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IKODALOM.

Szaniszh) Albert. «Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák állattani

(kiválólag rovartani) eladásaihoz. Kolozsvár, 1884. 8-rét. (VIII és 22-2 lap.)

A földmívelési minisztérium ez eltt mintegy másfél évvel egy kiadásra

íe\-aykn\oit gazdasági állattan kéziratátjuttatta hozzám azon megbízással, hogy

róla szakérti véleményt adjak. A kézirat lelkiismeretes átolvasása után a lehet

legkíméletesebb szavakban^ de határozottan kimondtam, hogy az elttem fekv

munkát alakjáhan és szerkezetében, gyökeres átdolgozás nélkül, kiadásra nefií-

ajánlhatom. A szóban forgó mhez, mely az óta a fentebbi czim alatt néffií

lényegtelen változtatásokkal a szerz saját költségén megjelent, alig lett volna

további hozzá szólásom, ha Cserháti Sándor m. -óvári gazd. akadémiai tanár

iir személyében nem akad szakért ismertetje, Id megjelenését túláradozó

dicsítéssel ümiepeh (Mezögazd. Szemle. V. ö. Kolozsv. Közlöny. 1884. már-

czius :2i2., 69. sz.) s ha nevezettnek ajánló ismertetésében nem foglaltatnának a

következ megjegyzések: « az ohjectiv hirálónak be kell ismernie, hogy

a szóban forgó munkával magy. gazd. szakirodalmunk egy jeles termékkel

szajJorodottn ; továbbá: (/•Sajnálkozva nélkülözzük azonban a rajzokat,

melyeknek szükségességérl Szaniszló is meg van gyzdve — , de a nagyobb

költség elkerülése miatt kénytelen volt azokat elhagyni»; s végre, hanem
apostrophálná ismertet az objectivitást még egyszer, midn ismertetését ezen

szavakkal végezi « legyenek meggyzdve, hogy ezen elismer bírálat

írására nem a collegialitás, hanem a meggyzdés vezetett».

Az idézett passusokból illetékes helyen eléggé megérthetik, hogy tévútra

voltak vezetve, midn a felajánlott munkának kiadására, egy kétségkívül nem

objectiv bíráló véleménye után indulva, segélyt nem nyújtottak ; mert hiszen

az objectiv bírálónak, kit meggyzdés vezet, be kell ismernie . . . stb.

A Cs. S. úr ismei-tetése kötelességemmé teszi, hogy Sz. A. munkájához

birálatilag hozzászóljak, s hogy annak idejében adott véleményemet, melytl,

fájdalom, most sincs okom elállani, a nyilvánosság eltt megokoljam.

Sz. A. Vezérfonala sajátságos mixtum-compositum, mely csak azon eset-

ben válnék be jóravaló kézikönyvnek, ha szerzje helyes tapmtattal párosult

szakértelemmel s szorgalmasan kiszemelné belle az odatartozót az oda nem
tartozótól, ha hibáit s felületességeit valamely jobbacska, idegen nyelv szak-

munka nyomán kijavítaná s ha végre egyönteten, gonddal, élvezhet nyel-
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vezettél és stillal, át-, vag}^ helyesebben újból dolgozná
;
jelenlegi alakjában

egy tan-, kézikönyvhez, vagy vezérfonálhoz kapcsolt legprimitívebb igényeknek

sem felel meg s össze sem hasonlítható pl. HAVEimek nem gazcl. akadémiák,

hanem alsóbb gazd. tanfolyamok használatára szánt, talpraesett kis kézi-

könyvével.

Sz. mmikája bevezetésében •— melyben 6, mond hat lapon (melybl tete-

mes részt a bemutatandó tárgyak s az osztályok egyszer felsorolása foglal el)

tárgyalja az állattant s annak különböz részeit és irányát, a sejteket, szövete-

ket, szerveket és rendszert, — inkább magával látszik beszéhii, vagy inkábl)

szaktársainak tanácsot adni, hogy mit mutassanak be, mintsem magyarázatba

bocsátkozni. Tanácsolja, hogy az állati sejt bemutatására inkább növényi anya-

gokat használjunk: tegyünk mikroskop alá vékony darabokat a káposzta-

torzsából, almából, vöröshagymából, szalonnából (!) stb. ajánlja, hogy miféle

szövettani készítmények tekindendök meg ; elsorolom, mondja továbbá (12

sorban), hogy miféle szervei vamiak az állatnak s nagyon érdekesnek találja

a szervek alaki és mködési viszonyainak tanulmányozását ; errl azonban,

mondja közvetlenül ez után, itt vagy semmit, vagy csak mellesleg érintve fo-

gunk szólani (tényleg egy szót sem szól!), «7niután e viszonyok tárgyalása

a gazd. tanintézetek tantárgybeosztási tervezete szerint a <i Háziállatok boncz-

élettana)) czímü tan köréhe vág» (mely nb. a tanterv-beosztás szerint a má-

sodik, az állattan ellenben az els év tárgya !). Ugyanezen fejezetben meg-

tudjuk azt is, hogy a zoológusok legnagyobb része több osztályt együtt állat-

törzsnek (typus) nevez, melyre pl. leghelyesebbnek tarja a phylum kifejezést :

«Én azonban, ScHMARDÁ-val tartva, divisio nevet fogok használni (miért?),

fordítván (?) e szót osztály- csoportnak» . Itt volna egyszersmmd helye, mondja

Sz., említést tenni az u. n. Darvinismiisról (olv. Danvinismus) s talán még

Heckel (talán Haeckel ?) tanairól is. Végül megtudjuk, hogy az Urbelek

bemutatására «egy darab korallt elvehetünk inkább csak pro forma», hogy

az «a mit mi korállnak nevezünk, nem egyéb, mint elmeszesedett tengeri álla-

tok» (!) meg hogy a Gregarinák és Ehizopodák mmket (azaz a gazdát) csak

müit geológiai tárgyak érdekehiek ;
(higyje el Sz., hogy a geológia tárgyát

képez Gregarinák felfedezése az egész tudós világot érdekh !).

Ezen fejezetbl, mely hivatva lemie az állattan alapfogalmait tisztázni,

az állati szervezet boncz- és élettani viszonj^ainak elemeivel megismertetni,

melyet azonban szerz, úgy látszik, hogy csak úgy «pro forma» vett fel

könyvébe, azt kellene következtetnünk, hogy a V. voltaképen csak jelzi, hogy

mit kell a tanárnak eladásain kifejteni s a hallgatóra bízza, hogy az üresen

hagyott hézagokat a tanár eladásai után pótolja. — Jól van, fogadjuk el,

hogy ez a Sz. tulajdonképeni czélja, s hogy a látszólagos felületesség alatt

valamely ügyes didaktikai elv lappang. Ezen feltevésünk ellen azonban

csakhamar alapos kételyek merülnek fel, midn a V. további lapozásánál

arra az eredményre jutunk, hog}' épen a legnehezebben megérthet s leg-
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szabatosabb kifejtésre szoruló tételek azok, melyek épeu csak skizzirozva

yamiak; mert hiszen az, a mit j)!. Sz. a gerinczesek petéjérl amiak termé-

kenyítésérl s az embryo kéi3zdésérl (9— 11. lap), vagy az emlsök méh-

lepényérl (13. lap) mond, csak nem vehet a tárgy fontosságával s bonyoló-

dottságával arányban áUó tüzetes kifejtésnek ! Nem, ezek csak skizzek,

melyeket a hallgatóknak kell a tanár eladásai után kiegésziteniök : még pedig

leghevesebben úgy, hogy a skizzet, mely itt nyilván csak arra való, hogy a

haUgatók figyelmét felhívja, egyszeren kitörölik s helyette merben újat, jót

írnak ; mert a Y . ide vonatkozó szövegébl ugyan semmit se tanulhatnak !

—
Tovább forgatjuk a V.-at s ime azon eredmémTe jutunk, hogy fontos dolgok,

melyek gazdák számára írt mmden kisebb kézikönyvben megvamiak, pl. a

gerinczesek szervezetének fbb vonásai, melyek alapúi szolgálhatnának a házi-

állatok boncz- és élettanának sikeres hallgatására, s melyek az utóbbi tárgy el-

adásánál nem j)ótolhatók; a gerinczesek fontosabb osztályainak, rendjeinek

s családjainak általános természetrajzi ismertetése, mely alapúi szolgálhatna

az állattenyésztés tanának sikeres hallgatására stb., még csak jelezve sincsenek.

Az egész belvázrólpl. csak annyit tud meg a V. olvasója, hogy porczos, csontos s

utóbbi esetben ('? !) tagolt, hogy mely gerinczeseknél van a nyakszirtcsontnak

két s melyeknél egy bütyke, meg hogy az állkapocs az emlsök kivételével a

többi germczesnél nem ízesül közvetlenül a koponyával. No, ha a gazd. tan-

intézetek és akadémiák hallgatói a belváz egj^ébb ismereteit nem viszik magok-

kal a háziállatok boncz- és élettanának cursusára, úg}^ bízvást nélkülözhetik

ezen összefügg tárgyalás hiányában egészen értéktelen curiosumokat is !

—
Ezen felületességgel és hézagossággal szemben valóban hiábavaló papiros-

fogyasztásnak kell tekintenünk, ha Sz. a gerinczesek osztályainak száraz s az

elzmények után egészen érthetetlen beosztási lajstromát közli a majmoktól

elkezdve az ürgyüsekig, aDipnousoktól a Leptocardiusokig s ha a madaraknál—
melyeknek a gazdát bizonyára érdekl életmódjáról Sz. mélyen hallgat, a be-

osztás elé oda iktatja a különböz szerkezet lábak «elnevezéseit» (28 lap). Az

emlsöknek össze-vissza 14 lap van szánva, melybl az összes többi emlsök

általános és részletes ismei-tetésére (beleértve a másfél lapra terjed osztályozási

lajstromot is) mindössze ahg jut 7 lap, míg a többi az Arvicola arvalis és

Hypudaeus (nem ivedig — eus) amjjhibius hosszadalmas tárgyalásának vau

szánva^ melyrl röviden csak annyit jegyzek meg, hogy Hayek kis kéziköny-

vében alig másfél lapon mindaz, még pedig jobban s élvezhet módon vau

eladva, mire Sz. több mint 7 lapot pocsékol el. Az igaz, hogy «a szántáskori

agyonverés» módozatát egész az «ers vesszbl készült seprvel felfegyverkezett

egyén» életkorának meghatározásáig, Hayek nem részletezi s azt sem ajánlja,

hogy a szántás alá nem kerül területeken «az egereket elbb pálczák segé-

lyével rejtekeikbl ki kell piszkálni» : hanem hiszen az elbbi. — t. i. hogy az

egeret, ha az eke kiveti, ugyon kell ütni, — annyira magától értetdik, hogy

részletezése egészen fölösleges, — a másikra nézve pedig, bajosan hiszem,
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hogy akadna valaki, a ki elhigyje, hogy az egeret «pálczák segélijérel» lyuká-

ból ki lehet piszkálni !

S az adott leírásoknak ezen semmi által sem okadatolt aránytalansága,

kevésbbé fontos, vagy épen felesleges részleteknek a fontosabbak rovására

való hosszadalmas tárgyalása elfordul a V.-nak még aránylag legnagyobb

gonddal kidolgozott rovartani fö részében is.

A tíVirághogarak» (CetonidsE') tárgyalásánál pl. (100. lap), — melyek-

nek jellemzésére Sz. csak annyit tud mondani, hogy vh-ágokon élnek s hogy

«minden faja zöld, és 'pedifi fényes zöld szín» (hát a k. -monostori csikós-

kertben nem épen ritka s rendkívüli nagy termete által is feltn Osmoderma

eremita, hát a kirivó fekete-sárga Trichius fasciatus, meg a Valgus hemipterus,

meg a Sz. által nyomban az id. hamis jellemzés után említett Oxythyrea

stictica és Epicometis hirtella ? Hisz ezek mind nem zöldek ! !) — az egysze-

ren csak névleg felemlített Oxythyrea stictica- és Epicometis hirtelláról

elegendnek tartja azt mondani, hogy : «E kettrl kártékonyság is van fel-

jegyezre.» Es méltán is, tehetjük hozzá s csak csodálkoznunk kell a felett,

hogy Sz, ezt csak mások féljegyezéseibl tudja, holott a nép is ismeri és pusz-

títja a «szó'rösbogarat» (E. hii-tella). -tapasztalásból s nem német könyvekbl

tudván, hogy biz az «« gyümölcsöt sok embertl elszedegeti» .

Az Anomala nem fajaú-ól (103. lap) kiemelvén, hogy hátoldalok dom-

borubb, s hogy szinezetök rendesen díszesebb, mint a többi cserebogárféléké,

beéri Sz. ennyivel : « Elfordidnak a szln, a hol én csak egy-két példányban

láttam ket.» — En azt hiszem, hogy annak a kijelentése, hogy Sz. csak egy-

ket példányban látta az Anomalákat, bizony nem elégíti ki a gazdát ki legalább

is annyit szeretne egy magyar gazd. rovartanból megtudni, hogy mik azok a

szép aranyos zöld Ijogarak, melyek gyümölcsfáit gyaki'an mint a cserebogarak

ellepik s pusztítják, s melyekrl német kézikönyvekben, miután Németország-

ban nem lépnek fel tömegesen, nem igen kap felvilágosítást.

Ezen mostohán mért, részben hibás,, egészben felületes leh'ásokkal szem-

ben melyek után valóban nem kellett külön keresgélnem, ugyan mi okolja

meg a Caloptenus itahcusról (7 1 . 1.) négy, de még inkább a « Thrips cerealium» -

ról (77. 1.) hat lapon végighúzódó hosszadalmas tárgyalást ? •— Cs. ur ismer-

tetésében szükségesnek tartja külön kiemelni, hogy a V. a káros állatok közül

bvebben a fontosabbakat rövidebben a ritkábban kárt okozókat tárgyalja.

Hogy ennek így kellene lenni, bizonyára senki sem fogja kétségbe vonni. Ha-

nem ha szerznk ezen elvet csakugyan követte volna okvetlenül azt kellene

következtetnünk, hogy az a «Thrips cerealium» a gazda legborzasztóbb ellen-

sége ; mert hiszen az összes rovarok közül ennek van legtöbb tér kiszabva !

S íme, Sz. a következ szavakkal végezi eladását : (^En tapasztalataim

laapján határozottan állíthatom azt, hogy ezen rovar, gyakorlatilag véve,

nem számítható a kártékony rovarok közé ! » Hanem ha ez áll, akkor mire

való azután a hosszas leirás ?.— Megvallom, hogy ezen élvezhetetlen hosszadal-
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másságnak más okát felfedezni nem tudom, mint azt, hogy Sz.-nak volt vala-

mely más helyre szánt, vagy talán már meg is jelent czikke, melyet, mint sok

más helyen, velejének rövid összefoglalása helyett, kényelmesebbnek talált

egyszeren, változtatás nélkül, kézikönyvébe iktatni. De van kétségkívül még
egy más oka is, mel}TÖl azonban alább lett helyén megemlékeznem.

Cs. S. úr dicsérettel emeli ki, hogy Sz. nem mdi a német írók után

kik (ui gazdasági káros rovarokról fsic ! ) szóló îmmkâikhan tömérdek papi-

rost pazarolnak a rovarok külsejének pontos leírására, a mi csak arra való,

hogy a könyvet vastagabbá, drágábbá tegye, mert a gazdának minél kevesebb

hasznára van.» Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy e tekintetben határozottan

a pedáns németekkel s nem Sz.-vel és Cs. S. úrral tartok, söt még azt is fel-

teszem, hogy nem egyedül állok a szakértk között. Hogy a leirás papirosba.

a papiros pedig j^énzbe kerül s egy sikerült reiDCzetáblából a gazdának több

közvetlen haszna van, mmt egy egész kötet pontos rovarleirásból, ez szent igaz.

Hanem hát voltaképen mindössze is csak aránylag kis számú de mindenesetre

egy kis munkába kerül, rövid, de vels és találó jellemzésrl van itt szó, mely

nem kerül tenger papirosba, hanem csak néhány lapot vesz igénybe s mely

nélkül az egész V. gyakorlati igényeknek nem hogy meg nem felel, hanem jó-

részt hasznavehetlen : avagy hogyan szerezzen magának a kárvallott gazda

felvilágosítást valamely rovarról, ha a kezei között lev V.-ban pontos leírások

hiányában, nem találja meg a fonalat, mely az illet rovart tárgyaló részlethez

vezesse? -— Hogy Cs. S. úr az éjjeli lepkélniek vagy legyeknek meghatározását

nehéznek találja ezt nincs jogom el nem hinni; hanem hogy a mivelt gazda ne

lenne képes aránylag csekély számú rovar között, egyszer, de jellemzetes leirás

után, az öt érdeklre ráakadni, ezt már határozottan kétségbe vonom. Azon

tehát, hogy a V, a pontos leírásokat mellzi s e tekintetben sem indul a

hasonló tartalmú német szakmunkák után, ugyan nincs mit dicsérni ! De az

igazság érdekében meg kell jegyeznünk, hogy leírások a V.-ban is forduhiak

el; ezek azonban fájdalom, abban különböznek a pedáns német könyvek

leírásaitól, hogy nem pontosak, hogy gyakran (1. f. Cetonidae) hamisak, min-

den gond nélkül hanj^agúl j)ongyolán szerkesztettek, vagy oly semmitmondók,

hogy tényleg csak hiábavaló papírostölteléket képeznek : avagy ez után a jel-

lemzés {?)után: «szine fekete, a bajusza töve és a röpti/ük vörös barnák»

(115. 1.), ki ismer az Eumolpus Vitisre vagy ez után: »Apró rovarok elre álló

bajuszszal (! ) összenyomottpotrohhal» (1 i3. 1.) a gubacsdarázsoki-a ?— Bajosan

csalódom, ha azt állítom, hogy Sz. a hasonló tartalmú német szakmunkák

példáját nem más, hanem tisztán csak abból az okból nem követte, mert

röstelt pontos leírásokat szerkeszteni, a mint hogy—-miként már a fentebbiekbl

is látható — más helyeken is kényelmesebbnek találta, leírásokba való mélye-

dés helye t, tárgyával amúgy röviden elbánni. így pl. a madái-tojás fehérjéje

és héja képzdésének leírásán a következ módon teszi magát túl szerznk:

«A mi a sárgán kívül még a tojáshoz tartozik, az nem a petefészekben, ha-
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)n'7n a petcvezdekhen képzdik; hüzen ismeretes, lioi/ a tiiúklevesben feladott

kisebh-nafiyohh tojásohiak csakis sárgája van» (10. 1.). Pedig hogy Sz. tud

hozzá tárgyát kézzelfoghatólag megmagyarázni; ez kitüiiik töl^bek között a

következ passusából, melyben a mételyek testiének hiányát a következ,

s;\aitaktikai teldiitetben, az igaz, egy kissé sántikáló, de kétség kívül eleven

szavakkal teszi érthetvé : Œzek tehát külön testi'trrel nem hirnak; mely körül-

ményt oly formán érthetjük meg, hogy egy gerinces állatnak, pl. nyidnak egész

bélcsövét száján keresztül horoggal kiszednénk s az ezután ott maradott ür a

testürt és bélürt is közretítné, melyben tehát a tápszerek emésztése is történik»

(198. lap).

Az egész Y.-on vörös fonálként húzódik végig egy tendentia, mely szak-

irodalmunkban eddigelé egészen ismeretlen volt. Ezen tendentia a Sz. énjének,

észletei fontosságának egész a kicsinyes dicsekedésig való eltérbetolása. Evvel

a tendentiával már az elszóban találkozunk (VII. 1.), melyben Sz. munkájáról

fennen hii'deti, hogy alig van bemie »egykét tény, tárgy, körülmény felhozva,

a melyet megfigyelni, részletesen átvizsgálni, tüzetesen, kisérleni cdkcdmam ne

lett volna», s hogy ezen állításával annál jobban imponáljon, nyomban utána

teszi: ((A honi irodahïiiinkban nem épen szokatlan ((lefordítás», ((átdolgozás»

vagy ((compilálgatás» idegen miivek nyomán (a szerzk megnevezése nélkül)

munkámban sehol el nem fordul.» A rovarkárok elhárításáról szólva pedig

(57. 1.) nevetségessé igyekszik tenni Sz. a hasonló irányú német munkák íróit,

kik ((nagy fontoskodással» mindenre tudnak egy-egy ((recept »-ei; megleczkéz-

teti a hazai gazdákat és «o/?/ egyéneket, kik egyébként mint jeles és tudós egyé-

nek ismeretesek» , de a rovarkárok ügyében gyakran nevetséges tanácsokat

osztogatnak, — s mindezt csak azért, hogy evvel végezhesse : «Már pedig

ide teljes, általános zoológiai ismeretek s azontúl még specialis tamdmányok

kivántatnak,» — minkkel (s ennek kitalását az olvasóra bízza) nyilván csak

a szerz rendelkezik !

Ezekre s hasonló tendentiájú rövidebb megjegyzésekre, melyekkel a V.-ban

lépten-nyomon találkozunk, nem tehetímk mást, mint hogy egész határozott-

sággal kimondjuk, hogy az elttünk fekv V. túlnyomó része nem egyéb,

mint compilálás, átdolgozás (már olyan a milyen) és lefordítás, s hogy a

com]3Ílálást és átdolgozást részünkrl hibának nem is tai-tjuk ; mert hiszen egy

rég óta mvelt tudományág kéziköny^'írójának voltaképen nem is lehet más

feladata, mint az, hogy az adatokat jó forrásokból compilálja s helyes kritika

alkalmazásával feldolgozza. S bármennyire hangsúlyozza is Sz., hogy compi-

lálás stb. munkájában sehol el nem fordul, ezt neki alig fogja valaki elhinni.

Avagy képzelhet-e oly naiv olvasó, a ki elhigyje, hogy a mit Sz. jjl. a Kolo-

rádó-bogárról, az irodalmi források minden megnevezése nélkül, négy lapon

mond (111. 1.), eredeti megfigyeléselaiek az eredménye? Azt tartom, hogy a

naiv oh'asó ezt még akkor sem hiszi el, midn Sz. megsúgja, hogy már bir-

tokában van egy ((gyökeresebb» eljárási módnak, melyet egyelre titokban tart,
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àe elmond (( majd akkor, ka e rovar hazáiikhan csakugyan fellépend». Hát

azokadi-ága ((receptek», metyekröl Sz. a f. id. helyen azt mondja, bogy ((ne7]i

igen fogok e tekintetben tárgyedásom folyamán sokat beszélni,» melyeket

azonban mindennek daczára elég bö adagokban szolgáltat, vájjon ezek talán

mind eredetiek? Hiszen, ezek minden más hasonló irányú, Sz. mmikájánál

jóval korábban megjelent német mmikában megvannak ! Az igaz, hogy az

egereknek ravasz kipiszkálását eddig még sehol sem olvastam ;
— ez kétségen

kívül eredeti s bizonyára hosszas kísérletezésen alapszik !
— Vagy akad-e

gondolkodó olvasó, kit a leírások boszantó, vastag germanismusai, pl. ((tojá-

sok csoportosan rakatnak le» ; ((fej a torpaizs által fedve» ; ((báb (olv. bá-

bok) faágakra s esetleg más tárgyakhoz szoktak kötve lenni» ; ((röpkéd-

nek azonban (es fliegen aber !) cscLk a hímek» ; ((növénytetveknek 7nondatnedi ;»

((melyért ket a hangyák keresik» ; ((eltör nem szabad» ; a jellemzéseknél a

névelnek a német szerzk szolgai utánzására valló elhagyása : ((pödörnyelv

rövid; szárny kihegyezve, hernyók 8 pár lábbed» stb. stb. — nem terelnék

önkénytelenül is azon gondolatra, hogy Sz. helylyel-közzel l^izony fordított, —
még pedig rosszul !

Hanem hát szerznket, úgy látszik, cserben hagyja néha emlékeztehet-

sége s miután munkáján — mint az elszóiban mondja, — 10 éven keresz-

tül új és új változtatásokat tett, «annyirei, hogy ma már jórészt egy mondat

sincs benne az els kidolgozásból», s miután ma már nyilván maga sem

emlékezik többé arra, hogy mit hoimian vett át, hajlandó feltenni, hogy mind

az, a mit az illet szerz megnevezése nélkül ad elé, — eredeti.

Miután Sz. gyengéjét már egyszer kitapogattuk, igen sok, különben

érthetetlen körülmény világossá válik. Ebben leli magyarázatát a fentebb

kiemelt aránytalanság : Sz. saját megfigyeléseivel akar imponálni s ezért kell

lényegtelen vagy fölösleges dolgoknak a lényegesek rovására történ hossza-

dalmas tárgyalásán unatkozunk s a Sz. énjét minden lépten-nyomon eltérbe

toló aprólékos fontoskodásán mosolyognunk !

Ebben leli magyarázatát azon szokatlan modor is, melylyel Sz. mások-

ról csak amúgy félvállról, fitymálgatva beszél, s melylyel elismeri szakférfiak-

nak a Sz. tévedését helyreigazító felvilágosítását fontoskodásból felemlíti ugyan,

de czáfolásra, saját csalatkozhatatlanságának érzetében, természetesen nem
méltatja, hanem marad a régi tévedés mellett, így Heeman Ottó már 1876-ban

állította, hogy azon rovar, melyet Sz. Thrips cerealium név alatt írt le, volta-

képen a Phloeothrips nembe tartozik s Sz. maga mondja, hogy egy amerikai

specialista szerint egyenesen azonos a Phloeothrips acideata-val (77. 1.), — ha-

nem azért ((én e rovart itt is azon név alatt adom, a mely alatt róla eddig is

írtam. » Hokváth Géza kimutatta, hogy azon gyökéren él Aphida, melyet Sz.

Schizoneura cerealium (169. 1.) név alatt mint újat íi-t le, azonos a Passerini

által már régebben felfedezett Sch. venustával; evvel azonban szerz mit sem

tördik ! Mit neki Passerini, mit neki Horváth Géza !



100

s Cs. S. úr ezen «közvetlenséget», — miként ö Sz. eladási modorát

nevezi, — am nagy elnyének mondja ! Az én felfogásom szerint ilyenféle

('közvetlenségnek» kézikönyvben helye nem lehet: itt a tényeket fontosságuk-

hoz mért terjedelemben s az irodalmi adatoknak objectiv, nem egyoldalú te-

kintetbe vételével kell tisztán, \alágosan eladni, legkevésl)bé pedig az édes

a én» körül csoj)ortosítani. A Lethrus cephalotes hazai elfordulásának

ilyetén tárgyalása pl. : «Kolozsvárt soha sem láttam, Erdélybl soha sem

kaptam ; a budai hegyekben nagy mennyiségben láttam. Az Ermellékéróí is

kaptam» (184. 1.) tagadhatlanúl nagyon közvetlen, de bizonyára sokkal jobban

érdekehié az olvasót azt tudni, hogy ezen rovar hazánknak mely borvidékein

fordul el, — minek érdemes lett volna végére járni, — mint arról éi-tesülni,

hogy Sz. hol látta, hol nem látta !

Még csak am irályáról és nyelvezetérl kell röviden aimyit megemlí-

tenem, hogy az, — niiként Sz. szavainak alkalmilag töi-tént idézésébl is

eléggé kitnik,— am többi szerkezetével teljes összhangzásban áll: azaz egész

a cynismusig pongyola. De hiszen : minima non curat Praetor ! S valamint a

nyelrs^el és irálylyal nem tördik Sz. úgy nem tördik az állatok systema-

tikai nevének s a latin-görög mszavaknak helyes írásával sem (pl. Bryosoa,

Protosoa, Petromyson, Hypudeus, Periplanesta, Cecidomia és Cecidomya,

Lymneus, Pedogenesis stb. 5í6.j; hogy az idézett szerzk nevével még ke-

vésbbé tördik Sz., ez már nem is lephet meg: így lesz azután DAEWiN-ból

Darvin, HAECKEL-böl Heckel, LEüCKAET-ból Leukart stb.

Hogy az eladottak után az ismertetett mvet, mely csak itt-ott van

kidolgozva, nagyobb részében ellenben eladások után írt s a szerz, mint el-

adó által pontosan át nem nézett, írási, fogalmazási, szókötési hibáktól hem-

zseg, fontos részek kihagyása következtében megcsonkított, vagy eltorzult

collegiumi jegyzetek, sebtében odavetett, vagy épen csak a szerzt érdekl

notabenek, alkalomszerleg írt czikkek és jelentések zilált keverékébl áll,

mely organicus egészszé még csak ez után lett vohia feldolgozandó, -— kia-

dásra nem ajánlhattam, megjelenése után pedig mint hasznavehet kéziköny-

vet örömmel nem üdvözölhettem, ezt mindenki, ki e mvet átolvassa be fogja

látni s természetesnek fogja tartani, hogy jelen alakjában s minségében

Plinius ismeretes kétes dicséreténél többet alig lehet róla mondanom, mert :

Nidlus est liber tarn malus, ut non aliqua parte prosit !

Kolozsvárt, 1884. márczius 31.

Dr, Entz Géza.


