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A MAGYAR TUDOMÁNYRÓL.

A természetiek tudománya régibb időkben kiváltságosak biro
dalma v o lt; külön testületet formált, mely csak kiválasztott nyelvén, 
latinul beszélt. Az elválasztó korlátok csak apránként szűntek meg, 
a titokszerüség homályába burkolt tudósok lassanként a verőfény
hez szoktak és agyrémek, ördöngős félszegségek helyett az igazsá
got kezdették nyomozni. Fokról fokra jutottunk oda, hogy a tudo
mányok terén az elkülönítés helyett egy nagy rokonságot formál 
az emberiség. Ez a rokonság valóságosan Ádámról Éváról való és 
meglehet ezért sok nemzet számba sem veszi, hanem bezzeg boldo
gulnak azok, kik e kötelékben vannak. Mert szabadabb időkben 
élünk ugyan, de azért nincs az a legszabadelvübb alkotmány a 
világ egyetlen előrehaladott országában sem, a mely ezt a szövet
kezést az egyesek szabadságában csak meg is közelítené: Azt, 
akkor, ott és úgy teszi az egyes, a mit, a mikor, a hol és a hogy 
neki tetszik. A selejtes maga magától kihull, míg a lángjából egy
formán gyarapodhat minden egyes. Születés, vagyon, nem von kor
látokat, parancsolás és gyűlölködés nélkül angol, muszka, franczia 
és német vállvetve dolgozik együtt.

Abban az időben, még nem is oly nagyon rég, midőn e rokoni 
szövetkezés mai képére formálódni kezdett, a kisebb népekhez is 
elkerült a bekövetkezendő jobb időknek egy-egy hírmondója. Hoz
zánk is eljutott egy pár zsenge jövevény, a kiket nehány tudomány
barát édesgetett ide. Külföldi egyetemeken tanult magyar fiák hoz
ták magukkal az elvetendő magvat haza, a melyekből egykor a 
hazának áldás fakadjon. Tudományokról saját költségükön könyve
ket irtak, tudományokról, melyeket magyarul még nem hallott 
senki. Ez a feladat valóban óriási volt, de a hazaszeretet és törhe
tetlen kitartás az értelemmel együtt sikert kellett hogy Ígérjen; 
hisz ez adta e század nagy hadverője ajkára is a büszke szót, hogy 
»a lehetetlen csak az együgyüek szótárába való«. Az idegen ruha 
helyett a hazai varrotasból szabni köntöst mathezisnek, fizikának,
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mineralógiának stb. bizonyára sokaknak lehetetlenül hangzott, de 
hát a többi között B e n k ő  F e r e n c z ,  G á t y  I s t v á n ,  K i s- 
s z á n t ó i  P e t h e  F e r e n c z ,  Z a y  S á m u e l  stb. uraimék csak 
nem rettentek vissza. A p á t z a i  T s e r e  J á n o s  buzdító szavai 
(1653) termőföldre találtak bennök: ». . . többféle nyelveken irott 
külömbféle könyvekre akadván, és azokat nagy tsudálkozással 
olvasgatván, világosan kezdém látni, mi légyen az oka, hogy minket 
egyéb Nemzetek a7 tanúltságnak dolgában annyira fellyül haladnak. 
Tudniillik: sokkal rövidebb, és könnyebb úttyok vagyon a' Tudo
mányokra, mivelhogy azokat az Annyok7 tejével szopott nyelven 
hallyák, olvassák, közlik . . . .  Mert, valamint az kétség kivül igaz, 
hogy az olly szerentsétlen Nép, mellyre a’ Tudományok tsak ide
gen nyelv által szivárkodnak, avagy későn, avagy inkább soha sem 
emelkedik a ’ Tudománynak tökélletességére, úgy ellenben bizonyos 
az-is, hogy sokkal könyebb azoknak Tudósokká lenni, a7 kik a ’ 
Tudományoknak meg-tanúlása végett idegen nyelvnek tanúlgatására 
nem szorúlnak. De mi haszna, ha távólról tsak henyélve nézem a7 
kedves Hazámnak siránkozásra méltó állapottyát? Orvos, és orvos
ság kell a7 nyavalyásnak. — H a egyszer7 s mind öt vagy hat ház
nak födelén ki tsap a tűz, futkosnak az em berek: a7 lángon által
sietvén azon vannak, hogy valamit, avagy valakit a7 veszedelemből 
ki m entsenek: némellyek a7 ház-födelekre fel erőlkednek, 7s vizet 
öntenek a7 tűzre: egymást ki hordanak az égő házból: az étel, 
ital, álom akkor senkineksem jut eszébe. — Ennek a7 látatnak képe 
nappal éjjel mintegy szemeim előtt forgott, és elannyira fúrdalta 
bús szívemet, hogy azért gyakran nem-is alhatván, a7 tanúlásra sem 
lévén kedvem, egyedül e7 nyúgtalanító gonddal vesződtem: Vallyon 
miképen lehetne segíteni a7 kedves Hazámon ? — Annakokáért neki 
dühödtem az irogatásnak . . . . « *

A mag,m elyet Encyclopaediá-jában A p á t z a i  T s e r e  J á n o s  
elhintett, sokáig csak magános bokrot növelt, de nem veszett kárba. 
A múlt század vége felé indult meg kiválóképen a természetiek 
tudományában egy hatalmas lendület s rövid időn valóságos berek 
növekedett a magános bokor mellé. Z a y  uraimék már nemcsak azt 
fájlalták, hogy tudomány dolgában megelőztek a Frantzok, Ánglu- 
sok, Belgák és egyéb napnyúgoti pallérozott nemzetek, de látták a 
kárt is, mely az elmaradásból reánk háramol. Ott kezdették ők is, 
a hol Tsere János: neki dühödtek az irogatásnak és, ha e munkák 
során végig tekintünk, lehetetlen hogy hatástalan maradjon reánk

* A z eredeti munkában az előszó latinul Íratott, a közölt magyar fordítás az 

1803-iki új kiadásból való.
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az a meleg szeretet, mellyel e férfiak nemzetünk pallérozására, 
oktatására törekedtek; lehetetlen, hogy buzdító példaként ne hasson 
az a szívósság, mellyel nagy munkájukat következetesen megkez
dették. Z a y  S á m u e l  orvos Doktor imigy dedikálja M agyar Mine- 
ralógiáját* nagyméltóságú gróf Nádasdi Nádasdy Mihály úr ő nagy
ságának : »Melly sok károkat vallott a ’ természetnek drága javaival 
tsak nem minden Országok felett bővölködő kedves M agyar Hazánk 
a/ Természet' Históriájának nem esmérésébe, tsak az nem látja, a’ 
ki még a ’ dél színbe ragyogó napnak világánál is vakoskodik. Mert 
el-hallgatván most a' Természeti Históriának mind az Orvoslásra, 
mind a ’ Kémiára, mind a! Kézi-mesterségekre, mind pedig végre a’ 
Házi-gazdaságra is ki-terjedő sok-féle hasznait . . . kitsoda az, a' ki 
nem tudja, hogy a’ természettől tsak nem minden Nemzetek felett 
nagyra vágyó Lélekkel fel ékesíttetett M agyar Nemzet, a ’ termé
szetnek szüleményjeivel mások felett ékesíti testét. Mert nézze-meg 
akárki a’ M agyart az ő valóságos Nemzeti öltözetébe; vi’sgálja-meg 
főképpen e’ mostani Ország-gyűlésére felsereglett Nagyjait ezen 
H azának; nézze jól körül ennek eggyenként minden tag ja it: dere
kát, és lábait arany és ezüst ékesíti; feje, és lába-fejei drága kövek
kel ragyognak ; és hajaik Szálai a ’ természettől adatott drága illatú 
kénetekkel illatoznak; még a' szép nemnek hónál fejérebb nyakait 
is drága kövek fedik; és az ő asztalra felnyúló kezeik brilliántok- 
kal, gránátokkal, ;s a' t. tündökölnek; tudván mind azt jól, hogy 
mind ezek ő érette teremtettek, és nem ő teremtetett ezekért; mind 
azt, hogy ezzel tehet legnagyobb pompát, leg-kevesebb kárral, 
meg-maradván mind ezek, minden kár nélkül sok időkre. Nintsen 
hát ebbe olly nagy vissza- élés, mint első tekintettel látszik némelly ek- 
nek; hanem az ,a' fájdalmas, az a ’ mi eleitől fogva okozta a’ nagy 
kárt, hogy ha gyémánttal akarunk ragyogni, hírével kell esni a' 
nagy Mógol birodalma Visapur nevű Tartományának, meg kell 
tudni Bengalának, Arábiának, Brasileának, 's a1 t. ha rubintot, 
Smaragdot, Zafírt, ’s a’ t. akarunk viselni, meg kell érette ásatni, 
Pégút, Sélánt, Bisnogárt, Ceylont, Pérút ’s a ’ t. A m erikába; egy 
szóval mind ezekért, és e’ könyvben elő-számlált majd minden drá
gaságaiért a ’ természetnek idegeneknek adjuk-ki pénzünket; mellye- 
ket nem tsak a’ mi magunk szükségére bővön kiadna földünk' 
ezekkel terhes gyomra, ha a1 természet' Históriája körül jobban 
forgolódnánk, hanem még más idegen Tartományokat is ez által 
adó-fizetőnkké tehetnénk. Egyedül az ezen tudományba való járat
lan vóltunk foszt meg hát ezen haszontól, ez rejti-el szemfényvesztő

* Az író költségével, Komáromban, 1791. »Szeress, de hasznosan«.
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módjára előlünk még azt is, a' mi szemünk előtt vagyon, hogy 
látván lássunk, de ne esmérjünk. Hogy ezért e7 részben is M agyar 
Nemzetünk tovább is tsonkúlást ne szenvedjen, szándékoztam ezen 
Tudományt Nemzetem' javára, M agyar nyelven világ7 eleibe botsá- 
tani . . . .«

Az érdemes olvasót pedig emígy szólítja meg Zay Sám uel: 
»Meg-jegyzésre méltó szobások, vagy törvények vala a7 Sidóknak 
az, a7 mellyet a7 Mó7ses Írásából olvasunk; melly szerént kiki a7 
Sidók közzül a7 maga tehetsége szerént tartozott az ő Istene, és 
A ttya eleibe áldozatot vinni. Innen volt osztán az, hogy némellyek 
bikákkal, bakokkal, kosokkal, és bárányokkal áldoztak, mások ellen
ben galambokkal, 7s gerlitze fiakkal mutatták szegény, de jó szív
ből származott áldozásra való kész vóltokat. Éhez hasonló dolgokat 
olvasunk ugyan közöttök a7 Szent Sátor építése alkalm atosságával; 
mellynek jobb móddal lehető fel-állítása végett, a7 tehetősebbek a 7 
ki-adott parantsolat, vagy rendelés szerént, bővön hordották az 
aranyat, ezüstöt, és a7 drága köveket, midőn a 7 Nép7 szegénye tsak 
ketske szőrrel kedveskedett. Úgy ítélem érdemes Olvasó, hogy benne 
semmit sem fogok hibázni, ha a7 mostan élő, Hazánkat böltsen írott 
munkáikkal pallérozni igyekező túdós M agyarokat az áldozó, vagy 
Sátor7 építésre ajándékot vivő 7Sidókhoz hasonlítom. Mert valamint 
a7 7Sidók a7 rendelt időkön nagy sereggel áldoztak, és a7 köz-jónak 
elő-mozdítására, a7 Sátornak építésére hordotta a 7 nép az ajándékot: 
úgy e7 mostani időben, sok nagy érdemü túdós Hazánkfijai mutat 
ják valóban Hazájokba a7 köz-jónak előmozdítására tzélozó áldozat
béli ájándékjokat külömbb külömbbféle munkáknak rész szerént 
fordításába, rész szerént pedig M agyarúl lett újonnan való ki-dolgo
zásába. Melly személyeknek áldozatjokat, és ajándékjokat midőn 
körül nézném, látván, hogy egy mindnyájunknak leg-szükségesebb 
ajándék, a 7 Természet7 Históriája még hátra vag y o n ; azért is el
végeztem magamba, hogy ezen áldozásbéli ajándékot Hazámnak ól
tárára én tegyem f e l .............láthatod M agyar Hazám, az ezen
áldozatból te reád ki-áradó hasznot; élj azért ezen áldozatnak húsá
val, hizlald magad ennek drága kövérségével, hadd örüljek tellyes 
szívemből azon, hogy én is vittem te elődbe kedves illatú áldozatot^ 
vagy leg-alább ketske szőrt a7 Sátor7 építésre«.

íg y  gondoltak és cselekedtek akkor. De a tanúit hazafiak 
midőn tanítottak, egyúttal magyar tudományt is akartak. Mert 
tagadják bár hányan, nemzeti tudomány mégis van. Nem mint 
a nemzeti viselet, szokás vagy más hasonló dolog, hanem mint a 
nemzetek észbeli tehetségeinek sajátos lüktetése. A nemzeti czímer 
nem a tudomány sarktételeiben mint olyanokban, hanem az igazságok
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kifürkészésében, megállapításában gyökerezik. Csak olvasson el bárki 
egy ugyanazon tárgyról egy-egy angol, franczia vagy német érte
kezést, megtudja mindjárt, hogy mi az a nemzeti tudomány.

A Kaukázus vidékéről Németországba került egy társamtól 
hallottam az elmondandó példát.

Egy tudománybarát nemzetközi nyílt pályázaton nagy summa 
díjat tűzött ki az elefánt legtökéletesebb monográfiájára. A nemes 
vetélkedés, meg talán a nagy díj a nemzetek fiait csakhamar mun
kára serkentette. Az angol hajóra kelt, elment az Indiákra. Meg
leste szabad otthonjában, tanulmányozta fogságában az elefántot. 
Vadászott, szelídített, nevelt maga és saját tapasztalásaival bőven 
megrakva írta meg szerény külsejű, nem túlságos vastag könyvét. 
A franczia  kevesebb törődéssel ugyan, de nem csekélyebb kedvvel 
munkálkodott. Heteken át csak az állatkert elefántjának élt. Ten
gernyi ötlet bőséges tárházára talált e komoly nagy állat saját
ságaiban. Vizsgáló szemekkel leste minden mozdulatát és a közben 
szorgalmasan látogatta a boncztani gyűjteményeket is. Dictum, 
factum, pompás díszmüben számolt meg tapasztalásairól. A nagy 
foliánsokat remek képek ékesítették és szikrázó csevegéseivel mun
kája annyira hatott, hogy a nagy Párisban divatossá vált az 
»állatkerti« elefánt is.

Mikor azután e két munka megjelent, csak akkor fogott igazán 
munkához a német. Városkája elefántot még aligha látott, de könyv
árusa sietett az angol és franczia munka egy-egy (Jarabját meg
szerezni. Most emberünk elzárkózott és nem nagy idő múltán meg
jelent a vastag kötet. Az ángol gyökeressége és a franczia eleven
sége oly mesteri módon olvasztatott egybe, oly aprólékos rendben 
tárgyalt mindent, hogy szabályozott gondolkodásának e legújabb, 
birálva rendszerezett művét puszta tákolásnak senki sem mondhatta.

Hogy ki nyerte meg a díjat, B o r i s  Z a c h a r o v i t s  nem 
tudta, csak annyit jegyezett meg, hogy a muszka épen álmából kez
dett ébredni, mikor már a pályázat ideje is lejárt. Mi magyarok, 
mondám vigasztalásúl neki, talán megvettük a német vastag könyvét; 
olcsóbb is lehetett, no meg a legtöbbet nyújthatta.

Elfogulva bár, de mégis csak megvilágítja e példa, hogy mi 
az a nemzeti tudomány. A legszomorúbb és a legnagyobb tanúlság 
reánk nézve az volt, hogy e versenyből a muszkával együtt mi is 
kimaradtunk. K im aradtunk azért, mert nem valánk idején a tetthelyen. 
Ide akartak vinni már a múlt századi hazafiak. Ebbéli áldozatukat 
kedves illatú áldozattüznek tudták a haza oltárán és a drága kövér
séggel hizlalni akarták a magyart. Az a lendület, a melyet példáúl 
természeti tudományaink ekkor nyertek, még a mai sokkal jobb
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viszonyokban sem leli párját. I tt van példa gyanánt a mineralógia. 
Egy tudomány, mely soha sem gyökerezhetett a magyar nép sajátos 
temperamentumában. A magyarság ma is a rónaságot kedveli, a 
Székelyföld pedig ásványos kincsekben annyira szegény, hogy ott 
valamire való bányászat nem fejlődhetett soha. Ásványtermő he
gyeink között idegen szavú társaink laknak, úgy hogy a termé
szetiek összes csoportjából talán az ásványokkal legkevésbbé ismerős 
a magyar. És ime alig nyolcz év folyamán két eredeti és egy for
dított ásványtan jelent meg 1784-től 1791-ig. W e r n e r  munkájának 
fordítása (1784) és az első m agyar mineralógia (1786) B e n  k ő  
F e r e n c z  szebeni »réf. paptól*, az ásványokról való tudomány 
pedig (1791) Z a y  S á m u e l  tői. Vájjon terem-e nálunk ma napság 
ennyi eredeti mineralógiai munka ? Kétséget nem szenved, hogy 
igen ; mert ezek a múlt századbéli eredeti munkákban sem volt 
egyéb, mint a meglévő idegen dolgoknak egybefoglalása és a külö
nös m agyar termőhelyek stb. elsorolásán kívül más eredetiségre én 
nem igen akadtam bennök. Azután Benkőék munkája is csak tanító 
könyv akart lenni, a tanítás és az iskolák számára írt munkák 
pedig napjainkban egyre-másra teremnek.

De a mai munkák alig közelítik meg a czélt, mely felé Benkő 
és társai lelkesen indúltak. Benkőék az ásványtant a magyar észhez, 
a magyar szóhoz, a magyar ember természetéhez akarták szabni, 
m agyar ásványtanra törekedtek, mi pedig csak magyarúl írjuk az 
ásványtan t! Ez Benkőék munkásságának gyökere, ez az ő sajátos 
eredetiségük; ha így fürkésszük át megsárgúlt lapjaikat, kincses 
bányára lelünk soraikban. Ezek voltak a legelső fecskék, melyek a 
pallérozott nyugatról kerültek hozzánk, hogy otthonra lelve, ide 
vonják a többit és elhozzák az áldásos nyarat.

Megjött a nyár is, mely után e férfiak epekedtek: a nemzetek 
nagy szövetségében vagyunk, a tudomány terein nem ismeretlen 
többé a magyar. E nagy köztársaság javait élvezzük mi is és meg
visszük évről évre a magunk járulékát. De pusztulóban van nem
zetiségünk a tudományban, épen az, a mit korábbi hazafiak gyámo- 
lítani, terebélyesíteni akartak. Tudjuk mindnyájan a baj kútfejét. A 
legelső csíráját a nyelvháború fejlesztette, e század első felében meg
hatalmasodott és ennek súlya alatt nyögünk mind e mai napig.

A nyelv, a nemzetiségek e páratlan klenódiuma az, a mely 
tudományunkat eltávolítja a nemzettől magától. Döczögős monda
tokban, csinált szavak bőségével írjuk szakbéli munkáink sorozatát. 
A tudóst megtalálja ebben is a tudós, de hol lelje meg itt a m agyart 
a magyar ?! A  nyelv megrontásában nemzetiségünk a tudományok
ban is pusztúlt, mert tudós magyarjaink vannak, de hol a magyar
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tudós ? Ha jogosan mondhatta egy élete javában kidőlt kiváló em
berünk a hetvenes években, hogy nemzetiségünknek többet ártának 
az ötvenes-hatvanas évek új magyar nyelvtanai mint az összes 
török háborúk : jogosan mondhatjuk mi is, hogy többet árt nemzeti
ségünknek az ilyen magyar tudomány, mint a megelőző századok 
látszatos tespedései.

Én nem arról beszélek, hogy nemzetünk művelése annyira 
legyen haladott, hogy egy-egy bonyolódott mathematikai, fizikai 
stb. értekezést a mi emberséges, búzatermelő magyarunk megértsen. 
Ahhoz külön tanulás, tudás kivántatik. De ha a nomenklatúrát nem 
is ismeri, a terminológiát érthesse meg, az ő nyelvén szóljanak a 
bjetük. E h ! — mondhatja sok szalon-tudós, még csak az kellene 
tenger más bajunk hegyébe, hogy a nép nyelvén halljuk az »ideg- 
gyökök eredetének tájviszonyait«, a »hagymáz oktanát«, »egyenes- 
röpüek magánrajzát«, »burányrétegek földtani korát*, dursavvegye- 
ket, veselobrokat, jegeczeket, gombák jellemét, stb. stb. ? Hanem 
ha egy tőről metszett magyarsággal, m agyar észjárással megirt 
füzetet vagy könyvet olvasnak, a hatás általános, elkapkodják a 
könyvet, oly mohósággal futják át sorait, mint mikor a városi rek- 
kenő poros napok után tele tüdővel szívjuk az illatos mezei levegőt.

Hja ez külön tehetség, szokás mondani. Hiszen nem írhat 
mindenki Petőfi vagy A rany nyelvén! A »veselobor« nem »arany 
kalásszal ékes rónaság* ! De elfeledik, hogy bizonyos fokig a tehet
séget is pótolni tudja a buzgóság^ Nem törődnek azzal, hogy mégis 
csak jó volna próbát ejteni, leereszkedni oda, a honnét épen Petőfi, 
Arany merített, a magyar nép nyelvéhez, az ő eszejárásához. Ha 
azután valaki mégis eltökéli magát, hogy m agyar létére meg fog 
tanulni magyarul, csakhamar belátja, hogy e vállalkozás ilyen érte
lemben valami terhes. Nyelvészeti tanulmányokba merülni, hivatá
sos kötelességeinknek élni, tudományszakunkban haladni, dolgozni 
tovább, áttekinteni a világ közléseit stb., ez mégis csak sok egy 
kissé. Ha pedig a természeti tudomány mívelője sokat nyelvészke- 
dik, könnyen oda is jut; a hova az egyszeri tanár, kit polgártársai 
kitűnő tanárnak, tanártársai pedig kitűnő kortesnek ismertek.

Vannak olyanok is, a kik csak tudományt, tudós munkásságot 
akarnak, a kiknek a nyelv, a nemzeti szellem igen mellékes valami. 
Tagadhatatlan, hogy valami igazuk van. De elfeledik-e, hogy, ha 
csak tudóst akarnak, önként elejtik a magyart. V agy talán az oly
annyira mindegy, hogy magyarok legyünk avagy csak legyünk? 
Pedig létezésünk súlyát Mátyás király óta mondhatnám csakis ma
gyarságunk adta és ha azt akarjuk, hogy serpenyőnkbe a világ 
tudományából is jusson nyomtaték, csak az a kérdés, meg akarjuk-e
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tartani serpenyőnket magát. A kinek ez nem kell, a kinek ez 
mindegy, annak elég az is, ha csak tudósaink vannak. Hogy pedig 
ez nem lehet elég, legjobban bizonyítja az, hogy a »tudós« kor 
után ime visszatérünk száz év múltán oda, a hol a »m agyar tudóst« 
formálni kezdették.

Ez nem is lehetett máskép. Az öröm, a lelkesedés mámorában 
szívta be természeti tudományunk a sok csinálmányt a nyelvben, 
elannyira, hogy elképedve látjuk úgynevezett műnyelvünket a leg
furcsább eredésü szavakkal telidestele rakva. Ám küszöbölje ki 
bárki a sok rósz műszavat, meglátja, hogy a legegyszerűbb termé
szettudományi leíráshoz sem talál szavakat. Az »anyag«, »tömeg« 
azt mondják a nyelvészkedők is, már polgárjogot nyertek, úgy mint 
az »irodalom«, »titkár«, »tanár«, »szivar«, »rovar« stb. Bizony csakis 
a véletlen müve, hogy a bárkor (zodiacus), bátrag  (oxyd. wismuthi), 
biztan (mathesis), bélcz (embrió), csepalaj (stalagmites), emelég 
(sublimatum), esettehátlat (analógia), fag (kristály), hajlag (klíma), 
igreple (orthoklas), szélnésztan (perspektíva), tömpöglet (obtus. an- 
gulum) stb. is meg nem honosodott.

Azok a férfiak, kik nyelvünkbe ezt a sok gonosz indigenát 
belecsődítették, meggyőződésem szerint hazaszeretetből tették. Az 
idők folyásának ellenállani nem is lehet. Ha a visszatartott húr 
egyszer kipattan, repül a nyíl addig a míg csak repülhet. A jogaiba 
helyezett nyelvvel is mindent akartak egyszerre. De eltévesztették 
az ösvényt, a nemzeti irányból a csinálmány útvesztőjébe tévedtek. 
Ezen az úton jutottunk máig, mikor szemeink kinyíltak, mert tapasz
taljuk, hogy dolgainkat olvasván, olvassák, de nem értik. Mint 
minden nagyobb változást rövidebb időre pihenés előz meg, a mint 
az elhatározást révedezés vezeti be, úgy jutottunk mi a pihenésen 
át a révedezésig. Természettudományi íróink dolgozataiban sajátsá
gos nyelvi ingadozást tapasztalunk, előadásaikban a nyelvbéli meg
javítások minduntalan hangzanak, ha csak egy-egy elvétve mondott 
rósz szó megcserélésében is. Mindenfelé látjuk a »münyelvi« moz
galmakat, szavakat gyűjt a bányász, »mérnök«, vasútas, hír
verő, iparos stb. Folyóirataink nyelvét a szerkesztők gondosan 
javítják, de iskoláinkban azért csak a régi módon tanulnak ma
gyar fizikát, ásványtant, számvetést. Pedig ez a dolog nyitja, ez 
adja a nyelvjavítás kulcsát. A hogy mi tanultuk a roszat és épen 
ezért beletörődve megszoktuk, azon a módon, okulna a mostani 
serdülő nemzedék a jóban és egy emberöltő után fiatalságunk csak 
emlékben ismerné a »bartan«-os időt: Nekünk kell a jobb időket 
előkészíteni. Vissza kell térni oda, aho l múlt századi tudósaink vol
tak, a csinálmány helyett a nemzeti felé kell törekedni. Azok a régi
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munkák mutatják a helyes útat, arra  kell haladnunk. Begyöpesedett 
az ösvény azon az úton, bedőlt az árok, melybe az épület falait 
rakni akarták, de megvan az egybehordott kőrakás maga. Kegye- 
letes kézzel meg kell bontanunk a mohos tuskókat és. ha ennyire 
jutottunk, a megnyílt réseken az akkori idők éltető szele csap meg.

E régiségeket azonban föl kell keresni. Annyira jutottunk, 
hogy korábbi Íróink sorából a poéták, humanisták szép számát az 
iskolás fiú is tudja, de a természeti tudományok művelőinek csak a 
nevére is alig emlékezünk magunk. Vannak, kik e miatt joggal, meg
győződéssel mondhatják: m agyar természettudományi írói munkás
ság korábban nem is volt soha. Tessék csak a könyvtárak poros 
polczain az úgynevezett régi »salabakterek« után tapogatódzni, meg
látják, hogy igenis volt, a többinél nem is alább való. A kkor meg 
kellett teremteni, most pedig meg kell újítani a m agyar tudományt. Az 
a nyelvi kérdés, a mely most forog, már akkor is megvolt. Tsere 
János írja: » . . . egyéb nyelveken meg íratott mindenféle Tudo
mányból valamit M agyarra fordítani kezdettem; de mivelhogy 
engem' e' nyelvnek elegendő szók nélkül szűkölködő mivolta, 's 
mintegy mezítelenségé már kezdetben el ijesztett, félbe szakasztottam 
a' munkámat egy ideig, még Gázának könyvére nem akadtam, a' 
ki mind azt a' köpyvet, mellyet Aristoteles a' sokféle állatokról írt, 
mind azt, a' mellyben Theophrastus a' sokféle fáknak nemeit fog
lalta, Deák nyelvre fordíto tta; kinek élőbeszédében ezeket olvad
tam ............ Ezek Gázának szavai; a mellyek engem' kimondhatat
lan nagy bizalommal, merészséggel^ bátorsággal élesztettek; mert 
így gondolkodám ; ha szabad volt, sőt hasznos-is, hogy egy Görög 
nemzetből eredett Tudós ember a' Deák nyelvben ezt merészlette, 
bizonyára nékem született M agyarnak az Anyám' tejével szopott 
nyelvre nézve nem tsak szabad, hanem szükséges-is azönt tselekednem«. 
Úgy is cselekedett. De ő először sokat tanúit és tudott, másodszor 
pedig igazán édes anyja tejével szopta be a m agyar nyelvet, helyes 
érzékenységgel tudott meríteni, átformálni a nyelvből.

Csak egynéhány példát köziek Encyclopaediá-jánák 1653-iki 
eredeti kiadásából, hogy az elmondottakat kissé megvilágosítsam. 
A természetiek tudományából az én szakomhoz vágó szavak közül 
idegenekre akad tam : zákánya (vulgo: ülepedése), érzékenység 
(érzék), erősen állóság (fixitas), hajlóság (flexilitas), enyvesség 
(viscositas), nyulóság (ductilitas), elszárnyalóság (volatilitas), levegő 
ég (atmosphaera), temérdekség (térfogat)/ látás határozó (horizon, 
a láthatár helyébe ugyan már a szemhatárt mondjuk,, de Tsere János 
jobban ütötte fején a szöget), tété (zenith, a Szóhalmazban: büng), 
talp (nadir, ugyanott tapal, nehogy a magyar valami módon meg

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887. * *
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értse), darab (gradus), czikkely (minuta), toronyszabású (conus), 
oszlopszabású (cylindricus), gömbölyeg (sphaericum), hegyes göm- 
bölyeg (conicum), suta gömbölyeg (cylindraceum), széles vonnás (sík), 
vágaték (segmentum), békerittés (kerület, á la érület stb.), félvonás 
(radius), által vonás (diameter), melly ékes (parallel, párhuzamos!), 
egymásrafüggő (merőleges), egybeadás, elvonás, sokasítás, elosztás, 
egyes (simplex), elegyes (compositum), gyűjtő (congregativum), el- 
szélyesztő (segregativum), bérekesztés (conclusio), elrendelés (metho- 
dus), elbontás (analysis), egyberakás (synthesis) stb., stb.

Tsere János szól a »fenn lábogó fe lle g irő l; mondja, hogy 
»mint a víz, ide s tova lükkög« ; elsorolja a »sikas, rétes, halmos, 
bérezés, hágós, hegyes« tájakat stb., stb. Mondhatom kincses bánya 
ez a könyv, a melyből új kiadást rendezni sem volna kár, de sőt 
igen nagy hasznát tudnám.

Kiválóképen sok tanúlságot rejt az előbeszéd, a melyben 
munkájának eredéséről, minemüségéről és haszna vételéről szól. A 
többek között az akkori kritikusokat sem feledi el, mintha csak a 
maiakhoz szólana: » . . ám de szörnyen fel háborította szívemet ez 
a* gondolat, hogy ámbár a’ munkámnak készítésével már sok időt 
töltöttem, mindazáltal majd úgy mint egy éretlen gyümöltsöt meg fog
ják vetni a ’ Tudósok, 7s hogy azért talán élemedett koromig kellene 
ennek világra botsátását halasztanom íg y  bajlódván . . Fortius 
Joakimnak am a’ könyvére akadtam, mellybe . . az ő szavai ezek:
— Meg nem vetem azoknak szokásokat, a' kik egy ideiglen duggattyák 
a7 szüleményeiket, hogy idővel jól érett gyümölts gyanánt ki adat
van nagyobbra bötsültessenek; de a7 hosszas halogatást jóvá nem 
hagyhatom : mert meg nem fogom, mitsoda babona igézheti meg 
az író t annyira, hogy kilentz esztendeig titokban tártsa a7 mun
káját, és kérettetést várjon, hogy már valahára ki botsássa. A 7 
buzgó szív nem szenvedi a7 halasztást. Késedelmeskedgyenek bár 
a nyúlszívü és tsüggő nyakkal ballagó emberek, a 7 kiknek elég, 
ha valamitskét tudnak, ha az életöknek vége előtt egy néminémü 
dítséretre méltó írást világra botsátanak; de vallyon az oly Hadi 
Vezér, a7 ki arra vágyódik, hogy a7 Neve el törülhetetlen jegyekkel 
fel iratassék a 7 Ditsőség7 Templomában, időről időre halasztya-e az 
ő vitézi tselekedeteinek végbe-vitelét ? . . .  — Ezek Fortiusnak 
szavai, a7 mellyeket olvasván, el tökéllettem magamban, hogy a 7 
könyvemet késedelem nélkül ki nyom tattassam ............ «.

Azoknak is megfelel előre, kik plágiummal akarnák vádolni: 
» . . . másodszor-is nyilván megvallom, hogy ezeket (t. i. az el
sorolt írókat) követtem, ezeknek sokkal tartozom, mert az Írásaik
ból sokat ki í r t a m .............Nem bánom ; tsúfollyanak engem a'
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rágalmazók, elég nékem ha valami haszon áradand írásaimból . . . 
Azt veted talán szememre, hogy másoknál-is azon dolgok ’s ugyan 
azon szókkal találtatnak? 's osztán? azt kívánod-e, hogy a' könyv
szerzők, a7 kik azon dolgokról írnak, az ígékre-nézve külömböz- 
zenek? hát, a ki a’ tsónakról ír, ne nevezze azt tsónaknak? nemde 
nem egy az igazság, akármitsoda ruhába öltöztessék? . . . Ne 
finto'rgassák hijába az Orrokat a ’ Zoilusók: tegyenek p ró b á t: írja
nak jobb könyvet. Senki előtt nintsen el zárva a 7 Ditsőségnek 
kapuja. — Te azért, Kégyes Olvasó ! nem kétlem, velem egygyütt 
ezt fogod m ondani:

Olly író ra  ne fend fogadat, ki haszonra arányoz :
Vagy magad írj jobbat, Zóile! vagy, ne morogj.

. . . Nem könnyen véti el az utat, a9 ki jó kalauzok vezérlése 
utánn indúl; és az Óriás* vállain ülő gyermek többet lát az Óriásnál*.

Mintha csak nekünk írta volna mindezeket Tsere János!
Végezetre tanítványainak a »szerettem Fortiusomnak beszédé

ből költsönözött ösztönözéssel imigyen szól: »Egyelsőben, ha katus 
ember nem vagy, a ’ leg-magasabb póltzra erőlkedgyél. Ne gondolly 
azoknak alá-való kívánságokkal, a7 kik azt óhajtották, hogy Tzi- 
tzerónak bár tsak árnyéki lehessenek. Ne tartsd azt sajátodnak, 
hogy régi, nemes, érdemes, és ditsérettel magasztaltatott Nemzetből 
eredtél. Jól nem lakik az, a ’ ki másnak szájával eszik. Vedd észre, 
hogy semmi külömbség nints azok között, a7 kik soha sem szület
tek, ’s a7 kik semmi emlékezetre méltó dolgot nem mivelvén ez 
életből ki múltak. Szeressd a7 munkát . . . Fáradhatatlan légy az 
irogatásban . . . Ha az olvasás közben az irogatás, és gondolkodás 
fáradságos-is, ne hadgyunk alább igyekezetünkben. Munkálkodgyunk, 
míglen az ereinkben a 7 vér mozogni fo g ; hóittunk utánn szabad a7 
nyúgovás . . . Egy könnyű tudományt akármi tudatlan kofa-is meg 
tanú ihat; sőt azt álítom, hogy annyi esztendő alatt, a7 mennyit 
némelly tsúfos emberek egy nyelvnek tanúlásában töltenek, azt 
még a7 Szarka-is meg tanulná. A ki verítéktől fél, nem győz p á ly a 
futásban . . . Sebesen folynak az órák, enyésznek a7 holnapok, el 
telnek az esztendők; és kitsiny azoknak számok . . H a nagy állha
tatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan el töltsük, 
ditsőség nélkül barmok gyanánt fogunk ez életből ki m úlni! . . Én 
azok közzül valónak vallom magamat, a7 kik elé menyén a7 Tudo
mányokban írnak, és írva elé mennek.«

Én igen elevenen tudom képzelni, hogy milyen nagy hatással 
lehetett egyesekre annak idején ez az Encyclopaedia. A törekvő 
milyen buzgósággal szívta magába Tsere János megválogatott 
ig é it! A hazai nyelven, a m agyar észjárás módjára taglalt okosko-

A MAGYAR TUDOMÁNYRÓL. 1 6 3

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



SCHMIDT SÁNDOR

Ö4si mesterséget, számvetést, földmérést, természetvizsgálást, égfor
gási tudományt, nyelvfczést, ékesen szólási mesterséget, istenes tudo
mányt stb. A hatás azonban nem válhatott általánossá, politikai, 
társasági és nemzeti viszonyaink, sajátságaink nagy gátakat vetet
tek. Száz év elmúltán a mozgalom újra megindult. Ezen időből 
olvashatunk ilyen sorokat, mint példáúl Zay Sámuel Mineralógiájá- 
ban a kvarcáró l: 1

■>A' Kristályosok (t. i. kvarczok) vagy fészkekhez ragadva, 
vaá>y szabadon találtatnak. Azok a? mellyek fészkekhez
ragadva találtatnak, hat szegü általagra kristályosok^ mellyeknek 
végek tzövekre végeződnek; és illyen formán kristályozódva lehet 
találni e’ Világ mind a' négy részeibe, ki-vévén Dániáaak Anhalt 
nevű szigetét, a ’ hol néha három szegü kristályokba, fészek nélkül 
és mind a ’ két Végével tzövekre végeződve terem. A ’ törése majd 
mindenkor üveg forma által-tetsző rend szerént, néha pedig homá
lyost is láthatni, a’ tüzbe széllyel pattogzik, és ha sokátská áll 
benne, világossága egészen elvész. Az értzeknek a’ természettől lett 
elolvadásoktól gyakran  kapnak valamelly bizonyos színt, a ’ mikor 
osztán annak a' drága kőnek nevéről neveztetnek, a* mellynek 
színét magokra öltözték. E ’ szerént vagyon Rubint kvártz Barbá
riába Órannál, Zafír K vártz M agyar Országon Máramarosba, Ame- 
thiszt Kvártz Saxoniába, Tseh, és M agyar Országba, 's egyébütt. 
A ’ Smaragd Kvártz a ’ természetbe leg-ritkább. Arx«a pedig, hogy 
az értztől színt kapjon igen kevés értz kivántatik-meg. Ezen 
kristályozásin kívül a ’ kvártzoknak, meglesik még sok Bányákban 
az is, hogy majd értzes, majd mész-föld elegyedik hozzá, és véle 
külömbb külömbbféle módon kristályosodik. Termő helyei a bértzek, 
holott a ’ kő-szikla nyílások, és hasadékok ajdnak helyt ezeknek; az 
e* féle leg-nagyobb kristályok a’ Helvétziai, Stájer Országi, és a 
Szepes Vármegyei hegyeken x teremnek. Helvétziába pedig sokszor 
ollyan nagyok, is találtatnak, hogy egy má’sát is meg-nyómnak.«

Más helyen ismét: »Termés tiszta arany az az ollyan is, hogy 
szemmel is meg lehet látni. Sokféle formájú, úgy mint kristályos 
vagy formás, a ; hová tartoznak a ’ szálas (filamentosum) pihes (plu- 
mosum) ágas bogas ^(dentriticum) és formátlan, minémüek a* leveles 
(lamellosum) pléhes (bracteatum) apró szemes vagy magos . . . stb.«

Mai szemmel nézve mindezek igen naiv dolgok. , Zay könyve 
után vagy 73 esztendővel már ezt olvashatjuk a kvarczról:

»Kovag. Jegecz rendszere hatszöges. Jegeezei rendesen oszlopos, 
ritkán tetékes je llégüek; ha 3, tetéknek lapjai kétfélék, az R  és —R  
lap ja i; a másodrendű teték 2 P  lapjai vagy összesen, vagy pedig 
feles számmal képeznek vagy az összes vagy feles számú össz-
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alakulat csúcsain csonkítás-lapokat. Az ezen ásvány jegeczeiben fel
tűnő a szabálytalan képződés. Az ikrek egyközényes tengellyel 
igen gyakoriak és látszólag egyszerű jegeczeket látszatnak képezni, 
miért is nehéz őket mint ikreket megkülönböztetni. A jegeczeken 
kívül jegeczes, rudas, rostos, szemcsés és tömör tömegekben fordul 
e lő ; sőt előjön még vaskos, behintett vagy szabadon, mint gör- 
kövek, kavics, szemcsék vagy homokalakban. Gyakran kövítő anya
gúi is szolgál. Hasadása R  lapjai szerint tökéletes. Törése kagyos, 
egyenetlen és szálkás. Keménysége 7 ; aránysúlya 2.5—2.8. Színte
len, víztiszta, de igen gyakran fémélegektől, vagy bituminosus 
anyagoktól festett. Üvegfényű, a töréslapokon zsírfényü; átlátszó
átlátszatlan. Kettős sugártörésü és sarkos világosságú«.

Az aranyat pedig így mutatják b e :
»Jegecz rendszere szabályos; egyszerű alakjai: 0 ; 00O 00; 

00O; 00O2 és 3O3 ; és ezeknek összalakulatai. Sokkal gyakoriabb 
a fonódott, huzal- és hajszálalakú; a moh- és faa lakú ; de előjő vé
konyabb, vastagabb lemezekben; és mint kérgezés, vagy behintve 
szabad gumós darabokban, görkövek, szemek és lemezkékben, mint 
fövény vagy pcrr.«

Ezeken az utóbbi megismertetéseken a tudomány haladásai 
már szembetűnően látszanak. Nagyot fordult a világ a Zay uraimékv 
kora ó ta ! Hanem ha egy valaki ott a Látókép, vagy Sövényháza 
táján okulni akar, vájjon Zay Sámuel egyszerű soraiból vagy ezek
ből a tudományosabb szavakból fogja-e jobban megismerni a kvar- 
czot ? Meg merem ajánlani a próbát. Tessék egy-egy nyilt eszű vidéki 
m agyarnak Zay Sámuel sorait és az utóbbi megismertetést elolvasni,
— ez utóbbiból természetesen elhagyva a különös kristályformákra vo
natkozó jegyeket — és kérdezzék meg, hogy melyik leírásból tudja 
megérteni, mondjuk, maga elé állítani a kvarczot. Fogadást ajánlhatok 
még arra is, hogy sokkal többén vannak azok, kik már hallották 
a »kristály«-t, sőt valamit fűznek is e szóhoz, mint azok, a kik 
csak annyit is tudnának, hogy mi fán terem a »jegecz«.

Én — és hányan közülünk ! — a modern m agyar nyelven tanultuk 
iskoláinkat. Meg is látszik rajtunk. Ezen a nyelven közölnek tudó
saink, ezen \a nyelven értekezünk mi is. Meglátszik ez is. Mert 
van-e munkáinknak kedvélesztő, oktató, nevelő hatása? Van, mert 
magyarjaink sokat nevetnek rajtunk és évről évre sikerül egy-egy 
tősgyökeres m agyar fiú nyelvét annyira megrontani, hogy ha 
kristálytani dolgozatot ír, ő is velünk írja, hogy a kristályok »ros- 
tozatot m utatnak«, ilyen vagy olyan csoportokat » képeznek « stb. 
Elfelejti csakhamar, hogy az a szegény kristály bizony se nem mu
tat, se nem képez semmit, hanem legfeljebb rostos vagy ilyen,
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olyan. Ez a mi nevelésünk. Magát az igazi tanulást nem akarom 
bolygatni, annál kevésbbé, mert nem sok szavam lehetne hozzá. 
Lehet már nálunk is sokat és sokfélét tanulni. Az újabb 'nemzedék 
törekvőbbjei már munkás tagjai a tudományok világszövetkezetének. 
Nem lehet már agyonhallgatni a tanult magyart. A két és fél 
millió svéd soraiból került ki egy L i n n é ,  C r o n s t e d t ,  W a l l e -  
r i u s ,  B e r g m a n n ,  G a h n ,  S c h e e l e ,  H i s i n g e r ,  B e r z e l i u s  
stb. stb., a kik, ha csak svédül írtak volna is, megtanulta volna 
nyelvüket angol, franczia, német. Sorainkból ilyen férfiak nem igen 
kerültek, de jó munkásaink voltak mindig. A régi idők tespedése 
csak látszatra az. Meg kell keresnünk, meg kell ismertetnünk természet- 
tudományi régi Íróinkat, meglátjuk, hogy voltak, nem is rosszabbak 
kortársaiknál. De hogy tudjon róluk a világ, mikor mi sem ismer
jük eléggé őket? Üjabb tudósainkat már ismerik. Mohamed elment 
a hegyhez: mikor a magyar nyelvű közléseket sikerült agyonhall
gatni, publikálunk most a magyaron kívül németül, francziául, 
angolul. Ott vagyunk a tetthelyen, de eltávoztunk az otthontól. 
Ez utóbbiról pedig nem szabad megfeledkeznünk soha. Nyelvünk 
idegeníteti el hazulról, nyelvünknek kell haza vezérleni.

Mikor én mind ez elmondottakat magamban megérleltem, kon
statálnom kellett, hogy bizon ezeket már tudta más is. El is mondották 
sokan ; talán jobban és ékesebben is. De a meggyőződés igazságában 
én sem maradok el az előttem járóktól. Az üdvös mozgalmat is 
tudom, mely nyelvünk megjavításában nem is épen ma kezdett 
megindulni. Ha valaki, úgy én is nagy hálával tartozom a lelkes 
férfiaknak, az ő tekintetükre nyilottak ki szemeim. A javulás évről 
évre jobban szembe ötlik. De bizonyos, hogy természettudományi 
leíró nyelvünket sem a nyelvészek, sem a kutatók külön-külön mun
kálva meg nem állapítják soha. A nyelvész nem tudhatja, hogy 
mire kell nekünk a szó, nem szolgálhat tőről metszett magyarság
gal a neki ismeretlen tárgyakhoz. A kutatót viszont sok csalékony 
szó hitegetheti, elveti a jót, hogy megtalálja a roszat. Mert a régi 
munkák nyelvét szolga módjára követni épen nem lehet. A nyelv 
is haladt, fejlődött a  nemzettel. Az édes anya tejével beszívott 
nyelvérzék és a megkivántató tanúltság nélkül nyelvészkedni nem 
szabad. Pedig hát nálunk a nyelvezés csak igazán a Csáky szalmája.

Én a szakbéli és a nyelvész közreműködésétől várom a sikert. 
Keressük meg régi Íróinkat egytől egyig, olvassuk, ismerjük meg 
munkáikat. A m agyarság kincsesházait találjuk bennök, saját tapasz
talásomból modhatom. Ezekből és ezek módjára kell leíró természet- 
tudományi nyelvünket egybeszedni. A haladott tudományokhoz a 
fejlesztés a régiek útján haladva már korántsem terhes. És ha az
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voflna ís, szabad e elcsüggedve abba hagyni a m u n k á t: »A ki 
verítéktől fél, nem győz pályafutásban!« A Zoilusoknak is elmond
hatjuk a pattogó distichont.

És ha mi, kiki a maga szérűjén, behordtuk a termést, a nyom
tatáshoz nyelvész társakat keressünk, mert csakis így szolgálunk 
hazánknak hófehér kenyeret a hazai lisztből.

A mineralógia térsége sokkal csekélyebb, mint példáúl az ál
latok vagy növényeké. De ezen a kisebb helyen is nagy baj fész
kel, mert a baj átalános nálunk. Azért minden szakkörből kellene 
egy »kecskeszőr-gyüjtőnek« akadni a sátor építéshez. Én már 
néhány év óta gyűjtöm a »kecskeszőrt«, egy bordára valót meg is 
készítek belőle, de hát hol van még a többi ? Hanem a recipék után 
a legfőbb ideje már az igazi munkának. Tanácsokat, hézagos, félig 
munkákat, hallottunk, láttunk eleget, pedig nekünk Rendszeres egész 
munkákra van szükségünk. Egy-egy értekezéssel, egy-egy szótárral, 
szerkesztők javítgatásaival nem lehet a nyelvet megreformálni. 
Nekünk alapvető könyvek kellenek. Állattan, növénytan, ásványtan, 
fizika, számvetés, chemia stb. a kis és a nagy iskolák számára, olvas
ható munkák az olvasó magyarok kezébe.

íg y  térhetünk vissza az elhagyott irányhoz, így terjed majd 
el nálunk is jobban a tudás, így válnak majdani tudósaink m agyar 
tudósokká. Hanem a gyökeres munka, a fél helyett egész munka a 
legelső szükség; el ne húzódjék senki, a kiben a tanúltság mellett 
csak megmozdúl a magyar. Gyűjtsük a »kecskeszőrt«, hogy örül
hessünk mi is, hogy legalább ennyivel járultunk a Sátor építéséhez, 
a hol utódaink megrakják majd az áldozat kedves illatú tüzét a 
haza oltárán ! S c h m i d t  S á n d o r /

KERGUELEN SZIGETÉN.

(Befejezés.)

\ II-
Legérdekesebbek voltak a vadásza

tok, mikor a csendes öblökben sütkérező 
és lomhán heverésző orrjas fókákra va
dásztunk. A borjúfókára hasonlító orrjas 
fóka vagy tengeri elefánt ( Cystophora 
proboscidea) óriási nagysága, alakjának 
esetlen volta és a hímeket kitüntető orr- 
jától kapta nevét. A máskülönben is 
kissé lefityegő orr meghosszabbodása 
ez, mely önkéntelenül keletkezik, vala
hányszor a felbőszített állat védekezni

készül. A nősténynek nincs ilyen orrja 
s nagyság dolgában is elmarad a hím
től; ez ugyanis eléri a 2 5 — 30 láb 
hosszúságot, a megfelelő óriási vastag
sággal párosúlva, holott a nőstények
ből csak 12 láb hosszú állatokat láttam. 
Azt mondják, hogy ez a fókafaj már szü
letéskor is 4 — 5 láb hosszú.

Midőn egy reggel a házunkkal szem
ben eső félszigeten, fegyverrel a válla
mon, rajzfüzettel a hónom alatt, ide-oda 
kóboroltam, egy sziklás meredekről az
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