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E folyóiratot a tár
sulat tagjai az év
díj fejében kapják ; 

nem tagok részére 

a 30— 33 ívből álló 

egész évfolyam elő
fizetési ára 5 forint.

XIX. KÖTET. 1887. SZEPTEMBER 217-n FŰZET.

RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK.

Több mint húsz éve már, hogy tényleges részem van a 
Természettudományi Társulat ügyeinek vezetésében. Ez idő óta 
folytonos figyelemmel kisérem a Társulat működésének minden 
mozzanatát, nemcsak ^hivatalból«, hanem ügyszeretetből is.

E húsz év alatt a Társulat tagjai mintegy 600 különféle tárgyú 
előadást tartottak az estélyeken, a szak- és referáló üléseken s 
mintegy 2500 nagyobb értekezést, kisebb czikket s apró közleményt 
bocsátottak közre a Természettudományi Közlöny hasábjain és a 
Népszerű Természettudományi Előadások gyűjteményében.

Örömmel tapasztaltam, hogy tagtársaink közül az ügyesebb  
előadók és a gyakorlottabb írók sokszor folyamodtak ahhoz az 
ismeretes didaktikus cselhez, hogy kellő helyen egy-egy régi meg
figyelés történetét, egy-egy jellemző népies mese vagy babona el
beszélését szőtték közbe. Az ilyes közbeszövések ébren tartják a 
figyelmet, élénkítik az előadás menetét s a mi fő, a mi tanúlságos 
benne, meg is világosítják az eszmék fokozatos fejlődését. Mentői 
jobban hozzá bír símúlni a tárgyalt kérdéshez s mentői inkább 
beléilleszkedik a fenforgó helyi és időbeli viszonyokba, annál 
hatásosabb, annál megkapóbb az ilyen történeti visszaemlékezés. 
Az előadás művészetének nagy mesterei jól tudják ezt. T y n d a l l ,  
ha csak szerét teheti, régi angolországi megfigyeléseket, angol nép
meséket sző k özbe; F l a m m a r i o n  á régi franczia irodalomból s 
a franczia népéletből meríti legszívesebben a csattanós példákat; 
B r e h m-nek, ha történeti hivatkozásokkal él, főforrása a régi 
német irodalom, a német hitrege s a német vadászok elbeszélései. 
Bizonyára így  tesz, a maga hallgatóságával szemben, az olasz, a 
svéd, a dán előadó is.

Nálunk e részben mást mutat a tapasztalás. A  Természet- 
tudományi Társulat üléseinek látogatói igazoltnak fogják találni 
azon állításomat, hogy a mi előadóink, még a legügyesebbek is
— talán csak egy-kettőt vehetek ki — egészen távol tartják
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354 SZILY KÁLMÁN

magukat ettől a hasznos, sőt az ügy és czél érdekében mulhatat- 
lanúl szükséges chauvinismustól. A  mi tanáraink, ha régi m eg
figyeléseket, régi följegyzéseket idéznek, íoo eset közül bizonyára
99-szer külföldi s e között legalább 90-szer német .megfigyelésekre, 
a német népszellem nyilvánulásaira hivatkoznak.

Honnan van ez az egészségtelen jelenség? Vájjon a mi irodal
munkban egyfelől régi magyar megfigyelések, másfelől a természeti 
jelenségek népies felfogásának példái egyáltalában nincsenek föl
jegyezve ?

Bizonyára . vannak! A  baj abban rejlik, hogy nem ismerjük 
őket, sőt tudomásunk sincs rólok.

íme egy pár szembeszökő példa.

* **

1874-ben egyik kitűnő tudósunk két igen érdekes előadást 
tartott a Társulat estélyein a mammut-ról s értekezését, részletesen 
kidolgozva, közölte is Közlönyünkben. Czikke bevezetésében igen 
vonzóan írta le a régiek népies felfogását a korukban talált mám- 
mut-csontokról, elbeszélte, hogy mit tartottak a régi görögök a 
mammut- és mastodoncsont-leletekről, mit az ó testamentom, mit a 
francziák, mit az olaszok, helvétek, németek, sőt még azt is, hogy  
mit a muszkák és az eszkimók: de, hogy minálunk Magyar- 
országon találtak-e a múlt századokban mammut-csontokat, s hogy  
a magyar nép miként vélekedett az efféle leletekről — arról az egész 
dolgozatban egy árva betűvel sem emlékezett meg. Már pedig, 
hogy nálunk is találtak a múlt századokban is mammut-csontokat, 
azon senki sem kételkedhetik — sőt leírásokat is közöltek rólok, a 
miként ezt a következő idézet is bizonyítja.

Ráth Mátyás M agyar Hírmondóba. 1780. október 25-iki számá
ból (695—6. 11.) írtam ki a következő sorokat:

»Emlékezetre méltó dolog, a mit edj nevezetes túdós Jó-akaróm 
Kolozsvárról e folyó hónapnak 8-dik napjánn írt levelébenn jelentett. 
Itten (önnön maga szavai ezek) Kolozsvárott a múlt esztendőben 
(1779) a Szamos fenekében találtanak egy-nehány darab igen nagy  
tsontokat, a mellyek is, úgy látszik, hogy valamelly négy lábú 
állatnak, nevezetesen Elefántnak tsontjai vóltanak. Én magam ezek 
között láttam egy fogat, a melly még az áll kaptzájából ki-nem 
esett vólt, s tsupán tsak a fognak nagyságát megmérvén, így  
találtam : a fognak tetején való szélessége 9 újnyi (hüvelyknyi, Zoli), 
vastagsága 3 újnyi, a fognak pedig magossága 7 újnyi. Ezen kívül 
láttam egy lapotzka tsontot, a mellynek tsak az öbli, mellyben a 
forgó csont szokott állani, hoszszúságára nézve egy egész láb-
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nyomnyi, szélességére fél láb, és kerületi mint-edj harmad fél lábnyi. 
Azt tartom, hogy ezen Elefántot valamikor kereskedés végett 
hordozván itten mutogatni, azon helyben történt el-veszte«. — M eg
lehet, teszi hozzá Ráth Mátyás, a Hírmondó szerkesztője. »Az sem 
hihetetlen dolog, folytatja a szerkesztő, hogy valamelly Erdélyi 
Méltóság avagy Fejedelmi Személy pompa s gyönyörűség kedvéért 
tartotta, a kinek birtokából osztán halál által ki-költözött. De hátha 
ezen lelemény arra mutat inkább, am it némelly nagy hírű Túdósok 
más hasonló tapasztalásokból sajdítottak, hogy tudniillik a föld 
valaha az ő régi tengelyéből kiforgott, vagy  hogy más valamelly 
nagy viszontagságonn által-esett, melly által a föld tartományjainak 
külömb-külömb meleg és hideg-vóltok megváltozott: úgy hogy annak 
éjszakra hajló része az előtt az elefántoknak lakó helyek lehetett; 
holott most tsak a nap-térítő (Tropicus) környék alatt lévő tájokonn 
tartják lakásokat? Nem lehet ezen dolog felől semmit bizonyosan  
meg-határozni. Mert más valaki meg azt mondhatná, hogy e’-féle 
tsontok valamelly régi Á sia i hadaknak} mellyek elefántokkal szoktak 
viseltetni, meg anynyi nyomdoki s maradéku Jegyzésre méltó dolog, 
hogy még ama hideg Orosz országnak Sibiria nevezetű tartományjá- 
bann is, nem tsak edjenként pedig imitt amott, hanem sok helyekenn 
feles számmal találtatnak, hol a vizek fenekénn, hol a földbe 
temetve, néha meg-kövesedve. Akadtanak másutt is, a földet ásván, 
a’-félére ; a minthogy azok a nagy áll s egyéb tsontok, a mellyek 
néhol a város háza kapui előtt tsudaként lántzokonn függnek, és 
hajdani óriások tsontjaiknak tartatnak, nem egyebek, hanem elefánt 
tsontjai.«

A  Hírmondó 1781. márczius 7-iki számában (149. 1.) egy  erdélyi 
levelező azt írja a Szerkesztőnek: »A tavalyi leveleknek 695-ik 
oldalánn meg-írt nagy tsontokhoz (mellyeket K egyelm ed Elefánt 
tetemeinek s valamelly régi nagy változás jelenségeinek lenni gondol) 
hasonlók találtattak 8 esztendővel ez előtt Földváronn a Bartzábann, 
midőn ott kútat ásnának: magam láttam.«

* *
*

Ki ne emlékeznék olvasóink közül az 1883—84-ben oly 
föltűnően jelentkezett esthajnali pirosságra, melynek magyarázata 
eleinte annyi fejtörésbe került, míg végre a Krakatau vulkán akkori 
kitörése által légkörünkbe szórodott hamú fényverésében megtalál
ták a pompás színjáték tárgyi okát. N égy vagy  öt czikk jelent 
meg az időtájt az érdekes tüneményről a Term. tud. Közi. hasábjain, 
de arról, hogy ugyané tüneményt 100 évvel előbb Magyarországon  
is megfigyelték és egész értelmesen le is írták, arról sem a munka-

23*
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társaknak, sem a szerkesztőségnek sejtelme sem volt. Csak pár 
hónappal ezelőtt bukkantam az itt következő érdekes leírásra egy  
régi magyar k ö n y v : F á b i á n  J ó z s e f ,  »Természeti tudomány a 
Köznépnek* (Veszprém 1803.) czímü munkája 124. lapján.

».A ködökhöz tartoznak az úgy nevezett száraz ködök is, a mi 
néműek uralkodtak 1783-dik esztendőben, nemcsak itt Magyar 
Országon, hanem egész Európában s egyébütt is, a mikor májusnak 
utoljától fogva szinte augusztus végéig  többnyire mindig homályban 
volt a levegő, és úgy látszott mint ha valami füsttel volna öszve 
e legyedve; a nap m ind mikor fe lkö lt m ind mikor lement, ollyan 
volt m int a vér, halavány, úgy hogy minden baj nélkül bele lehe
tett nézni az embernek, és gyakran egynehány óráig nem is látszott 
mikor felkölt. Míg ez a köd tartott, nem voltak fellegek az égen, 
mindig csendes volt az idő, meleg és száraz; éjtszakánkint pedig 
hidegek jártanak. Ez a különös és ritka jelenség igen sok hijába 
valóságra adott alkalmatosságot. K i egy, ki másképen szóllott 
hozzá. Sok öregek a Prófétákban kereskedtek, mások a pestisre, 
vérontásra, - hadakozásra magyarázták, mások ismét az utósó napról, 
az Ítéletről gondolkoztak, holott ez csupa természeti jelenség volt. 
Okozták ezt azok a száraz és vastag gőzök, mellyek az akkor sok 
helyeken uralkodó nagy földindulások , újonnan kezdődött tüzokádó 
hegyek és rendkívül való nagy szárazság alkalmatosságával feljöttek 
a földből.«

Kinek ne tűnnék fel a hasonlatosság eme múlt századi jelenség 
és az 1883—84-ben látott égi pirosság között? Feltűnik az is, hogy  
F á b i á n  szerint (ki 1783-ban már 22 éves volt), a köd idejében nem 
voltak fellegek az égen, mindig csendes, meleg és száraz volt az 
időjárás Magyarországon. K á m t z  szerint pedig Németországon 
egymást érték a viharok. Az 1783-diki viharok tehát inkább csak 
helyi természetűek voltak s így  bajos, úgy a mint A n d r i e s z  
teszi,* reájuk valamit építeni.

* *
*

1835-ben, mikor a Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 
számára Guillemin »Le magnétisme et rÉlectricité« czímü munkájá
nak fordítását revideáltam, a villámhárító történetéről szóló fejezet
nél szükségesnek tartottam, hogy megemlítsük, mikor és hol 
állították fel Magyarországon a legelső villámhárítót. Egyéb  
adat nem állott rendelkezésemre, mint az a két versszak, amit

* Term. tud. Közi. X IX . k. 258. 1.
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Arany János Prózai dolgozataiban B. Orczy Lőrincz verseiből 
idézve találtam:

Látok már hegyeken aczélos nyársakat 

Hogy mennykő ne érjen bádogos tornyokat,
Tűzi pára hajtja a terhes hajókat,

Sodrott szél gyógyítja a romlott ta g o k a t ..............

Elég, hogy Budán már mennykőtől nem félnek,
Ha az ég háborog s zörög, csak nevetnek,
Hét aczélos póznán fellegek repdesnek,
Ég csattanásának süveget nem v e sz n e k ...............

Ebből következtettem, hogy Budán, az egyetem odaköltözése 
évében, 1777-ben a királyi palotán már voltak villámhárítók s való
színűen már 1777 előtt is; arról azonban, hogy Révai Miklós »A 
menny kőnek mivoltáról s eltávoz tatásáról való Böltselkedés«-ben 
(Pozsony 1781) világosan megírta, hogy a Budai Királyi Oskola 
Mindenesség Palotájára 1777-ben tették fel »a mennykő elfoly tató
kat« (171. 1.) akkorában még nem volt tudomásom, valamint a 
Magy. Hírmondó 1781. október 13-iki és 20-iki számaiban (629. és 
645. 11.) megjelent följegyzésekről sem :

»A természetet vizsgáló Túdósok attól fogva, hogy a villámnak 
mi-vólta köztök esméretes kezdett lenni, olly eszköz felől gondolkozá- 
nak, melly által a villámot más felé lehetne hárítani. Ejszaki Amérika 
szülte s nevelte azt az örök emlékezetű embert, a kinek ezt a dicső 
találmányt köszönjük. Frenklin (Franklin) a n e v e ; ki-is most hazája 
szabadságának el-érése végett, az Amérikai gyűlésnek képébenn követ
séget visel a Franczia Királyi Udvarnál. Nem tudom, ha vagyon-e 
már ezen villám el hárító eszköznek valamelly magyar nevezete, vagy  
hogy még tellyességgel esméretlen Nemzetünk előtt. Németül Blitz- 
ableiter avagy Wetterableiter a nevezete. A  kinek tetszik, Magyarúl 
Villám hárító-mk  nevezheti. Hosszas volna itt annak tsinálmányját 
érthetőképpen megmagyarázni. Elég az hozzá, hogy most széltibe 
kezdik majd tsak-nem minden országokbann a félthető épületeket 
azzal a villámnak be-ütésétől mentekké tenni.«

Erre mintegy válaszúi u. o. (645 1.) Sopronból a következő 
tudósítás olvasható:

»A minap emlétett Villám-hárítók igen-is esméretesek a 
Magyaroknál-is leg-alább ezen a mi vidékünkönn. Eszterházán 
kettő vagy három-is állíttatott-fel ez előtt egy-néhány esztendőkkel. 
Azokonn kívül Lesváratt* az ország útja mellett-is vagyon egygy. 
Tudják az oda való köz lakosok azt is, mire valók légyenek azok ;

* Az Eszterházy herczegek múlt századi kastélya; francziásan Monbijou-nak is 

nevezték (Kresznerics). Sz. K.
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tsak-hogy eleinte felettébb sokat vélvén felölök, midőn azt tartanák, 
hogy a körül belöl lévő tartomány-is miattok mentt a menny-ütéstől, 
a szemmel látott dolog pedig ellenkezőt mutatna, most tellyességgel 
haszontalan dolognak tartják. Fülem hallottára egygy  paraszt 
Magyar Égi4 üzivó-nak nevezte.«

* *
*

Ugyancsak a Magy. Hírmondó 1781. folyamában (augusztus
8-iki szám. 483. 1.) találtam a következő feljegyzést:

»Nem nevezetes dolog, de a község bal vélekedéseinek meg- 
tanúlása kedvéért méltó megemléteni, a mit a levegő égnek felsőbb 
részénn történt villám felől Kis-Hont Vármegyében megjegyeztek. 
Szent-Jakab havának (julius) 24-dik napjának estvéli 9 órájakor, 
úgy mond, épen a Göntzöl szekere (Ursa major) tájánn, a tiszta 
égenn igen sebes villámlás történt, és az utánn dörgött-is, de tsak 
úgy, mintha valami egy fenekű jól-fel-szórongattatott réz dobot 
vertek volna. Ezt a parasztok Sárkány járás-m ik  mondották.«

»Ezt Kassánn-is ugyan azon idő tájbann vették észre. Nap- 
nyúgat-felől, úgy mond, tüzes golyóbis látszott, melly nek hosszú 
tüzes üstöké vala. Két-három szem-pillantás múlva ki-aluvék. A  kik 
artzal nap-kelet felé fordúlva nézték, nagy világosságnál egyebet 
nem láttanak. A  köz nép, melly a leg-közönségessebb történeteket-is 
hamar tsudára szokta magyarázni, erről azt mondá, hogy az ég 
meg-nyílt volna. Távoly való és fel-felé szálló villámás (!) és a 
levegő égbenn lévő meg-éghető részetskéknek hirtelen való meg- 
gyúlása fogott lenni.«

Ugyanerről a tűzgolyóról van szó az 517. lapon.
»Az a rend kívül való égi világosság, melyről minap Kassáról 

és Kis-Hont-Vármegyéből irtanak vala, más helyekenn is láttatott 
Felső Magyar országonn, a többi között, Iglónn, Eperjesenn és 
Miskoltzonn. Néhol zengés-is hallatott, másutt minden szózat nélkül 
látszott eloszlani. A  köz nép néhol azt hitette-el magával, hogy  
az ég megnyílt vala.«

* *
*

De legyen ennyi elég az idézetekből!
Már e nehány példa is elegendőképen bizonyítja, hogy régi 

magyar megfigyelések és följegyzések, melyeket a tanszéken és az 
előadói asztal mellett jól fölhasználhatnánk, irodalmunkban éppen
séggel nem hiányzanak; csak az a baj, hogy nincs rólok tudo
másunk.

H ogyan segítsünk e bajon?
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Nincs más m ód ; össze kell apródonként gyűjtenünk a régi 
magyar megfigyeléseket s a magyar népszellem rájok vonatkozó 
nyilvánulásait s közzé kell őket tennünk olyan helyen és csakis egy 
helyen, a hol mindenkor könnyen meg lesznek találhatók. Mert azt csak 
ugyan egy tanártól, egy előadótól sem kívánhatjuk, hogy a mikor 
valamely théma taglalásával tanítványai vagy hallgatói elé akar 
lépni, előbb fölforgassa mind a régi magyar könyveket, hátha 
találna bennök tárgyába vágó érdekes adatokat ; azt ellenben iro
dalmunk, közmüveltségünk minden igaz barátjától joggal meg
követelhetjük, hogy ha olvasás közben, akár keresve, akár vélet
lenül ilyenféle megfigyelésekre és följegyzésekre bukkan, azokat a 
forrás pontos megnevezésével, betű szerint kiírja s könnyen hozzá
férhető helyen közre is bocsássa.

Legyen a Term. tud. K özlöny a régi magyar megfigyelések  
és följegyzések gyűjtője és kincses háza. Egyezzünk meg köz akarat
ta l abban, hogy az e fa jta  kijegyzéseinket, m int erre legalkalmasabb 
helyen, i tt  tesszük közzé.

A  Term. tud. Közlöny szerkesztősége viszont a maga részéről 
ezennel kijelenti, hogy az 1831 előtti időkből minden ilynemű meg
figyelést, a mit a későbbi felhasználhatóság szempontjából a köz
lésre és megőrzésre érdemesnek ítél, külön rovatban és a beküldő 
megnevezésével rögtön közzé tesz, díjaz és az év végén a Tartalom- 
jegyzékben pontosan lajstromoz.

Ha Társulatunk t. tagjai e fölhívásnak oly buzgalommal meg
felelnek, mint a mily ügyszeretettel a szerkesztőség őket arra kéri, 
úgy a X IX . század zártával minden régi magyar megfigyelés, az 
Akadémia tényleges megalapítása előtti időkből egybe lesz gyűjtve 
és közhasználatra lesz bocsátva.

Ú gy  legyen ! Szily Kálmán.

AZ ERJEDÉSRŐL.

Az a tünemény, a melyet mi erjedésnek nevezünk, már a 
történelemelőtti időkben is ismeretes volt. A  régi népek mondái 
szerint istenek és királyok voltak az elsők, a kik a szeszes folya
dékokat feltalálták. Az egyiptomiak Osirist, a görögök Bacchust, 
a zsidók Noát tartják az elsőnek, a ki szőlőt ültetett és bort ké
szített. A  germán monda szerint Gambrinus készített először sört. 
A  zsidók már Mózes idejében külömbséget tudtak tenni a ko
vászos és kovásztalan kenyér között. Magát az alkoholt azonban 
csak akkor ismerték meg, midőn az alexandriaiak az addigi hiányos
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desztilláló készülékeket megjavították. Ekkor azt is megtudták, hogy  
a borból egy folyadékot lehet ledesztillálni, a mely meggyújtható 
és a melyet többszörös desztillálás és rektifikálás útján erősebbé 
lehet tenni.*

H ogy mikor kezdtek az emberek az erjedés oka felől is 
gondolkodni, azt bajos volna biztossággal megmondani. Valószínű, 
hogy az, a ki először látta ezen titokzatos tüneményt, kezdett is 
gondolkodni felette, hogy mi okozhatja azt, és tényleg már a leg 
régibb iratokban találunk nyomokat arra, hogy ismertek egyet-mást 
az erjedésről; így  már el tudtak erjeszteni olyan anyagokat is, a 
melyek direkt nem erjednek, pl. a keményítőt.**

Az erjedést okozó anyagok mivoltáról a régiek nem igen bír
hattak tudomással és valószínű, hogy az erjedésre is csak vélet
lenül jöttek rá.

A  vad népek még ma is sajátságos eljárást használnak az 
erjedés megindítására. Kukoriczából, durrá-ból és más keményítő
tartalmú anyagokból akként készítenek maguknak szeszes italt, hogy  
az említett anyagokat megrágják és edénybe teszik, a hol azután, 
a nyálból bejutott fermentum hatása folytán, elerjed. Ezeknek az 
embereknek tehát van tudomásuk arról, hogy az erjedés megindítá
sára valami külső hatás szükséges, és hogy e nélkül erjedés nem 
indúl meg. Ismeretes volt a régiek előtt is, hogy bizonyos folya
dékok erjedésbe jönnek, ha hozzájuk kevés már elerjedt anyagot 
adunk, ezen a módon készítették a régi egyiptomiak a kenyeret is.

Mindamellett azonban, hogy a régieknek az erjedés praktikus 
véghezvitelében több rendbeli ismeretök volt, theoretikus nézeteik 
nem igen lehettek az erjedés okáról és lefolyásáról. Csak a rómaiak
nál találunk már határozottabban kifejezett nézeteket; így  P 1 i n i u s 
említi, hogy a kovász erjedésénél savanyú test működik közre.

A  V i l i .  századtól kezdve az arabok foglalkoztak leginkább a 
a chemiával. Ettől az időtől egészen a X V I. század elejéig a fő
törekvés volt chemiai úton nem nemes fémeket nemesekké, arannyá 
és ezüstté alakítani. Ezt az időszakot az alchimia időszakának mond
juk. Az alchimisták végczélja a bölcsek kövének föltalálása volt, a 
mellyel azután maguknak gazdagságot, örök életet és bölcsességet 
szerezhetnek vala. Az összes európai népek tudósai századokon ke
resztül foglalkoztak e feladat megfejtésével és ezer meg ezer kísér
letet tettek megoldására. Eleintén csak azt vitatták, hogy a feladat 
megfejthető, de később már akadtak alchimisták, á kik tapasztalás

* Kopp, Geschichte dér Chemie, IV. 273.
** Bersch, Gáhrungs-Chemie, I. k. 13. 1.
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ból beszélnek, a kik látták a bölcsek kövét és bámúlták csodatevő 
hatását. Az alchimisták czéljukat, ma már tudjuk, nem érhették el; 
de azért munkájuk nem veszett kárba. Folytonos kutatásaik köz
ben számos felfedezést tettek, a melyek később nagy hasznára vál
tak a tudománynak.

Természetes dolog, hogy az alchimisták figyelmét az erjedés 
sem kerülte ki és irataikban tényleg igen sokszor beszélnek e 
tüneményről. De az alchimista tudósok egyik jellemző sajátsága az, 
hogy mindig úgy írtak, még pedig sokszor szándékosan, sokszor 
meg szokásból, hogy azt mások ne értsék meg. íg y  folytonosan 
beszélnek fermentáczióról és ferm entum ről a nélkül, hogy tisztába 
tudnánk jönni, hogy voltaképen mit értettek ők ezen kifejezéseken. 
Sokszor fermentumnak mondanak minden olyan anyagot, a mely 
egyátalában valami változást képes előidézni, máskor ezen kifejezés 
a bölcsek kövét, ismét máskor annak csakis egyik alkotó részét 
jelentette. Valamivel érthetőbben beszél az erjedésről B a s i l i u s 
V a l e n t i n u s ,  ki a X V . század második felében élt. E tudós az 
alchimiáról általában úgy nyilatkozik, hogy annak a művelése az 
ember főfeladata, a vele való foglalkozást a vallás parancsolja és a 
bölcsek kövének a feltalálása lesz jutalma az igazi jámborságnak.* 
Az erjedésről a »Triumphwagen Antimonii* czímü iratában azt 
találjuk, hogy a sörerjesztéshez élesztő kell, »mely belső gyula- 
dást idéz elő és magától felemelkedik, a mi által elválasztódik a 
zavaros a tisztától«. Azt hiszi továbbá, hogy a szesz a sörben már 
előzetesen benne van és az erjedés csak tisztulás, a mely után a 
szesz hatása fellép. El nem erjedt sörnek nincs hatása az ivóra, 
mert »a működő spiritus a tisztátalanságok miatt nem felelhet meg  
hivatásának «.*

Basilius Valentinust mondhatjuk az utolsó nevesebb alchimistá- 
nak. A  természettudományok haladásával belátták ugyan a tudósok 
annak a lehetetlenségét, hogy a bölcsek kövét valaha föltalálják, 
a chemia azonban még nem vált önálló tudománnyá, hanem össze
olvadt az orvosi tudományokkal; úgy tekintették, mint az orvostan 
egyik segédtudományát és azért is leginkább orvosok foglalkoztak 
vele, a kiket iatrochemikusoknak, magát a korszakot pedig az orvosi 
chemia (iatrochemiá) korszakának mondjuk. Az élettani tüneményeket 
chemiai folyamatok segélyével iparkodtak kimagyarázni és így  
természetesnek fogjuk találni, hogy az erjedés tanulmányozására is 
nagy súlyt helyeztek.

* Kopp, I. m. I. k. 7 5 . 1.
** Gerding, Geschichte dér Chemie, 5 5 1 . 1.

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



3 02 SZILASI JA K A B

L i b a v i u s  Alchymta czímü munkájában(1595)azt írja, hogy a 
fermentumnak az elerjesztendő anyaggal rokon anyagnak kell lenni, 
és szükséges, hogy az utóbbi mindig folyadék legyen, hogy a 
melegnek hatása van az erjedés lefolyására. Ő az első, a ki azt 
állítja, hogy a rothadás (putrefactio) és az erjedés (fermentatio) egy 
mással hasonló tünemények.

A  fermentáczió tág értelme ezen korban is fennmaradt, úgy  
annyira, hogy V a n  H e l m o n t  1648-ban megjelent Ortus mediciniae 
czímü munkájában azt állítja, hogy a testeknek minden chemiai 
változása erjedésen alapszik. Erjedés útján keletkezik a vér és 
keletkezhetnek apró állatók is. Ő külömben az első, a ki figyel
meztet arra, hogy az erjedésnél gáz fejlődik, a miből azt következ
teti, hogy ha némely anyagot (szénsavas sókat) savval leöntünk, 
akkor is erjedés jön létre; mert gáz fejlődik. A  gáz, a mely az 
erjedésnél keletkezik, külömbözik a folyadékban visszamaradt spiritusz
tól és »erjedés nélkül nem egyéb mint szén«.

S y l v i u s  de  l a  B ő é  azt a pezsgést, a melyet észlelünk, ha 
szénsavas alkaliákat savval leöntünk, nem tartja erjedési tüne
ménynek, mert szerinte az erjedésnél bomlás, a pezsgésnél pedig 
egyesülés jön létre. A  franczia L e m e r y  már theoretikus magyará
zatát is adja az erjedésnek, »Cours de chymie« czímű munkájában (1675) 
ezeket mondván: »A  friss must nem részegít és friss mustból nem is 
lehet szeszt kapni; ez onnét magyarázható, mert a mustban sok 
eszencziel só (sel essentiel) van, a mely az erjedésnél elszáll. Ezen 
só a mustban olajos anyagokhoz van kötve, a melyeket az erjedésnél 
szétoszlatni iparkodik, áthatja és annyira finommá teszi őket, 
hogy borszesszé válnak. Ez az erőkifejtés okozza a mustnak forrását 
és a bornak a kitisztulását, mert ez által elválasztódnak a durvább 
részek a finomaktól és a durvábbak részint a folyadék felszínén, 
mint hab, részint a hordó fenekén, mint szilárd anyag (borkő) 
válnak ki. A  szesz tehát nem egyéb, mint olaj, megtisztítva az erje
désnél elszálló sók által«.*

Ez ideig az erjedést valami különös életerő működésének, vagy  
tisztulási proczesszusnak tekintették. B e c h e r, Lemery kortársa 
(1635— 1682) volt az, a ki először kimondta, hogy az erjedés és 
égés egymással rokon tünemény, hogy az erjedés csak czukor- 
tartalmú folyadékban mehet végbe, és hogy a rothadás s erjedés 
habár hasonló, de még sem azonos tünemények. Egyúttal azt is 
állítja, hogy a szesz az erjedés alkalmával keletkezik, és hogy az 
eczet mesterséges úton újra átalakítható alkohollá. Szerinte háromféle

* Kopp id. m. IV. k. 291. 1.

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



AZ ERJEDÉSRŐL. 363

erjedés v a n : a gázképződés, a mely akkor mutatkozik, ha szénsavas 
sókhoz savat adunk; a valóságos vagy szeszes erjedés és az eczet- 
erjedés.

Az iatrochemikusok szisztémája elvesztette alapját, midőn 
az emberi testben végbemenő minden egyes proczesszust chemiai 
úton akart kimagyarázni. E tekintetben legtovább ment W i l l i s  
híres angol orvos (1621— 1675). Szerinte minden betegségnek valami 
rendellenes erjedés az o k a ; ő az orvost gondos borkereskedő
vel hasonlította össze, a kinek csak arra kell ügyelnie, hogy a 
szükséges erjedések rendben folyjanak le. Ilyen és hasonló theoriák 
csak ártottak a tudománynak és lényegesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy szakítottak az addigi rendszerrel és nem tekintették többé a 
chemiát az orvosi tudományok segédeszközének. Ettől az időtől 
kezdve megszűnt a chemia eszköz lenni valamely czél elérésére, 
hanem művelték azt önm agáért; a chemia önálló tudomány lett.

S t a h 1-nak és az ő tanítványainak az érdeme, hogy a természet- 
tudományokat önálló tudománnyá tették, a melynek ez időtől kezdve 
egyedüli czélja volt az igazság keresése, nem tekintve, vájjon 
közvetetlen hasznot fog-e az hozni az emberiségnek avagy nem.

A  X V II. század közepétől a X V III. század végéig  a chemiá- 
nak alapját a phlogistontheoria képezte. Megalapítója ezen theoriá- 
nak a német Stahl volt (szül. 1660-ban, megh. 1734-ben), a ki egy 
úttal annyira ki is művelte azt, a mennyire az akkori ismeretekkel 
lehetséges volt. Ő valamennyi testnek tűz által való változását egy  
s ugyanazon tüneménynek tartotta, a mely változásnak mindenkor 
ugyanazon test, a phlogiston  az okozója. Szerinte minden éghető 
test egy  egyszerű testből és phlogistonból á l l ; minél több van 
benne az utóbbiból, annál jobban ég; így péld. a legtöbb phlo- 
gistont a szén tartalmazza. Az égésnél elszáll a phlogiston és vissza
marad az egyszerű test; a vas nem egyéb, mint a rozsdának phlo- 
gistonnal való vegyülete, ha a phlogiston elszáll — ma azt mond
juk, ha a vas oxidálódik — akkor visszamarad a rozsda. Ha olyan 
testet, a melyben sok a phlogiston, olyannal hevítünk, a melyben 
phlogiston nincs, akkor a phlogiston átmegy az utóbbi anyaghoz; a 
fémoxidok (a melyek nem tartalmaznak phlogistont) szénnel (mely
ben sok a phlogiston) hevítve, fémet adnak, a mely most éghetővé 
vált, mert phlogistont kapott. Általában, a mire ma azt mondjuk, 
hogy oxigént vesz fel, arra Stahl és követői azt mondották, hogy  
phlogistont bocsát k i ; a redukcziót ellenben phlogiston-felvételnek 
tartották.

E theoria követői később azt tapasztalták, hogy az elégett 
anyag, tehát az, a mely phlogistonját elvesztette, nehezebb lett,
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mint eredetileg volt, a mit azután úgy magyaráztak ki, hogy a 
phlogiston olyan test, a melynek negatív súlya van, a mely tehát 
fölfelé törekedvén, a testet könnyebbé teszi.

Bármennyire tévesnek tartsuk is a phlogiston-theoriát, mégis 
sokat köszönhet neki tudományunk. Ez a theoria volt az első, a 
mely számos tüneménynek egymással való rokonságát kimutatta 
és a legfontosabb chemiai folyamatot, az égést, kimagyarázni ipar
kodott.

N agy fontosságúak az erjedési theoriák történetében a phlo- 
giston-theoria megalapítójának, Stahlnak a nézetei, a mennyiben ezek 
egész L a v o i s i e r - i g  fennmaradtak és oíyan állításokat tartalmaz
nak, a melyeknek ma is akadnak követői.

W illis és Stahl az elsők, a kik határozottan állítják, hogy  
egy bomlásban levő test ezen bomlást más anyagra is átviheti. 
Willis szerint a fermentum olyan anyag, a mely belső mozgást 
végez és azáltal hat az erjedésre hajlandó testre, hogy mozgását 
közli vele. Stahl az ő nézeteit az erjedésről »Zymotechnia funda- 
mentalis« (1697) czímü müvében írta le. E szerint az erjedés és rot
hadás hasonló tünemények és a (szeszes) erjedés csak a rothadás
nak egy neme. Az erjedés a testeknek belső mozgása. Az erjedő 
anyag legkisebb részekből (molekulákból) van összetéve, a mely 
molekulák az erjedés folyamán egymástól elszakadnak és új anyaggá  
egyesülnek. »A test, a mely rothadásban van egy másik testet, 
a mely még nem rothad, könnyen bomlásba hoz, sőt egy ilyen 
már belső mozgásban lévő test egy nyugodt, de mozgásra hajlandó 
testtel könnyen közli belső mozgását.« *

Ezen állításból látjuk, hogy már Stahl azt hitte, hogy az erje
dést belső mozgás okozza; olyan feltevés ez, a mely később Liebig 
theoriájának alapját képezte.

Stahlnak követői elfogadták az ő nézeteit az erjedésről is és 
a változtatások, a melyeket rajta tettek, csak lényegtelenek.

B o e r h a v e  (1668— i738)híres orvos és természettudós szintén 
elfogadja, hogy az erjedést belső mozgás idézi e lő ; és egyúttal azt 
állítja, hogy a valódi (szeszes) erjedésre csak növényi anyagok ké
pesek; az állati anyagok rothadnak.

A  chemikusok figyelme most leginkább oda irányult, hogy  
ineghatározzák az erjedésnél keletkező gáz természetét, a mi 1766- 
ban C a v e n d i s h  angol chemikusnak sikerült is. O nemcsak hogy  
bebizonyította, hogy ez a gáz ugyanaz, mint a mi fejlődik, ha már
ványt savval leöntünk, hanem még azon is iparkodott, hogy az

* Kopp id. m. IV. k. 295, 1.
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erjedésnél keletkező gáz mennyiségét meghatározza. Ez ugyan nem 
sikerült neki pontosan, de a kísérlet mégis igen fontos, mert ettől 
az időtől kezdik az erjedés mivoltát mennyileges úton kutatni.

L a v o i s i e r  fellépésével új irányt vett a chemiai kutatás. 
Ezentúl a mérleg a chemikus legfontosabb műszere és a chemiai 
átalakulásoknál nemcsak a qualitatív, de a quantitatív viszonyokra 
is súlyt helyeznek. Az új korszakot, a mely a nagy franczia tudós
sal veszi kezdetét és napjainkban is tart, épen az jellemzi, hogy a 
súlyviszonyokra helyezi főfigyelmét és azt tartja helyesnek, a mit a 
mérleg mutat.

Miután Lavoisier kimutatta, hogy az égés nem bomlás, hanem 
ellenkezőleg az égő testnek oxigénnel való egyesülése és miután 
mérleggel kezében bebizonyította, hogy az elégett test eredeti 
súlyánál annyival válik nehezebbé, a mennyi oxigént felvett: meg
döntötte a phlogiston-elméletet és új égési theoriát állított fel, a 
mely nagy részében még ma is el van fogadva.

Az erjedésnél végbemenő chemiai változásokat Lavoisier 
ismerte fel először tisztán. Ő nemcsak hogy kimutatta, hogy a sze
szes erjedésnél a czukorból alkohol és szénsav keletkezik, hanem azt is 
meghatározta, hogy milyen mennyiségben keletkeznek ez anyagok. 
Adatai nem pontosak ugyan, de ezen, tekintve a segédeszközöket, 
a melyekkel rendelkezett, egyáltalában nem csodálkozhatunk.

Lavoisier után majd minden nevesebb chemikus foglalkozott 
az erjedési tünemények kutatásával és számos theoriát állítottak fel 
kimagyarázásukra.

Itt csak a fontosabbakat említjük fel röviden, hogy azután 
valamivel bővebben szólhassunk azon erjedési elméletekről, a melyek 
jelenleg leginkább el vannak fogadva.

F a b r o n i  a flórenczi akadémiától kitüntetett és 1787-ben meg
jelent munkájában az erjedést tisztán chemiai proczesszusokra akarja 
visszavezetni. Azt állítja, hogy a sörélesztő azonos a gabonafélék  
sikérjével és más növényi eny vnemü anyagokkal. Bebizonyította, hogy  
erjedés csak akkor keletkezhetik, ha az erjedésre képes anyag a 
fermentummal egyenesen érintkezik; de nagy tévedésben volt, a 
mikor azt állította, hogy a szénsav a fermentumból keletkezik, és 
hogy az alkohol csak a desztillálás közben keletkezik.

T h é n a r d  az erjedési tünemények kimagyarázásánálaz oxigénra 
helyezte a fősúlyt és azt állította, hogy az élesztő a czukorból 
oxigént von el és ez által alakul át alkohollá meg szénsavvá.

G a y-L u s s a c szintén azt állítja, hogy egyedül az oxigén az 
erjedésnek az okozója és azt látszólag be is bizonyította. Sértetlen 
szőlőszemeket egy edénybe zárt, a melyet azután levegőmentes
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higannyal töltött m eg ; ekkor nem indúlt meg az erjedés, de azon
nal megkezdődött, mihelyt kis mennyiségű tiszta oxigént vezetett az 
edénybe. Ez a kisérlet határozattan azt látszik bizonyítani, hogy az 
erjedést az oxigén okozza és csak a legújabb időben sikerűit be 
bizonyítani, hogy az erjedést okozó csírák a sértetlen szőlőszemeken 
is rajta voltak, de csak az oxigén jelenlétében kezdhették meg 
működésüket.

Még egy másik tapasztalat is nagyon erősen Gay-Lussac mel
lett bizonyított. Régóta tudták ugyanis, hogy a kénessav m eg
akadályozza az erjedést és azt is tudták, hogy a kénessav mohón 
egyesül a levegő oxigénjével, a miből azután, látszólag egész ter
mészetesen, azt következtették, hogy a kénessav azért akadályozza 
meg az erjedést, mert elvonja az oxigént. Ma már be van bizo
nyítva, hogy a kénessav megöli az apró növényi szervezeteket és 
azért nem engedi létrejönni az erjedést.

Gray-Lussac pontosan meghatározta az erjedésnél keletkező 
alkohol és szénsav mennyiségét és adatait egész addig helyeseknek 
tartották, míg P a s t e u r  pontosabb kísérletei ki nem mutatták 
hibás voltukat.

H ogy mennyire félreismerik gyakran a legkitűnőbb tehetséget, 
hogy az igazságot hiába hirdetik egyesek, ha az ideje még el nem 
érkezett, és hogy az emberek a tudományban épen úgy, mint a 
közönséges életben, egyes tekintélyek után indúlnak, még ha egyik
másik nézete hibás is: arra nézve igen jellemző példát találunk az 
erjedési theoriák történetében.

A  négyvenes években S c h w a n n  és vele egyidejűleg Ca g n i a r d  
de  L a t o u r  állította és kisérletileg is bebizonyította,hogy az erjedő 
folyadékokban mindig bizonyos gombák találhatók, és hogy igen 
valószínű, hogy ezek okozzák az erjedést. Schwann elmélete, miként 
ma már be van bizonyítva, egészen helyes volt, azonban az 
erjedési tünemények valódi okának felismerésére még nem érkezett 
el az idő. Nemhogy a tudósok komolyan foglalkoztak volna a 
Schwann-féle fölfedezés tovább való művelésén, hanem még a fel
fedezőt is gúnnyal illették. K ét nagy tekintély uralkodott ekkor a 
chemiában: B e r z e l i u s  és L i e b i g .  Mindkettőnek halhatatlan 
érdemei vannak a tudomány terén, de az erjedés tüneményeit 
mind a ketten tévesen m agyarázták; és minthogy egyik sem 
fogadta el Schwann nézetét, az feledésbe is ment, mindaddig, míg 
Pasteur klasszikus kísérleteivel helyes voltukat be nem bizo
nyította.

Schwann előtt már mások is állították, hogy az élesztő növé
nyi organismusokból áll; így  Er x l e b e n ,  a ki egyúttal azt is állította,

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



AZ ERJEDÉSRŐL. 367

hogy ezek az organizmusok okozzák az erjedést. Később Cagniard 
de Latour állította ugyanezt, de Schwann volt az első, a ki ezt az 
állítást be is bizonyította.

Schwann legelőször Gay-Lussac nézetének téves voltát mutatta 
ki. Bebizonyította, hogy azon esetben, ha egy erjedésre képes 
anyagot fölös oxigénnel edénybe zárunk és azután a folyadékot 
felforraljuk, nem indúl meg az erjedés, jeléül annak, hogy nem az 
oxigén az erjedés okozója. Kimutatta továbbá, hogy ha az erjedésre 
hajlandó folyadékhoz, a melyet előbb felforraltunk, olyan levegőt 
vezetünk, a mely izzó csövön ment át, az erjedés nem indúl meg, 
azonban rövid idő múlva megkezdődik, ha közönséges, nem izzított 
levegőt vezetünk a folyadékhoz. E kísérletekből azt következtette, 
hogy sem az oxigén, sem a tiszta levegő nem lehet az erjedés oka, 
hanem a levegőben levő apró organizmusok, a melyek megöletnek, 
ha izzó csövön mennek át. Ezeket az organizmusokat mikroszkóppal 
is megvizsgálta és arra a következtetésre jutott, hogy azok apró 
növények.

Schwann ezen kísérletei ellenében nem hoztak fel kísérleti 
adatokat, hanem egyszerűen nem fogadták el a belőlük vont 
következtetéseket. Berzelius és Liebig elméletei voltak akkor 
általánosságban elfogadva.

Berzelius Schwann állításait »tudományos poetikus fikcziónak« 
mondja, »mert nyilvánvaló dolog, hogy a fermentum az előbb ol
datban levő anyagokból keletkezik és csak az erjedés folyamán 
csapódik le.«* Más helyütt meg Schwann-nak azon állításáról, 
hogy a mikroszkóppal látott testek növényi organizmusok, úgy  
nyilatkozik, hogy »az ilyen könnyelmű módon való következtetés 
már régen száműzve van a természettudomány okból «.** E gy tudo
mányos folyóiratban pedig*** »A szeszes erjedés megfejtett titka« 
czímen egy gúnyirat jelent meg, a melyben szerző elmondja, hogy  
ő a világon a legegyszerűbb módon megfejtette a szeszes erje
dés titkát. Mikroszkóppal látta, hogy a sör élesztő tojásokból 
áll, a melyekből apró állatok kelnek ki és igen egyszerű módon 
létrehozzák az erjedést. Roppant falánksággal megeszik a czukrot, 
nagy gyorsasággal megemésztik és helyette alkoholt és szénsavat 
adnak ki magukból. Még ez állatok a chemiai összetételét is 
meghatározta. Lemért 0*4375 gr.-t (a mi épen 50,000 millió darab

* Berzelius, Handbuch d. Chemie, IV. kiadás 8 k. 8 4 . 1.
** Berzelius, Jahresb. über die Fortschritte d. physischen Wissenschaften, XVIII.

4 0 0 . lap.
*** Liebig, Annáién d. Pharmacie X X IX . k. 100. 1.
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volt I), azután rendes úton meganalizálta. Az erjedés után ez állatok, 
minthogy több czukrot már nem találnak, egymást eszik meg, 
úgy hogy csak a tojások maradnak vissza. A  névtelen szerző végre 
igéri, hogy legközelebb az állatoknak a rajzát és részletes leirását 
is hozni fogja. Az ilynemü gúnyolódás nem való ugyan tudomá
nyos folyóiratba, de elolvasni érdemes annyiban, a mennyiben meg
láthatjuk belőle, hogy milyen fegyvereket használtak az új theória 
ellen, a helyett, hogy tárgyilagosan birálták volna.

Berzelius az erjedés tüneményét úgy magyarázza, hogy a 
fermentumnak katalitikus ereje hat a czukorra. H ogy mi az a 
katalitikus erő, azt Berzelius nem mondja meg, de mindig fel
veszi ott, a hol valamely tüneményt a tudomány akkori állása 
szerint megmagyarázni nem lehetett.

N agy fontosságú az erjedési theóriák történetében a Liebig 
elmélete, a mely majdnem félszázadon át általánosan el volt fogadva, 
és a melyet halhatatlan szerzője még 1870-ben is iparkodott meg
védelmezni, mikor már Pasteur döntő kísérletei ismeretesek voltak.

Liebig az ő nézetét az erjedésről következőképen fejezi ki:
»Az erjedés oka a bomlásban lévő anyagok azon tulajdon

sága, a melynél fogva ezen bomlást a velük érintkező testekkel 
közlik, azaz képessé teszik, hogy velük azonos változáson menje
nek át.«*

Ez elmélet bebizonyítására Liebig számos példát hoz f e l ; a 
többek között hasonlónak mondja azon tüneménnyel, a melyet 
tapasztalunk, ha valamely égő testtel egy másik testet meggyújtunk, a 
mikor tehát szintén átadjuk a nem égő testnek az égés képességét.

A  bomlásban levő anyag a nitrogén tartalmú fermentum, a 
melyről a bomlás igen rövid idő alatt igén nagy mennyiségű 
anyagra átvitetik. A  mozgást az élesztő indítja meg, a mely köny- 
nyen bomlik, és átviszi a> czukorra, a mely azután alkoholra és szén
savra bomlik. Azt, hogy az élesztő organizált test, Liebig nem 
vette figyelembe és egészen mellékesnek mondotta.

A  Liebig-féle elmélet majdnem félszázadig volt általánosan el
fogadva, és mikor Pasteur, Tyndall és mások kétségtelenül be
bizonyították, hogy az erjedést élő organizmusok okozzák, a nagy  
német tudós még akkor sem adta fel elméletét, hanem, bár lénye
ges módosításokkal, m ég akkor is fenn akarta tartani.

Liebignek e megváltoztatott elméletéről még meg fogunk 
emlékezni, előbb azonban ismertetni fogjuk azon kísérleteket és 
felfedézéseket, a melyek a mai erjedési elmélet alapját teszik.

* Liebig, Annáién d. Pharmacie, 1839. X X X .,  262.
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Már Schwann bebizonyította, hogy izzó csövön áthajtott levegő  
előzetesen kifőzött folyadékokban nem képes erjedést indítani, ké
sőbb S c h r ö d e r  és D u s c h  kimutatta, hogy nem is szükséges a 
levegőben lévő organizmusokat izzítással tönkretenni, hanem ugyanazt 
érjük el akkor is, ha a levegőt gyapoton keresztül szűrve vezet
jük a folyadékba. A  gyapot visszatartja az apró szervezeteket és 
az így megtisztított levegő nem idéz elő erjedést. Pasteurnek 
támadt az a szerencsés gondolata, hogy a levegőt közönséges gya 
pot helyett robbanó gyapoton szűrje keresztül. E gyapotot azután 
feloldotta étherben és a visszamaradt részben az organizmusokat 
mikroszkóppal látni lehetett. E kísérlettel szemmel láthatólag be 
volt bizonyítva, hogy a levegőben organizmusok vannak, és hogy  
ezek okozzák az erjedést. Ezután Pasteur az iránt tett kísérleteket, 
vájjon ezen organizmusok a levegőben mindenütt ugyanazon mennyi
ségben vannak-e jelen. E végből könnyen erjedésbe menő folyadéko
kat üvegcsövekbe tett, a folyadékokat felforralta, a csöveket le
forrasztotta, azután különböző helyeken felnyitotta. Azt tapasztalta, 
hogy a városokban és alacsonyan fekvő helyeken kinyitott csövek
ben a folyadék rögtön erjedésnek indúlt, ellenben magas hegyeken 
az erjedés csak lassan kezdődött meg, bizonyítékáúl annak, hogy az 
előbbi helyeken nagyobb mennyiségben vannak az erjedést meg
indító organizmusok, mint a magas hegyeken.

T y n d a l l ,  a hires angol fizikus, szintén igen szép kísérlettel 
bizonyította be, hogy az erjedést kívülről a folyadékba jutó orga
nizmusok indítják meg. ő  t. i. azt tapasztalta, hogy erős fény 
forrásból, pl. elektromos lámpásból jövő fénysugár csak addig lát
ható, míg a levegőben, a melyen a fény áthalad, szilárd lebegő  
testek vannak, és hogy valamely sötét térbe vezetett fénynyaláb  
láthatatlan, ha a levegőből azon apró szilárd testeket valami módon 
eltávolítjuk. A  fénynek e tulajdonságát használta fel Tyndall annak 
kimutatására, hogy bizonyos térben már semminemű szilárd rész 
nincs a levegőben, ha pedig szilárd test nincs, akkor organizmus 
sincs benne, tehát az ilyen levegőben, ha csakugyan organizmusok 
idézik elő az erjedést, nem kezdődhetik erjedés. Tyndall akként tette 
a levegőt »optikailag tisztává«, hogy egy elzárt szekrény falát gli- 
czerinnel bekente,, a hol azután pár nap múlva a szilárd részek 
lecsapódtak és a gliczerintől fogva tartattak. Ebben a levegőben, 
a mint Tyndall igen egyszerű, de tanúlságos kísérletekkel bebizo
nyította, a legkönnyebben erjedésbe menő folyadék is, mint péld. 
húslé, hónapokig változatlan maradt, de rögtön erjedésnek indúlt, 
ha a közönséges levegőre kihozta.

A  meggyőző kísérletekkel bebizonyított elmélet ellen Liebig

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887. ^ 4
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még egyszer felemelte szavát. 1870-ben hosszabb tanulmány jelent 
jneg  tőle,* a melyben már nem tagadja ugyan, hogy az élesztő orga
nizált test, de nem ismeri el, hogy az erjedés és az élesztőgombák 
szaporodása együtt jár. Szava azonban, bármily nagy volt is 
tekintélye külömben, nem talált visszhangra és ma már általánosan 
el van fogadva az a nézet, hogy az erjedést növényi organizmusok 
idézik elő.

Az erjedő folyadékokban élő organizmusokat már Cagniard 
de Latour és Schwann is növényeknek tartotta, de M i t s c h e r l i c h  
volt az első, a ki alakj okát és szaporodásukat behatóan tanulmá
nyozta. Utána azonban hosszabb ideig nem igen foglalkoztak e 
növényekkel és csak akkor fordúlt a figyelem ismét feléjök, mikor 
Pasteur kísérleteiből nagy fontosságuk kitűnt.

E vizsgálatokban különösen R  e e s szerzett magának nagy 
érdemeket. Vizsgálataiból kitűnt, hogy van egy jól jellemzett növény
faj, a mely szeszes erjedést képes előidézni, és a melyet ő Saccha- 
romyces-nek nevez.** E növények a gombák osztályába tartoznak;
3 . legismertebb köztük a sörélesztö — Saccharomyces cerevisiae —, 
a mely erjedő sörben, gabonaczefrébeii stb. fordul elő.

Igen fontos Rees-nek azon tapasztalata, hogy a Sacch. cerevű 
siae kétféle módon képes szaporodni. Nevezetesen, ha czukortartalmú 
folyadékban, tehát levegő elzárása mellett él, akkor sarjadzással 
szaporodik, a mi abban áll, hogy az anyasejt egyik végén nyúl
ványt bocsát, a mely mindinkább növekszik és az anyasejttől 
elszakadván, maga is anyasejtté válik. Ha azonban ez az élesztősejt 
a  levegőn, czukortartalmú folyadék felszinén él, akkor csiraképzödés, 
spórák útján szaporodik. A  sejt belsejében ekkor csírák képződnek 
és ha a sejtet tovább a levegőn hagyjuk, akkor további változás 
nem történik, de ha erjedő folyadékba hozzuk, akkor az anyasejt 
szétesik és a csírák új sejtekké lesznek. Ezek az új sejtek most ismét 
sarjadzással szaporodnak tovább mindaddig, míg folyadékban van
nak, de ha az erjedő folyadékból kikerülnek, ismét a csíraképződés 
kezdődik.

Rees több Saccharomyces fajt is fedezett fel, a melyek mind 
Jképesek szeszes erjedést előidézni. Ilyen a Sacch. ellypsoideus — a 
közönséges borélesztő —, a mely leginkább a. mustban lép föl, 
továbbá a Sacch. conglomeraíus, a Sacch. Pastorianus stb.

Meg kell még említenünk a Sacch. Mycöderma-\;, a mely ren
des körülmények között az alkoholt megbontja — oxidálja —, azonban 
képes szeszes erjedést is előidézni.

* Annáién d. Chemie und Pharmacie, CLIII. I. 1.
* l,: Rees, Botanische Untersuchungen über die Alkoholgáhrungspilze, Leipzig, 1 8 7 0 Í
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Tágabb értelemben az alkohol-fermentumokhoz kell számítani 
a penészgombákat is, a melyek kedvező körülmények között szintén 
képesek a czukrot alkoholra és szénsavra bontani. Ilyenek a többek 
között a Mucor-félék, a melyek közül legnevezetesebb a M ucor 
Mucedo és a M ucor racemosus. Ha ezeket erjedésre képes folyadékba 
tesszük, tehát a levegőtől elzárjuk, akkor ezek is szeszes erjedést 
idéznek elő.

Ezek a gombák a szeszes erjedés okozói és ezek meglehetősen 
jól vannak már tanulmányozva. Nem úgy áll a dolog az eczetsav-, 
vajsav- és tejsaverjedést előidéző fermentumokkal, a melyekről még 
az sincs biztosan megállapítva, hogy milyen növényfajhoz tartoznak. 
N á g e l i - n e k  újabb kutatásai azt bizonyítják, hogy ezen fermen- 
tumok különféle erjedést képesek előidézni, és hogy az erjedés 
minősége attól függ, hogy milyen a folyadék, a melybe az élesztő- 
gombák bejutnak. Nágeli e fermentumokat Schizomycetáknak mondja 
és azt állítja, hogy ezek mind egy s ugyanazon növényfajhoz tar
toznak.

Az élesztő chemiai összetételét illetőleg több analízis ismeretes, 
a melyek azt bizonyítják, hogy épen úgy mint minden organizált 
test, ez is szénből, hidrogénből, oxigénből, nitrogénből, kénből és 
hamuból vannak összetéve.

A  quantitatív összetételt a következő analízisek mutatják 
Schlossberger szerint:

IOO súlyrész 
felszinélesztöben van

100 súlyrész 
alsó élesztőben van

Szén . . 49'9 súlyrész 48*0 súlyrész
Hidrogén 6*6 » 6-5 »
Nitrogén . 12*1 » 9*8 »
Oxigén . 31*4 » 3 5 #7
Hamú . . 2*5 » 3*5

Az élesztő hamujában v a n :
T . , . . . Mitscherlich szerint 

íe ig szenn felszinélesztő alsó élesztő

Foszforsav. 44*7 °/o 5 3 ‘9 #/o 5 9 ‘9 °/o
Káli . . . 29-1 » 39-8 > 28-3 »
Nátron . . 2*5 » ---- —

Magnezia . 4*1 » 6*0 y> 8 ‘ i »

M ész. . . 2 ’4 » 1*0 » 4*3 »
Vasoxid |

Sósav j ’ 2'12 *
Kovasav . 14*4 » Nyomokban . —

Minthogy kétségtelenül el van döntve, hogy az erjedés okozói
növényi organizmusok, kérdés, hogy miképen idézik ezek elő

24*
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az erjedést. Ez a kérdés eddigelé még nincs megfejtve és főképen 
négyféle magyarázatát adják a fermentumok hatásának.*

1. Az élesztösejt fölemészti az erjedő folyadékban lévő anya
gokat és helyébe alkoholt és szénsavat bocsát ki; tehát az erjedés 
fiziológiai folyamat.

2. Az élesztő csak annyit használ föl az erjedő folyadékban 
lévő anyagokból, a mennyi a táplálására és szaporodására szüksé
ges, de kibocsát egy vagy  több vegyületet (fermentumot), a mely 
a czukrot alkoholra és szénsavra bontja. E magyarázat szerint az 
erjedés tisztán chemiai folyamat.

3. Az élesztősejt táplálkozik a jelenlévő anyagokból, de bizo
nyos idő múlva elhal és ez által hozza létre az erjedést. Ez a 
pathológiai magyarázat.

4. Újabban N á g e l i  állított fel egy theoriát, a mely szerint »az 
erjedés az élesztősejt belsejét képező plazma molekulái, atóm- 
csoportjai és atomjai mozgásának átvitele az erjedő anyagra, a 
mi által az egyensúly ennek molekuláiban megzavaródik és az 
erjedő anyag szétesik«.

Ez az elmélet emlékeztet a Liebig-féle theóriára, de külömbö- 
zik tőle annyiban, a mennyiben Liebignél könnyen bomló nitrogén- 
tartalmú anyagok indítják meg a bomlást, Nágeli szerint pedig az 
élő sejt plazmájából, tehát nem egy külön testből, indúl ki a bom
lás ; Liebig az élesztősejtben olyan testet tételez fel, a mely bom
lás közben alkohollá és szénsavvá alakúi, Nágeli szerint pedig a 
plazma, a melyből a mozgás kiindúl, maga nem szenved chemiai 
változást.

H ogy melyik az igazi ezen magyarázatok közül, az még nincs 
eldöntve; biztosan csak annyit tudunk, hogy erjedés csak organiz
musok hatása fo ly tán  jöh et létre.

Fontos még azon feltételek meghatározása, a melyek mellett 
az élesztőgombák megélni és erjedést létrehozni képesek. Ezen a 
téren ismét Pasteur tett beható kísérleteket, a ki kötetekre menő 
munkákban írta le fölfedezéseit és tapasztalatait.**

Mint minden élő testnek, úgy ezeknek a növényeknek is táplá
lékra van szükségük, hogy életüket fentarthassák. Minthogy az ana
lízis azt mutatja, hogy ezen organizmusok nitrogéntartalmú, nitrogén
mentes és ásványi (hamu) alkotó részekből állanak, egyúttal meg 
van mondva az is, hogy minő táplálékra van szükségük életük

* Bersch, id. m. 136. 1.
** Pasteur, Études sur le vin etc. 1873.

» » sur la vinaigre etc. 1868.
» » sur la biére, 1876.
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fentartására. Ezen táplálékok elegendő mennyiségben megvannak a 
sör- és pálinka-czefrében, valamint a mustban is, de nincsenek meg 
pl. a tiszta czukrosvízben. H ogy a czukor vizes oldata mégis elerjed, 
azt sokáig bizonyítékul hozták fel az új theória ellen. A  dolog 
azonban már ki van magyarázva. Ebben az esetben ugyanis mindig 
nagyobb mennyiségű fermentumot kell a folyadékba tennünk, mint 
akkor, mikor a folyadékban megvan a szükséges táplálék és ilyen
kor az erjedés után mindig azt találjuk, hogy a fermentum mennyi
sége az erjedés folyamán nem hogy szaporodott volna, de kevesebb 
lett. Más táplálék hiányában az élesztő önmagát emészti fe l ; létrejön 
tehát az erjedés, de az élesztő rövid idő múlva elhal.

A  magasabb rangú növényekről tudjuk, hogy azok szénsavat 
vesznek magukba és oxigént bocsátanak ki (habár ezek is szívnak 
be, különösen éjjel, oxigént is), a gombák ellenkezőleg oxigént szív
nak be és szénsavat lehelnek ki. Sokat vitatott kérdés volt, vájjon 
képesek-e e növények szabad oxigén nélkül megélni?

A  kérdés jelenleg, P a s t e u r  és A.  M a y e r  kísérletei szerint, 
úgy van eldöntve, hogy erjedés és élesztőszaporodás szabad oxigén  
nélkül is lehetséges, de csak akkor, ha már elegendő erjedési orga
nizmus van jelen. Ha azonban az élesztő hosszabb ideig nem jut 
szabad oxigénhez, e lh a l; ellenben ha időnként szabad oxigénnel 
érintkezik, hosszabb ideig képes erjesztőleg hatni.

A mellett, hogy az erjedő folyadékban meg kell lenni az 
élesztőgombák fentartására szükséges tápláló anyagoknak, még 
egyéb körülmények is vannak, a melyek részint előmozdítják, részint 
akadályozzák az erjedést.

H ogy az erjedés jó és gyors lefolyású legyen, kell, hogy a 
czukortartalmú folyadékban ne legyen több 35% czukornál és ne 
legyen kevesebb, mint 1%; a legkedvezőbb a 10— i5°/0-os folya
dék; szükséges, hogy meg legyen a kellő hőmérséklete, a mi 
25—400 C. között változhatik; a legjobb a 32—340 C.

Lassítják az erjedést az alacsony h őfok ; io° C.-on alúl az 
erjedés már lassan megy, de még 30 C.-nál sem szűnik meg; ma
gas hőfok (500 C.-on felül) beszünteti az erjedést, valamint termé
szetesen a fagypontnál is megszűnik az élesztő működése. Némely 
fémsó méregként hat az erjedési gombákra, pl. a higanychlorid 
(sublimat), ellenben a kéksav, mely az állatokra a legerősebb mé
reg, ezeket az organizmusokat nem támadja meg. Konczentrált alko
hol megöli az élesztőt, azért akkor, mikor a folyadék már 14 súly
százalék alkoholt tartalmaz, megszűnik az erjedés.

A  szeszes erjedés főproduktuma alkohol és szénsav; ezeken kívül 
azonban mindig keletkeznek az ú. n. kozmás olajok, a melyektől
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a szeszt megtisztítani a desztillálás egyik legnehezebb féladata. 
E kozmás olajok mivoltát nem ismerjük; úgy látszik azonban, 
hogy a különböző nyersanyagokból más-más kozmás olajok kelet
keznek.

Az erjedésnél keletkező alkohol és szénsav mennyiségét Lavoisier 
határozta meg először analitikailag. Adatai nem felelnek meg ugyan  
a valóságnak, de azért érdekes lesz azokat itt felemlíteni.

Lavoisier szerint* 95*9 font kristályos nádczukorban v a n :

Szén . . . .  26*8 font 
Hidrogén . . 77 »
Oxigén . . . 61*4 »

Ez ad a szeszes erjedésnél:
Szén Hidrogén Oxigén

Alkoholt . 577 fontot, a melyben van 167 font 9*6 font 31*4 font 
Szénsavat . 35-3 » » » » 9*9 » — » 25*4 »
Eczetsavat. 2*5 » » » » o*6 » o'2 » 17 »

Összesen 95*5 fontot, a melyben van 277 font 9*8 font 58*5 font. 

Tényleg pedig van 95*9 font czukorban:
Szén . . . .  40*4 font 
Hidrogén . . 6*i »
Oxigén . . .  49*4 »

a mely (nem tekintve a kisebb mennyiségben fellépő terményeket) a d :

Szén Hidrogén Oxigén 

Alkoholt . 51*6 fontot, a melyben van 26*9 font 67  font 18*0 font 
Szénsavat . 49*4 » » » » 13*5 » — » . 35*9 »

Pontosabb adatokat talált Gay-Lussac, a kinek erjedési egyen
lete, a mely szerint egy molekula czukorból két molekula alkohol 
és két molekula szénsav keletkezik, általánosan el volt fogadva egészen 
a legújabb időig. E szerint 100 súly rész czukorból lesz:

51*1 súlyrész alkohol és 
48*9 » szénsav.

Azok, a kik ez egyenlet helyességét analitikailag megvizsgálták, 
tapasztalták ugyan, hogy soha sem kapható annyi alkohol, a meny
nyi ezen theóriának megfelel, de a hibát mindig kisérleti hibának 
tartották, míg Pasteur 1860-ban megmutatta, hogy az erjedés folya
mata nem épen olyan egyszerű, a mint Gay-Lussac állította, hanem, 
hogy az erjedésnél alkohol és szénsav mellett még más anyagok is 
keletkeznek. A  szeszes erjedés produktumai között soha sem hiány-

* Kopp, id. m. IV. 297. 1.
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zik a borostyánkősav, a gliczerin stb., úgy hogy Pasteur szerint 
ioo súly rész czukorból le sz :

48*40 súlyrész alkohol,
46*60 » szénsav,

3*30 » gliczerin, 
o’ó'i a> borostyánkősav,
1 *20 » sejtanyag, zsír stb.

ioo -n  súlyrész.
Fontos még Pasteurnek ama felfedezése is, hogy az erjedési 

produktumok összege mindig kevesebb, mint az elerjedt czukornak 
elméletileg megfelel, a minek oka az, hogy a czukor egy részét az 
organizmusok felhasználják.

Végére jutok ismertetésemnek.
Az erjedés tüneményei kétségen kívül a legérdekesebbek közé 

tartoznak és kimagyarázásuk épen olyan fontos elméletileg, mint 
hasznos gyakorlatilag. Fontos, a mezőgazdasággal szorosan össze
függő iparágak érdeke függ attól, vájjon mennyire vagyunk képe
sek azon feltételeket megadni, a melyek mellett a jó és legkevesebb 
munkával és veszteséggel járó erjedés végbemegy. A  legújabb idő
ben e tekintetben igen sok történt. Azonban még messze vagyunk  
attól, hogy az erjedést tökéletesen megmagyarázni tudjuk; hiszen 
látjuk, hogy alig állította föl Pasteur a maga elméletét, Nágeli 
kisérletei alapján már új elmélettel lépett föl, a melyet, meglehet^ 
ma-holnap egy másik fog felváltani. De azért a helyes út már meg 
van találva és bizonyára csak rövid idő kérdése, hogy az erjedés 
teljesen megmagyarázott tünemény legyen. Szil a si  Ja k a b .

A KONGÓN.

Ismeretes az a fontos szerep, mely | 
napjainkban a Kongó folyamának mint j 
az Afrika szivébe vezető nyugoti kapu- ! 
nak osztályrészül jut;  továbbá, hogy 
tájékán expedíczió expedíczió sarkába 
hág, hogy a sötét kontinens belsejébe 
a kereskedelemnek és művelődésnek 
ugyanannyi lábnyomává váljék. Ez a 
nagy folyam körülbelül 450 mérföldnyi, 
mintegy Szent-Pétervártól Madridig ter
jedő hosszúságon szeli át Afrikát; fel
keresése a »Gazelle«-n tett utunk leg
érdekesebb szakaszaihoz tartozott* Már

* V. ö. Term. tud. Közi. X IX . k. 138.1.

a nyílt tengeren is felismerjük a nagy 
| folyam közellétét a különben kék tenger 
! zöldes-sárga színéről, a sok uszadék

fáról, melyeket magával hoz meg a 
nádszigetekről, melyek az ő munkájá
nak eredményei. A »Gazelle«*től később 
végezett buvárlatok kiderítették, hogy 
a tengeri víz színe lényegesen függ sós 
vóltától. Ha igen nagy a sótartalom, 
mint példáúl az Atlanti-óczeánban, a 
tenger vizének színe erősen sötétkék ; 
ha kisebb a fajsúly, a víz színe is derűl- 
tebb kékbe s végre kékes-zöldbe csap 
át, mint példáúl az Északi-tengerben ; 
a folyók torkolatánál a sós víz az
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édes vízzel keverődvén, zöldes-sárgává 
válik.

Szeptember 2-ikának reggelén a 
keleti szemhatáron keskeny, sötét csík 
merült fel: a lapos fekvésű part erdős 
szegélye. A szárazföld közelléte, még 
mielőtt megpillanthattuk volna, érezhe
tővé lett a fokozódó hőmérséklet miatt, 
mely az elviselhetetlenig fokozódott. A 
part egyes, kiálló facsoportjai adták a 
hajó czélpontját. A közeledést annyival 
óvatosabban kellett végezni, mert a fo
lyam sok homokot hömpölyget a ten
gerbe, mitől mélységének viszonyai gyak
ran változnak. Minél közelebb érkeztünk 
a parthoz, annál erősebb lett az őserdő 
lombozata, annál számosabb alacsony és 
szegényes kunyhó ötlött szemünkbe, me
lyek fekete lakossága erősen fel volt iz
gatva. Végre megpillantottuk a tenger
hez hasonló folyam jobb partján fekvő 
és utunk legközelebbi pontját alkotó 
Banana árútelep fehér tetőit. Elhajóz
tunk egy kereskedelmi hajó mellett, 
mely, bár teljesen kibontotta vitorláit, 
a gyenge fuvalom szárnyain haszta
lan erőlködött megbirkózni az árral; 
>Marié.Heydorn« nevű hamburgi német 
bárka volt ez, melyet azután a »Ga- 
zelle« vontató kötelére akasztott. Dél
ben kivetettük a vasmacskát Bana- 
nában, a Kongó egyedüli tengeri ki
kötőjében, mégis tisztességes távolságra 
az árúházaktól, mert a torkolatba való 
behajózást előleges mélyszíni mérések 
nélkül meg nem koczkáztathattuk. Ért
hető az a türelmetlenség, mellyel a szá
razra vivő első csolnakra várakoztunk, 
hogy Monroviától másodízben rálépjünk 
Afrika földjére. S ámbár minket egy 
nem mély járású kutter-hajó vitt, mégis 
eltartott egy óráig az út, mert a sok el
dugott homokpad miatt nagy kerülőket 
kellett tenni.

Banana homokos földnyelven fek
szik ; a hollandi kereskedelmi társaság 
árútelepeinek egész sora s egy kis 
franczia árútelep van rajta. A telepek 
sűrű mangrove-bokrok mentén hosszan 
elnyúló néger falú mellett vonúlnak e l ; 
a bokrok közül egyes pálmafák nyúl

nak ki. Banana a szárazföld belsejéből 
érkező termékek fő lerakodó helye. 
Kiválóan nyüzsgő életre bukkantunk 
ottan. Itt a csipejük körül laza kendőt ke
rített vagy zsákot nyakukba vetett öltö- 
zetű négerek, többnyire jól megtermett 
feketés-barnái, alakok, földi mogyoróval 
töltögették a zsákokat, melyekből több 
ezer volt egymásra téve. Egy kru törzs
beli néger ügyelt fel rájuk, a ki ennek 
előtte az emberevés mesterségével foglal
kozott ; midőn megkérdeztük tőle, hogy 
annak idejében melyik testrész ízlett a 
legjobban, visszaemlékezésről tanúskodó 
vigyorgással a felső karjára ütött. 
Amottan gummit és pálmaolajat rejtet
tek a hordók, melyeknek száma tenger 
sok volt. Más térségen a rumos és 
puskaporos hordók, fegyverek, kézi szer
számok, dohány, piperetárgyak, tarka 
keszkenők és minden színű és alakú 
bögrék, fazekak és üvegfélék ütöttek 
tanyát, mindnyájuknak az lévén a 
rendeltetésük, hogy a bennszülöttekkel 
a cserekereskedést előmozdítsák. Lép- 
ten-nyomon találkoztunk a fövenyen 
a patkányok nyomaival, melyekkel az 
árútelep jócskán meg volt áldva.

Elvégezvén a parton Banana föld
rajzi szélességének a Nap magasságából 
sextánssal való meghatározását, neki 
eredtünk a telep mellett elterülő néger 
falú megszemlélésének. A sivár homo
kon hevenyészett viskók nyomorúságo
sak ; közös jellemvonásuk a festői düle- 
dezés; nádfonadékból készültek s alig 
értek olyan magasra, hogy az ember 
tetejükhöz nem verte a fejebubját. Az 
egyikben vígan zajongtak; befurakod
tunk s öt asszonyt láttunk a nyílt tűzön 
halat pirítani. A betolakodó fehérbőrűek 
okozta ijedelmet csakhamar eloszlatta a 
rumos palaczk, mellyel a néger szépek
nek kedveskedtünk. A viskóban szaba
don terjeszkedhetett a füst s a tartózko
dást felette megnehezítette; fő bútorzata 
egyszerű fekvő hely volt, fonott takaróval 
beborítva, melyben nem minden ügyes
ség nélkül mintázott állatalakok voltak; 
továbbá tarka, tört vagy ép fazekak és 
néminemű halászszerszám vala a beren
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dezés. A fekete hölgyek, bár szerfelett 
hiányosan öltözködtek, karjukat, nyaku
kat vastag sárgaréz-gyűrűkkel felpipe- 
rézték, s hogy a cziczomázás szenvedé
lyük, úgy adták tudtunkra, hogy az 
ajándékba kapott aprópénzt röktön ki
fúrták és nyakukba akasztották. Mint
hogy a szűk viskóban az ember szagló 
idegének kelletenél is több kijutott, 
örvendettünk, hogy ismét a szabadba 
értünk. Itt kicsinyke kígyót vettem észre, 
a mint végig surrant a homokon; lekap
tam fegyveremet, hogy lelőjem, de a né
gereknek nem tudom mi okból való tilta
kozó mozdulata megakadályozott benne. 
A kunyhók közt a homokban mindenütt 
férfiak, gyermekek lustálkodtak, munkát- 
lanúl hevertek, míg az alig tizenhárom 
esztendős anyák, csecsemőikkel karju
kon, ott álltak mellettük és makraszárú 
pipából látható élvezettel pöfékeltek. 
Sokszor láthattunk undorító kiütések
től és mindenféle betegségektől elcsúfí
tott négereket, de viszont szemünk elé 
került nem egy olyan is, kinek bőre, 
kivált a hátán tele volt kelevényszerű 
sebforradásokkal, melyeket cziczoma 
gyanánt maguk ejtenek magukon. A 
kiket a sors ruhához juttatott, olykor a 
legfurcsább díszítést eszelték ki. Egy 
vörös sapkás főnök öltözete több össze
varrt tarka zsebkendőből került ki, még 
pedig olyanokból, melyeken a »Reinecke 
Fuchs« egész történetét olvashatta 
volna, ha olvasni tudott volna. Nem volt 
gyér eset, hogy egy magános lajbli vagy 
bársonyzeke volt a tulajdonos összes 
büszkesége ; az eldobott papirosgallért 
röktön nyakukra kötötték, még ha a 
boldog megtaláló ágyékát takaró köté
nyen kívül más ingósággal nem is ren
delkezett. A mangrove cserje nyirkos 
talajában sok lyukat láttunk, melyekbe 
közeledtünkre számtalan ollótlan rák
alakú állatka nyílgyorsasággal osont be. 
Minthogy a láb egyre mélyebben süp
pedt és kétségtelen lázas levegőáram 
sietett üdvözlésünkre, csakhamar hátat 
fordítottunk neki, és a hatalmas hullám
járású part mentén tértünk vissza. Itt 
ismét egy rákféle állatot vettünk észre,

mely gyorsan vágtatott tova a fövenyen 
mint a szél, és a tovarepített futó
homoktól alig volt megkülönböztethető, 
mert színe akár a homoké, szürke. 
Monroviában hasonló rákra bukkan
tunk, csakhogy színe a homok sárga 
színének megfelelően sárga volt. Érdekes 
a négerek halászata a hullámjárásban. 
Ügyes és mozgó fekete alakok mellig 
gázoltak a piszkossárga vízben, kilesték 
az alkalmas pillanatot s ólomdarabok
kal megterhelt vetőhálójukat kidobván, 
legottan alámerűltek, hogy a feneken a 
háló nyílását összevonják. Mindig bő fo
gással, sok hallal és molluszkával tértek 
vissza; a zsákmányt a homokra dobták, 
honnét a puczér fekete-barna gyerme
kek a pörkölő napfényben felszedték, s 
azután fonott zsákba eltették.

Szeptember 3-ikánakreggelén fekete 
hajókalauzt kerítve, elvittük a »Ga- 
zelle« fedélzetére; a vizet folytonosan 
kémlelve, közvetetlenűl Banana fából 
való parti erősítése mellett hajóztunk el, 
hogy alkalmasabb helyen szenet rakhas
sunk hajónkra. A hatalmas hadihajó meg
jelenése nagy nyüzsgést támasztott a 
négerek körében, kik vasmacskán pi
henő két kereskedelmi hajón, egy hol
landi meg egy svéd briggen szállították 
ki és be az árúkat; nemcsak a munkát 
hagyták abba, hanem rövid időre a 
szavuk is elállt, hogy azután öröm
ujjongásban törjön ki. Az árútelep szí
ves tisztviselőitől támogatva, már min
dent elkészítettünk volt a vidék és em
berek lefotografálására, midőn egyszerre 
hire szárnyal, hogy a kapitány a folyón 
fölfelé több napi kirándulást tervez, s 
az expedíczió tagjainak tetszésükre bízza, 
hogy abban részt vegyenek vagy ne 
vegyenek. Értetődik, hogy két kézzel 
kaptunk az ajánlaton, s rögtön megtet
tünk minden készülődést, hogy a »Ga- 
zelle«-ről három napra eltávozzunk. A 
hadihajó sajkáját, azaz egy kis gőzöst, 
melyet a »Gazelle« a fedélzeten hozott, 
érte a szerencse, hogy pórázra fogjon 
egy nagy kuttert, és bennünket a folya
mon fölfelé Bomáig, a legszélsőbb árú
telepig elszállítson. Ez vala az a hely, a
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hol három évvel később Stanley nagy 
műve, az Afrikán való keresztűlutazás, a 
bennszülöttekkel szerencsésen megvívott 
3 2 csata és a folyam borzadalmas sellői- 
vel való diadalmas küzdelem után az 
éhenhalás miatt már-már dugába dűlt 
volna, ha a bomai árútelep tulajdonosai 
neki és kísérőinek idejekorán segítsé
gére nem sietnek. Kirándulásunk az 
utolsó pillanatban majd hogy csütörtököt 
nem mondott, mert a sajka a délelőtt 
folyamán a zászlóállomás tisztét teljesít
vén, azaz a part felmérésében állópont 
gyanánt használtatván, homokpadra ke
rült, melyről csak nagy üggyel-bajjal 
lehetett lekeríteni. Szerencsére semmi 
baja se lett. Midőn megvizsgálás vé
gett kiemelték, kisült, hogy csak a gőz
kazán vízi szellentyűjét tömte tele a 
homok.

A Kongó-expedíczióhoz való készü
lődések érdekes mozzanatok nélkül nem 
szűkölködtek. Mindenekelőtt megostro
moltuk a törzsorvost chininért; az em
ber cognacba önti a port, önmegtagadás
sal nyeli le a keserű folyadékot, s hogy 
ízének nyoma vesszen, pár pohárka 
madeirával öblögeti le torkát. Azután 
mindenki siet szobájába, hogy vadász
szereit jó karba helyezze, s hogy a benn
szülöttekkel való cserekereskedés czél- 
jából néhány értéktelen tárgyat felkutas
son. A kiknek forgópisztolyuk nem volt, 
legénységi forgópisztolyt kaptak és a 
vele való bánásmódra is megtanították 
őket. A kíséretet tevő matrózokat szin
tén felfegyverezték. A zoológus rendezi 
borszeszes üvegeit, hogy majd czúszó- 
mászó állatokat tegyen beléjük; a törzs
orvos, mint afféle botanikus, kikészíti a 
gyűjtött növények számára való szárító 
papirost; a fotográfus se hagyja a maga 
szerszámait. A gőzsajkába ült a kapi
tány, a törzsorvos, az expedíczió két 
tagja, a kapitány szakácsa, két fűtő, egy 
kormányos s egy kongóbeli fekete hajó- 
kalauz, a vontatott kutterbe pedig a 
többi négy tag, öt tiszt és hat matróz 
fedezetűi. Azonkívül vittünk magunkkal 
élelemtárt, itallal, élelmiczikekkel és szük
séges szerszámokkal megrakott kosara

kat és több hordó vizet, mert a Kongó 
vize élvezhetetlen.

Délutáni két órakor útnak eredtünk 
és a partok mellett elhajózva láttuk, 
hogy a meddig csak elkeverődött a 
sós víz az édessel, merőben sűrű man
grove őserdő fedé azokat; a gyökerek 
a vízből magasra kinőttek, hogy a dús 
levelű, sötét lombozatú fa levegőbeli 
gyökereivel össze-vissza bonyolódjanak. 
Magasan keringett felettünk az angola 
keselyű. Papagáj-csapatok rikácsolva 
húzódtak a folyam fölött. Kis úszó szige  ̂
tek vonúltak el mellettünk, és ha a jobb 
part mentén haladtunk, a nagy távolság 
miatt alig vehettük ki a balt. Szorgal
masan vadásztuk az említett keselyűt, 
melynek néger neve bemba, portugál 
neve pedig basanigue, és több példányt 
elejtettünk belőle. A Kongó mellékének 
ez a legfelötlőbb szárnyasa. Egész na
pon át látja az ember, hogy sasra emlé
keztető repülése közben, zsákmányt ku
tatva, mint lebeg a folyam fölött; csak 
estefelé telepszik le társaságban a ma
gas fák csúcsára, hogy napkeltével 
visszataszító károgással ismét a magasba 
szálljon. Az öreg keselyűnek fehér és 
fekete a tollazata, a fiatalé barna. Ha 
az ilyen madár a magasból a vízbe 
bukott, sietni kellett hozzá, mert a Kon
gót számtalan krokodilus népesíti. A 
piros farkú, szürke papagájokból golyó
val sem ejthettünk el, olyan maga
san repültek. A part egyik helyén, mely 
kevésbbé sűrűn látszott benőttnek, meg
próbáltuk a kikötést. Minthogy a csol- 
nakok a gyökérfonatok miatt nem fér
kőzhettek elég közel a parthoz, egy 
kicsikét lábolni kellett a vízben. Azonban 
a magas mangrove gyökereken való, rend
kívül fárasztó fel- s alákapaszkodás, 
mely gyakori gyökértörés esetében ko
moly aggodalomra adott okot, az ős
erdőnek áthatatlan volta és a hiú 
remény, hogy tisztásra érünk, nem so
kára arra bírt, hogy visszatérjünk és 
izzadó homlokkal keressük fel a csol
nakot.

Mihelyt beköszöntött az éj, meg
állapodtunk, kivetettük a vasmacskát s
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eloltottuk a világot, hogy a Kongó tor
kolati kalózokat oda ne csaljuk. Meg
jegyzendő, hogy ezek a kalózok egy 
évvel azután, hogy egy angol hajó le
génységét megrohanták és megkínozták, 
az angoloktól kemény leczkét kaptak, 
mert faluiknak egész sorát teljesen fel
perzselték. De ha a sajka nem is, annál 
inkább elárúlhatott bennünket a víg 
hangulat, mely a pompás ízű vacso
ránál mindnyájunkon erőt vett, és a 
rajnai bor meg az erlangeni sör hatá
sától vidám német dalolássá fokozódott, 
mely hihetőleg első ízben zavarta meg 
itt az őserdő éji csöndét. Miután a 
tányérokat, poharakat és evőeszközöket 
valamely támadásra kész krokodilustól 
való nem minden aggodalom nélkül 
megmosták, mert ezek az állatok leg
inkább éjjel mennek zsákmányolni, éjjeli 
tanyává alakítottuk át a két járóművet. 
Minthogy âz egen sűrűn ültek a fellegek 
és a fullasztó rekkenő hőség vihar 
közeledtét jelezte, a még fennmaradt 
vitorlákat kifeszítettük; s azután kinek- 
kinek az volt a gondja, hogy ez alatt a 
fedél alatt, szorosan egymáshoz lapulva, 
evezőkön és vizes hordókon hogyan 
talál nyugalmas tanyát. Az éjjeli szállás 
kérdését a leggyakorlatibb oldalról fogta 
fel egy fiatal tiszt, ki a kutter két árbocza 
közt hintaágyat feszített ki, és akár va
lami Kongó főnök, úgy nyugodott benne. 
Mielőtt elhangzott volna a csendre intő 
parancs, a kapitány a kutter orrára 
és tatjára őrül egy tisztet és egy 
matrózt rendelt, másfélórai felváltással, 
egyrészt, hogy a kalózokra vagy a tá
madni vágyó krokodilusokra őrköd
jenek, másrészt pedig, hogy a vasmacska 
tartósságát ellenőrizzék, mert ha az ár 
észrevétlenül elvisz az őserdő felé, a 
következmények beláthatatlanok lettek 
volna. A trópusi eső nem sokáig vára
tott magára, s mintha csöbörből öntöt
ték volna, úgy hullott alá, de azért ha 
át is áztatott mindent, mi mégis kapva 
kaptunk rajta, mert hűsítő és üdítő volt 
a hatása. Alvásról persze szó sem lehe
tett. Szerencsére minden támadástól 
mentek maradtunk és csak hébe-korba

hallottuk a krokodilusok panaszos, a kis 
gyermek nyögéséhez hasonló jajszavát. 
Végre egész éjen át be nem húnyt szem
mel pillantottuk meg a pirkadó verő
fényes reggelt, és sok újat és érdekest 
vártunk tőle. Nagyon nevetséges volt a 
csolnakban az öltözködés, kivált egye
seknél, mert a csolnakból egész fejüket 
bemártották a vízbe és törülköző hiányá
ban a zsebkendőbe törülköztek, melyet 
azután a Napon szépen kiszárítottak. 
Nemsokára működni kezdett az élelem
tár, mely azonban jobban kedveskedett 
füstjével mint sikerűit kávéjával. Kár
pótlást kellett keresni a sörben és a 
sonkában, s bár az utóbbi kellemetlen 
illatot árasztott, egyeseknek mégis pom
pásan ízlett.

Ismét felfelé haladtunk a folyamon, 
és kecsegtetett a remény, hogy dél télé 
elérjük a Bananától mintegy 30 tengeri 
mérföldre eső Puerto da Lenha árú
telepet. A növényzet változatosabb színt 
öltött és lassanként elkezdett rit
kulni ; mindenfelé láttunk borpálmákat 
s árnyékukban gyakran néger telepeket; 
láttuk továbbá az óriás majom-kenyérfát 
(Adansonia) hosszú, ugorkához hasonló 
gyümölcseivel. Hébe-korba el-elvált egy- 
egy csolnak a parttól, hogy sietve keres
sen fel valami rejtett zúgot, vagy nagy 
sebesen tova iramoljék a folyón. Kilencz 
órakor elragadó pálmatisztáson kötöt
tünk ki, hogy vadásszunk, növényeket 
gyűjtsünk; azonban váratlanúl meghábo- 
ríttatánk, mert a mechanikus ejtette 
lövésre az erdőből nem sejtett benn
szülöttek vad kurjogatása üté meg fü
lünket, s lövés dördült el ellenünk, mire 
síri csend következett. Abban a hiszem* 
ben, hogy valamelyikünket megtámadták 
a bennszülöttek, kapitányunk vezérlete 
alatt tüstént a lövés irányába indúltunk, 
futó lépésben szeldelve a tisztást, mert 
a rejtekből minden pillanatban érhetett 
bennünket nyíl. A nélkül, hogy emberi 
lényre akadtunk volna, végre banana ül
tetvények közt elterülő, nyomorúlt nád
viskókból álló faluba értünk, mely teljesen 
kihalt vala; csupán egy madzagra kötött 
malaczot hagytak vagy feledtek itt a
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bennszülöttek. Az egyik viskóba íjjat és 
nyilakat, rabszolgalánczot és fetiseket, 
azaz különös alakú bálványképeket lát
tunk. Mivel a távolban gyakran láttunk 
fekete alakokat elsurranni, éreztük, hogy 
az egész idő alatt szemmel tartanak, 
azért valamely érdekes etnográfiai tárgy 
annektálásától tartózkodtunk. Azután 
visszasiettünk csolnakainklioz, és öröm
mel tapasztaltuk, hogy mindnyájan meg
vagyunk. Ismét jókedvvel füstölgött a 
kis gőzös a folyamon fölfelé; de midőn 
még egy tekintetet vetettünk oda, a hol 
kikötöttünk volt, a helyet legnagyobb 
csodálkozásunkra bennszülöttekkel el
lepve találtuk. Tábori szemcsővön jól 
kivehettük, hogy a többség puskával van 
felfegyverezve. Itt találkoztunk az »In
dustrie« brémai briggel, mely Bomából 
jött és bennünket örömteli »Hurrá«-val 
üdvözölt.

Délben kikötöttünk a Puerto da 
Lenha hollandi árútelep előtt, mely an
gol, franczia és portugál árúházakkal a 
folyam egyik mocsaras szigetén fekszik. 
A banánoktól és a folyam tükrébe 
kaczéran kandikáló pálmáktól beszegett 
árútelep, hatalmas négerek igazgatta 
csolnakjaival és sajkáival, leírhatatlanúl 
szép volt. Maas úr, egy fiatal hollandi 
s a kereskedői ház ügynöke, szívvel- 
lélekkel üdvözölt és legottan spanyol 
borral fűszerezett falatozásra hivott meg, 
melyet siettünk elfogadni, mert nagyon 
kapóra jött. Maasúrat, ámbár fiatal éveit 
éli, a sok láz úgy megviselte, hogy olyan 
rossz színben volt, mint valami roskatag 
aggastyán, s mi bizony őszintén meg
sajnáltuk. Az árútelep udvarán sajátságos 
látnivaló ötlött a szemünkbe. A közeli 
czölöphöz kötött súlyos lánczzal a nya
kán ott ült egy néger a házul szolgáló 
tonna előtt, és eltompúltságában béké
vel tűrte, hogy a camera obscurát ráiga
zítsuk és őt lefotografáljuk. Ő kegyelme 
úgy került a fatális állapotba, hogy 
régiben betört az árútelepbe, de rajta 
vesztett, s afrikai jogszokás értelmében 
legazonnal lánczra verték. Ki volt rá 
mondva az ítélet, hogy később szabadon 
bocsátják, de ügyelni fognak rá, és ha

még egyszer betör, mint rabszolgát más 
árútelepnek eladják. Midőn a fekete 
Diogenesre épen rászegesztem a képíró 
készüléket, a mechanikus ő kegyelme 
bohókás humorával fura jelenetet rög
tönzött. Vörös sapkájú, ágyékát kötény
nyel fedő hórihorgas főnök kiséretében 
jött elém, és midőn ránéztem, a leg
mélyebb tisztelettől áthatottan kezdett 
hajlongani. A következés az lett, hogy 
a főnök szintén meghajtotta magát előt
tem, kétszer keresztbe illesztette velem 
a karját s végűi megölelt, nyilván annak 
jeléül, hogy magához hasonló szőrűnek 
tekint. Minthogy a négereket rendesen 
visszataszító foghagyma illat veszi körül, 
bizony köszönet helyett eláldogattam 
magamban a mechanikust a megtiszte- 
lésért. A főnölE taglejtésekkel értésemre 
adta, hogy a lebilincselt négert felszaba
díthatom, és később, midőn az árú
telepből való három néger fiút fotogra- 
fáltunk, a legnyájasabban iparkodott 
értésünkre adni, hogy a három gyermek
nek boldog apja épen ő. Az árútelep 
fekete hölgyei csak kedvetlen-kelletlen 
hagyták a készüléket magukra beállít
tatni, és tarka ál tál vetőjükben, lesütött 
szemmel, mezítelen lábbal ugyancsak 
furcsa képet tártak a szem elé.

Két órakor ismét útra keltünk, s 
Maas úr is hozzánk csatlakozott; új hajó- 
kalauzt is fogadtunk, mert itt a Kongó 
nagyon el van fövenyesedve.

A parti tájék jelleme megváltozik 
itten; a fa gyérülni kezd helyét a 
nád meg a papirusz-fű foglalja el, 
melyből csak egyes legyező levelű pál
mák és májomkenyérfák kandikálnak ki. 
Az uralkó forró évszak miatt a sza
vanna magas fűve nagyobbára aszott 
és több helyen le volt égve. Fehér 
kócsagok, tarka borsevők vagyis tuká- 
nok, fekete-fehér foltú jégmadarak és 
egész halom fecske élénkítették a folya
mot. Azért azután az egész délutánt szen
vedélyes vadászással töltöttük el. Útköz
ben a kalauz a Kongó egy mocsaras és 
buja náddal teli öblére figyelmeztetett, 
melyben nem régiben öt néger lett 
a krokodilusok áldozata, felfordúlván
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csolnakuk. Mi egyetlen egyet sem vehet
tünk észre ez állatokból, pedig mind
egyikünk égett a vágytól, hogy a 
czudaroknak golyót repítsen az agyukba. 
Időközben leszállt az est, s kilátásunk 
volt rá, hogy a második éjszakát is ott 
töltsük a folyamon, mert Bomát csak 
másnap lehetett elérni. Nem számítva az 
elviselhetetlen forróságot, az éjszaka 
csendes és szép vala; a trópusi mennybol
ton szelíden világított a Hold. Számtalan 
világítóbogár, akár a csatangoló bolygó 
tűz, rajongott körül. A folyam alattomos 
homokpadjai miatt nagy kanyarodáso
kat kellett tennünk, de azért szakadat- 
lanúl haladtunk. A legnagyobb éberség 
mellett is zátonyra kereltünk, de csak
hamar megszabadultunk tőle. Ezen a 
tájon hajóztunk el a mennykő vagy 
Taololi Umsasa és az átellenes parton 
levő fetis-szikla, egy sziklakapu marad
ványa mellett, melyet a belső magas 
fensíkról érkező folyam a tenger felé erő
szakkal vájt. Végre szeptember 5-ikének 
reggelén szemünkbe ötlöttek a hegyes, 
szavanna-szerű térszínen a Kongó jobb 
partján fekvő Boma árútelep fehér tetői. 
Számos néger gyűlt a partra és kiván- 
csian leste kiszállásunkat; sok fekete 
szépség tartózkodás nélkül végezte a víz
ben reggeli toilette-jét. Mivel a csolna- 
kok nem álltak meg a part közelében, 
egy részünk ingó sajkákon, másik részünk 
tagbaszakadt néger legények hátán érte 
el a partot.

Boma jóval egészségesebb helyen 
fekszik mint Puerto da Lenha, de mégis 
csak 14 lábnyi mély járású hajók keres
hetik fel. Egy fiatal igazgató, Oldenburg 
úr alatt álló hollandi árú telepen kívül 
találtunk itten még angol, franczia, 
portugál és braziliai árútelepeket is. A 
konyhai czélokra való buja ültetvények
től körülvett árúházak közt egy nagy 
Adansonia van, melynek kerülete 37*5, 
és magassága körülbelül 70 láb. Rövid 
vadászatot tartván a körül levő mocsa
rakban, mikor a hozzáférhetetlenség 
miatt több pompás elejtett madarat ott 
kellett hagyni, a barátságos reggelinek 
elköltése után, 9 órakor, matrózaink

és számos néger kiséretében kirándul
tunk a vidékre, hogy a környék falvait 
és lakosait megismerjük, továbbá, hogy 
leopárdokra, antilópékra és majmokra 
vadásszunk. Kár, hogy az utóbbi tekin
tetben semmit sem nyomoztunk ki, 
minek oka nyilván abban rejlett, hogy 
az út nagyon is élénk volt a feketéktől, 
kik épen ezen a napon Bomába jártak 
a vásárra.

Embermagasságú nád közt haladva, 
csakhamar halmos tájékra értünk, mely 
gyakran festői részleteket tárt a sze
münk elé. Mindenek előtt Chimpfuta 
nevű faluban állapodtunk meg, mely
nek fejedelmét Kikila néven nevezik. 
Nagyon barátságosan fogadott, több 
fétist megmutatott, melyek czondra ké
pében ott függtek a fákon, és meg
hívott, hogy az út fáradalmait gondosan 
elkészített fekvőhelyén pihenjük ki.

Nyomorúságos egy falú volt ez a 
falú, és félénk lakosaiból alig láthattunk 
egynéhányat.

A pörkölő napon ismét tovább 
ballagtunk Sinda nevű nagyobb te
lep irányában, melynek főurát M’Dunda- 
nak hívták. Itt a négerek, nem tudni 
hol, egy kis ágyút kerítettek, melynek 
nem volt talpa; azért, midőn tisztele
tünkre buzgón durrogattak, az ágyú 
csöve kecsesen ide-oda ugrándozott. A 
falú barátságos ligettől volt körülvéve, a 
melyben piros csőrű szürke pintyek csi
cseregtek s mint verebek ide-oda szállin
góztak. Az alacsony kunyhóknak több
nyire előre ugró ereszük, a benszülöttek 
nyelvén szombrá-jók volt, melyek alatt 
rendesen különféle fetisek vannak fel
állítva. Az egyik közülök szerfelett ér
dekelt, mert felső részében kalpagos, 
tollas magyar mágnásra hasonlított, míg 
alsó része csupa merő tarka rongy 
volt és alapzata kis puskaporos hordócs
kából került ki. Úgy látszik, hogy vala
melyik afrikai burgonyaféleből van 
faragva. Lehet, hogy ez a fétis Magyar 
Lászlóra vezethető vissza, ki az ötvenes 
években itten élt, a bihéi néger fejede
lem leányát feleségül vette, a kivel sok 
elefánt- és tigrisvadászt kapott hozo-
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mányúl, és a kivel érdekes kiránduláso
kat tett Afrika belsejébe. Egy másik 
fétis a házereszről lefüggő rongy volt, 
rajta kis csengettyűvel. A legbecsesebb 
fétist mégis a szabadban, egy kis térecs- 
kén pillantottuk meg. Lehet 3 láb ma
gas, fából durván volt kifaragva és olyan 
kedves, vicsorgó pofát szabott kioltott 
nyelvével, hogy tüstént kezdtem leraj
zolni. Kiváncsian vett körül a nagyon 
is hiányosan öltözött tömeg, különösen 
a fekete szép nem, és nagy figyelem
mel kisérte szándékomat. Mihelyt a kép 
a torz eredetire hasonlított, a társaság 
bohózatos örömujjongásba és tapsolásba 
tört ki, mely mindnyájunkat eléggé 
mulattatott. Teljesen dugába dűlt abbeli 
kísérletem, hogy akár ezt a fétist, mely 
községinek látszott, akár mást birto
komba kerítsek ; a négerek taglejtéssel 
értésünek adták, hogy ilyen tettért az 
Isten ok ve tetlenűl halállal sújtaná őket. 
Elmondották nekünk, hogy a négerek 
védőszentjeiket néha el is agyabugyál- 
ják, ha a hozzájok fűzött várakozás
nak meg nem felelnek, továbbá, hogy, 
a mikor rosszat akarnak elkövetni, el
dugják fétiseiket, hogy azok róla ne 
szerezhessenek tudomást Meglepett, 
hogy kiséretünk négerjei kigunyolták az 
itteni fetiseket. Valószínű, hogy a házi 
és községi szentek választása az egye
sek külön ízlésétől függ, s hogy az a 
nevetés ennek az ízlésnek kritizálását 
és kigúnyolását jelentette.

Árnyékos szombra alá telepedtünk 
le ebédelni, elköltvén a megmelegített 
konzerveket és a tüzes spanyol bort. 
Megízleltük az úgynevezett négerkenye
ret, melyet fehér, szétdörzsölt gyökér 
(Mandiocca) lisztjéből készítenek, és 
a mely egészen közömbös ízű volt. 
Sinda környékén táplálékul szolgál
nak továbbá a papaja-fának dinnye- 
szerű gyümölcsei, a belföldi borsó, 
batatasz, a jamsz, a banánok és a na
rancs.

Ismét körénk sereglettek a falú 
fekete szépei, kiknek ágyéktakarójok 
rövid volt ugyan, de kezükön és lábukon 
annál több volt a sárgarézgyűrű. Egy

kis fekete világpolgárnak, a kit a tom
porán nyargalva vitt az anyja, oda nyúj- 
tám kezemet, s az isten adta olyan sikol
tozásra fakadt, hogy csak fényes garas
nak a markába csúsztatása segíthetett 
rajta. A legtöbb asszony kényelmesen 
szipákolt makrapipájából, melynek szára 
olykor-olykor gyönggyel volt körülvéve. 
Szereztünk íjjakat, asszagaikat — lánd
zsákat — , pipákat, csak fétist nem, mint 
már említém.

Ebéd után czélba lőttünk a kiürült 
palaczkokba, és gyönyörűség volt nézni, 
hogy a lövésre legazonnal szétpattant 
palaczk mekkora ijedséget támasztott 
a sokaságban.

A visszatérést nagy zene-bona előzte 
meg, mert a négerek nem tudtak 
megegyezni abban, vájjon tiszteletünkre 
ne tegyenek-e megint néhány lövést az 
üdvözlő ágyúból; végre diadalt ült a 
durrogató párt. A visszatérésnél meg
változtattuk az irányt és mindenekelőtt 
felkerestük Mavuanga főnök Chinculo 
nevű faluját. Itt megvendégeltek pa- 
laczkalakú tökből való edényben pálma
borral, mely hűsített ugyan, de kissé 
csípős ízű volt. A falún kívül több halmot 
láttunk, melyek mosdómedenczék, faze
kak, palaczkok és poharak törmelékeivel 
voltak fedve és a bennszülöttek ugyan
annyi sírját jelezték.

Elhagyva a M’Gobo telepet, hol a 
főnök vörös zekében és görbe karddal a 
kezében büszkén sétálgatott fel s alá, el- 
étrük a pálmafák alatt kedvesen elterülő 
Laonda falujába, melynek főnöke, Juca 
uram, nem nagyon kérette magát, hogy 
nekünk a szimbella nevű néger tánczot be
mutassa, melyben örege, ifja résztvett, s 
mely a tomporok szeszélyes kimarjítá9á- 
ból állt. Két néger gondoskodott a ze
néről, kik a ráhangzó szekrény gyanánt 
működő ládára illesztett négy vagy öt 
rugalmas pálczikán szerepeltek részint 
a pálczikákat megrezegtetve, részint a 
láda huros felszinét, kezükkel vagy 
késnyéllel ütve, miközben a tánczoló 
sokaság egyhangú énekével gyakorta 
belevágott. Itt láttunk több pirosra fes
tett arczú leányt, kik bizonyos időre
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ezzel tették magukat felötlővé. A táncz 
annyi élvezetet szerzett minekünk, hogy 
tüstént több üveg rumot ajándékoztunk 
nekik, melytől azután az uralkodót meg
illető elsőségi jog alapján először a főnök, 
utána az alattvaló csőcselék rúgott be.

Végre elértük a Munigolombe kerü
letet, melyben kicsiny volta mellett is 
nyolcz Kongó király — legalább ők így 
nevezik magukat — uralkodik. Sok 
pompás tollazatú harkályt, továbbá egy 
sólymot lőttünk, és teljesen elcsigázva, 
esti hét óra tájban állítottunk be az árú
telepen. Mikor ott ültünk a hollandi 
telepen a dús vacsoránál és javában 
beszélgettünk a napi tapasztalatokról, 
a mennyezetről hirtelen két nagy gyík 
pottyant le tányérom mellé, melyek 
nem mondhatnám, hogy nagyon fel
lelkesítettek volna, de annál inkább a 
zoológust, ki csak azt sajnálta, hogy a 
megrémült állatokat miért nem csíptem 
nyakon. Az éjjelt ezúttal a szárazon töl
töttük, és bizony a folyamon álmatlanúl 
töltött két éjszaka után nagy volt a mi 
örömünk, hogy az árútelep mennyezetes 
ágyain kipihenhetjük fáradalmainkat. 
Persze, hogy megfeledkeztünk a gyötrel- 
mes moszkitókról, meg a falakon sétáló 
nagy százlábúakról, és a minden zeg- 
zugot, még a csizmát is felkereső patkány
hadról, mely különösen nagy számmal 
bújt elő tiszteletünkre. Ugyanezen az 
éjszakán egy néger suhancz megpróbál
kozott azzal, hogy a fonott falon át az 
egyik tiszt óráját elemelje; csakhogy 
tetten kapták, s az árútelep vezetője 
legottan lánczra verte.

Másnap jókor reggel összegyűltünk 
a kis hajóknál, hogy Bomának és az 
ottani barátságos európaiaknak »Isten 
hozzád«-ot mondjunk. Az árútelep üd
vözlő lövései kisértek lefelé vivő utun
kon, míg csak a telep pompás és a hát
térben kiterjeszkedő hegyes vidékével a 
szem elől el nem tűnt. Folytonosan 
méregetve a folyam mélységét, már 
három óra múlva elértük Puerto da 
Lenha-t, és nagy örömünkre megpillan
tottuk a vasmacskán pihenő »Gazelle«-t, 
mely bár 20 lábnyira mélyen járta a

vizet, Bananából mégis útnak mert in
dúlni, és szerencsésen meg is érkezett. 
Sebtiben felkerestük szobáinkat, hogy 
külsőnkön alaposan változtassunk, és a 
gyűjtött kincseket megfelelően elhelyez
zük ; ezeknek megtörténte után a tisztek 
társaságában jókedvű ebédre gyűltünk 
össze. Ebéd után a kapitány vadászatot 
rendezett a Kongó számos öblébe, 
melyre engemet is meghívtak. Előttünk 
haladt egy néger csolnak a néger kalauz
zal, utána következett a »Gazelle« gigje 
a kapitánnyal, a zoológussal, botanikus
sal, Oldenburg úrral és velem.

Csodálatos egy élet van az ember
magasságú fűvel benőtt nádas szigete
ken. Hogy a kép hatása fokozódjék, a 
hajókalauz több ilyen szigetet felgyúj
tott. Az apró madarak raja szárnyra 
kélt a sistergő lángok elől, míg az égő 
nádas fölött zsákmányt szomjuhozva 
kóválygott az angola keselyű. A lángok 
világospiros, majd bibor, végié ibolya
színt váltva, öltögették nyelvecskéiket 
a magasba, s nádszár nádszár után 
recsegett. Komoran vált el a leégett 
rész a nyugodt víztükörbe festőien kan
dikáló élénk tűztengertől. Elejtettünk 
több jégmadarat, melyeket a négerek 
csak futva hozhattak ki a sekély vízből, 
mert az egész környék hemzsegett a 
krokodilusoktól. Hogy mégis vajmi ke
veset láttunk belőlük, mint dugják ki 
fejüket a vízből, az onnan van, mert 
megpillantásukkor a négerek rend
szerint pokoli zajt csaptak. Az árú
telepen kivált éjjel féltek a krokodilu
soktól, hol nagyon támadóan szoktak 
fellépni, és nem egyszer föl se véve 
a különböző riasztó szereket, egy-egy 
disznót vagy kecskét elrabolnak. Egy. 
helyen a vízi ló óriási lábanyomára buk
kantunk, mert ez is gyakori ezen a 
tájon, csakhogy nappal többnyire ott 
csücsül a magas nádasban és csak éjjel 
jár ki legelészni.

A felkeresett szigetek közül az 
utolsónak, egyúttal a legnagyobbnak 
erdőségéből a kakuk szava, a galambok 
turbékolása és a papagájok csacsogása 
hallattszott; ugyanebben nagyon érdé-
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kés gyümölcsöt találtunk, mely a földi 
epernek narancs nagyságúvá növő mássa 
volt, s arra színével is nagyon ráütött, 
íze emlékeztetett a vadalma ízére; 
azonban a megízlelésnél nem vittük 
tovább, mert a botanikus sem ismerte 
a gyümölcsöt. A parton magános né
ger sírhalmot is találtunk, melyen 
ismét fel volt halmozva a jellemző fazék
cserép, és a mely dorongokkal durván 
be volt kerítve és egymásra rakott puska
poros hordókkal díszítve. Ezen a szige
ten szintén tüzet rakott a kalauz, a mi, 
úgy látszik, különös szenvedélye.

Visszatéréskor a hosszú evezőket 
rövidekkel váltottuk fel, hogy lehetőleg 
csendben evezzünk be az öblökbe. Az éj 
leszállásakor valóban meg voltunk le- 
petve, miként kezdett körülöttünk eleve
nedni minden. Úgy tetszett, mintha az 
erdőnek, a fűnek szeri-száma nélküli la
kója volna ; itt kakukolt a kakuk, ott csi
cseregtek a szövő madarak ; mindenütt 
zúgás, röpkedés, rikácsolás, hogy a va
dász, noha fegyverének legyét rég nem 
látta már a sötétségtől, mégis minden 
figyelmét összpontosította, hogy valamit 
kinyomozzon. Sötét éjjel kerültünk vissza 
a »Gazelle«-ra.

Majmot és kigyót a szabadban, úgy 
szólván, nem is láttunk. A gorilla, a né
gerek nyelvén pongo, állítólag a csim
pánzzal egyetemben Bomától pár napi 
járó földre, a Majumbe erdőségében 
található. Egy fekete arczú, kékes-fehér 
baj szú és sárga barkójú vörhenyes-barna 
kis majmot gyakran láttunk a négerek
nél megszelídítve; két darabot szerez

tünk is belőle, melyek nagyon bizalma
sok voltak. Chameleon, gyík, skorpió, 
százlábú és kígyó tengersok van az 
alsó Kongón, különösen az esős évszak
ban. Oldenburg úr mondja, hogy ő 24 
lábnyi óriás kigyókat is lő tt; különben 
ezektől a bennszülöttek nem félnek. 
Termeszeket az ő kúp- és gombaalakú, 
két láb magas építményeikkel eleget 
láttunk és számtalan hangya is mindenütt 
bőven volt.

Szeptember hetedikének reggelén, 
miután a hajóról Puerta da Lenha pom
pás fekvésű képét lerajzoltam, és né
mely etnográfiai tárgy, egy néger dob 
is, a szárazról a hajóra került, »Isten 
hozzád «-ot mondtunk e helynek is, s 
míg a »Gazelle« fenségesen úszott 
lefelé, a fedélzet hajói az árútelep 
taraczkjainak harsogva feleltek, és a 
matróz zenekar a portugál nemzeti him- 
nust játszotta. Megkapó pillanat volt ez 
a Kongón, a trópusi őserdőnek köze
pette. Délben a torkolatra érkezve, egész 
sereg játszadozó delfinre bukkantunk ; 
csolnakon felkerestük még a Bananá- 
nak átellenében fekvő Shark-point-ot, 
(czethal-pontot) s több egészen meztelen 
néger családot találtunk ott, kik halá
szattal foglalkoztak és kunyhók helyett 
fonott kalibákat építettek; ugyanott az 
1858. évi Kongó-expedíczióangol tagjai
nak több sírjára bukkantunk, kiknek 
egy részét a folyam, más részét a lázas 
betegség döntötte sírba. Minket szeren
csére semmiféle szomorú emlék sem 
fűz a pompás Kongóhoz.

W e in e k  L ászló.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A v i p e r á k  f o g s á g b a n . Az iroda
lomban alig két-három eset van fel
jegyezve, hogy a viperák fogságban hosz- 
szabb időn át éltek és táplálkoztak volna. 
H e r m á n  O t t ó  a szarvas viperáról 
(Vipera cerastes) tett közzé érdekes

adatokat* F. P r o s t  az Isis 1885-ik 
évfolyamának 52-ik számában azt írja, 
hogy viperái az ő vivariumában ettek ;

* Term. tud. Közi. XIV. k. 3 5 7 —3 6 1 .1.
1882.

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



APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 3 8 5

még pedig holt egereket is nyeltek el. 
Külömben Prost nem említi, hogy mi
féle viperái voltak, de a mennyiben 
a »Vipern« elnevezést használja, azt 
hiszem, hogy a Vipera ammodytes Dum. 
Bibr. fajjal van dolgunk. Az én észle
leteim a Pelias derűs Merr.-re vonat
koznak.

H. L a c h m a n n  ugyancsak az 
Isis 1886-ik évfolyamának 15— 19-ik 
számában hosszabb értekezést tett közzé, 
melynek végén a következőket mondja: 
A viperák (Kreuzottern) hosszabb időn 
át fogságban való tartásra nem alkal
masak, a mennyiben csaknem sohasem 
vesznek magukhoz eledelt; ha mégis 
előfordul reá eset, az bizonyára kivétel, 
mely felette ritka. A »Zoologischer 
Garten«/* valamint az Isis 40-ik számá
ban már közli, hogy viperái ettek, de 
közelebbi adatokkal nem szolgál.

Az ilyen esetek mindenesetre a 
ritkábbak közé tartoznak. Egy ilyennek 
szemtanúja már az 1885-ik év nyarán 
voltam a budapesti József-műegyetem 
állattani szertárának terrariumában. Ne
vezett év nyarán ugyanis K r i e s c h 
tanár tíz viperát — Pelias derűs Merr. — 
szerzett, melyeknek alkalmas lakást 
rendeztünk be. Állt az egy körül
belül 2 méter hosszú, 1 méter széles 
és 1 méter magas vivariumból, melynek 
oldalait üvegtáblák alkották; a fedelét 
szintén üvegtáblák képezték, de a közé
pen egy meglehetős sűrű rácsozat volt el
helyezve, hogy a kígyók elegendő leve
gőt kapjanak. A vivarium aljára körül
belül 2 ujjnyi vastagságban homokot 
szórtunk s annak közepére néhány darab 
mésztufifot akként helyeztünk el egymás 
mellé, hogy alá is bújhattak. Ez volt 
viperáink lakóhelye, melyet az udvaron 
álló nagy terrariumba helyeztünk, a 
melyben különben számos kígyó (Zame- 
nis, Tropidonotus, Coronella stb.), vala
mint békák, teknősök, gyíkok s másféle 
állatok vannak.

Forró nyári napokon a viperák reg

* Zoologischer Garten, X XVII. évf.
7 . sz., 2 2 6 . 1.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

gél 9— 10 órától délutáni 4 — 5 óráig 
kint hevertek mozdulatlanúl a köveken, 
naplementekor mozogni kezdtek s las
sacskán elsompolyogva, a kövek alá rej- 
tődztek. Ekként viselkedtek mindennap.

A sokaktól már megpróbált, de kellő 
sikerre nem vezetett etetést én is meg- 
kisérlettem. Eczélból egy jó meleg napon, 
úgy déli fél egy órakor először két fehér 
egeret tettem a vivariumba, melyek 
fürgén szaladgáltak össze-vissza. A vipe
rák észrevették a vendégeket, mert 
sziszegésök tisztán hallható volt. Az ege
rek egyike fürge mozdulataival, mitsem 
sejtve az életveszélyről, fölmászott a kö
vekre s a kigyók hátán is megtette sé
táját. A kigyók folytonosan sziszegtek, 
de nem bántották. Az egér ismét lefu
tott a homokon, de alig, hogy leért, az 
egyik kígyó lassan mozogni kezdett és 
szintén lerándúlt a homokra a vivarium 
egyik szögletébe s ott összetekerődzött. 
Kiváncsi voltam a történendőkre; fe
szült figyelemmel várakoztam. Az egér 
folyton szaladgált. A vipera, valahány
szor az egér közelébe jutott, mindig 
élesen sziszeget, de nem bántotta; a 
könnyelmű egér egy izben végre nagyon 
is közel talált menni a viperához, sőt 
testén át akarta útját tovább venni; 
erre a vipera éles sziszegéssel fejét ma
gasra emelve, nyílsebesen vágott az egér
nek és meg is harapta.

Az egér össze vissza futkosott, de fu
tása csakhamar lassúbb lön, lépései inga
dozni kezdtek, elvégre megállt s fel- 
fordúlt. A halál egy órán belül állott be. 
A kígyó a harapás után nyugodtan vi
selte magát, s a tőle 1— 2 dcm.-nyi 
távolságban holtan fekvő egérhez nem 
nyúlt azonnal. Csak később bontakozott 
ki spirális alakjából, nyelvét folyton ki- 
kiöltögetve s fejével a homokban tur
kálva, közeledett prédájához. Hozzáérve, 
fejét kissé fölemelte, az egeret fején 
kapta és nyelni kezdte; körülbelül 
10— 12 perez lefolyása alatt lenyelte. 
A vipera most néhány perczig nyugod
tan hevert, azután lassacskán mozogni 
kezdett s elhúzódott a többi kígyó közé. 
Másnap könnyen felismerhettem meg

2 5
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lehetős vastag testéről, mely később 
napról napra vékonyodott, míg az emész
tés folyamata véget ért.

Az 1885-iki év nyarán nálunk fog
ságban élő viperák közül csakis kettő 
vett magához eledelt, ámbátor a viva- 
riumba tett fehér és szürke egér mind
egyikét megmarták. Azt is megfigyeltem, 
hogy minden vipera csak a saját prédá
ját költi el * A másik vipera, a mely 
evett, az előtte holtan fekvő s másoktól 
agyonmart egereket nem bántotta, ha
nem egy élőt ugyanolyan módon vég
zett ki, mint az fennebb le van írva, s 
azután le is nyelte.

A tapasztalatok arra utalnak, hogy 
a viperák első sorban a mezei egerekre, 
azután a cziczkányokra vadásznak, kü
lönben kis vakondokat sem vetnek meg. 
Vivariumunkban a betett verebeket nem 
bántották; felette nagy szükség esetén, 
a mint mondják, békákhoz is nyúlnak.

A hideg iránt a viperák, úgy látszik, 
meglehetős érzékenyek ; habár télen át 
jó melegben tartottuk őket, megdermed
tek s február havában mind elpusztúlt.

A viperák nálunk Szepes- és Gömör- 
megyében tetemes magasságban is elő
fordulnak ; így a műegyetem gyűjtemé
nyében van egy Pelias bet'us Merr. pél
dány, mely a Tátrából, nevezetesen a 
Poprádi-tó környékéről való, melynek 
tengerfeletti magassága 1792 méter. E 
példányt 1872-ben egy állattani kirán
dulás alkalmával fogták.

F i r b á s  N á n d o r .

H a d i  h a j ó  a z  á l l a t t a n  s z o l g á 

l a t á b a n . A »Rivista marittima* leg
utóbbi számában C h i e r c h i a sorhajó
hadnagy számot ad utazásáról, melyet a 
» Vettor Pisám « nevű hadi hajón 1882 -tol

* L a c h m a n n  észlelte, hogy két 
együttesen tartott vipera közül, mikor az 
egyik egy egeret megölt, a másik akarta 
elkölteni, miért is egész veszekedés támadt 
közöttük, melynek Lachmann úgy vetett 
véget, hogy a másik hivatlan vendéget el
távolította. Ez bizonyára felette ritka eset. 
Másféle kígyóknál azonban, nevezetesen a 
Tropidonotus és Coronella fajoknál a létért 
való küzdelem ilynemű nyilvánulása igen 
gyakori.

1885-ig az olasz tengerészeti minisz
térium megbízásából Földünk körül 
végzett. E kutató utazásnak zoológiái 
eredményét, ha mindjárt dióhéjban is, 
szívesen ismertetem, mivel bennünket 
arra tanít, hogy aránylag csekély áldo
zattal, ha nem is nagyszerűt, de a tudo
mányra nézve mégis sok hasznosat és 
értékeset lehet ebben az irányban is 
teremteni.

Aki a tengernek gazdag állat- és 
növényvilágával csak némileg isme
rős, tudja, hogy mennyi áldozat és 
munka árán lehetett eddigi igen cse
kély ismereteinket is megszerezni; hogy 
nem egyedül az óriási összegeket 
emésztő expedícziók fényes sikere, ha
nem sok apró, olykor talán csekélynek 
látszó adatok oldják meg a tudás ezer
féle problémáit.

Ma, midőn már nem elégszünk meg 
azzal, hogy a szerves lényeket egybe
gyűjtve, csupán csak megnevezzük, 
hanem arra is törekszünk, hogy szerve- 
zetöket és fejlődésöket a legapróléko
sabban megismerjük: az expedícziók 
gyűjtéseinek is ehhez kell alkalmazkod- 
niok nagy területek számos pontjára 
kiterjedniük s czélirányosan végeztet
niük. Ez utóbbit pedig leginkább úgy 
érhetjük el, ha a tengerészek és utazók 
közül lehetőleg sokakat avatunk be 
a gyűjtés és konzerválás módszereibe. 
Miért ne állhatna be béke idején a 
milliókat emésztő hadi hajók közül 
nehány a tudomány szolgálatába ! ?

Így okoskodott az olasz tengerészeti 
minisztérium, midőn 1881-ben a gyűj
tésnek és konzerválásnak jelenleg még 
mindig egyedül álló iskoláján, a nápolyi 
zoológiái állomáson, két tisztje részére 
két fizetéses helyért kopogtatott. A tisz
tek közül az első, ki akiküldetésben ré
szesült, C h i e r c h i a  sorhajóhadnagy 
vala.

S a l v a t o r e  L o b i a n c o ,  a ná
polyi zoológiái állomáson a gyűjtésnek 
és konzerválásnak nagymestere, min
dent elkövetett, hogy honfitársa ne csak 
az olasz nemzetnek, hanem a nápolyi 
állomásnak is dicsőséget és jó hírnevet
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szerezzen. Az olasz kormány a »Vettor 
Pisani« nevű hadi hajót teljesen fel
szerelve, a Nápolyi-öbölbe parancsolta, 
honnét 1882. április 20-ikán indult út
nak C h i e r c h i a ,  magával vivén zooló
gus barátjainak őszinte szerencsekivá- 
natait. Beh sok irigye volt az elindulás 
pillanatában!

Nem egyedül élvezetekben és ta
pasztalatokban gazdag utazásának csábja 
keltette fel irigységünket, hanem az a 
tudat, hogy C h i e r c h i a  az első, ki 
a konzerválás újabb módszerei szerint 
végezheti gyűjtéseit. Tudtuk, hogy gyűj
tött tárgyai nem foszlányokban, nem 
alaktalan tömegekben, hanem későbbi 
beható kutatások végzésére megfelelő 
állapotban fognak beérkezni. Nem is 
csalódtunk. A gyűjtött anyagot ma 
Európának különböző laboratóriumai
ban a legkiválóbb szakemberék dolgoz
zák fel. Mintegy 1600 állatfajt gyűjtött, 
s ezek között nemcsak kifejlődött álla
tok vannak, hanem egyeseknek egész 
fejlődési cziklusa, a fogantatástól a ki
fejlett korig képviselve van gyűjtésében. 
Nemcsak a leheletszerű tengeri állatok, 
hanem azok az érintésre darabokra sza
kadó társas állatok is, melyeket Sipho- 
nophoráknak nevezünk, bőven vannak 
gyűjtésében. S a mi a fő, nem mindent 
hordott össze, a mi keze ügyébe akadt, 
hanem megválogatva a hasznosat és ér
dekeset, a kevésbbé ismertet és az újat, 
tervszerűen alkotta meg gyűjteményét, 
mely beleértve a sok üveget, borszeszt 
és chemiai szert, 2500 liránál többe 
nem került. Ily szerény összeggel ily 
sokat még senki sem létesített. Ebben a 
főérdem határozottan a nápolyi zooló
giái állomást illeti, mely éveken át ki
próbált módszereinek segítségével most 
már olcsón is tud jót előteremteni.

A » Vettor Pisámé a Nápolyi öböl
ből a Gibráltarba, innét a Zöldfoki és 
Kanári szigetek felé haladt, hol hosz- 
szabb időre megállóit és főleg a sík
tengeri, vagyis pelagikus állatok halá
szatával és konzerválásával foglalkozott. 
A Kanári szigetek közelében nagy szám
ban figyelték meg a Glaucus-oknak ne

vezett, rendjel alakú, kristályszerű mez
telen csigákat is, melyeknek a pároso- 
dását. nekik sikerült legelőször meg
figyelniük. Ugyancsak itt hurokszerű 
lágytestű aszczidiákra is bukkantak, me
lyek helyenkint 70 cm. hosszaságot ér
tek el. Innét Brazília felé hajóztak s 
útközben éjjel világító állatok villódzása 
körül tettek megfigyeléseket. A Pyroso- 
má-k okozta világítás időnként oly erős 
vala, hogy a legkisebb betűkből álló 
írást is könnyedén lehetett az éj sötétjé
ben olvasni. Azután Délamerika partjai 
mentében haladtak s átjárva a Mage- 
lan tengerszorost, a keleti partvidéken 
Valparaisoban kötöttek ki, Útközben 
sok érdekeset és nevezeteset gyűjtöttek : 
a többek között a gerinczesek ősatyját, 
az Amphioxus-1 s az egyedül Darwintól 
észlelt Myxine australis nevű őshalat, 
melyek e vidékről egészen ismeretlenek 
valának. Hosszabb ideig időztek a pa
namai kikötőben is, honnét az egykor 
híres gyöngyszigetekre rándultak s szo
morúan konstatálták, hogy a benn
szülötteknek esztelen gazdálkodása miatt 
a gyöngytermő kagylók végképen kipusz
tultak. E helyen egy 9 méter hosszú 
czápát is fogtak, melyet a felvett fény
kép után G ü n t h e r ,  a British Muzeum 
őre, Rhinodon typtcus-mk határozott 
meg. De rájákat is szép számban talál
tak; különös nagyokat a Gallopogos 
szigetek körül, melyek fiaikat a fiahordó 
módjára a hátukon czipelték.

Amerika nyugoti partvidékéről a 
Csendes-tengerbe, a Sandwich szigetekre 
indúltak, honnét 40 napi tanulmányi út 
után Honoluluban és Shangaiba ér
keztek.

A Csendes-tengerben főleg a tenger- 
mélységek életének kutatásával foglal
koztak. P a 1 u m b o, a hajó kapitánya, 
oly hálót szerkesztett, mely a hajó fedél
zetéről kormányozható s tetszés szerinti 
mélységben nyitódik fel és csukódik be. 
Segítségével tehát biztosan meg lehet 
állapítani, hogy a felhozott állatok mily 
mélységből valók. Ezzel lehetett leg
először pontosan megállapítani, hogy a 
leheletszerű pelagikus állatok, különösen
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pedig a Siphonophorák i ooo méternél 
mélyebb helyeken is laknak.

Shangaiból Adenbe hajóztak \ e vo
nalon a tenger öt éjszakán keresztül 
világított. A világítást apró kagylós rá
kok miriárdjai okozták, nyálkát elvá
lasztó potrohmirigyük segítségével.

Végül, három évi kutató utazás után, 
a Vörös-tengeren át ismét Nápolyba 
érkeztek. A kikötőben a zoológiái állo
más derék igazgatója D o h r n  A n t a l  
üdvözölte legelőször a megérkezőket.

D r . Örley László.*

A HALANDÓSÁG CSÖKKENÉSÉRŐL. 

Dr. V a c h e r, a franczia parlament 
tagja, legújabban egy igen érdekes dol
gozatot tett közzé »a halandóság csök
kenéséről a múlt század óta«, melyben 
megmutatja, hogy a halandóság a múlt 
század óta általánosan csökkent. E tény 
meg világosi tására számos bizonyítékot 
hoz fel Európa különböző részeiből. 
Francziaországban a halandóság, L a 
p l a c e  és C o n d o r c e t  szerint a múlt 
században (1770 — 1783) minden 1000 
élőre évenként 34 volt, holott most nem 
több 22-nél. A Corréze-departement 
egyik községében 1775-től 1790 igaz 
évi halandóság 41 volt s most csak 24 ; 
akkor az elhaltak átlagos kora 23 év 
volt, és most 36. Körülbelül ugyanezt a 
számot találták Francziaország más vi
dékeire is. De így van az egyebütt is.

Svécziában igen gondosan vezetik 
a statisztikát már 1740 óta. A múlt 
században az évi halandóság 28 volt, 
most csak 17 ; úgy hogy Svécziában, 
Norvégiával együtt, a halandóság leg
kisebb egész Európában.

Olaszországban Dr. R a s e r i, az 
egészségügyi statisztikai hivatal feje, 
összevetette a régi Lombardiára vonat
kozó számokat; a halandóság 1774-ben 
41 volt, ma csak 28. Még Rómában is 
1794-től 1800-ig a halandóság 39 volt, 
s most (1880— 1885-ig) 27. De legyen 
ennyi elég a példákból.

* Szerencsétlen véget ért tehetséges és 
szorgalmas munkatársunknak egyik utolsó 
dolgozata, melyet halála előtt néhány hét
tel adott át a szerkesztőségnek. S zerk.

Honnan van ez az örvendetes csök
kenés ? Vájjon az orvosi tudomány fejlő
désének kell-e tulajdonítani ? Vacher, 
ki maga is előkelő orvos, nem hiszi, 
hogy ez volna az oka. »Nagy bókot 
mondanak — úgy mond — az orvosi 
tudománynak, midőn ezt az eredményt 
neki tulajdonítják, holott az érdem nem 
az övé, hanem az egészségtané. Ha pl. 
azt mondják, hogy 1660-ban a párizsi 
Hőtel-Dieu kórházban a gyermekágyas 
asszonyok negyede elhalt, holott most 
a huszada sem hal el, erre azt vála
szolom, hogy ehhez az orvoslásnak 
semmi köze sincs; mert elegendő volt 
a régi Hotel-Dieu-t restaurálni, termeit 
az egészségtan követelményei szerint be
rendezni és a betegeket egymástól el
különíteni, hogy a halálesetek száma 
apadj on«.

Igen nagy fontosság tulajdonítandó 
a himlőoltásnak. B e r t i 11 o n, az öre
gebb, statisztikai adatokkal mutatta ki 
annak nagy jótéteményét. Svécziában 
1749-től 1801-ig minden 10,000 lakos 
közül évenként 28 halt meg himlőben ; 
a mióta a himlőoltást általánosan alkal
mazzák és kötelezővé tették, t. i. 1815 
óta, a himlő átlag csak egyet ragad el 
28 helyett.

A halandóság csökkenésének egy 
másik oka a mocsarak kiszárításában 
keresendő. Hollandia mocsaras vidékein 
az egy éven alóli gyermekek halandósága 
feltűnően nagy, 28 esik 100 születési 
esetre, míg Limbourg és Drenthe vidé
kén, a hol a talaj száraz, már csak 12.

V a c h e r  kipuhatolta azt a kinin
mennyiséget, a mit departementjában egy 
kevésbbé mocsaras vidéken (1000 hek
tár területen 2 hektár mocsaras) fogyasz
tanak. Az eredmény rettenetes, 5090 
frankot költenek erre az orvosságra. Ezt 
a saját utánnajárása alapján kapott szá
mot kiterjesztve nagyobb területekre, 
úgy találta, hogy Francziaország és Algir 
kinin-szükséglete 8 millió frankra rúg. 
Egész Európában 25 millió frankra 
becsüli az elhasznált kinin értékét. Ez 
az összeg, csak három százalékot szá
mítva, majdnem egy milliárd föl nem

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



APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 3 8 9

használt tőkének felel meg, mely összeg 
pedig elegendő volna Európa összes 
mocsarainak kiszárítására. A mióta a 
németalföldi kormány az Északi-tenger 
egészségtelen vidékeit csatornáztatta, a 
vidéket tehát kedvezőbb egészségügyi 
állapotba helyezte, a halandóság azon a 
vidéken alábbszállt 28— 30-ról 2 2-re.

Végre a gabonaneműekkel való sza
bad kereskedés az országok belsejében 
és a kivitel könnyűsége, a mi az éhség 
megszüntetésére lényeges hatással volt, 
szintén csökkentette a halandóságot, a 
mint az könnyen bebizonyítható. Külön
ben nemcsak azok a szerencsétlen évek 
szűntek meg, mikor éhség uralkodott, 
hanem a faj is erősbödött, ellenállóbbá 
lett. Az éhségnek különös gyengítő ha
tása van egész nemzedékre nézve. Az

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
30. A M agyarországi K árpátegyesület 

augusztus havában két ünnepet ült, melyek 
hazánk természettudományi mozgalmában 
is számot tesznek. Augusztus 6-ikán nyitotta  
meg ünnepiesen a K á rp á ti múzeumot Poprá- 
don és augusztus 7-ikén ülte meg ez évi 
közgyűlését Tátrafüreden.

A K á rp á ti múzeum, melynek hivatása 
Kárpátjaink történeti, néprajzi nevezetes
ségeit, kiválóan pedig természeti kincseit 
tanulságosan egyesíteni, szép bizonyítványa 
az egyesület sikeres működésének és annak, 
hogy az egyesület czéljait immár a nagy 
közönség is megértette és törekvéseit támo
gatja. A  gyűjtemények, melyekben a tár
gyak száma 10,432, már most is buzgó 
gyűjtőkről tanúskodnak s vázlatban már 
megtaláljuk bennök a Kárpátok életének 
képét. Vajha elég pénzereje volna az egye
sületnek, hogy jövőben a gyűjtött anyagnak 
jó karban való tartásáról és rendszeres g y ű j
tések létesítéséről is gondoskodhatnék !

Nem kevésbbé tanúskodott a közgyű
lés is a Kárpátegyesület élénk munkásságáról. 
Az egyesületi tagok száma az elmúlt évben 
mintegy 600 al emelkedett ; az egyesületnek 
jelenleg mintegy 3700 tagja van; az anya
egyesületnek hét osztálya van, és pedig : a 
Keleti-Kárpátok osztálya 570 taggal, a

1816— 1817-iki éhség nemcsak szapo
rította a halálozást és csökkentette a 
születések számát, hanem azok a gyer
mekek, kik abban a szomorúságos évben 
születtek, nyomorúltakká lettek és rossz 
szervezetűekké. Midőn 1837-ben, tehát 
20 évvel később, sorozáshoz kerültek, 
feltűnő sok volt a gyenge és a testi 
hibával bíró.

Mindezekből kitűnik, hogy ha az 
általános egészségügyi viszonyok javúl- 
nak, csökken a halandóság aránya is. 
A statisztika eléggé mutatja, mily sokat 
lendít e téren minden újabb haladás. 
A kormányok tehát sokat tehetnek ez 
irányban, csak akarjanak. Az első kel
lék azonban az állami egészségügy ren
dezése. (Revue Scientif. 1887. 26. sz.)

S z t . H .

MOZGALMAK A HAZÁBAN.
Liptói osztály 60 taggal, a Mátra osztály 
Gyöngyösön mintegy 500 taggal, a Szitnya 
osztály 202 taggal, a Tátra osztály 200 tag
gal, a Vasvármegyei osztály Felső-Lövőn  
97 taggal és a Magura-javorinai osztály 
Szepesmegyében 60 taggal.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a fürdő
igazgatóságokat felszólítandja a sétautak 
jobb karban tartására, hogy Új-Leszna 
községe megkeresendő a Tarpataki völgybe 
vezetendő új útirány engedélyezése iránt, 
és hogy a Csorbai-tóhoz vezető út kiépíttes
sék. Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés 
gr. A n d r á s s y  M a n ó  szavait, melyek
kel ez út építésére 500 frtot és S z e n t -  
i v á n y i  J ó z s e  f-ét, ki ugyané czélra 
200 frtot ajánlott fel.

Tisztviselőkül az eddigi tisztviselők vala
mennyien egyhangúlag újra megválasztattak. 
A  múzeumi bizottság elnökévé Dr. E m e- 
r i c z y  G é z a  helyébe, kit betegsége aka
dályoz, W ü n s c h e n d o r f e r  K á r o l y  
választatott. Megalakíttatott a központi vá
lasztmány is. Végül a közgyűlés R  o t h 
M á r t o n  iglói tanárt, ki az egyesület év
könyveit több éven át kiváló buzgalommal 
szerkesztette és a gyűjteményeket tetemesen 
gyarapította, egyhangúlag az egyesület tisz
teletbeli tagjává  választotta.

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(38.) A  Pester Lloyd S i m o n k a i  ván, hogy a Társulat egyedüli czélja a ter- 
»Erdély flórája* czímű derék munkáját mészettudományok népszerűsítése, s épen 
ismertetve, megróvja a Társulatot, azt állít- azért az ily tudományos munka nem illik
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bele működésének keretébe, s nem szolgál
hat a népszerűsítés czéljának elérésére, mert 
tisztán szakembereknek való. Tisztelettel 
kérdem, igaz-e ez? s ha igen, miért adja 
ki hát a Társulat oly sűrűn azokat a tisztán 
tudományos monográfiákat, melyek megbízá
sából készülnek, s a melyekből már egész 
sorozat jelent meg ? T. K .

(39.) F. é. juliusi füzetének 299. lap
ján értekezés olvasható »Egy könnyű fém
ről, mely a budai keserűvízben találtatik. 
Tudomásom van oly kutakról, melyek 
magnéziát tartalmaznak; kérném azért szi
ves tudósítását az iránt, miként lehetne az 
ily fémet tartalmazó vizet értékesítni ? Váj
jon gyártják-e azon fémet Budapesten is, 
esetleg ki ? Értékesitheti-e Mattoni így is 
vizeit, t. i. gyártanak-e belőle fémet ?

T. K . L.

(40.) Milyen szine és fénye van az 
éjjeli szivárványnak ? D r . D. M.

(41.) Van-e oly törvény vagy ezzel 
egyenlő értékű kiadvány, mely a méter
mértékrendszer hivatalos felosztását s a rö
vidített Írásmódot tárgyalná ? Ha van, mely 
czím alatt, kinek a kiadásában kapható ? 
Az ismert könyvek e tekintetben nem 
egybevágók. F. B.

(42.) Miért van a szekér első kereke 
kisebbre csinálva, mint a hátulsó ?

F. B.

(43.) Mi az oka annak, hogy a szén, 
különösen ha nedves, nagyobb halmokba 
rakva megmelegszik, s ha szellőztetéséről 
nem gondoskodunk, meg is gyulád ? Milyen 
szerepe van e tüneménynél a nedvességnek ?

Sz. G.

(25.) Én az agyafúrtat és társait már a 
hatvanas években nem trepanáczió-ról, hanem 
gókler produkczió-ról magyaráztam. Hivat
kozom Göltre, a ki »Kulturbilder aus Hellas 
und Rom« 2. kiad. I. 140. lapján a »Gaukler« 
ismertetésében egyebek közt ezt is mondja : 

»Sogar in gewisse Theile des Kopfes  
stiessen sich die Gaukler zu Antiochia  
Nágel, und dér Ausdruck ein vernagelter 
K opf findet sich schon bei Chrysostomus, 
freilich erst in eigentlicher Bedeutung.«

A  németben is van agyafúrtnak értelem
beli aequivalenze t. i. »verschlagener Kopf«. 
A z ilyen produkcziók furfangos egyességgel 
járván, a szónak átvitt értelme könnyen meg
magyarázható. PONORT TEWREWK EMII..

(38.) A  kérdésre megfelel alapszabá
lyaink 2. §-a, mely így sz ó l: a Társulat

(44.) Egyes ásványvizeket ezer és ezer 
láda számra, a föld legtávolabbi részeibe 
is elszállítnak. Nem tekintve az ebből, az 
illető országokra háramló nemzetgazdasági 
hasznot, pusztán csak tudományos szem
pontból bátorkodom kérdezni, vájjon miért 
hozatnak az emberek sok forint költséggel 
egynehány krajczár értékű orvosságot víz
ben feloldva, s miért nem veszik' meg azt 
az orvosságot víz nélkül inkább otthon egy 
pár krajczárért, hogy azután maguk oldják 
azt fel az otthon ingyen kapható ivóvízben ?

Mennyiben van az ú. n. »természetes« 
ásványvíznek, az ily »mesterséges« ásvány
víz fölött elsőbbsége, számba véve azt is, 
hogy a természetes ásványvízben a ható
anyagon kívül sok más, legalább is fölös
leges só nagyobb mennyiségben van jelen, 
ezekkel tehát a víz tisztátalanítva van ; to
vábbá, hogy a természetes ásványvízben az 
óhajtott gyógyító anyagot minden kívánatos 
konczenlráczióban feltalálni lehetetlen, és 
hogy gyakran oly természetes ásványvizet 
kap az ember, melyben a keresett gyógyító 
anyag a hirdetettnél csekélyebb mennyiség
ben van jelen, vagy pedig egészen hiányzik.

Sz. G.
(45.) Mi volna a legalkalmasabb el

járás annak a tömérdek sok légynek ki
pusztítására, melyek faluhelyen annyira el
árasztják az ember szobáját, hogy aludni se 
tud tőlük ? K r . Gy .

(46.) Miképen állítják elő az almabort 
kicsinyben, úgyszólván háziiparilag ?

K r . Gy .
(47.) Minő vegyületekből és miképen 

állítják elő a fogczementet ? — minő ennek 
alkalmazhatósága mind egészen új fogak 
előállítására, mind a hibásak kijavítására 
és hol kapható ? B. B.

»ezélj a : mívelni a természettudományokat 
általában, s különösen hazánkat e szem- 
pontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjesztenie. Ez az oka, hogy 
kiadványainkon végig tekintve, egész soro
zatát fogja látni Tagtárs úr a tisztán tudo
mányos monográfiáknak, melyek hazánk 
természettudományi kutatásával szakszerűen 
foglalkoznak, s a melyek hazánknak a kül
földdel való megismertetésében már eddig is 
hatalmas tényezőkül szerepelnek. Ne csodál
kozzunk, ha valamely külföldi lap egészen ha
misan referál közművelődési és tudományos 
állapotainkról, mikor hazai elsőrangú lapunk, 
melynek szerkesztősége velünk ugyanazon egy 
épületben van, teljességgel nincsen tájéko
zódva Társulatunk széleskörű és eleven mun
kálkodásáról. L e n g y e l  I s tv á n .

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



METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK

A M A G Y A R  K I R Á L Y I  K Ö Z P O N T I  I N T É Z E T E N ,  B U D A P E S T E N

1887 AUGUSZTUS HÓNAPBAN.

A.

3 9 i

aci
fc

Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás
milliméterben

Nedvesség száza
lékokban Csapadék

milli
méterben7h

reggel
2h 

d. u.
9h
este közép 7h

reggel
2h 

d. u.
9h

este közép 7h
regg.

2h
d.u.

9h
este

kö
zép

7h
reg.

2h
d.u.

9^
este

kö
zép

1 749*9 748*9 748*7 749*2 26*0 33*1 24*8 28*0 13*5 10*011*2 11*6 55 27 48 43
2 49*5 48*4 48*8 48*9 22*4 32*2 24*3 26*3 9*9 11*6 13*4 11*6 í,0 32 60 47
3 49*2 49*2 50*1 49*5 19*8 20*3 202 20*1 13*6 13*0 12*2129 80 74 69 74 • K 2 1 - 2
4 50*8 50*4 51*5 50*9 16*6 22*6 17*6 18*9 9*7 7*4 7*1 8*1 69 36 47 51
5 51*5 50*8 52*0 51*4 16*3 21*0 18*0 18*4 7*6 7*9 7*6 7-7 55 43 49 49

6 52*9 53*1 53*4 53*1 166 22*4 16*2 18*4 7*7 7*2 7*9 7-6 55 36 58 50
7 54*7 53*5 52*6 53*6 17:2 24*6 19*0 20*3 9*0 7*6 8*9 8*5 62 32 54 49
8 51*0 49*9 47*9 49*6 154 29*4 25*3 23*4 9*3 9*3 10*9 9-8 71 30 46 49
9 49*1 46*3 44*7 46*7 201 30*4 26*1 25*5 10*7 7*5 8*0 8*7 61 23 32 39

10 43*6 41*4 41*3 42*1 25*3 29*8 19*2 24*8 9*7 7*5 9*9 9*0 40 24 59 41 & 6-8

11 44*0 44*4 45*2 44*5 14*2 187 14*3 15*7 8*2 5*9 7*3 71 68 37 60 55
12 46*4 47*2 47*5 47*0 15*0 21*2 16*2 17*5 8*3 4*5 8*3 7*0 65 24 60 50
13 48*6 46*8 45*2 46*9 152 26*8 23*2 21*7 9*4 10*013*8 11*1 73 38 65 59
14 43*7 41*6 44*2 432 222 29*7 18*8 23*6 13*4 11*8 14*2 131 68 38 88 65 §  A R J K
15 47*0 49*7 49*3 48*7 18*2 23*6 16*8 19’* 11*9 9*8 10*3 10*7 76 45 73 65

16 49*3 47*7 45*1 47*4 17*8 26*6 21*6 22*0 9*3 101 10*9 10*1 61 39 58 53
17 44*3 44*7 42 7 43*9 21*5 27*5 22*2 23*7 12*7 10*2111 11*3 67 37 56 53 •  K 5 0
18 39*0 37*5 36*5 37*7 18*6 19*7 15*6 18*0 117 13*4 10*0 11*7 73 79 76 76 • 1 ^ 4 0
19 39*4 411 44*0 41*5 13*5 19*1 14*8 15*8 8*0 8*3 8*9 8*4 70 51 71 64
20 45*1 45*6 4 5 0 45*2 14*1 20*6 13*8 16*2 8*7 7*9 8*3 8*3 73 44 71 63

21 44*8 43*9 43 0 43*9 15*0 21*8 18*2 18*3 9*9 8*810*6 9*8 78 45 68 64 •  5 1
22 41*1 41*8 43*6 4 2 2 15*2 19*0 14*9 16*4 116 10*7 9*5 10*6 90 65 75 77
23 46*0 46*4 47*5 46*6 12*7 20*2 16*4 16*4 9*3 5*0 7*7 7*3 86 51 55 64
24 47*1 46*8 47*4 471 14*6 210 15*0 16*9 8*1 8*5 8*4 8*3 65 46 66 59
25 48*0 47*4 47*7 47*7 14*6 22*4 18*1 18*4 9*1 5 5 8*3 7*6 74 27 54 52

26 48*9 484 49*0 48*8 17*6 23*6 17*7 19*6 10*3 6*9 8-4 8*5 68 32 56 52
27 49*9 50*3 50*7 50*3 15*2 24*4 17*8 19*1 9*6 9*0 9*1 9*2 74 40 60 58
28 51*2 51*0 50*7 51*0 16*1 26*4 18*6 20*4 10*1 9*3 9 4 9*6 74 37 59 57
29 50*7 49*9 500 50*2 18*0 26*8 19*9 21*6 9*8 9*0 8*9 9*2 63 35 51 50
30 51*7 51*3 50*9 51*3 16*4 26*2 18*6 20*4 9*5 7*9 8*0 8*5 69 32 51 51
31 50*9 49*8 48*8 49*8 14*7 26*4 19*4 20*2 8*8 7*5 8-2 8-2 71 30 49 50

f  
3 1

747*7 747*3| 747*3j 747*4 17*3| 24*4 18*8 20*2 9*9| 8*7| 9*6 9*4 68 40 59| 56

A hőmérséklet valódi közepe ; - f  19*9 C° (Normális érték : -f- 21*3 C°.) A  légnyomás maximuma 
754*7 mm. 7-én reggel 7 órakor. — A  légnyomás minimuma: 736*5 mm. 18-án este 9 órakor. — 
A hőmérséklet maximuma: -f- 33*1 C° 1-én; délután 2 órakor (Norm. ért.: 31*7 C°.) — 
A hőmérséklet minimuma : -f- 12*7 C°. 23-án reggel 7 órakor. (Norm. ért.: +  13*0 C°.) — A  hőmérsék
let abszolút szélsőségei: -f- 34*1 C° 1-én és -f- 10*3 C° 25-én. — A  nedvesség minimuma: 23%
9-én délután 2 órakor. (Norm. ért.: 31%.) — A  csapadékos napok száma: 6. (Norm. ért.: 9.) — 
A csapadék összege : 62 mm. (22 évi középérték : 52 mm.) — Elpárolgás augusztus hónapban : 92*1 mm.

Jelek magyarázata : köd = ,  eső £ ,  hó -)£, jégeső égi háború villámlás dara / \ . 
ónosidő, G\!), harmatvíz r \  jellel jelöltetik, — ny =  nyoma.
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B.

Szélirányok és 
szélerő Felhőzet Ózon Mágnesi elhajlás Mágnesi intenzitás 

(N.)
Aa 7h 2h 9^ 7h 2h 9* kö ...ej jel nap 7h 10h 2h 9h 7b 10h 2^ 9h£ reggel d. u. este reg. d.u. este zép pal reggel d. e. d. u. este regg. d. e. d. u. este

1 E3 W2 0 2 0 07 0 0 8°5J-4 8°8<*6 8°174'5 8°94-9 825 80-8 84*4 869
2 NW1 SW1 w 4 5 4 10 6*3 0 5 8-1 90 136 36 816 753 740 764
3 — W5 w 5 10 10 10 100 9 10 62 11-7 141 8*7 775 743 766 79 3
4 W ö W3 w 4 0 1 1 07 8 5 54 6-8 15-5 8-2 78-7 72-7 754 80-7
5 w 3 — w 3 0 8 1 30 6 0 6*7 126 169 96 80*5 760 742 83-2

6 _ E8 w 2 0 3 1 1*3 0 3 4*7 101 132 64 75-8 730 786 88-2
7 — E2 — 0 2 0 07 0 2 3*4 91 163 8-6 800 726 805 836
8 E1 W2 — 10 10 0 6-7 0 4 4*7 95 13*2 7*5 764 725 82-8 81-8
9 — NW6 w 3 10 0 0 3*3 0 0 45 91 149 9*7 81-8 75*8 791 80*9

10 W3 W5 w 4 0 5 10 50 4 6 45 7-7 145 99 800 75*8 77*7 813

11 w 3 NW° w 1 8 0 9 5*7 9 7 61 8-7 140 93 793 753 769 813
12 w 2 W4 w 1 9 1 0 33 6 '3 43 74 140 97 786 75-8 78-9 80-7
13 E1 E2 — 6 1 0 23 0 0 5*7 97 14*7 100 815 763 80*7 845
14 — SW3 w 4 2 10 10 7-3 0 10 63 94 136 91 81*2 760 81-2 842
15 w 4 W3 w 2 0 1 0 03 10 8 30 96 143 8-5 815 76*8 808 83-7

16 _ E2 s 1 0 0 1 03 0 4 66 11*9 145 93 79*8 761 815 82-2
,17 — W3 w 1 0 1 10 37 7 2 5*3 111 14*3 89 77*6 771 841 831
18 w 1 W4 w 5 10 8 10 93 9 10 69 12*8 14*9 94 78*4 752 857 82-7
19 NW5 NW6 w 3 10 5 0 5-0 9 8 47 12*6 146 90 801 78*5 82-7 82-7
20 NW4 W2 w 2 1 3 0 1-3 9 8 53 110 153 9*6 809 76*2 84-7 84-7

21 E1 E3 E1 4 10 10 8-0 0 5 4*3 90 14*6 8-5 80-7 77*3 82*8 83*2
22 SE3 W5 s w 6 10 4 10 8-0 8 9 4*2 100 162 80 81*3 75*3 803 832
23 SW6 W4 tv 6 5 10 1 53 9 9 47 11-2 141 100 803 770 83-0 83-7
24 W4 W5 w 3 0 2 0 07 5 5 4*8 9*6 149 9*4 81-7 773 82-2 83-7
25 — W1 w 1 0 0 0 00 0 5 60 86 147 94 82-7 765 836 85-2

26 E2 NW1 _ 0 1 0 03 2 3 5*7 86 155 9-8 820 803 843 851
27 — E2 — 2 0 0 0-7 0 0 50 8*9 142 91 804 78*6 84-5 85*2
28 — NE1 E1 0 0 0 00 0 0 50 9*7 140 3*2 82-7 792 851 792
29 E1 E2 E1 0 0 0 00 0 4 92 11-8 16 0 71 799 794 78*2 82-2
30 — SE1 — 0 0- 0 00 0 2 7-2 11-4 128 107 78*3 726 78-2 80*7
31 — W2 — 4 0 0 1-3 0 3 5*7 147 106 8-7 77*7 734 80*0 821
*8*
*8 — — 3-4 3-3 3-0 3-2 3-5 4-51 I IM I I I I 1 II I I I I I II I I I

A  szélirányok oloszlása: N  N E  E  SE S SW  W  N W  Szélcsend. — Közép szélerősség : 2'2 
1 1 15 2 1 4 41 7 21 

A  szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
E . kelet, ÍV. nyűgöt.

Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet szerint 
számítható k i : H =  21077 +  (N — 70 0) 0 00052.
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