen megeről
tetők valának a sötét kamra részére tör
ténő előkészületek, mert legalább is 
száz, nagy gonddal készített száraz le
mezt kellett előteremteni.

így azután derekasan felfegyverkez
tünk a tünemény méltó fogadására, de 
a mi az időjárást illeti, lemondással vár
tuk a nagy napot. A szerencse azonban 
mosolygott reánk.

Még deczember 8-ikán este pityer- 
gett az é g ; de 9-ikén, azaz: a tünemény 
napján, verőfényes arczzal, derülten 
kelt fel a Nap. Kevéssel 6 Va öra után 
kellett a Vénusnak a Nap tányérjába 
bevonulni és körülbelül 11 órakor ki
lépni belőle. Kiki sietett állomása he
lyére: a csillagászok távcsöveikhez, a 
fényképező a sötét kamarába, még 
pedig több perczzel a kiszámított idő 
előtt, mely végre is nem lehetett abszo
lút pontosságú, hiszen olyan mennyiség 
segélyével történt a meghatározása, a 
melynek szabatos megállapítása épen a 
Vénus elvonulásának volt a feladata: 
értem a Földnek a Naptól való távol
ságát. Börgen állt a heliométemél, 
magam a refraktomál Krille segéd- 
kezése mellett, ki a mozgás egyszerű 
átvitelével az eszközt a Nap pályáján já
ratta, Wittstein a 3 V*1 hosszú távcsőnél 
és von Ahlefeld hadnagy, a ki a Ker
guelen szigetén való tartózkodás alatt 
Wachenhusen hadnagy társaságában a 
mágnességi és a meteorológiai meg
figyelésekkel foglalkozott, a 21" nyilású 
földi távcső előtt állt. Azalatt tisztessé
gesen sűrű fehér felhőfátyolt vont ma
gára az égbolt; sőt nyugaton, ott a hó
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fedte orom fölött, sötét felleg tanyázott, 
melyből a mélybe húzódó ködfoszlányok 
le-leváladóztak és tova-tovaszállingóz- 
tak a Nap iránya felé. Szerencsére nem 
teljesült azon aggodalmunk, hogy az 
egész felleg felkapaszkodhatik az égre, 
s a Vénus, a Nap átmérőjének Vso-át 
tevő kicsiny, fekete tányérka halkkal 
kezde belefuródni a Napba. Már any- 
nyira még se kedvezett az idő, hogy a 
Vénust a Nap tányérján kívül megpil
lanthassuk. Annál nagyobb feszültséggel 
lestük a két perem közt történő, úgy
nevezett második vagyis belső érint
kezést, mely, ha bevált, joggal elmond
hatjuk, hogy nem hiába kerestük fel ezt 
a barátságtalan vidéket. Közeledik már 
a válságos pillanat, —  még egy pillantás 
hull a ketyegő kronométerre, hogy a 
gondolatban tovább számlált másod- 
perczeket ellenőrizhessük, —  és a leg
nagyobb figyelemmel kisérjük az előttünk 
új tünemény lefolyását. Úgy rémlik már, 
hogy a Vénus el akar válni a Nap pere
métől: merőben kis híd köti össze vele; 
,már ez is keskenyebbé vált s végre 
ketté szakadt. Ez vala a megfigyelni való 
pillanat. Örömmel jelenthetjük, hogy 
rögzítése sikerült. Míg a Vénus ott időz 
a Napban, más munkája van a csillag- 
vizsgálónak ; azon távolság megmérésén 
a sor, mely a Vénus középpontja meg 
a Nap középpontja közt van, vagy sza
batosabban : mivel ezeket mi sem jelzi 
élesen, következett mindkét felől a pere
mek távolságának megmérése, mi egy
részt a heliométeren szemmel, másrészt 
a fotografáló távcsövön történt, melyben 
a fény a Vénus állásait újonnan és újon
nan feljegyezte; az így kapott képek 
lehetségessé teszik, hogy a szóban forgó 
mennyiséget a legnagyobb kényelem
mel megkapjuk. Börgen ott marad a 
heliométer szemlencséjénél, míg Witt- 
stein folyton-folyvást a tárgylencse ská
láján olvasott; magam azonban Krillé- 
vel együtt rohantam a fotoheliográfhoz, 
hol én a lemezek kitevésével, Krille 
pedig felváltásával foglalkozott, miket 
Bobzin és Studer készen tartottak a sö
tét kamarában. Összesen 61 lemezt tet

tünk ki a fény hatásának, 21 nedveset 
és 40 szárazai ; a legrövidebb időköz az 
egy perez volt, melyben a száraz leme
zek egy a más helyére léptek. Ne vált 
volna csak az idő a tünemény második 
felében jóval mostohábbá,—  ekkor már 
a Nap árnyékot is alig-alig adott —  a 
napfénynek kitett lemezeink bizonyára 
még egyszer akkora számot értek volna 
el. így is meg voltunk elégedve az elért 
eredménnyel, kivált ha meggondoljuk, 
hogy a Vénus belső és külső kilépését 
is sikeresen megfigyeltük. Ezen négy 
órai megerőltető munka után, melyet 
egyikünk nagyobb, másikunk kisebb 
izgatottságban élt át, kölcsönösen sze
rencsét kívánhattunk egymásnak az elért 
sikerhez, mert, nemcsak hogy a tüne
mény látható, hanem a  levegőég kivé
telesen teljesen csendes is vala, holott 
máskor szünetet nem ismerve tombolt. 
Ez annyival inkább kapóra jött nekünk, 
mert ha eszközeinken mechanikus ráz- 
kódtatást okoz a szél vagy vihar, meg
figyeléseink becse kérdésessé válik.

Hogy a megfigyelt időközök majdnem 
egyezni fognak az eleve kiszámítottak
kal, arra el voltunk készülve. Mily tanú- 
bizonyság nyilatkozik az ember ismere
teiről e tényben! Egy tüneményt, melyet 
utoljára 1769-ben figyeltek meg, a leg
nagyobb résízletességgel 105 */* évre 
előre kiszámítanak, még pedig úgy, a 
mint a Földnek majdnem ismeretlen, 
félreeső zugában fog lefolyni; a kor
mány megbízik a csillagvizsgálók számí
tásaiban s ugyancsak költséges expe- 
dícziót küld ki az említett helyre. Az 
állomáson mi sem árulja el a tünemény 
bekövetkezését; még pár nap előtt pom 
pás esti csillag képében ragyog a Vénus 
a nyugoti ég alján. Az ember a Napnak 
szegzi messzelátó csövét, és épen a ki
számított időben, a Nap peremének 
előre kijelölt helyén finom, sötét be
vágás támad : a Vénus valóban belép a 
N apba!

' Deczember 9-ike után megint borús, 
viharos idő következett; meg kellett 
várnunk deczember 19-ikét, hogy a 
délelőtt folyamán és a tüneményre ütő

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



W EINEK LÁSZLÓ

feltételek között, ismét lefotografálhas- 
suk a Napot. S az ég ilyetén mostoha- 
sága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a 
helyek földrajzi meghatározásának töké
le tesbítése érdekében január végéig ott 
kellett maradnunk a szigeten, v Deczem
ber 23-ikán azon feladat teljesítéséhez 
látott a »Gazelle«, hogy a Vénus át
vonulásának szerencsés megfigyeléséről 
minél előbb hírt röpítsen Európába; 
éjszak felé vitorlázott tehát, hogy az 
Ausztráliába és Indiába vivő útvonalon 
hajóra találjon s annak a hírt általadja. 
Január 3-ikán rá is akadt a Meyer 
kapitány vezérelte »Gabain« brémai 
hajóra, mely az értesítést Akyabból 
(Hátsó-Indiában) tovább adta Berlinnek, 
honnét ez a hír azután február derekán 
el is jutott a német Vénus-bizottsághoz. 
Deczember 30-ikán a »Volage« korvett 
látogatóba hozta a kergueleni angol 
expedícziót Betsy-Coveba, hogy krono
métereinket összehasonlítsuk; a hajó 
azonban már 31-ikén reggel elhagyott 
bennünket, miután Father Perry, a mon
dott expedíczió vezetője, meg jó magam 
hasztalanúl töltöttük az egész éjszakát a 
passage-cső mellett, hogy a relatív sze
mélyes egyenletet, vagyis azt a hiba 
szülte kicsiny mennyiséget meghatároz
zuk, mely a csillagzatoknak az idő meg
határozása alkalmával történt mozgásá
ból származik, és minden megfigyelőnek 
különféle mértékben a sajátja. A január, 
a Kerguelen-sziget nyári hava, ismét 
nagyon viharos volt, nevezetesen 8., 12.,
16., 17., 21 — 23.  és 29.  napjai, ezért 
hazatérő útjában az amerikai »Mononga- 
hela« sem állított be a Betsy-Cove-ba, 
hova január xo-ikére vártuk volt. Végre 
január 3 i-ikén felszedtük a sátorfánkat 
mi is, mert bizony a további várakozás
sal járó fáradalmak sehogy sem álltak 
arányban a kilátásban levő eredmények
kel. így történt, hogy a Holdnak mind
két peremére vonatkozó 24 óhajtott 
kulmináczióból csak 12-öt, a csillagok
nak 3 Holdtól való 24 elfedése helyett 
(a földrajzi hosszaság meghatározása 
végett) csak 3-at kaptunk; a szélességek 
meghatározása 7 estén, az, idő meg
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határozása csupán 28 éjszakán sikerűit. 
Az az örvendetes ösztönzés, mely mind
nyájunk számára abban a jelszóban ponto- 
súlt össze, hogy » Haza felé « : alig két nap 
alatt szétromboltatta velünk az állomást, 
holott felépítése hetekbe került! Csupán 
maximális és minimális hőmérővel el
látott kicsiny megfigyelő házikót és egy 
könyvet hagytunk hátra, melyben német 

' és angol nyelven azt a kérést intéztük 
azokhoz, a kik majdan e szigeten ki 
fognak kötni, hogy leolvasván a leg
magasabb és legalacsonyabb hőmérsék
letet, értesítsék róla a német admi- 
ralitást.

Azt kérdezhetné az olvasó, hogy 
három hosszú hónapon át az ilyen 
barátságtalan szigeten a tudományos 
kutatásokon kívül eső időt mivel ütöt
tük agyon ?

Minthogy örömünk s bánatunk ta
nyája első sorban lakóházunk vala, hadd 
emlékezzem meg róla is pár sorban. Mint 
említém, a ház alkotó részeit K id 
ben készen kaptuk, a helyszínén csak 
össze kellett állítani; mivel az erős vi
harokat nem hagyták volt számon kívül, 
az alkotó részeket igen erős fából készí
tették. Lakóházunkban volt négy kis 
szoba, melyeket a »Gazelle« mellénk 
osztott két tisztjével együtt kettesével lak
tunk, továbbá egy kétablakos nagyobb 
tér: a dolgozó szoba s a konyha. Az 
utóbbiban s a padláson laktak legé
nyeink, továbbá két matróz szakács 
minőségben, —  az egyik nekünk, a má
sik a legénységnek főzött —  végre egy 
pásztor, ki a Capvárosból hozott állato
kat a mezőn legelteté. Ilyeténképen 17 
személyre rúgott a háztáj népessége. A 
padlás tömzsi gerendáit s a falak desz
káit barátságos kárpitok fedték, kívülről 
a szélnek fordított oldalra s a tetőre 
vitorlavászon borúit, melyet bekátrá
nyoztunk, azután fövénynél behintet
tünk, hogy a nedvességet lehetőleg fel
tartóztassa. A tető egyik oldalán tisztes
séges magasra nyúlt égfelé a lobogó 
rúdja, melyről minden vasárnap és ün- 
nepies alkalommal messze széttekintett 
a német zászló; a ház másik vagyis
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nyugoti oldalán ott kerepelt szorgos
kodva a sztelmérő, melynek számláló 
szerkezetét a padláson helyeztük el.
A ház hosszirányával kelet-nyugotnak 
feküdt. Ha éjszakra vagyis a Kerguelen 
napos oldalára tekintett a szem, a moh
fedte mocsaras térség apránkénti sülye- 
désén kívül hőmérővel és higrométerrel 
felszerelt kicsiny meteorológiai házikót 
látott, majd megpillantotta a csillag- 
vizsgáló és fotografáló obszervatóriumot, 
nehány sír fej fáj át és mindezen túl a 
Betsy-Cove öblöt, a »Gazelle« ki
kötő helyét; délfelé a kilátásnak, alig 
húsz lépésnyi távolban, a tar, merede
ken emelkedő sziklahalom vetett véget.
A háztól észak-keletre, mintegy 200  
lépésnyire volt a mágnességi faobszerva
tórium, melyet minden vas alkotó rész 
kizárásával kellett megépítenünk, hogy 
a földmágnesség hatását semmiféle ide
gen befolyás meg ne zavarja; ettől 
balra, még pedig jókora távolságban, 
volt egy kis házikó, mely az öböl 
egyik groteszk bazalt gugyorját áthidalta, 
s melyben a tengerszin ingadozásait 
maga az árapály és dagály jegyezte föl. 
Végül, ha keletnek irányúit pillantásunk, 
a sziklás halomhoz lapult s vitorla
vászonnal bevont kezdetleges ökör
istállón állapodott meg, mely nem ma
gánosán, hanem ürü-, sertés- és tyúk
ólak társaságában állt ottan. Há
zunktól alig 100 lépésre kelet felé volt 
a vízárok, melyből ivóvizünket me
rítettük és melyben szennyesünket 
mostuk.

Mikor elhagytuk a hajót, hogy új 
szárazföldi otthonunkat elfoglaljuk, kon- 
zervekből, lisztből és burgonyából álló 
hatalmas élelemkészletet, nagy mennyi
ségű német bort és angol sört, továbbá 
fűteni való szenet tettünk ki a szárazra. 
A Capvárosban vett két ökröt kötéllel 
átvonszolták a hídon, az ürükkel és 
sertésekkel egyetemben elszállásolták 
egy nagy csolnakba és nem minden 
vesződés nélkül szállították a szárazra. 
Az élelmikészlet igazgatásával s a napon
kénti ételjegyzék szerkesztésével mecha
nikusunkat bíztuk meg, kit mindenre ki

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

terjedő gyakorlati érzéke erre az elöl
járóságra legjobban képesített. Az ét
kezés sorrendje ugyanaz maradt, mint 
a »Gazelle«-n v o lt ; az első reggeli 8 óra 
tájban, a második 12-kor s az ebéd 6 
órakor volt. S ha a derűit égbolt 
nem szólított kötelességre, a gondolatok 
vidám kicserélésével töltöttük az estét, 
mi végből nagy termünkben angol sör 
vagy jó német bor fogyasztására mind
nyájan összegyülekeztünk.

Míg a csillagvizsgáló obszervatóriu
mok felépítése tartott, napunkat az erre 
vonatkozó gondok és munkák foglalták 
l e ; azután meg hajónk még mindig ott 
állott az öbölben, mehettünk látoga
tóba, kaphattunk vendégeket. Mikor 
azonban kis telepünk elkészült, s a 
»Gazelle« felczihelődött, hogy meg
mérje a partokat, kikutassa Kerguelent, 
tekintetünk naphosszat üresnek ta
lálta az öblöt, s ránk borult az elhagya
tó ttság árnyéka. Vájjon nem ölthetett-e 
bennünk szárnyat az a gondolat, hogy 
hajónkat a sziget alattomos szirtjein baj 
éri, vagy hogy faházunk a tűzzel való 
vigyázatlan bánásmód következtében a 
lángok martalékává válik ? Mi lett volna 
akkor mi belőlünk ? Azonban az ifjú 
lélek és vér mihamar elnyomta az ily 
szomorú gondolatokat; csakhamar bele
törődtünk a magányba, s az elhagyatott- 
ságban, fegyverrel a vállon, hosszú ki
rándulásokat tettünk. És mennyi tanulni 
valóval kinált az állatvilág, melybe 
lépten-nyomon belebotlottunk!

Már a távolból, részint csoportoza- 
tos, részint magános alakzatokat láttunk 
a parton, mikben, közelebb érve, a jám
bor pingvinekre ismerénk. Ezzel a re
pülni nem tudó bohókás szárnyassala 
»Gazelle«-n ismerkedtem meg először, 
midőn pár nappal megérkezésünk után a 
matrózok közülök többet elevenen hoz
tak a fedélzetre s itt járásra ösztökölték. 
Meg kell adni, hogy fura volt a döczö- 
gésök ; lekonyúlt fejjel s az üldözőre 
gyanakvón pislogva, meggörnyedt háttal 
s fityegve kiterjesztett csenevész szárnyak
kal előre-hátra tették-rakták gyámol
talan lábukat, míg testök rangosan hol
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az egyik, hol a másik oldalra imboly
góit. Igen találónak találtam azt a hason
latot, hogy olyan a külsejűk, mintha 
szűk kabátba bújtak volna, melynek 
ujjai aláfityegnek. Ha erősebben üldözik 
őket, előbb próbát tesznek, hogy cső
rükkel sebet üssenek bosszantójukon, s 
csak azután kezdenek megfutamodni; de 
mivel a lábuk nem állja ki a versenyt a 
szepegéssel, mihamar mellökre esnek, és 
a szárnyukkal is, a lábukkal is mártogat- 
nak, akárha vizet értek volna. Midőn a 
szárazon több pingvinre bukkanunk, 
félelem nélkül bevárják az érkezőt; 
ha még jobban közeledünk hozzájok, 
előbb a nyakukat nyújtják ki, nyugtala- 
núl hápognak és ha útjokat mi sem 
állja, legott egy csapatba tömörülnek, 
hogy a támadást nagy bátran vissza
verjék. Egy alkalommal több pingvint 
találtam a Betsy-Cove partján, melyek 
épen a vízből szálltak ki és meredten s 
komolyan álltak, hogy a Nap sugarai
nak jótékony melegén sütkérezzenek. 
Mint gyakran megtörtént velem, most 
is magammal vittem egyik társam ebét, 
melyet ő a Kerguelen szigetén szivarért s 
néhány darab szappanért vett egy fóka
vadásztól, hogy a vadászat mesterségébe 
bevezessem. Princz, így hívták az ebet, 
jónak találta a csoportot hangos, ugatás
sal megtámadni; a pingvinek gyorsan 
oda fordúltak szemlélődésök megháborí- 
tója felé, de semmi izgatottságot sem 
árultak el; csak a legközelebb álló 
terjeszté ki szárnyát s kilesve a pillanatot, 
midőn az eb odaért* vitézül rácsapott, 
persze hiába, mert Princznek volt annyi 
esze* hogy ügyesen kitérjen. A pingvin 
mihamar torkig volt azzal a sok forgással, 
melyre Princz uram kényszerítette, végre 
a csőrével is hozzákapott, de azért még 
mindig kedélyesen nézegette támadóját.
A másik pingvint szemlátomást kihozta 
sodrából a sok ugatás, kinyújtotta a 
nyakát, a meddig csak bírta, jelezni 
akarván, hogy majd ő is beleadja a ga
rast ; a harmadik bizonyára olyanformát 
gondolt, hogy az okosabb enged és 
nyugodtan biczegve odébb állt. Ha több 
a támadó, a pingvinek phalanx-félét alkot- I

nak, a mellöket kifelé, a hátukat egymás
felé fordítván. Egy alkalommal vadá
szatról jövet, a mechanikus s én meg
támadtunk három kövér pingvint, me
lyek —  épen a vedlés ideje lévén — 
inkább engedték magukat megtépázni, 
hogysem megfutamodjanak. Ha az em
ber agyon akarja őket ütni, legjobb 
kölönczczel tenni; ha élve akarjuk 
elfogni, vagy húrkot vetünk a nyakára, 
vagy hirtelenül nyakon csípjük s tova- 
czipeljük. Ha a tengerbe hajtjuk őket, 
sietségökben már a szárazon mellre vetik 
magokat s nagy erőlködéssel iparkodnak 
elérni a v izet; ott azután nyílsebességgel 
törnek előre, a hullámtorlás előtt vízbe 
buknak, egy pillantás —  s nyomuk sin cs; 
olykor csak perczek múltán bukkannak 
fel ismét, akkor is távol a víztükrén; 
olykor meg hiába les rájok a szem. 
A víz az ő hazájok. Ezt bizonyítja több 
matróz eredeti csolnakázása is, kik több 
pingvint odafogtak a ladik orra elé, a 
vízbe vitték és megriasztották őket, és 
a járómű jócskán haladt előre. Egy ízben 
mintegy húsz *nadárból álló csapat 
úszott felénk a távolból s csupán a 
hápogás gyaníttatá hollétüket. Hogy 
lássam, minő a hatás, ha a golyó kö- 
zelökben lecsap, kilőttem a puská
mat; azonnal megfordultak, és a me
nekülés gyorsítása végett, testök hosz- 
szúságát többször meghaladó magas
ságra kicsaptak a vízből, és a csalódásig 
hasonlítottak a delfinre. Más alkalommal 
ellestem a pingvinnek barátságos csend
életét. Egy reggelen épen bevégeztem a 
Hold delelésének megfigyelését, midőn 
a felkelő nyájas Nap felébreszté bennem 
a sétálás vágyát. Feledém az elmulasz
tott alvást, nyakamba akasztám puská
mat s átmentem a szemben fekvő fél
szigetre. Lebilincselő volt a látvány, 
melyet a Swire-sziget s a Cascade-Bay 
nyújtott, hol a Nap a különben sötéten 
árnyalt moh fedte kúpokra nedveses 
zöld színt vont s a sötét kőzetek közt 
tovakigyózó kis csermelyeket fényesre 
világítá. Egy puskalövésnyire feküdt 
előttem az Elizabeth-sziget, melynek 
szirtjein száz meg száz pingvin élénken
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hápogott. Valahányszor egy-egy fény
sugár kelt ki a felhőből, mindannyiszor 
felötlő elevenség támadt közöttök ; tnég 
zajosabban zúgtak s a szikla felé to
longtak, mely kis fennsíkot alkotott, s 
melyet a habok váltakozva locsoltak. 
Igazán nevetséges volt a biczegő s im 
bolygó pingvinek körmenete, melyeket a 
szem egészen a magas kőszálig követ
hetett. Leérve, rendesen csak 5— 6 
támolygott —  a kis szirten leste a fel
csapó hullámot —- hirtelen a hábokba 
merült, hogy nemsokára ismét felbukkan
jon, halként a felszinen tovacsapódjék, 
és lubiczkoljon, hogy szinte öröm volt 
nézni. Reggeli fürdő comme il faut!

A pingvinek közt,^ melyeket Ker- 
guelen-szigeten láttam, a legszebb s leg
nagyobb az Apíenodytespatagonica, ez a 
szép narancsszínű rajzoktól díszes fekete 
fejű király pingvin, melynek mellét a 
hastájon hófehérbe átcsapó narancsszínű 
tollak fed ik; háti oldala szürkés-fekete, 
melyet a mellső oldaltól a test hosszá
ban elömlő éles aczélszürkeség választ 
el. A csőr alsó részén hússzínű rajz 
vagyon; a fark rövid és búbos ; erős 
lába sötét színű. Ezen madarak elérik 
az egy méter nagyságot; tekintve kö
vér voltukat, jókora a súlyuk is. Mint
egy félakkora a búbos pingvin —  
Eudyptes chrysocome, —  mely névéi a 
fejének mindkét oldalán elálló sárgás 
tollaktól kapta; lába világos színű, a 
narancssárga s a hússzínű rajz nem 
sajátja. Ehhez hasonlít egy másik faj is, 
melynek fejéről hiányzanak az elálló 
tollak. Húsa halzsírízű, legényeink azon
ban örömest ették, és minden vasárnap 
kerítettek egy-egy hízottat a konyhára; 
magunk csak hidegen élvezhettük s 
akkor is némi önmeggyőzésbe került. 
Ellenben az ottani állapotok közepött 
kitűnőnek találtuk a pingvinlevest. Tollas 
bőre szép és karmantyúra meg más 
effélére alkalmas; de nem volt kedvünk 
gyűjteni, mert későbbi, a forró övön át 
vezető utunkon, zsíros tartalmánál fogva, 
előreláthatólag tönkre ment volna.

Â pingvin nem tündököl nagy 
értelmiségtől. Bárha, midőn kicsinyeihez

hasonló fiókát tettünk alája, a csalásnak 
nem esett áldozatúl és csakhamar el- 
taszítá azt, mégis volt alkalmunk meg
figyelni, hogy egy nehézkes fóka egy 
pingvint, mely pedig könnyen elmenekül
hetett volna a tenger felől, mint szorí
tott egyre jobban sarokba, míg végre 
is elnyelte s bepofázta. Másfelől gyakran 
voltunk szemtanúi annak is, hogy a 
pingvipek mennyi lelki nyugalommal 
nézték a közéjök aggodalom nélkül 
elkeveredő Chionis minor nevű jósló 
madarat, mely azután tojásaikat föl- 
szédegette. Minthogy ^pen a kotlás 
alkalmáéval időztünk Kerguelen szige
tén, igen-igen sok pingvintojást gyűjti 
hettünk, különösen midőn égyszer fel
kerestük a magános Swire-szigetet, mely
ről éjjeli megfigyeléseink alkalmával 
mindenha erős hápogás érkezett fülünk^ 
hez, s mi ebből számos pingvinlakos
ságra következtethettünk. E végett be 
kellett várnunk az aránylag véve csen
des időt, mert nem volt merszünk a 
»Gazelle« hagyta kis csolnakon a nyílt 
tengerre bocsátkozni. Fáradsággal tör
tettünk át az öböl algáin, megkerül
tük az Elizabeth-Head-et; melynek mere
dek szir tér eszein száz meg száz buvár- 
rucza ült, és neki irányoztuk csolnakun- 
kat az éjszakkeletfelé meredeken meg
szakadt és a lezuhanó sziklatuskóktól 
elrekesztett szigetnek. Minél jobban 
közeledénk, annál több pingvint fedez
tünk fel a sziklák k özt; bizony ezrekre 
rúghatott a számuk. Csak üggyel-bajjal 
esett meg a kikötés. Az elő-előtörő víz 
minduntalan a szirtek felé csapta az 
algáktól behálózott csolnakot, s néha- 
néha ugyancsak gondolkodóba ejtő mó
don fordította oldalra. Végre megfeszített 
munka után a milyen-olyan zátonyhoz ér
tünk, de itt is térden felül kellett gázolni 
a vízben. A reánk váró látvány azonban 
kipótolta a fáradalmakat. Több sima 
sziklatu^kó megmászása után egy rakás 
pigvint pillantottunk meg, mely észre- 
vevén bennünket, pokoli zajt csapott, s 
nyüzsgő mozgalom támadt soraiban. 
Minden nyílásban, kicsiny párkányon, 
eresztéken 2 1/2 " nagyságú tojások hever
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tek szanaszét, de egymás mellett soha 
sem több kettőnél. Csak érttök kellett 
nyúlni; végre azt se tudtuk, hova tegyük. 
Alig félóra alatt több mint 400  tojást 
szedtünk össze, az erősen védekező 
szárnyasok részéről természetesen pár 
sebet víve emlékül. Mellesleg meg
említem, hogy ezen sziklás sziget csú
csán, hol kietlen és zord minden a 
szünetlenűl rajta keresztül nyargaló 
viharoktól, mondom, a csúcson egy kő 
alatt piczinyke élő orrjas bogarat talál
tam, melynek szárnyai teljesen el voltak 
csenevészve, a mint ez a Kerguelen többi 
bogarain, de kivált legyein is tapasztal
ható, melyek idő jártával elvetették szár
nyukat, mint haszontalan függeléket, 
mert a viharok a szárnyrakelést úgy sem 
engedik meg nekik. Csolnakunk legény
sége a hely szinén nyersen ette a tojást és

jóízűnek találta. A főtt tojás fehérjéje raga
csos vala és senkinek sem ízlett; nem úgy 
a sárgája meg a tojásosgrog, melyet vissza
tértünk után tüstént készítettünk; ezek 
semmi kivánni valót sem hagytak hátra. 
Nagyon szerette a pingvintojásokat az én 
majmom is, melyet Cap városból hoztam 
magammal és Kerguelen szigetén 
mindnyájunk szórakozására szabadon 
bocsátottam. Különösen mulatságos volt 
látni, hogy mint iramodik ő kigyelme 
az éléskamrából csalárd módon eltulaj
donított tojással, mint szorítja két ke
zébe, mint kapaszkodik ilyeténképen a 
lakóház tetejére, hogy miután már több 
sikertelen próbát tett a kemény héj szét- 
harapásával, a deszkán törje meg és tar
talmátlátható kedvteléssel szürcsölje fel.

(Befejezése következik.)
D r . W e i n e k  L á s z l ó .

APRÓ KÖZLEMENYEK.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MOZGALMAK A HAZÁBAN.

* 8. A  m agy. tud. akadémia I l l - ik  
osztálya  febr. 14-ikén taitott ülésén 5 elő
adás volt. K o n k o l y  M i k l ó s  jelentést 
tett a hulló csillagok megfigyeléséről Magyar- 
országon, mellyel a múlt évben az ó-gyallai 
obszervatórium és a pozsonyi meteorológiai 
állomás foglalkozott.

H o r v á t h  G é z a  lev. tag gubacs- 
képző levéltetvek mézgás váladékáról« érte
kezett. A z ' Aphidák gubacsaiban a fehér 
pelyhes váladékon kívül, melyet e rovarok 
külön erre a czélra szolgáló mirigyekből 
választanak ki, még egy másnemű váladék 
is található. Ez utóbbi, hol apró gyöngy- 
fényű golyócskákat, hol nagyobb cseppeket 
képez és sajátságos átlátszó, viztiszta, nyulós, 
ragadós anyagból áll, a melynek azonban 
eddig sem a származása, sem a természete 
nem volt ismeretes. A z előadó vizsgálatai
ból kiderült, hogy e váladék, melyet nyár 
vége felé a nagyobb gubacsokban össze
száradt megkeményedett állapotban lehet 
találni, nem egyéb mint az illető levéltetvek 
ürüléke; Dr. Liebermann Leó chemiai elem
zése szerint tiszta szénhidrát, illetőleg egy 
új mézga-fajta (»állati dextran«), mely az 
arabinsavtól nemcsak chemiai összetételévei 
különbözik, hanem főleg azzal az optikai 
tulajdonságával, hogy a polározódás síkját 
rendkívül nagy mértékben jobbra fordítja. 
Eddig úgy tudtuk, hogy mézga kizárólag 
csak növényekben képződhetik; a jelen

vizsgálatokkal azonban "be van bizonyítva, 
hogy egy rovarcsoportnak normális váladéka 
szintén mézgából áll, és hogy e szerint az állati 
szervezet szintén képes mézgát kiválasztani.

K o c h  A n t a l  levelező tag részéről 
Dr. S z a b ó  J ó z s e f  mutatott be nag yobb 
dolgozatot, mely a brassói hegység  földtani 
szerkezetével foglalkozik. Dr. K r e n n e r  
J ó z s e f  az Akanthit ásványról értekezett, 
kimondván, hogy nem a rhombos, hanem a 
szabályos rendszerben kristályosodik és nem 
egyéb mint argentit.

T h a n  K á r o l y  előterjeszti a tata- 
tóvárosi forrásvizek elemzéséről szóló dolgo
zatát. A  vizsgálat azt bizonyítja, hogy ennek 
a forrásnak vize tiszta, mint a kristály, 
teljesen színtelen és szagtalan, üdítő íz ű ; 
üvegbe zárva hónapokon át sem ad üledé
ket. Hőmérséklete 20— 21° C. Legnagyobb 
értéke abban rejlik, hogy szerves anyagot 
vagy bomlásterméket épen nem tartalmaz. 
Keménysége ellen kifogás nem emelhető, 
mert szilárd alkotó részeit nem szerves 
anyagok kilúgozásából, hanem dolomit fel
oldásából nyeri. Magnézia tartalma literen- 
kint 80 mgrm. lévén, szintén nem mondható 
egészségrontónak. A  jelenlegi fővárosi veze
tett víz s a tatai forrásvíz közt az a lényeges 
különbség, hogy ámbár a tatai vízben á 
szilárd részek összege körülbelül más
félszer akkora mint a vezetett vízben,' de 
benne ez az összeg teljesen állandó, holott a
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