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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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Elizabeth-Islanddal átellenben fekvő 
hullámjárta lapályra lejövet, két ilyen 
állatra bukkantam; szinte mozdulatla
n t  feküdtek a lágy algákon s kéjjel 
sütkéreztek a napon. Az ifjabbik lehetett 
5 1/2, az idősebbik i o láb hosszú. A ter
mészet békés hangulatban vala, jóságos 
nyugalom ült vizen és szárazon, csupán 
a sirályok víjogása vagy egy-egy alacso
nyan repülő vészmadárnak (Procellaria 
gigantea) súlyos szárny csattogása törte 
meg néha, csak a ringó hullám tódult 
nagy vidoran az öbölbe. Nem gyilkolni 
való nap volt e z ; vettem hát füzete
met, hogy a csendéletet papírosra ves
sem. Négy lépésre az állatoktól, letele
pedtem egy czetcsontra, a nélkül, hogy 
fókáim észre is vettek volna. Úgy 
látszik, mélyen alusznak. Csak hébe- 
korba emeli fel az idősebbik újjas vég
tagját, hasa felé görbítve, hogy meg- 
meg vakarj a magát, vagy hogy —  s ez 
volt a legfurcsább —  az egyik végtaggal 
megvakargassa a másikat. A mellett 
folyvást szuszog és liheg, valószínűen a 
nagy kéjtől és élvezettől. Mikor az első 
alapvonásokkal szerencsésen elkészül
tem, felébredt a kis bestia; oldalvást 
fordítá fejét, s bizonyára valami szokat
lanon akadt meg tekintete, mert több 
Ízben aggodó is, meg csodálkozó pillan
tásokat is vetett rám kiálló nagy szeme ; 
majd gyámolt keresve simult anyjához, 
és többé nem tudott nyugodtan pihenni. 
Végre felocsúdott az öreg állat is, ha
sonlóképen nagy álmélkodva és kérdően 
pillantott rám, de nem soká tanakodott, 
hanem nyugodalmas teknőjéből csak
hamar a tenger felé kezdett hemperegni. 
Mozdulása a csúszásnak egy neme, teste 
akárha kocsonyával teli zacskó volna, 
lityeg-lotyog, és a két mellső végtag az 
egyedüli mozgató eszköz. Mikor már 
elérte a vizet, akkor sem repítettem go
lyót utána, pedig a szívtelen anya na
gyon rászolgált, mert csak a maga bő
réről gondoskodott, és sorsára hagyta 
gyámoltalan kicsinyét.

A kis bambát még este is ugyan
azon a reggeli helyen találtuk, midőn 
ismét elsétáltunk az öböl ugyanezen

tájékára. Beértük azzal, hogy a jámbort 
a vízbe kergessük, de mégis látni akar
tuk, hogy minő erővel czipeli tova 
testét; ketten megragadtuk a farkát,hasz
talan ; mert bárha lassan, mégis előre 
hatolt végtagjaival. Sőt mechanikusunk 
azt a tréfát is megtette, hogy a hátára 
ült, a part algáihoz és porondjához jól 
odaszorította, hogy csak nehezen és 
lihegve lélekzett, de ez se használt, s 
a furcsa lovaglásnak csakhamar vége 
szakadt, különben a lovas kénytelen
kelletlen megfürdött volna a tengerben. 
A kis fóka a tengerbe érve sem merült 
alá, hogy tekintetünk elől elrejtőzzék, 
hanem jó sokáig kíváncsian bámult ránk, 
míg csak a sziklafal mögött el nem 
tűntünk.

Ha az ember el akarja ejteni ez álla
tokat, legjobban teszi, ha fülök tövin 
lő a fejőkbe, mire azonnal kimúlnak. 
Angol halászok szigonnyal ütik agyon, 
kilesvén azt a szempillantást, midőn az 
előrecsúszó állat mellső bal végtagját 
felemeli, ekkor ütik belé a szigonyt, 
mely általjárja a szívét. Új-Hollandia és 
a Van-Diemensland vademberei a viha
roktól és vízáramlásoktól földjükre ki
vetett állatokat megfullasztják, nyitott 
szájokba égő üszköt dugván. Sőt az 
orrjokra mért erős csapás is kivégzi e 
fókákat, mint azt a magam szemével 
láttam. Egy izben mechanikusunkkal 
kacsavadászatról visszatérőben, a part
tól jókora távolban hatalmas fókát 
pillantottunk meg. Minthogy csak söré
tes lövedékeink voltak, a mechanikus 
felragadta a keze ügyébe eső czetbordát 
s a fóka orrára mért egyetlen súlyos ütés
sel leterítette az óriási állatot.

Soha sem vettem észre, hogy ezek 
az állatok a halállal vívódva, bárminemű 
hangot adtak, vagy hogy a támadó ellen 
vívott harcz közben magokat kölcsönö
sen védelmezték volna. Ebben a tekin
tetben másként viselik magokat, mint a 
bátor pingvinek, melyek a magános 
egyén dolgából legott közös . ügyet csi
nálnak. Lehetséges, hogy hallásuk és 
látásuk is annyira tökéletlen, hogy a 
közelgő vészt már csak későn veszik
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észre. Támadáskor rendesen szélesre 
tátják fenyegető agyarokkal megrakott 
szájokat, a nélkül azonban, hogy 
a megrettentésen kívül mást okoznának. 
És a parton gyanútlanúl bolyongó ember
nek valóban meghűl a vére, midőn a 
fókával egyazon színű algákból hirtelen 
egy ilyen óriás emelkedik fel és közvetet- 
lenűl mellette kitátott szájjal félig felágas
kodva acsarkodik rá. Csupán a hímek 
védik magokat olykor-olykor szívósan. 
A nőstényekről egy érzékeny keblű író 
ezeket mondja: »Csak elvétve védekez
nek erővel; más az ő fegyverők mint 
a hímeké, s ezekénél is kevésbbé hat
hatós. Mihelyt észreveszik, hogy .meg
támadták őket, menekülni iparkodnak; 
ha a meghátrálást elzárják előttük, erő
sen rázkódnak, tekintetök maga a két-* 
ségbeesés, s keservesen sírnak«. Egy má
sik író pedig azt állítja egy nőstényről, 
melyet hímje megvert volt, hogy »ez a 
szerencsétlen teremtés csúszott előtte 
mint a féreg, csókolta urát és olyan bő
séges könnyeket hullatott, akárha forraló 
lombikból folytak volna keblére, s egé
szen elárasztva azt«. Annyi való igaz, 
hogy e fókák nagy szeme nagyon ha
mar és erősen könnyezik.

Valahányszor egy-egy orrjas fókát 
ejtettünk el, mindenkor sietnünk kellett, 
hogy nyomban lehúzzuk a bőrét, s ízle
tes máját a konyha számára kivegyük, 
mert már száz meg száz madár, köztük 
mindenek előtt a Procellaria gigantea, 
ott lesekedett az óhajtott lakomára. 
Mihelyt elhagytuk a tetemet, rögtön 
neki estek ezek, bevájták csőrüket, sőt 
fejüket is a hájba és a húsba; ha egy 
lövéssel elriasztottuk őket, véres fejjel 
és nyakkal repült tova a had, hogy n^m 
sokára megint visszatérjen. Az orrjas 
fóka mája ép úgy ízlett nekünk, mintha 
borjúmáj lett volna, természetesen akkori, 
el nem kényeztetett ízlésünk szerint; 
szíve és. nyelve szintén ehető. Zsírját 
nagyon becsülik, mert az ételnek kelle
metlen ízt nem ad és a lámpában vilá
gos fénnyel ég. Az elejtett fókák bőrét 
megszárítottuk, besóztuk, vagy arzeni- 
kummal behintettük, hordóba raktuk és

elszállítottuk. A 17 láb hosszú a leg
nagyobb fóka, melyet a »Gazelle« 
Európába hozott, jelenleg a berlini 

xállattani múzeumban van s az Iris-Bay^ 
bán végzett partfelvétel alkalmával ej- 
tetett el. Az iszapos talajon, szorosan a 
part mellétt, mintegy ötven fekvőhelyet 
találtak, melyek közül kilenczben öreg 
fóka pihent. Az állat idomát előtűntető 
legnagyobb fekvőhely 12 lépés hosszú 
volt. A két legnagyobb orrjas fókát más
fél órai harcz után súlyos vas dorong 
okozta csapással ütötték agyon és este 
gőzsajkán . szállították el. Harmincz 
matróz megfeszített munkával sem bírta 
kimozdítani a helyéből a 25 mázsát 
meghaladó egyik óriást, míg a bőrét le 
nem húzta, szalonnájából nagy oldalaso
kat le nem metszett és belét ki nem 
vette, mire az állat felényivel könnyebb 
lett. Egész éjszaka^ tartott a munka, a 
falánk sirályok és vészmadarak miatt 
megszakítás nélkül, és csak reggel 7 x/2 
órakor ért az expedíczió a vontató kö
teleken húzott két állattal a »Gazelle«- 
hez.

Megpróbáltuk, hogy egy fiatal fókát, 
melyet a »Gazelle« törzsorvosa elevenen 
elfogott s a hajófedélzetre vitt, fölnevel
jünk. Minden kigondolható fáradsággal 
rajta voltunk, hogy az állatkát szoptató 
üveggel itassuk és hogy más'táplálékkal 
is jói tartsuk; mind hasztalan; — az 
istenadta ott bőgött és jajgatott éjjel-nap
pal a födélzeten, nagy szeméből bőségesen 
potyogott a könny, s a gyámoltalan szem
látomást fogyott Mihelyt valaki a tájé
kára ment, panaszos hangot adva, anyját 
keresve csúszkált mögötte, és közszána
kozást ébresztett. Minthogy minden kí
sérlet dugába dőlt, végre is kitették a 
szárazra s a part közvetetlen közelében 
egy kőtuskóhoz erősítették, abban a 
reményben, hogy akár az anyja, akár 
más nőstény-fóka majd csak megkönyö
rül az elhagyatott, kesergő kicsikén ; de 
hajh, irgalmas szamaritánus nem akadt 
közöttük, s végre is, állattani gyűjtemé
nyünk gazdagítás^ végett a halál fia lett.

A »Gazelle« a füles fókák (Otaria) 
egy új fajtát is hozta Európába, me
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lyet a hajó tiszteletére később Arcto- 
phoca Gazella-nak neveztek el, s mely, 
mint jó prémes áltat, nagyon értékes a 
kereskedelem és ipar szempontjából. Ez 
a fóka-faj —  egy hím és egy nőstény — 
továbbá a leopárdfóka meg a két orrjas 
fóka, melyek a Kerguelen szigetén való 
tartózkodásunkból származnak, a berlini 
állattani múzeumnak díszei, ezek lévén 
a szakszerűen kikészített s a legjobb 
állapotban Európába hozott első pél
dányok, a mit annyival is inkább nagyra 
kell becsülnünk, mert a délszaki fókák 
a szerfeletti nagy üldözés miatt mind
jobban és jobban közelednek a teljes 
kiveszéshez.

Kerguelen, a Déli-tenger magá
nos, kietlen szigete, igen látogatott tar
tózkodó helye mindazon fókáknak, me
lyeket a természet a szárazon való la
kásra kényszerít, a hol megfiadzanak s 
a szoptatás egész ideje alatt ott marad- 
nalp. Azért e szigetet ez állatok vándor
lása szerint sűrűn látogatják az ame
rikai és angol fókavadászok, mert úgy 
látszik, hogy ez állatok szeretik az 
enyhébb hőmérsékletet, és majd északra, 
majd délre vonúlnak.

A Kerguelen szigetén tett vadász-. 
kirándulás, mihelyt az ember kikereste 
az állatok kedvelt tartózkodó helyét, min
dig tisztességes eredménnyel végződött; 
egy vagy több orrjas fóka, tíz-húsz jóízű 
vadkacsa, és, ha az ember gyilkoló ked
vében volt, könnyen kétszer annyi ten
geri tyúk (Chionis minor) lett az áldozat. 
Kivált ez utóbbi, nem ismervén ellensé
gét, az embert, nagyon szelid vala; ha 
az ember a sziklán ülő párból lelőtte az 
egyiket, a másik rendesen ott marad 
ülve. Albatroszt (Diomedea exulans és 
fuliginosa), óriás vészmadarat (Procel- 
laria gigantea), kormoránt (Halieus 
verrucosus), rabló sirályt (Léstris ant- 
arctica) és a bájos Sterna virgata-t, ezt 
a Kerguelenen fészkelő tengeri fecskét 
merőben zoológiái szempontból ejtet
tük el. Ez utóbbi madár kékes-szürke ; 
csőre, lába vörös, fején kaczér, fekete 
fejkötőcskét visel és hosszú, villaalakú 
farka van. Ha az ember fészke tájékára

ért, unos untalan ott lebegett a vadász 
feje fölött, szüntelen hangoztatta pana
szos »kriá, kriá« szavát s ezzel még 
egy sereg kísérőt csalt a környékre. 
Hasonlóan üldözte az embert a rabló 
sirály is, mely olyan alacsonyan re
pült, hogy csak puskacsővel vagy kő
vel lehetett elkergetni. Ámbár a rabló 
sirály szívesen rászáll a leterített fóka 
vagy pingvin hullájára, mikor azután 
félénken kitér az óriási vészmadarak, 
a Kerguelen ezen parti rendőrei s a 
keselyűk elől, de azért megkergeti 
ám az élő vadat is ; és nem csupán 
arról az oldalról mutatta be magát, 
hogy a Sternának és fiókáinak, hanem 
hogy a réczének is ellensége, melyet 
repülés közben megrohan, ha a csapat 
egyesül, vagy ha a rucza egyesegyedül 
bolyong. Voltak épen a sziget egész 
madárvilágával ellenséges lábon é l ; 
rabló kiránduláson mindig á férj olda
lánál találjuk a feleséget. A Kerguelen- 
kacsát (Querquedula Eatoni) különösen 
sűrűn vadásztuk, mert sültje híjával volt 
minden halzsírszerű mellékíznek; nem 
úgy mint a Chioms-é; ezt a körül*- 
ményt pedig nekünk, a befőttel és a be
sózott hússal dlBknek, nagyon is meg kel
lett szívlelnünk. E kacsák eleinte annyira 
szelídek voltak, hogy a vadászt húsz 
lépésnyire magokhoz eresztették, és fel- 
riasztatván, legott ismét leszálltak. Ké
sőbb már kétszáz lépésnyiről felrebben
tek, és, mível többnyire sík talajon, po- 
cséták és alacsony zsombékok közt tar
tózkodnak, lesből nem lehetett rájok 
lőni, hanem a távolabb eső folyókhoz 
kellett menni, a hol még szelídek vol
tak. És minthogy ilyenkor többnyire 
bokáig, olykor épen térdig süppedt be 
az ember a sárba, bizony mindenkor 
vizes és fárasztó vadászat volt ez.

És most újra hozzá látok a Ker
guelen szigetén való időzésünk leírá
sához.

Már említettem, hogy a »Gazelle«, 
a mi csillagászati tevékenységünk tar
tama alatt azt a fontos feladatot tűzte 
maga elé, hogy a szigetet lehetőleg gon
dosan felméri, és teljesen ismeretlen
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belső részét, a mennyire az idő s a kö
rülmények megengedik, kikutatja; azon
kívül német hajó számára ez volt az első 
alkalom, hogy a Kerguelen lényegesen 
javított mappáján német elnevezéseket 
használjon, fí munkálatokat a »Gazelle« 
parancsnoka, báró Schleinitz kapitány
nak (jelenleg mint aladmirál, Új-Guineán 
a Kaiser Wilhelmsland és a Bismarck 
archipelagus országos kapitánya) veze
tése alatt kitünően elvégezte. Mikor 
kis falunk elkészült, november 16-ikán 
elindult a »Gazelle« a megfigyelés fél
szigetétől nyugotra esőFoundery-Branch 
öbölbe, hol magas sziklafalak közt a 
Kerguelen egyik legpompásabb kikötő
jébe vivő keskeny, kapuszerű bejáratot 
talált, melynek keleti medenczéje a 
Gazelle-Basöin, nyugoti, nagyobb fele 
pedig a Schönwetter-kikötő nevét kapta. 
A magas part mérsékli itt a viharokat, 
a medenczét mindenféle vízi madár, 
jelesül a kacsa is ellepi, a partszegély 
ehető kagylókból kimeríthetetlen padok
kal kedveskedik, és a melegítő Nap e 
katlan növényzetét különösen növeszti. 
Számos vízfolyás, sok helyt pompás víz
esés élénkíti a képet. A kikötőtől nyu
gotra eső körülbelül 750 láb magas 
hegy mögött nagy édesvízű tó van, 
mely bizonyára valamely glecsertől kapja 
vizét.

November 18-ikán a »Gazelle« 
visszatért első kirándulásából és — mint 
említém —- még az nap elhajózott a 
Király-öbölbe, hogy az amerikai expe- 
dícziót felkeresse. Három sziget között, 
védett helyen, vetette ki vasmacskáját 
a Three Islands Harbourban; csak
hamar elhagyatott fókavadász-kunyhót 
talált és benne odaszegzett papírost az 
öböl északi részére való utalással, hol 
azután az amerikaiakat a Molloy-Point- 
ban meg is találták. Az expedícziót 
tengerésztisztek képezték; ők már 
augusztus végével érkeztek a Kergue- 
lenre, hogy csekély számuk mellett még 
idejekorán elkészüljenék az eszközök 
felállításával és tájékozásával. Itt ér
tesült a »Gazelle«, hogy ugyanebben 
az öbölben tartózkodik az angol expe

díczió is, melynek chronométerjeit szin: 
tén összehasonlítottuk a német chrono- 
méterekkel. Az angol expedíczió is 
jobbadán tengerésztisztekből .került ki. 
Hat nap múlva megint a Betsy-Coveban 
termett a »Gazelle«, mert a Royal- 
Soundban levő, szinte állandó vihar és 
köd meghiúsította a szándékot, hogy a 
pevezett öböl kellően felméressék.

Elhagyatott voltunk érzete teljesen 
odalett, mióta megtudtuk, hogy a szige
ten még két más expedíczió is van; 
mert nem számítva a segítséget, melyet 
szükség esetében erről az oldalról kap^ 
hattunk, egyúttal kilátásunk volt arra 
is, hogy azok meglátogatnak bennünket, 
és ha előbb találnak elmenni a sziget
ről, mint mi, tőlük levelet küldhetünk 
haza. Noha az amerikai állomás a leve
gőben mérve alig volt tőlünk három né
met mérföldnyire, az odagyaloglás a tér- 
szini akadályok miatt mégis rendkívül 
megerőltető s több napot kivánó lett 
volna, s együtt járt volna viharral, esővel 
vagy hóval kedveskedő szabad ég alatti 
éjszakázással, a tüzelő anyag teljes hiá
nyával, kivévéiy, ha az embernek kedve 
lett volna ilyet is magával czipelni. Ezen 
út egy részét emlékezetemben megörö
kítette az a kirándulás, melyet október 
31-ikén a mondott állomás irányába 
eső, 3200 láb magas Castle Mountra 
tettem. Mint már említém, se bokor, 
se fa nincs a szigeten. A lapályon 
mindenre mohos kúpok borúinak, miket 
a sok vízfolyás szétbomlasztott s alá
aknázott. 2 00 láb magasságban a moha 
zöld színe átengedi helyét a meztelen 
vagy iszapos homokkal fedett kőzet szí
nének ; feljebb következik a hó, mely 
sok helyütt télen-nyáron ott marad. Ha 
az ember a nedves, mocsaras és nehezen 
gázolható lapályról felér egy ilyen ma
gaslatra, legott köddel és hófúvással 
gyűlik meg a baja, mely nagyon meg
nehezíti az előrehaladást. Mi sem lehel 
itten életet; még a mindenütt bolyongó 
rabló sirály sem látogat el erre a tá
jékra, hol a szem merőben tar sziklát 
vagy terjedelmes hómezőket lát, melye
ken jeges szél üvölt végig. Órahosszant
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tartó ázás-fázás után megéjszakázik az 
ember a zord időjárás ellen védő vala
mely hegyzúgban, hol a magával czipelt 
szén, bunda és eleség a vándor egyedüli 
vigasza. így azután könnyen megmagya
rázható, hogy miért ismeretlen Ker
guelen belseje ma is.

November 28-ikán megint elhagyott 
bennünket a »Gazelle« s a sziget északi 
részének vette útját, hogy felmérje az 
ottani kevésbbé ismeretes öblöket, és 
hogy a Karácsony-öbölben szenet kutas
son. Visszatérése napjáig, azaz deczem
ber 8-ikáig szinte megszakítás nélkül 
erős viharral küzködött, s gyakran bele
került kicsiny szigetek és kőszálak 
közé; azután még a tartós köd s minden
felől gazdagon oda gyülemlő alga is 
megnehezítette a munka végrehajtását. 
Midőn a zord időjárás miatt a Tucker- 
szoroson a Karácsony-öbölbe akart át
hajózni, ámbár a zavaros víz miatt kémlő 
csolnakot küldött előre, előrésze mégis 
rejtett zátonyra került és külső vértezete 
megsérült, mit azután a Betsy-Coveban 
egy matróz meg egy tiszt, mindakettő 
jó búvár, tatarozott ki. E miatt kényte
len volt abba hagyni a Tucker-szoros 
többi, még fel nem mért részének ki
kutatását.

Míg a »Gazelle« oda volt, deczem
ber 2-ikán este azzal a hírrel rohan be 
legényünk, hogy a távolban valami hajó 
világa látszik, mely kifeszített vitorlák
kal egyenesen a Betsy-Covenak tart. 
Mintha megelektrizáltak volna, úgy ro
hantunk a szabadba. A hajócska a 
Bolygó hollandinak is becsületére váló 
biztossággal kanyarodott be az öbölbe. 
A járómű kicsiny volta egyfelől, a ha
jós kitűnő tájékozottsága másfelől, első 
pillanatban azt a rémes gondolatot 
ébresztette bennünk, hogy a »Gazelle« 
nagy kutterja az s hajónk elsülyedésé- 
nek hírét hozza nekünk. Partra siet
tünk, mihelyt a vasmacska csörömpölve 
a mélységbe szállt; ámde a hajó csen
desen és mozdúlatlanúl áll az öböl 
közepén, mitsem törődve a pompás és 
négy ablakából világot árasztó házzal 
és az idegen teleppel, ami azután aggo

dalmunkat eloszlatta. Másnap korán 
reggel talpon voltunk, hogy a különös 
látogatást közelebbről szemügyre vegyük. 
A hajó vitorlás schooner volt s mint 
ilyen szeles időben gyorsan lebbenhetett 
tova. Kis vártat múlva csolnakot bocsá
tott le, és mi csakhamar megismerked
tünk Fuller kapitány fókavadászszal és 
kitűnő tengerészszel, és first officerjével, 
a kormányossal. Fuller már tizennyolcz 
év óta rendesen látogatja a szigetet, és 
jobban ismeri az öblöket, mint bármely 
tengerész; éles megfigyelésről tanúskodó 
előadását nagy érdeklődéssel hallgat
tuk. Megmutatván neki az obszer- 
vatoriumot és a műszereket, portugal- 
lokból, négerekből és egy németből álló 
kiséretével, mely időközben legényeink
kel a konyhában megitta a barátság po
harát, visszatért a fedélzetre, előbb azon
ban szavát adta, hogy délután a mi ven
dégünk lesz. S ha frissen sült húsos ele
delekből kacsánál, tengeri tyúknál és 
fókamájnál jobbal meg nem vendégel
hettük, jó rajnai borunk és pezsgőnk 
csakhamar vidám kedvre hangolta. Más
nap reggel, azaz deczember 4-ikén FuL- 
ler kapitány a Betsy-Covet elhagyta, 
miután hajóját a megelőző napon bőven 
ellátta pingvin tojással, és mi bucsúzóra 
felvontuk a zászlót.

A Vénus ál vonulását megelőző na- 
porí hazatért a »Gazelle«. Serény mun
kában talált, mert nagyban készültünk 
a tünemény fogadására. A Karácsony
öbölben akadt ugyan szénre, mely azon
ban gépfűtésre nem vált be teljesen; 
kövesült fát és kevés borostyánkövet 
szintén hozott magával. Ekkor történt, 
hogy egy szárazföldi kirándulás alkal
mával az említett fókákra bukkantak s 
az<pkat elejtették.

Miután a tüneményt szerencsésen 
megfigyeltük, még állomásunk helyének 
pontos meghatározásán volt a sor, mi
végből meg kellett hosszabbítani a Ker- 
guelenen való időzésünket. Ha a meg
figyelés balúl ütött volna ki, rögtön 
szétromboltuk volna az állomást. A vá
rakozás ezen szakát örömest töltötte 
volna a »Gazelle« a keleti számos
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öblök és szigetek partfelvételeivel; 
ámde a kötelesség azt parancsolta, hogy 
kedvező sikerünk hírét rögtön átadja 
valamely északra haladó hajónak, mely 
azt lehető xgyorsan Berlinbe juttassa. 
Csakhogy a sérülés kijavítása miatt tüs
tént útra kelnie lehetetlen volt; e helyett 
deczember 10-ikén1 a »Gazelle« egy 
tisztje közlés és tudakozódás végett fel
kereste az amerikai expedícziót, mely 
gyalogúira teljes három napra volt szük
sége. Deczember 18-ikán a kapitány 
több tiszt és.matróz kíséretében három 
napi, lemondással teli kirándulást tett a 
délnyugotnak eső s mintegy 3 né
met mérföldre fekvő, 3500 láb magas 
Mt. Crozieí hegyre, melyben a csillagá
szati munkák miatt nem lehetett részem. 
Azért csupán pontos tudósításukra szo
rítkozom, mely kézzelfoghatóan bizo
nyítja, mily nagy fáradalmakkal van 
összekötve a Kerguelen belsejének fel
tárása. És mégis mennyi gyönyörrel 
töltheti el a keblet minden ily kirándu
lás ! Mert ha az ember némi fáradság 
után magas hegy oromra ért, méltán el
mondhatta : Előtted halandó lába nem 
járt itten; ember szeme nem látta még 
ezen hófedte csúcsok koszorúját, ezen 
meredeken szakadó sziklaormokat, eze
ket a chaotikus romhalmazokat! A 
kirándulók folyó mentén haladtak, mely 
a Cascade-öbölbe szakad s melyet gaz
dag vízmennyisége miatt nagy folyónak 
neveztek. Több mellékfolyót vesz fel, 
100 lábnyi mélységű medret vájt a ba
zaltban, és sziklás ágyában tajtékozva és 
festői vízeséseket alkotva törtet tova. 
Végre sok fárasztó kapaszkodás és a 
folyón való gázolás után a tengerszin 
fölött 650 lábnyira fekvő szép hegyi 
tóhoz értek, melyből, a folyó fakad s 
melyet a Castle Mountra tett előbbeni 
kirándulásunk alkalmával a hegytetőről 
pillantottunk volt meg. Ezt a Margit- 
tónak nevezett, 3000 lépésnél hosszabb 
tengerszemet három oldalról meredek 
hegyfalak veszik körül, melyek fölött a 
Mt. Moseley, csúcsával a kéményre csaló
dásig hasonlító Chimney Top és a tető
alakú »Hüttenberg« ormai 2500 láb ma

gasságra is felnyúlnak, a negyedik oldal 
pedig a folyó számára szabadon áll. A 
tó haragos-zöld tükre alig reszketett, 
holott ott fenn a sziklákon dúlt a vi
har; nyugodalmát csak olykor-olykor 
háborította meg a kékes-szürke Sterna, 
vagy költő helyét néha a szárazföldre 
messze tevő kecses tengeri fecske röp- 
kedése. A borús időjárás miatt csupán 
az iránytű nyújtott tájékozódást; az ő 
útmutatása szerint nyugotnak irányítot
ták útjokat. Ez ideig sűrű köd hullt alá, 
most pedig a heves fuvalmakkal járó erős 
záporesőkre került a sor, melyek talán 
nem azért voltak kiállhatatlanok, mert 
a talajt eláztatták, hanem mert záport 
öntöttek a nyakukba. A hegyek hátán 
számos érdekes követ, jelesül achátot, 
jaszpiszt, félopált, zöld szarukövet, ame
tisztet, hegyi, kristályt és más kvarcz- 
váltiozatokat gyűjtöttek. Eközben le
szállt az est; kerestek ugyan a sátornak 
lehetőleg védő helyet az erős észak- 
nyugoti szél ellen, de nem'találtak, mert 
a szél unos-unottan bele-bele botlott a 
hegy alkotta falakba s azután épen az 

, ellenkező irányból kezdte a fuvást. A 
2° C.-ra hanyatlott hőmérséklet és át
ázott láb mellett alvásról szó sem lehe
tett, noha sikerült este tüzet gerjeszteni 
és némi melegítő italt készíteni. Másnap 
szokatlanúl derült volt a regg, noha 
tisztességesen szeles; e napra tűzték ki 
a Crozier-hegység megmászását. Csak
hamar nagy hosszvölgybe értek, mely 
nyilván a Hillsborough-Baytól a Royal- 
Sundig terjed, és benne, a megmászásra 
kiszemelt hegység lábánál, két hatalmas 
tavat pillantottak meg, melyeket egy víz
folyás kötött össze. Mikor a vízfolyáson 
átkeltek, épen a kellemetlen, csípős 
északnyugoti szél seperte végig a völ
gyet. Azután elkezdődött a meredek 
hegyfalakon, hó födte bazaltmezőkön és 
befagyott vízzuhatagokon való kapasz
kodás.^ »Még körülbelül 500 lábnyira 
lehettünk a legmagasabb sziklák alatt, 
írja Schleinitz kapitány, midőn oldalról 
olyan hatalmas hóförgeteg tört ránk, 
hogy előrehaladásra többé gondolni sem 
lehetett. Akárha összebeszéltünk volna,
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már januárius elején odahagyják Ker- 
giielen szigetét és hazatérőban bennün
ket meg szándékoznak látogatni; ezt már 
azért is örömest vettük tudomásúl, 
mert ismét leveleket küldhettünk ha
zánkba, mit utoljára október 3-ikán a 
Jóremény fokáról tettünk volt. A menny
bolt nem akarta levonni leplét a csillag- 
vizsgáló előtt, sPerry atyával, bár egyes 
nyílások támadtak is a fellegek közt, 
hajnali 4 óráig hasztalanúl virrasztva a 
passage-cső mellett, hogy a személyi 
hiba nagyságát megállapítsuk, három
negyed öt órakor felhúzta a »Volage« 
a vasmacskát.

Deczember 31 -ike, a nekünk annyira 
jelentős észtendő utolsó napja ismét vi
dáman végződött. <A mely vitorlavászon 
előbb mint a fotografáló torony be- 
vonója szerepelt s vihar alkalmával 
megrongálódott, arra most borzadalmas 
farkastorkot rajzoltak és este a nagy 
szobában felállították. Kioltották a vi
lágot, és a kékes lobogó borszeszlángtól 
még borzadalmasabb kép előtt meg
pillantottuk a fantasztikus ruhába öltözött 
mechanikust és fotográfust, mint önte
nek ólmot. Az asztalon párolgott a 
bowle, ez a bűvös ital, melyre bizonyára 
mindnyájan jó lélekkel gondolnak vissza. 
Azután csakhamar felváltotta a pezsgő. 
Éjfélkor, midőn számbeli adatokkal kon
statáltuk, hogy az újév beköszöntött (Ber
linben még csak esti 8 óra 13 perez volt), 
felemeltük a poharakat s a kocczin- 
tás, akár a harang szava, a messze hazá
nak szólott, és mindnyájunk gondolatát 
az a forró vágy foglalta le, vaj ha szeren
csésen érnők el Európát.

Mivel az idő egyre barátságtalanabb 
és zordonabb lett, elhatároztuk, hogy 
januárius végével, a Hold utolsó kedvező 
megfigyelése után, felszedjük a sátor
fánkat. A januárius 7-ikéről 8-ikára való 
éjjel már-már azt hittük, hogy a vihar 
fenekestül felfordítja házunkat. A szél
mérőnek felső részét á keringő üfes 
golyóval együtt elszakította, és csak 
óra hosszat tartó keresés után találtuk 
meg a parton. Árapálymérő eszközün
ket a hullámok tomboló heve megron

gálta, s javításra szorúlt. De bármennyire 
czélszerűen volt is 'építve lakóházunk, 
ily viszonyok közepeit benne lenni épen 
nem volt irigylendő ; reszketett minden 
sarkában ; a kemenezében kialudt a tűz, 
a sűrű eső áthatolt a deszkafalakon és 
minden nyiláson fütyölve tört a szél a 
szobába; hogy a jóból mi se hiányoz
zék, betört az ablaktábla s a rheumatiz- 
musjelöltékre'keserű pillanatok követ
keztek. Hasztalan vártuk az amerikaia
kat és a »Dronangahela'« korvettöket, s 
az átadásúl szánt leveleknek megint 
csak vissza kellett vándorolniok a láda
fiába. Mint utóbb megtudtuk, az ameri
kaiak a kedvezőtlen időjárás miatt egye
nesen C^pvárosba hajóztak, hova februá
rius g-ikén érkeztek meg s a német 
expedíczió megfigyelésének szerencsés 
hírét is közölték a konzulátussal.

»Gazelle«-nk csak harmincz napi 
távoliét után került vissza a Betsy 
Coveba. Már épen elfogyott a ía, ezukor, 
tej, prezervált burgonya és angol sör- 
készletünk. Nagy vala tehát örömünk, 
midőn januárius 22-ikén a Swire-Island 
mögött megjíillantottuk hajónkat, mely 
délben már kivetette a Vasmacskát a 
kikötőben. Nagy tort ültünk még az 
nap, leölvén az egyik ökröt, a mi rég 
nem éldelt élvezetekhez juttatott. A 
másik ökröt a Kerguelenről való eluta
zásunk előtt pár nappal akartuk levágni. 
Ellenben jól meghízott két sertésünk 
csufondárosan cserben hagyott, a meny
nyiben oktalan módon pingvinhússal 
etették, s húsuk egészen halzsírízű lett.

A »Gazelle« borzasztó viharban a 
szabad tengeren töltötte a karácsony
estét. Szinte szűnni nem akaró ellenkező 
viharos szél mellett törtetett északnak, 
míg végre a déli szélesség 4 0 0 51' és a 
Greenwichtől számított keleti hosszaság 
7 2 0 15' alatt ráákadt az említett brémai 
hajóra és közlötte vele, hogy a Ker
guelen szigetén tartózkodó német expe
díczió szerencsésen megfigyelte a Vénus 
átvonulását. A hőmérséklet nagyon 
enyhe kezdett lenni, és ismét lehetett 
járni egyszerű nyári kabátban a fedél
zeten. Kedvetlenül tették tehát a barát*
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ságtalan, ködös és hideg Kerguelenre 
visszatérő utat. A heves nyugoti szelek, 
januárius 7-ikén és 8-ikán hatalmas 
orkánokká fajulván, arra kényszerítették 
hajónkat, hogy a Kerguelennek széltől 
mentes oldalán haladjon. Januárius
10-ikén újra megpillantották Mt Camp- 
bell-t és a »Gazelle« ott pöfékelt az 
északi oldalon az Insel-baiban; meg
mérte azt januárius 1 i-ikén, és elment 
a téli kikötőbe, a honnét az északra és 
délre fekvő vizeket, továbbá a különféle 
öblöket, sóstavakat és a Stosch-, Roon- 
és Bismarck-félsziget kikötőit januárius 
2 2-ikéig felvették a térképre. A Walfisch- 
baiban még lövőgyakorlatot is tartot
tak a hajón levő ágyukkal. A szárazra 
tett kirándulásokon három nagyszerű 
glecserre bukkantak s azokat közelebb
ről kikutatták.

A mi a lakóházat illeti, kezdetben 
azt terveztük, hogy a fóka- és czethalá- 
szok számára menedékül hagyjuk a 
szigeten. Ezért azután a mechanikus 
sem restelte a fáradságot, hogy abenne 
lakók neveit s ezt a mondást »Deutsch 
gebaut^ Gott vertraut« a falakra fesse. 
Végre mégis felülkerekedett az a nézet, 
hogy bíz’ azok nem valami ideális gon
dolkodású emberek és épenséggel nem 
lévén tüzelő anyág a Kerguelenen, alig 
ha megkímélnék a szép faházat; ész
szerűbbnek látszott tehát, ha mi magunk 
felhasználjuk, szétfürészelt állapotban a 
»Gazelle«-ra szállítatjuk, a h o l  vagya 
konyhában elégetik, vagy a gépet fogja 
egy félnapig fűteni. A kicsiny meteoro
lógiai házról abban állapodtunk meg, 
hogy minden áron a szigeten maradjon; 
e végből kő- és mohsánczzal körülvet
tük, és erős kötelekkel czövekekhez 
erősítettük.

Időzésünk utolsó napjait mindenki 
arra használta, hogy a lehető legjobban 
éljen az idővel. A fotográfus ide-oda 
szaladt, hogy tájképfelvételeit kiegé
szítse, a természetvizsgáló rajta volt, 
hogy még néhány érdekes példányra 
szert tegyen. Januárius 25-ikén még egy 
rövid útat tett a »Gazelle« a sziget déli 
részére, hogy megmérje ama zátony

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887-

nagyságát, melyen a Kerguelen szigeten 
fekszik, és többszörös fenékmérést vége
zett. Januárius 29-ikén kora reggel már 
visszatért.

Januárius 30-ikán utoljára sze
rencsésen megfigyeltük a Holdat, a le
szedtük a műszereket. A matrózok a 
hajóra hordták az élelmiszer maradékát, 
szétszedték a kályhákat és kezdték a 
tetőt lebontani. A meteorológiai házikót 
»S. M. S. Gazelle« felírással, a kelettel, 
s az állomáshely földrajzi hosszaságával 
(700 iö ',o Greenwichtől keletre) és szé
lességével (490 8*9) elláttuk, továbbá a. 
fotografáló czövekekre a helynek a ten
gerszín fölött eső magasságát rá véstük. 
Hasonlóképen jelöltük meg az ár
apály-barlang egyik szikláját s róla 
vázlatot készítettünk. Különben festői 
szempontból is nagyon érdekes volt ez 
a barlang. Nyilt ürege volt a ten
ger felé, mely belsejében magasabbra 
terjeszkedett az elől lefüggő falnál; 
ugyanis, mihelyt a tóduló hullám a bar
lang száját elzárta, a mi csupán néhány 
másodperczig tartott e z : a beszorúlt víz 
hatalmas locssanással lódíttatott ki, mit 
csak a belsejében levő levegő összeszo- 
rítása teszen érthetővé. Viharban és 
napfényen nagyszerű volt ez a jelenség, 
mert a locssanás ágyudörejre emlékez
tetett s a sziklatömegek nyugtalanul 
rengtek, míg a Nap a magasra szökkenő, 
gyöngyöző tajtékban a legpompásabb 
szivárványt festette a kopár bazalt falára.

Esős, zord időben költözködtünk á 
»Gazelle«-re. Szobáinkat kitatarozták, s 
mi valóságos paradicsomnak találtuk 
azokat, hiszen az volt a rendeltetésök, 
hogy nemsokára az édes honba szállít
sanak. Ismét figyeltünk a kürt vidám 
szavára, mely a nyájas tiszti sokada- 
lomba étkezni szólított, hol az elbeszé
lésnek s a nem sokára bekövetkező 
szebb,, jobb idő reményének hossza- 
vége nem volt. Este ismét szólt a matróz- 
zene, mikor a tat-árboczról levették a zász - 
lót, s mi a fedélzetre siettünk, hogy az 
ünnepies jelenetnek tanúi legyünk.

A pusztítás munkálatával februárius
i-én készen voltunk a szárazon, de a
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megint garázdálkodó időjárás miatt a 
kirándulás lehetetlen volt. Még az 
nap estéjén hatalmas czethalász-bárkát 
pillantottunk meg, mely a zord idő ellen 
a Betsy-Coveban keresett menedéket. 
Februárius 2-ika ismét viharral és heves 
hóförgeteggel kezdődött. Éjjeli nyugal
munkban megháhoríttatánk, új vas
macskát kellett lebocsátani. A rohanó 
szél nem egyszer annyira vitte hajónkat, 
hogy csak egy bajóhossznyira voltunk a 
száraztól, mi nem csekély félelemmel 
töltött el. Februárius 3-ikán lecsillapo
dott a levegőbeli lázadás, a Nap bűzött 
s biztosra vettük, hogy most elhagyjuk 
a Betsy-Covet.. Felkeresték hajónkat a 
czethalászok, mit törzsorvosunk viszont- 
látogatása követett, mert a kapitány 
feleségére a Kerguelen-szigeten örven
detes családi esemény várt. A hajó sze
mélyzete ismét portugall és szerecseny 
volt. A délelőtt s a délután egy része a 
»Gazelle«-n mágnesi meghatározásokkal 
múlt el, melyeket a megfigyelő tiszt 
azért végezett, hogy a hajó vasrészeinek 
az iránytűre való hatását kiismerje. 
Többen közülünk még egyszer kirán
dultak a szigetre, hogy magja végett 
káposztanövényt 'hozzanak. Meg kell 
jegyeznem, hogy a Kerguelenen is pró
bát tettünk volt, hogy rajta többféle 
veteménymagot meghonosítsunk; két 
tölgyet ültettünk, mely azonban épen 
oly kevéssé tudott zöld ágra vergődni, 
mint az a fenyővetemény, melynek 
magvait Capvárosból hoztuk; zab és 
árpa négy hét, hónaposretek és zsázsa 
14, nap múlva kikelt, azonban gyenge 
hajtásaikat lelegelték a madarak.

Kevéssel 3 óra után végok volt a 
mágnesi megfigyeléseknek, és külön 
zászlók tudatták a szárazon időzőkkel, 
hogy a »Gazelle« készül a vasmacskát fel
húzni . . . Mindenki együtt volt; a csol- 
nakokat és ladikokat felvonták a he
lyükre, a nagy kémény hatalmasan pö
fékelt és csikorogva szálltak a magasba 
a vasmacskák. A tat-árboczon búcsúzóul 
ott lengett a német zászló, az amerikai 
hajó pedig a csillagos lobogót vonta fel. 
A tagok teljes számmal ott álltak a

fedélzeten, és mélázó tekintetet vetettek 
arra a helyre, melyet nélkülözés és 
fáradság mellett is megkedveltek, s me
lyen közel 3 V2 hónapig tartózkodtak. 
Csakhamar megkerültük a félszigetet; 
eltűnt az a fövenypart, melyen az első 
fókát elejtettük, el a meteorológiai há
zikó, a lakóház s obszervatóriumok 
helye, el a megfigyelő-hegy, végre az 
árapály barlangja, s a Betsy-Cove is. 
Búcsút vettünk tőlük a soha nem látás 
reményében.

Még mindjárt el ' sem hagytuk 
Kerguelen szigetét, hanem észak- 
nyugoti irányban a Palliser-kikötőnek 
tartottuk, hogy ott a hajó iránytűjének 
kipróbálását és helyesítését befejezzük. 
Puskával, kalapácscsal és vésővel felfegy
verkezve, kőtörés végett megmásztuk a 
Bismarck-félsziget magaslatait. Ragyo
gón hinté a Nap sugarait a képre, külö
nösen átlátszó vala a levegő, s mi meg
láthattuk Kerguelen mindkét végét; 
alant, a fehér hinárral bevont kék tükrön 
kicsinynek és parányinak tetszett a 
»Gazelle«, mögötte számtalan sziget és 
öböl s tovább a Kerguelén-hegyek zuz- 
marás kék, részben violába játszó rendje. 
Felejthetetlen egy k ép ! A kápitány 
gigjén a Slchuss-kikötő végéig még egy 
kirándulást tettünk, melyben magam is 
részt vettem, hogy ismételve gyönyör
ködjem a csodás panorámában, és, mi
helyt szabad kilátás nyílik a Rhodes- 
Bayra, lerajzoljam azt; ezt azonban a 
heves szél, fájdalom! meghiúsította. Itt 
léptem utoljára Kerguelen földjére, 
és lábamnál ott láttam a Bismarck-fél
sziget egyik nagy öblét, melyről nem 
sejtettem, hogy később a kapitány barát
ságos jóindulátából az én nevemet fogja 
viselni. Hogy a német Venus-expedíczió 
meg legyen örökítve, ezen a félszigeten 
van továbbá egy Wittstein-csúcs, Bobzin- 
sziget, Krille-csúcs; a Börgen-szige- 
tek -a Stosch-félsziget közelében feksze
nek ; Dr. Studerről, mint már emlí
tettem, a megfigyelésfélszigetén aStuder- 
völgy emlékezik meg. Még a Kerguelen 
édes vizű patakjaiban Dr. S t u d e r  
felfedezte kicsiny, állatok is az expe-

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



KERGUELEN SZIGETÉN.

díczió tagjainak nevét viselik, mint: 
Macrathtix Bor géni, Alona Weineki, 
Pleuroxus Wittsteini> Cyclops Bobzini 
és Cyclops Ktillet. v

Februárius 5-ikén, friss nyugoti szél 
mellett, végre Isten hozzádat mondtunk 
Kerguelennek. És tovább is él és 
tovább is végzi munkáját a természet 
azon a magános szigeten, mitsem tö
rődve, mikor fogja ismét emberi láb

tapodni. Az állatországban ott is erős 
küzdelem fog folyni a létért, hogy a faj 
fejlődjék és tökéletesedjék. Alkalmazko
dás segélyével, viharai s vadonja mellett, 
lényeiről ottan is gondoskodott a ter
mészet, melyet a szellemi szem épen 
olyan csodálatra méltónak talál, mint a 
trópusok buja és élettől duzzadó vilá
gában. W k i n e k  L á s z l ó .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

H o n n a n  t e r j e d t  e l  á  k u k o r i c z a  

h a z á n k b a n ? — B u r g e r  J. a kuko
ricza műveléséről e század elején 
(1809-ben) írt monográfiájában azt ál
lítja, hogy e műveleti növény keletről 
terjedt el Magyarországban, illetőleg, 
hogy a magyarokat e fontos és ma már 
elsőrangú szerepet játszó kulturnövény
nyel a törökök ismertették meg.*

B u r g e r  ezen nézetének Dr. R o- 
d i c z k y j e n o  » Tanulmányok a tengeri
ről'« czímű dolgozatában, történeti nyo
mozásai alapján, ellene mond. Az ő véle
ménye szerint a tengeri nem keletről, 
hanem épen ellenkező irányból: Olasz
országból, a varasdi határőrvidéken, 
Horvátországon és a Muraközön át 
került hozzánk és ezen az úton is csak 
lassan terjedt el hazánkban észak és 
kelet felé.**

Az a körülmény, hogy a kukori- 
czával Amerika ajándékozta meg az ó 
világot, látszólag már önmagában véve 
is az utóbbi föltevés helyessége mellett 
bizonyít. Mindamellett e sorok irója, 
bár nem tartja lehetetlennek, hogy a 
tengeri nem csupán keletről hatolt a 
hazába, hanem — különösen a Dunán
túlra — a keleti útiránytól függetlenül

* V o l l s tá n d ig e  A b h a n d l u n g  ü b e r  d ie  
N a tu rg e s c h ic h te ,  C u l tu r  u n d  B e r iu tz u n g  d e s  
M ay s  o d e r  t ü r k i s c h e n  W e i tz e n s .  W i e n ,  1809 . 

8° 436. 1.
** L .  M e z ő g a z d a s á g i  S zem le . 1884. 39O. 

és 4 3 7 .  1. ( K ü lö n le n y o m a tb a n  is.)

is terjeszkedett: mégis e tekintetben 
ismert adataira támaszkodva, azt hiszi, 

z hogy a tengerit az ország délkeleti, 
keleti és északkeleti részei hamarább 
megismerték, mint a nyugatiak — és 
hiszi B u r g e r-rel azt is, hogy e műve
leti növény, hazánk említett részeiben a 
törökök útján vált ismeretessé.

Figyelmen kívül hagyva a tengeri
nek »törökbuza« elnevezését, melyből 
— ám fogadjuk el D e C a n d o l l e *  
s utána R o d i c z k y  nézetét, —  a 
tengerinek keletről való terjedésére kö
vetkeztetést vonni nem lehet: ezen 
útirány igazolására első sorban a 
Dr. R o d i c z k y-tól is többször idézett 
S c h w a r t n e r - r e  hivatkozom. Már ő 
felemlíti a »Siebenbürgische Quartal- 
schrift« (1790. 1, 123) nyomán, hogy 
az első kukoricza a török birodalom 
déli tartományaiból hozatott Erdélybe 
161 i-ben.** í l  o r v á t h M i h á l y ,  ki a 
magyarországi ipar és kereskedelem 
történetét tárgyaló dolgozatában szintén 
S c h w a r t n e  r-t követi, valószínűleg 
ezt félremagyarázva, állítja, hogy 1611 - 
ben a déli török tartományokba vitetett 
be a tengeri, Erdélyben pedig csak a 
XVlI. század közepén honosíttatott meg.f

* D é r  U r s p r u n g  d é r  C u l tu rp f la n z e n .  
N é m e t ü l  D r .  G o e z e  E d m .  L ip c s e ,  1 8 84 . 

491* l -
** S t a t i s t i k  d e s  K ö n ig r e i c h s  U n g a rn .

I I .  k ia d á s .  1 8 0 9 . I .  2 8 5 .  1.
f  L á s d :  K i s e b b  tö r t .  m ű v e i t  3 , 1 2 4 . ! .
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