
RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK. 3 5 9

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.
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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,
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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.

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



AZ ERJEDÉSRŐL. 373

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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