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REMES
K A R Á C S O N Y I UTAZÁS.

EVESET ér ez az uj an gol fék, szo m 
széd uram ; am int egyáltalában majd
nem m indaz, ami hozzán k ném etekhez
eddig A n gliáb ó l került, hasznavehetetlen.
Hát nem olvas újságot? N em tudja, h o g y csak nem régiben
is a Drezdából érkező g yo rsvo n ato t nem lehetett m egállí
tani az anhalti pályaudvaron Berlinben, mert a Carpenter-fék
m egrom lott ? A gép áttört a vaskorláton, átszökött az aszfaltperronon és lezuhant volna a m élyen alant elterülő bejáró
csarnokba, ha a szilárd falazat m eg nem akasztja. Képzelje csak
el a gépész d o lgát! E z már m égis csak különb tréfa, m int
m ikor a neki vadult lovak száguldanak el az emberrel, ami
már velem is nem egyszer m egesett. Ehhez hasonló sok
esetet tudnék felsorolni. A nnál m aradok, angol találm ányok
pokolba valók.»
I
Hankó : Univérsum.

R ém es karácson yi utazás.

A beszélő piros arcú, öblös torkú, szálas férfiú, belső
zsebéből szivart vett ki és h egyét oly bősz haraggal harapta
le, mintha valam i ángliusnak fejét tartaná fo g a közt. A z , kit
szomszédnak szólított, egyenruhás, fiatal szikár em ber volt,
a garici kis állomás feje. F o rg ó széken ült asztala előtt, m e
lyen a táviró-készülék szakadatlanúl kopogott.
«A m agam üködö féknél sohasem kerülhetők el teljesen
a forgalm i balesetek», feleié a tisztviselő. «M indig sajnál
tam, h o g y elvették a régi, m egbízható kézi féket. D e ter
mészetes, a Carpenter-fék behozatala által az igazgatóság
százával nélkülözheti az alkalmazottakat.»
«Ez a z !» kiáltá hévvel a m á s ik .«T isztviselők százai elvesztik
kenyerüket, sok más tisztviselő és utas nyakát-lábát szeg i,h a az át
kozott fék m egtagadja az en ged elm et! Szép v ív m á n y ! H o g y a — »
D ecem ber 2 4 -ik e volt. Áthatatlan hideg köd a szürke
fa g y o s reggelt m ég fagyosabbá tette. Sürü zúzm ara elfödött
mindent és a fiatal jegenyék lom bozatját hófehér, pompás
korálképzödm énynyé alakította.
A vo n at lassan rob ogott be a pályaudvarba; ma 6 sze
m élykocsit vitt a rendes 3 helyett és mind a 6 zsúfolva v o l t ;
a podgyászkocsik szám át is a karácsonyi forgalom folytán
tetemesen m eg kellett toldani.
A z állom ásfőnök, ki a vonatot fogadta, visszatért hiva
talszobájába és épen letette süvegét és köpenyét, am ikor az
ajtó kinyílik és újra belép a piros arcú férfiú, k övetve e g y
körülbelül 16 éves fiútól és a pályam estertől.
«N os, Rillke uram, azt gondoltam , már rég hazament,»
fordult hozzá az állomásfő. «M entem is volna, elöljáró úr,
ha szolgám elhozta volna a talyig át», felelt Rillke, «de az
ostoba fickó azt hitte, h o g y a hordót, m ely az im ént érke
zett részem re, hóna alatt viheti haza, hordót 2 mázsa disznó
zsírral, kérem szé p e n ! M ár m ost azt kérdezném , vájjon a
hordó künn m aradhat-e addig, m íg legényem a talyigával
jön.» «Nem bánom », bólintott a tisztviselő.
«Te is itt v a g y Ferenc». — «E ngedelm ével, felügyelő
úr», viszonzá a fiú. «Eljöttem, vájjon akad-e részemre vinni
való podgyász. D e nem v o lt szerencsém . Szabad e g y kissé
m elegednem ?» «Tessék fiam », m ondá az elöljáró, biztató
pillantást vetve a v é k o n y ruhájú kérdezőre. Majd asztalához
ült. Hallgatta a táviró kopogását; azután m o so ly g o tt:
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«Főm érnök az im ént indult el külön vonatjával N e u stadtból. A ligh anem vidám társaságot visz m egint m agával,
m ert R em iingen állom ás vendéglőse utasítást kapott, h o g y
14 szem élyre szóló ebédet tartson készen. Erre 10 óra 10 perc
kor m e g y át a különvonat.»
«Ilyen urak élik a világukat», m o rogta Rillke. «Igen,
a zo k m egengedhetik m aguknak», vélekedék a pályam ester;
azután az állom ásfőnökhöz fordulva kérdé: «mily géppel in
dul a különvonat?» «A Herkulessel», vo lt a felelet.
«Ez az a gép, m elylyel édes atyám o ly soká utazott!»
kiáltott fel Ferenc hirtelen h évvel. «És amint egyszer k iseg ítő le g másikat kellett elvállalnia, m egtörtént a n a g y szeren
csétlenség, m ely életébe került.»
«A Carpenter-fék akadt el, nemde?» kérdezte Rillke.
«Igenis» szólt a fiú. «Én Istenem, m ily rettenetes vo lt a z !
S zegén y jó atyám ! Már annak két é v e .»
« Ú gy van», bólintott a pályamester. «Atyád derék ember
vo lt és a legjelesebb gépész, kit életem ben ism ertem . N em
egyszer m entem vele m int fütő. Isten nyugoszsza. G yakran
voltál nálunk a gépen, Ferenc, pontosan em lékszem reá.»
«Igen, m íg egyszer az igazgató ott fenn m eg nem pil
lantott. Ekkor jött a parancs, h o g y a gépészen és fűtőn kí
vü l senki fiának a lokom otivra lépnie nem szabad. A zó ta
nem jutottam közelébe, de elbánni m é g o ly jól .tudok vele,
h o g y bárm ikor képes volnék e g yet vezetni.»
«Szívesen elhiszem », m o so lyg o tt a pályamester, «min
denkor derék, ü g yes fiú voltál. E gyébkén t már rég nem lát
talak, F eren c! U gya n mire adtad magad?»
«A tyám halála óta nem járom többé az iskolát, hanem
erőm től telhetöleg anyám on igyekszem könnyíteni. Tudja,
nagyon csekély a nyugdíja, oly csekély, h o g y segítségem
nélkül szükséget látna. A zért hát a városban sü rgök -forgok ,
ahol csak kereset akad. Hírt viszek, újságokat hordok szét,
vásárokon a marhahajtóknak segédkezem , m indennem ű házi
munkát v ég zek , — Rillke úr is o ly jó, h o g y gyakran fo g 
lalkoztat. Este továbbképző iskolába járok. D e a legszíveseb
ben itt v a g y o k a pályaudvaron. F elü gyelő úr kegyes volt
engem táviratozásra is tanítani.»
«Ej, ej, ezért illik hálásnak lenned. Istápolod édes anyá
dat, ezt öröm m el hallom . D e h ogyan képzeled jövődet?»
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«Erről édes anyám nak is, m agam nak is nem e g y ter
vü nk van, de m é g nem jutottunk, szilárd elhatározásra. Édes
anyám a legtöbbet Istenre bízza, m ivel mindketten o ly tehe
tetlenek vagyu n k . V árakozom tehát és addig is m egteszem
kötelességem et. H isz nincs is okunk panaszra. S őt e g y kis
pénzt is félre tettem , h o g y édes anyám nak szép, m eleg ken
dőt vásároljak karácsonyra. Eleinte télikabátra gond oltam , de
pénzem ből, 20 m árkából, m ég sem telt erre.»
«Derék g yerek, n a g yo n derék gyerek», m orogta Rillke
magába. «Majd segít e hordót haza szállítani, jócska borra
valót kap érte.»
«Azt m ondod, tudsz táviratozni», kezdé kis idő m úlva
a pályamester, «akkor talán azt is tudod, m ily sü rgön yö k
járnak m ost a vezetéken?»
«Jer ide Ferenc, m utasd m eg a pályamesternek, m it ta
nultál nálam»», szólította föl a felügyelő.
Ferenc készséggel lépett az asztalhoz, m elyen a készülék
szüntelenül m űködött. «Neustadt kérdi, vájjon a 1 2 1 - e s vonat
idején ind ult», jelenti a fiú m o so lyo gva. D e csakhamar tágra nyilt
a szem e rém ülettől, fölem elte kezét, mintha hallgatást paran
csolna. A z elöljáró is ú g y leste a k op ogó készüléket, mintha
k ővé meredt volna. «A z Istenért», tört ki a fiúból, «Beveringen
állomás jelenti, h o g y a 3 3. számú tehervonat G lam becknél há
rom részre sza k a d t. . . gépész vissza indult, vélve, h o g y csak e g y
rész szakadt e l .. . össze akarta kapcsolni. . . bele ütközött teljes
erejű középső részbe . . . lökésgépészt és fűtőt levetette a gépről,
m ely m ost 3 kocsival legfőbbsebességgel lejtőn le sz á g u ld o z... »
A z elöljáró fölpattant: «Borzasztó!» kiáltott föl és g é 
piesen fejére tette a szolgálati sapkát. D e Ferenc folytatta a
villam os ré m h írt: «Ép m ost erre jött középső rész . . . 2 kilo
m éternyi távolságban az elsőtől . . . 10 teljesen m egrakott
állatkocsi . . . utolsón kapaszkodva csüng Schulce kalauz . . .
1 2 4 -e s vonat, ha m é g nem indult, nyugoti vágányra irányí
tandó, különben kikerülhetetlen összeütközés.»
A készülék fölh agyo tt a kopogással.
«Igaz m ind ez, Ferenc?» kérdé sápadva a pályamester.
«Elöljáró úr, igaz m ind ez?»
«Bizony igaz!» kiáltá az elöljáró kitörő kétségbeeséssel.
«M indenható É g : m itévő legyek ? M iként hárítsam el ezt a
szerencsétlenséget ?»»
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Senki sem felelt. E g ym ás sápadt arcát nézték; mindenki
fölfogta a veszedelem teljes súlyát. A 12 4 -e s szem élyvonat,
m ely az im ént h agyta el a pályaudvart, mérsékelt gyorsaság
gal rob ogott a legközelebbi állom ás felé. K özvetlen ül m ögötte
sokszorozott sebességgel száguldott e g y lo k om o tív vezető nél
kül 3 teherkocsival, m elyet kis távolságban az elszakadt k ö -

HA B O Z Á S

NÉLKÜL

MEGRAGADTA A KÉSZÜLÉK

GOM BJÁT.

zéprész követett: 10 súlyosan m egrakott állatszállító kocsi,
m ely ugyancsak teljes sebességgel gördült le a pályán. A sze
m élyvonat összes jókedvű karácsonyi utasával el vo lt veszve,
hacsak Isten csodája m eg nem m enti. A n yugoti vágán yo n
sem v o lt m enekvés, mert ezt a főm érnök külön vonatja ré
szére szabadon kellett tartani.
«Mit kezdjünk m ost», kiáltott az állom ás-elöljáró kezét
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tördelve. Ferenc hozzálépett, sápadtan, de higgadtan és szi
lárdan «Én tudom» m ondá. «A vágányokat sikam lósakká kell
tennünk olajjal és zsírral, azáltal fenakad a gép, talán egészen,
mindenesetre ném ileg. A zu tán is tovább kell a pályát ken
nünk, m ert Schulce von atvezető és a marha m egm entéséről
is kell gondoskodnunk.»
«De honnan v e g yü n k annyi zsírt és olajat?» viszon zá
az elöljáró. «A gondolat jó, de mi csak kőolajat égetünk, az
a kevés kenőolaj pedig . . . »
«Kiütöm a zsiros hordóm fenekét, lesz zsír e lé g !» b u zgólko d ott Rillke tüzesen. E gyúttal levetette bundáját és ki
rohant. A z elöljáró és pályam ester követték. Ferenc egyedül
maradt vissza.
«Most nekem is m eg kell a m agam ét tennem , h o g y a
szem élyvonatot m egm entsem », szólt ön m agáh oz. «E célra
szabadon kell tartanom a n yugoti vágányt, h o g y a vonat
Lencbergnél arra befordulhasson.» H abozás nélkül m egragadta
a készülék gom bját és a követk ező távirat röpült a dróton
v é g ig : «W arnic állom ás: Főm érnök vonata visszatartandó
további intézkedésig F. M .» V álaszul következő kérdés érke
ze tt: F. M . G aric: P álya különvonatnak szabad. K inek pa
rancsára tartandó vissza főm érnök vonata?» A z idő drágább
volt, sem h o g y hosszas m agyarázatokra pazarolhatta vo ln a ;
azért Ferenc m erészen sü rg ö n yzö tt: «V ezérigazgató paran
csára. F. M .» W arn ic állomás az engedelm eskedés jelét adta.
Ferenc tovább sü rg ö n yzö tt: «Lencberg állom ás: V áltó
ú g y állítandó, h o g y 1 2 4 -e s vonat n y u g o ti vágányra átk erü l;
o tt további értesítésig visszatartandó. F. M .» A készülék n y o m 
ban kopogta a választ: «F. M . G aric: N yu g o ti vágán y fő
m érnök különvonatja részére föntartva. Miért e kívánság és
kinek tekintélyén alapszik ?» Ferenc talpraesetten fe le lt: «L enc
berg állom ás: B. H. E. vezérigazgatója nem kötele stekintélyre hivatkozni. Parancs haladéktalanúl végrehajtandó. F . M .»
A z engedelm esség M orse-jele nem késett soká.
«Most m inden azon m úlik», folytatta Ferenc ön m agá
h oz, «h ogy a gép addig maradjon vissza, m íg a 12 4 -e s a
másik vágányra kerül; akkor az utasok m eg vannak m entve.»
ó rá já t nézte. «A vonat 15 perccel előbb elindult, 30 perc
m úlva elérte Lencberget. 5 perc m úlva erre kell jönnie a
gépnek és h ogyh a sebessége nem csökken, akkor a szem ély
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vonatot m in tegy 6 kilom éternyire L encbergen innen u to lé ri. . .
M é g csak e g y d o lo g lehetséges . . . M eg kell kisérlen em .»
Ebben a pillanatban jött be a vasúti szállító «U gyan mi
történik itt kora reggel Ferenc?» kérdé. «Mit m üveinek m ind
annyian a vágányokon?»
Ferenc töm ör rövidséggel tájékoztatta, majd h o zzá te tte :
«M egkísérlem , h o g y a gépre felugorjam , m ikor erre jön. Ha
sikerül, akkor hatalmamba van és föltartóztatom . Itt van ná
lam m egtakarított pénzem , 20 márka. V e g y e R ohrlack úr és

MOHÓN,

SIETV E

K EN EG ET TÉK A VAGÁNYOKAT ZSÍRRAL

ÉS O LA JJA L.

ha bajom esik, adja át, kérem , édes anyám nak. M ondja neki,
h o g y karácsonyi ajándékot akartam neki rajta vásárolni. D e ha
szándékom sikerrel jár, akkor jobb szeretem , soha árva szócskát
ne tudjon m eg r ó la ; ijedtsége utólag is túl n agy v o ln a .» A szállító
eleinte nem hitt fülének. «A gépre akarsz ugorni?» kiáltá aztán
bámulattal m ereven. «G yerek, hisz az ö n g y ilk o ssá g ! hisz’ a
puszta kísérletnél is kerék alá jutsz és kásává ö r lő d ö l! N e felejtsd,
h o g y anyádnak egyetlen tám asza v a g y ! » «Isten majd m e g se g ít»,
válaszolt a fiú. «És ha kárt szenvedek, akkor annyi emberélet
m egm
a kísérletet. M ost ereszszen el».
o entése m egérte
o
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Szótlanul, de bámulattal és m egindultsággal tele, állott
az em ber félre. Ferenc, ki hamarjában m ég levetette felső
ruháját, kisietett a pályára. A z állom ás elöljárója, a pálya
mester, valam ennyi vasúti m unkás, azon kívül Rillke és m ég
e g y fél tucat önkéntes segítő, m ohón, sietve kenegették a
vágán yo k at zsírral és olajjal. Ferenc szorosabbra fogta szíját
és kitekintett a k ö d b e ; óvakodott attól, h o g y m é g valakit
beavasson elhatározásába. Már hallatszott a közelebb száguldó
gép tom pa d ü b örgése; pillanatról-pillanatra hangosabb lett.
A hosszú perron vég é ig elébe szaladt a lokom otivn ak.
M ost a ködben láthatóvá lett a gazdátlan szörnyeteg, az em 
berek a vágán yo n félre u g ro tta k ; a rövid vonat zú go tt mint
a szélvész. M ost elérte a gép a zsírosra kent síneket, a ke
rekek elkezdtek csúszni, de a roham súlya m ég m indig oly
hatalm as volt, h o g y a m enetsebesség nem csökkent. Csak
akkor csökkent, m ikor a gép a perron felső végére ért. F e
renc már néhány pillanat óta a vágán y mentén szaladt.
A zsír a vág án yo k o n tetem esen lassította a vonatot, mert a
kerekek m egfordulásuknál nem találtak kellő ellentálló tá
maszra, de a gép néhány másodperc m úlva m égis utolérte
a rohanó fiút. M egpillantotta a h á g ó d e szk á t. . ., m egragadta
a fogókat és szerencsésen felkapaszkodott. Lélekszakadva m eg
állóit kissé a lépcsőfokon, aztán egészen fölm ászott a gépre.
Első tekintetét a m anom éterre vezette, am ely már csak
igen csekély gőzfeszültséget jelzett; rémületére látta, h o g y a
lo k o m o tív tisztán saját súlyánál fo g v a tart lefelé a m egleh e
tős erősen hajló lejtőn. Elzárta a regulátort, a korm ányzó
em eltyűt e g y bevágással hátrább tolta és m egvizsgálta a fé
ket, m ely csak igen g yen g é n m űködött. F lo gy a gépet ha
talmába ejtse, több g őzre v o lt szüksége. Ó vatosan m ászott
át a tenderen és öröm ére kielégítő vízkészletet talált a tartó
ban. A ztán szenet lapátolt a tüzelőlyukba és csakhamar m e g 
vo lt az a m egn yu gvása, h o g y a g ő z feszítő ereje emelkedik.
A derék fiú o ly higgadtan és o ly bátran do lgozo tt, akár e g y
szolgálatban m egőszült férfiú, pedig teljesen felfogta helyzete
és föladata súlyát. A rról kellett gondoskodnia, h o g y gépe ne
rohanjon a szem élyvonatba, másrészt pedig a m ögötte szá
g u ld ó állatszállító kocsiktól kellett óvakodnia.
M egfeszített érzékekkel kém lelt és hallgatódzott a köd
ben, de sem az előtte, sem a m ögötte levő vonatból nem
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bírt sem m it sem kivenni. A m anom éter mutatója lassan, de
egyre em elkedett; csakhamar m e g lesz a kellő m ennyiségű
g ő z . E gyelőre csak annyit fogyasztott, h o g y időnként m ű 
ködésbe hozhatta a légszivattyút. Kis idő múltán újra vissza
tolta a korm ányaidat e g y bevágásnyival és óvatosan kin yi
totta kissé a szabályozó készüléket. A hatás kielégítette, látta,
h o g y hatalmába kerítette a gépet. De m ég m indig m ennyire

MEGRAGADTA

A FOGÓKAT

ÉS SZ E R E N C SÉ SE N

FÖLKAPASZKODOTT.

rontott e lő re ! M int dörgött hidakon és viaduktusokon vé g ig ,
hasonlóan élő szörnyeteghez, m ely levetve békóját, örö m é
ben fékeveszetten tom bol.
M é g e g y kissé kinyitotta a re g u lá to rt-------- g ő zt szaporí
tandó, s a korm ányzó em eltyűt e g y további bevágással vissza
tolta. A gép lassabban járt. «Ha m ost a korm ányzó készü
léket egészen visszaszorítom és a vészféket fölhasználom ,
akkor néhány kocsihosszúságon belül m egállíthatom a g é p e t,»
szólt Ferenc ön m agához. «Hiszen kétségtelenül kockázatos,
de szükség esetén m eg kell történnie.» A védőfal órájára
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nézett. «5 perc m úlva a 1 2 4 -e s a n yu g o ti vágányra kerül
és a váltó újra szabad lesz. M é g lassabban kell járnom.» íg y
is tett. E g yik keze a szabályozón , másik a fékezőn, íg y tá
m aszkodott Ferenc az ablakhoz, h o g y a ködön átláthasson.
Sem m it sem észlelt.
«Puff!» e g y robbanó h ü vely explodált alatta a vágá
n yon. «O h ó !» m ondá, «ezt a köd miatt tették oda. L e n c berg állomás tehát közvetlenül előttem van. 12 4 -e s vonat
veszteg áll, h o g y a másik vágányra átvitessék.» »Puff! puff!»
m egint felrobbant két h ü vely. «Ez a jelzés fig y e lm e zte t: las
san hajts, gépet tartsd féken, » m o rm ogá Ferenc. A ztán fülelt.
M ö gö tte jött valam i, tom pa dübörgő zúgással. «Ezek az állat
szállító kocsik!» kiálltá föl elhalványulva. «N o m o st! H a m ég
csak 2 percem marad, akkor m inden j ó !»
E gészen előre tolta az em eltyűt és kinyitotta a regulátort. A gép előre szökött m int e g y u gró tigris. E g y perc
elteltével m egism erhette a szem élyvonat jelző lámpáit a k ö 
dön át, pedig már rég virradt. M é g e g y perc és ő belerohan
a vonatba zúzottan, z ú z ó a n ! M ö gö tte a d ö rgő zú gás egyre
közeledett; nem mert hátratekinteni. E kkor m egkönn yebb ü
lésére a vö rös jelzőlámpák balra ford u ltak ! D e vájjon a váltó
jókor m egn yílik -e részére, h o g y a m ö götte rohanó tehervonatrész elől menekülhessen ? M o s t . . . Istennek h á la ! G épe
símán átjutott a váltón. «A szem élyvon at m eg van m entve!»
kiáltá. «Most m agam at és a szegén y állatokat m entem m eg.»
M int a forgó szél hajtott át az állom áson. Friss szénnel
újra fölszitotta a lángot. A köd lassanként elszállt; 300 lépés
nyire már a gépnélküli vonatot látta. Teljes g ő zerő vel indí
totta m eg gépét. Eleinte a tehervonat, súlyánál foga, 50 lé
pésnyire közeledett hozzá. D e m időn em elkedő lejtőre jutot
tak, akkor a távolság a gép közt és az öt üldöző kocsisor
közt tetemesen nagyobbodott. M é g 3 perc elm últ, aztán
szabályszerűen berobogott W arnicba és m egállott a pálya
udvaron.
«Felügyelő úr!» kiáltá, «kérem, sü rgön yö zzö n Garicba,
h o g y 303-as gép szerencsésen ideérkezett és h o g y M ártin
Ferenc vidám és jókedvű.»
A vörössapkás tisztviselő elném ult bám ulatában; a pré
mesruhájú előkelő társaság is, m ely a különvonat mindkét
szalónkocsija m ellett állott, csodálva nézte a fiatal gépészt,
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ki ingujjban, fagyoskodva állott a lokom otivon . A főm érnök
sötét tekintettel v é g ig m érve a fiatal hőst, reárivallt, «H ogy
jössz erre a gépre ? H ol a gépész és a fütő ? L e v e le d ! M eg
akartál szökni a géppel, m icsoda? Felelj!» Ferenc nem bírt
e g y árva szót sem kiejteni az ajkán, de nem tágított. «Nem
akarsz lejönni?» kiáltott a főm érnök haragosan. «Rajta!»
parancsolta az e g yik ott álló vonatvezetőnek, «fogja el ezt a
fickót?»
A kalauz engedelm esen fölm ászott a gépre és Ferenc
karját m egragadta. M ost ez visszanyerte hangját. «Ne n yú l
jon h ozzám !» m ondá. «L em egyek m agam .» A legközelebbi
pillanatban ott állott a hatalmas előtt. «A géppel m egszökni
nem akartam,» kezdé kalaplevéve. «M indenekelőtt vissza
küldendő a gép, h o g y kiderüljön, m i lett Schulce v o n a tv ezetöből, ki az im ént m ég a 33-as szám ú tehervonat elszakadt
középrészének utolsó kocsiján lógott,» «Mit beszélsz?» kérdé
a főm érn ök n ö vek vő figyelem m el. «A tehervonat szétszakadt?
H ol történt volna?»
«Glam becknél. A lejtőn két helyütt elszakadt. A z elülső
rész odaütközése folytán gépész és fütö levetődött a gépről.
É n Garicban fölm ásztam reá és ide hoztam . A másik darab
k özvetlenül m ögöttem járt, de m ost alighanem visszaszaladt
a lejtőn.» «És m iként kerülted el a szem élyvonatot?» kérdé
a főm érnök élesen. «Azt Lencbergben a n y u g o ti vágányra
vitték á t.»
R ö vid gond olkodás után a főm érnök megparancsolta a
«Herkules» gépészének és fűtőjének, h o g y Ferenc gépére száll—
janak fö l; ő m aga a fiúval szintén fölm ent. Lassan tartottak
visszafelé. K evéssel reá látták, h o g y e g y em ber fölfelé fut a
pályán. «Ez Schulce!» kiáltá Ferenc. «Istennek hála! N em
történt baja!»
A gépet m egállították és a kalauzt m agukh oz vették.
A z t jelentette, h o g y «Carpenter»-fé k hirtelen igénybevétele
folytán a nehéz kocsik visszaugrottak és íg y a tehervonat
szétszakadt. M ost a 10 kocsi az állatokkal egész nyugodtan
■ellőtt a fü g g ő leg es pályán. A 3—ik rész G lam beckben m a
radt. A középső részt a géphez kapcsolták és W arnicba
hozták.
«Ki v a g y hát tulajdonképen?» kérdé a főm érnök F eren ctöl, m ikor együtt leszálltak a gépről.
•
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«Mártin gépvezető fia v a g y o k , atyám so k -so k éven át
vitte a «H erkules»-t», válaszolt a fiú.
«Mari,» szólt a főm érnök leányához, aki a prémes bun
dájú társasághoz tartozott, «menj ezzel a fiatalem berrel sza-
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Ú JRA

FELSZÍTO TTA

A LÁNGOT.

lónkocsim ba, add rá egyik kabátomat, gondoskodjál, h o g y
fölm elegedjék; hiszen félig m egfagyott.» M iközben Ferenc a
fiatal h ölgyet követte, a főm érnök elm ent a táviróhivatalba
és a szem élyvonatot visszairányította régebbi vágányára. A z 
tán tudakolta Garicban, kinek parancsára tartották vissza az
ö külön vonatát. Senkisem tudott fölvilágosítást adni. A z álló -
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másfő és a többi szem élyzet a jelzett időben csak a sinek
bezsírozására gondolt.
«K ülönös!» m orm ogta m agában, m időn szalónkocsijából jelt adott a gépésznek az indulásra.
«Nos, fiatal gépvezetőm ,» szólt barátságosan a finom ,
de túlságosan bő télikabátba burkolt Ferenchez, «hogy v a g y
és hol tegyünk le?» «N agyon jól érzem m agam főm érnök
úr, szépen kérném, Garicban szeretnék kiszállni,» szólt az
üde hangú felelet.
«Tanácsos úr,» íordult a főm érnök a jelen levő urak
egyikéh ez, «nem tudja véletlenül, hol tartózkodik jelenleg a
vezérigazgató?» «Berlinben, ha nem csalódom », vo lt a v á 
lasz. «Hm. A k k o r fölötte kiváncsi v a g y o k , ki adta föl eze
ket a sürgön yöket Garicban,» folytatá a m érnök. «Butafejü
nem volt. A z állom ásfőnök nem tud róla és más valaki abban
a fészekben nem is képes ilyesm ire. N em adhatnál véletlenül
te felvilágosítást, Mártin Ferenc?» A fiú elpirult. «N agy m ű
vészet nem volt,» válaszolá. «Csak nem kellett a fejet veszí
teni.» «Talán m agad voltál?» «Igen, én voltam .» «Te adtad
fel e táviratokat?» «Igen, főm érnök ur.» «Tehát nemcsak
fűtő és gépvezető, hanem m ellesleg ellenőr és távirótiszt is
vagy?» «És helyettes vezérigazgató,» toldá hozzá nevetve a
tanácsos. Ferenc lehajtotta forró fejét.
«De h o g y m erészkedtél . . .?» kiáltá a főm érnök határ
talan bámulatában. «Sok em ber élete volt kockán,» felelt
m ost a fiú szilárdan és félelem nélkül. «Ha nem m ertem
volna, m i történt volna akkor? Csak egy kötelességem ma
radt, azt tőlem telhetöleg teljesítettem.»
M élységes hallgatás követte a derék fiú szavait.
«Atyád a m i igazgatóságunk szolgálatában vesztette éle
tét, nem ú g y történt?» szólalt m eg végre a főm érnök. «Igen,
főm érnök úr, a «Herkulest» vitte.» «Te is szeretnél vasutas
lenni?» «Nincs hőbb v á g y a m ; akkor anyám nak erősebb tá
m asza lehetnék.» «Jól van. T an ácsos úr, vétesse föl kérem
Mártin Ferencet a fizetési lajstromba, egyelőre, m ondjuk,
120 m árkával, december elsejétől szám ítva. Á llást majd csak
nem sokára találok részére; ilyen em bereknek m indenütt lehet
hasznát venni.»
Ferenc k ö n yezve hebegte köszönetét. A főm érnök félbe
szakította. «Ha valakinek, akkor nekem kell hálálkodnom .
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Isten fizesse m e g neked derék tettedet, kedves fiú. A m íg
élek, m eg nem feledkezem róla. D e itt va g yu n k Garicban.
Isten veled ! Január 2-án , rem éllem , Berlinben hivatalom ban
viszontlátlak.»
'T'
A garici pályaudvaron a különvonat érkezése után e g y ideig eleven v o lt az élet. Martin Ferenc hőstette szájról-szájra
járt. Leglelkesebb terjesztője Rillke kereskedő és Rohrlak szál
lító volt. U tóbbi bu zgón igyekezett a főm érnökhöz és m in
dent előadott, am it csak tudott. «Itt a 20 márka, főm érnök
úr,» kiáltott fel vég ü l, kérges tenyerében az aranypénzt m u
ta tv a ; «ezt keservesen összetakarította, h o g y szegény anyjá
nak karácsonyi ajándékot vásároljon rajta. Ha baja történik,
legalább ezt a pénzt kézbesítsem. Aranyfiú, nemde, főm ér
nök úr?»
«Aranyfiú,» bólintott ez m eghatottan. «M egm entette
100 em ber életét és m e g ó v ta a vasúti társaságot súlyos vesz
teségektől. V ilágo s fő, éles elm e, m erész és határozott akár
e g y hős és am ellett g y ö n g é d gyerm ek. M ég sok jót várok
tő le .»
«De azok az átkozott an gol találm ányok,» vágott sza
vába a becsületes Rillke, «azokat v ig y e a f e n e ! Hát nem a
«Carpenter»-fék v o lt m indennek oka? F őm érn ök úr, m eg
látja . . . »
D e ekkor a főm érnök m ár szalónkocsijában vo lt és k ü lönvonata csakhamar kiro bo go tt az állom áson.
Ferenc akkor már régen anyjának karjaiban ujjongott,
aki a boldogság és büszkeség kön yüit hullatta reá.
Este szép m eleg kendő díszítette karácsonyi asztalát,
Ferenc helyén pedig értékes aranyóra tündökölt, m elyet a
főm érnök az igazgatóság nevében küldött. Beléje e fölirás
vo lt v é s v e : «Száz em berélet m egm entöjének.»
N é m e t b ő l : dr. Heller Bernit.

A z északi Kapról.

A Z ÉSZAKI K A P R Ó L .

E zt már, minek tagadjam , csak azért írom, h o g y olva
sóim közül azokat, akik szeretnek külföldön utazni, h o g y
term észet dolgában olyat lássanak, ami itthon nincsen, arra
buzdítsam, h o g y m enjenek el Svédországba és N orvégiába.
K ülönösen N orvégiáb a, am elytől m aholnap elhalaványodik a
szép Sveicnak a hire. E z ország szép vidékei ma már be van 
nak turisták számára rendezve. M egfelelő távolságokban friss
lovat, tisztességes vendéglőt talál az ember mindenfelé olyan
árszabással, am ely m eg nem erőltet senkit. Innen hazulról a
m enetjegyiroda kiválasztott kötött marsrutával elindítja az
embert, Krisztiánjában, Bergenben v a g y más n agyo b b nor
v é g városban fogad bennünket, ha levélben értesítjük Bayer
irodája s időnk, pénzünk és kívánságaink arányában össze
állítja további utunkat. M é g csak fejtörésünkbe sem kerül a
d o log. A k i pedig csak az északi Kapra kívánkozik, az is
ebbeli szándékát ha m egírja a B ayer-féle ü gyn ökségn ek Bergenbe, útjában sem m iféle nehézséget nem talál.
Én az északi Kapra Krisztiániából indultam. Vasúton le
m entem délnek Skien-be, onnan nyugatészaki irányban, ahol
N o rvég ia legszélesebb, hajón, kocsin, m egint hajón és e g y
kis rövid vasúton n é g y nap alatt Bergenbe, az Ó ceán part
jára. D e m icsoda e g y út ez, m ily változatossága és m ily
gazdagsága a term észet látnivalóinak!
V izen fölfelé m envén, tizenhét zsilipen em eltek föl ben 
nünket hajóstul együtt, m indannyiszor természetesen e g y - e g y
n a g y vízesés mellett, összesen közel i o o méter magasságban.
Este végére jutottunk gyö n yö rű viziutunknak s másnap foly
tattuk kocsin. Harmadnap is kocsin, negyednap is kocsin.
Ennek az útnak a gazdagságát lehetetlen leírni. T erm észete
sen, m indig patak partján m entünk. Ó rá k ig m e g y szem be
az em ber e g y -e g y ilyen h egyi patakkal, a m ely ugrik, szö 
kik, kanyarog, tavakat alkot, e g y pajkos pogányistenfiu m in
den csinyjét és hóbortját produkálja: sziklát ostrom ol, g ő 
z ö lg ő habbá verődik, m élységbe veti m agát, örvén yt sodor
sima sm aragd fölszínnel, aztán óriás k övek közt csapong,
köoduk, alagutak, kapuk és szorosok közt bujkál és a
lehetetlenre m indig lehetetlenebbel lepi m eg az ám uló utast.
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A H ankelisaeter-nyergen a tó környékét hó csipkézi s
a hegyeken mintha az óriások a fehérneműjüket szárogatni
terítették volna k i : te pedig e g y barátságos fogadóban ebédelsz
s ebben a látványban szép n agy ablakokon át gyö n yö rk ö d ö l.
És utad folytatva m ég magasabbra hágsz, e g y h e g y 
orom oldalán pedig bebújsz lovastul, szekerestül e g y alagutba s m ikor a másik oldalán kibújsz, jobbra-balra 3— 4
méteres hósáncok között m é g y tova. A ztán betérsz a G ru n geddlba és Rölldálba, és ám ulva ám ulsz, h o g y a term észet
m ég m indig fölebb licitál. Leszállva Odde- felé a vízesések
o ly sokasága, oly pazarsága, o ly tö m eg e és zaja fogad, h o g y
el lehetne vele látni csak ezzel m agával m ég e g y Sveicot.
A Buerbrae nevű jégm ező p e d ig . — nem hiába jelenti ez a
szó azt, h o g y a lepedő csücske, — ló g hozzád szinte a v ö lg y
fenekére. A h egytetőkön v a g y öt m értföldnyi területet fo g el.
A z O d d e -v ö lg y e aztán, a h ova leértél s ahol hajóra
ülsz, e g y kis bájos paradicsom, e g y n agy vendégháztelep.
G y ö n y ö rű fjordján tova evezel, aztán m ég e g y kis kocsiútat
teszel, itt is e g y fenom enális vízeséssel találkozván, beérsz
e g y tó partjára, ahol m egint vasutat találsz, am ely elvisz
e g y pár óra alatt Bergenbe.
Innen indulnak a bergenske Dampskibselskab, va g yis a
bergeni gözhajóstársaság g yö n yö rű turistahajói m eghatározott
napokon az északi-foki kirándulásra. A z utat voltaképpen
T hrondjem böl számítják, de a hajó innen indul. A legdrá
gább hely — ami csak a kabinra nézve tesz különbséget,
mert a hajó hosszú lévén, a kabinok hosszában elhelyezve,
tehát nem egyform ák területben és kényelem ben, a legdrá
gább hely tehát v a g y 300 korona, a legjutányosabb 220
korona, e g y n o rvég korona a mi pénzünk szerint 70 kraj
cárnak felelvén m eg. A m i pénzünkben tehát hetvenszer annyi
krajcár, v a g y 2 1 0 forint az első, 150 forint az utolsó kvali
tású kabinra váltott hely. Ezért a pénzért az em ber v a g y két
hétig a hajón lakik, ott eszik reggelit, ebédet és vacsorát (az
italt fizeti k i-ki külön) és megjárja a norvég partokat h o szszában, azt a sziget rengetegében a szárazföld legészakibb
csúcsáig, ahol a meredek hegytetőn tölti az éjfelet és — ha
szerencséje van — látja a napot lejönni közel a szemhatár
széléig és ott le nem áldozni, hanem m egfordulni és ismét
fölkapaszkodni az égre.
Hankó : Universum.
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Erről az éjféli napról nevezik ezt az egész utazást. Ez
az utolsó célja, ez az úgynevezett piéce de resistance-a ennek
az útnak. De gon d olo m csak kettőére. Elsőbben is, mert ott
m egfordul a hajó, h o g y visszahozzon bennünket, másodszor,
mert valósággal a legpikánsabb dolgok közé tartozik ránk
nézve a gondolat, h o g y éjjel 12 órakor szem ébe kacaghas
sunk a napnak, amit ami égövü n k ön halandó nem tehet.
És igaz, h o g y ez az éjféli nap csodás színjáték, m ég ha ma
gát a napot nem látni is, mer, sűrűn m egesik, h o g y az
em ber csak e g y ádáz birkózás szem tanúja lesz a nap és az
északi sarki felhőtöm egek közt, de a nap ábrázata nélkül is
ott az év bizon yos részében — nyáron — világos nappal
van s az éjfél olyan, m int nálunk a juliusi este 7 — 8 óra
kor. De ez az éjféli nap csak e g y program m pont a látványok
sokaságában, m elyeket ez utón jövet és m enet élvez az em 
ber, kivált ha jó társaságot talál m agának a 70 — 80 em ber
és asszony közt, a ki e g y -e g y hajón ezt az utat megteszi.
M agában az, h o g y a virágos kertnek nevezett M olde
városán, az öböl körül és szigeteken épült bájos és kacér
Krisztian-szundon és derült, gazdag tenyészetü Throndjem en
túl miképpen fokozódik le lassan-lassan a term észet term ő
ereje, am íg az em ber el nem éri a legészakibb várost, Hatnmerfesetet, ahol már se fa, se bokor, ahol a faházak sorai
pusztán, mint e g y letarolt m ezőn fölrakott skatulyák sora
koznak egym áshoz. Kietlen és szom orú látvány a m áshoz
szokott szem nek. Irtóztató elgondolni, h o g y itt születnek,
élnek és m eghalnak — különösen asszonyok, m ert a férfi
nép elhajókázik m esszebbre is — akik soha sem láttak sudárfát, nem tudják, mi a kert, sőt azt sem tudnák, mi a
virág, ha minden ablak e g y -e g y kis üvegh áz nem volna,
am elyben az asszonyok — ö t-h at cserépben — szegfűt,
muskátlit, effélét tenyésztenek. K ö ze l élnek már az északi
sarkkörhöz és nyáron át nincsen éjszakájok. A z éjfél, bár a
nap itt m é g lenyugszik e g y -k é t órára, olyan világos, h o g y
irni olvasni lehet. Ellenben e szegényes emberek tele viszont
nappal nélkül van, félévig éjszakában élnek, ez időszakra
im m ár berendezték m agokat villám os világítással. R eggel hat
tól este n yo lcig fényes utcai ívlám páik vannak, akkor pedig
eloltják a lámpást s ez náluk a nappal s az éjjel.
M ivel foglalkoznak ezek az em berek, kérdeztem
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Eilertsen kapitányt, a Neptun kapitányát, am ely bennünket
vitt, bizonyára nem csak a N orvégvizen , de sok vizen a
legkedvesebb hajóskapitányt.
—
Ezek, m ondá ő, három d o loggal foglalkoznak: ha
lásznak, isznak és alusznak.
M ikor az ember a Kapra utazik, kiköt Harstadtban is.
E városkához közel e g y lapptelep van nyáron. Mintha
az em ber ami csikósaink v a g y gulyásaink közé m enne a
kecskeméti határban. G u n yh ó az em bereknek, bekerített hely
a réncsordának. D e valóban a lapp em ber is ú g y áll ami
szép és délceg pásztornépünkhöz m int az elkényszeredett
réncsorda (a legszebb is elkényszeredettnek látszik) ami g y ö 
nyörű szarvasm arhánkhoz. A lapp em ber eltanult an gol frá
zissal árulja rénbörböl, agancsból, csontból készült holmiját.
A z an gol szó lábra kap N orvégiában, m ert minden része
tele van angol utazóval.
K ikö t a hajónk e g y bálnatelepen is. M ikor ott voltunk,
tizenhét ilyen tengeri csodaállat feküdt a tenger sósvizében
várva, h o g y kihúzzák szárazra és földolgozzák. A cetvadá
szok ez állat erejéről legendákat beszélnek. H o g y egyszer
e g y cet, testében vivén a belelőtt szigon yt (amelyet a hajó
orráról ágyú b ól lőnek ki), a tenger m élyébe menekült s már
m agával vitte volna a hajót is — (olyan 2 0 — 25 méter
hosszú gő zö s), — • az orra már víz alatt is volt, ha hirtelen
el nem vágják szigonykötelét. E g y másik eset az, h o g y a
m egsebzett cet a hajó alá került s szilaj dühében iszonyú
farkával akkora lékett vá g o tt a hajón, h o g y hajó és vadász
csapat ott veszett, nem vo lt m enekvése.
M aga a telep — e g y kis öbölben -— • érdekes, de oly
dögleletes bűz van a levegőjében, h o g y tengerre edzett em be
rek itt partra szállván, majd h o g y tengeri betegséget nem
kaptak.
A S^vartizen talán a jégm ezők királya. M érhetetlen he
g y e k tetején terül el, egyik h egyről a másikra kúszván. Fél
napig kanyarog az em ber öblökben, szundokban, fjordokban
s m indig újra m eg újra ennek a jégrengetegnek látja vala
m ely részét. E g y helyen partra tesz bennünket a hajó, mi
gyalo golu n k a tenger m entén v a g y 10 — 15 percet s anél
kül, h o g y csak dom bnak is m entünk volna, ott va g yu n k a
jégm ező alatt, ráteszszük iszonyatos, hasadékaiban kéket ra
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g y o g ó töm egeire a lábunkat. Ö felsége a glecscserkirály leg
kegyelm esebben lem éltóztatott jönni hegyi trónjáról a ten
gerpartra.
Ha ezekre a félelm es óriási arányokra ezt a szót bájos
alkalmazni lehet, akkor nincsen bájosabb dolog, mint a T roll
fjord . E g y óriási drágakő, befoglalva égbem eredő sziklákba.
O ly keskeny szorosan m e g y be az em ber, h o g y két hajó
tán el sem férne rajta egym ás mellett. Itt is kikötöttünk.
E g y órai hegym ászással behatolunk a T ro ll-stin d sziklacsú
csok fekete családjába. Iszonyú szurós szö g es koronáikkal
félelmesen m eredeznek az égre. A legnagyobbnak e g y jég m ező kacagány van az oldalára vetve, am elyről folyton csurog le
a víz s ebből e g y kedves szép tó képződik s ott ring mint
eg y tükör a sziklacsoport lábánál, a fekete óriások a felhők
közül néznek le, bele a kacér tükörbe.
A Thorgathen e g y sziget-sziklah egy, am elynek a bel
seje bedült ú g y , h o g y e g y óriás alagút képződött rajta. O tt
is kiköt a N eptun, a társaság felsétál az alagutig és keresz
tül néz a sziklán. T ú l ismét tenger van, a tengerben apró
szigetség és átnevet hozzád a gorom ba lyu k on a m o so lyg ó
tenger és benne pihenő sziget.
A m adárhegyröl, m elyet Hermán O ttó is leírt, nem
mesélek. D e csodálatos és különös, h o g y a meredek szikla
előtt, ha madár m illiói fölrebbennek keskeny terrasszairól, a
k ó v á ly g ó szárnyas népség tisztára azt a benyom ást teszi,
mint a szapora hóhullás. M inden csapkodó madár e g y - e g y
hópehely szakasztott mása. D e nem beszélek egyes ily lát
ványosságokról. M aga az egész út az em bernek nyári g o n d 
talanságától m egfűszerezve, valam i bájos m esének az epizódja.
A z a bujkálás 800.000 szigetországában, csatorna, szund,
fjord, öböl s e g yszer-eg yszer a sík tenger, s körül és oldalt
és távol és közel sziget, égbe ágaskodva, a vízben m e g 
lapulva, sm aragdos m ohával belepve, v a g y m eztelen szikla
csontjait m u togatva az örökös v ízn ek ; itt—ott e g y házikó,
e g y - e g y tanya, e g y - e g y ember, egypár állat ; majd e g y m agá
nyos csónak az iszonyú v íztö m e g e n ; csapkodó rucák, buj
káló buvármadarak, csapongó halászmadarak, akik tovakisérik
a hajót ; a víznek, égnek, földnek buja színváltozásai, a hajón
folyó élet: m indez érdekes, vo n zó , kifogyhatatlan tárgya a
figyelem nek. És utad harm ad-negyednapjától kezdve mind
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erre örök nappali világosság borul. Ha olvasm ányod van,
nem v a g y kénytelen abbahagyni, éjfélkor épp ú g y olvashatsz,
m int déli 12 órakor, a szabadban.
Ha szerencséd van, m eglepetés is érhet. Éjjel fölébred
tem arra, h o g y áll a hajónk. M ikor reggel n yolckor a legén y
v é g ig csöngette a hajó belsejét, h o g y fölöstököm re hívja
lakóit, m ég m indig álltunk. Fölsietek jó reggelt m ondani a
kapitányom nak, m egkérdezem , h o g y m i ez?
— A köd, feleli ő. S valóban olyan ködben voltunk,
h o g y a hajón v é g ig nem lehetett látni. A k i tőlünk a hajó
derekáról elejére sietett, mintha kiballagott volna a világból,
mind jobban elhalványult az alakja, egyszer csak eltűnt,
nem volt.
— H át iránytűvel nem lehet m enni?
— Itt nem . Sok az apró sziget és a vízalatti szikla
éppen ezen a helyen, ha különben jól Ítélem m eg a helyet,
ahol vagyunk’ .
— Hát hol vagyu n k, kérdezem én erre.
— Itt jobbra — s ezzel kinyújtotta a kezét, e g y szikla
szigetnek kell lenni, ha ugyan ott vagyu n k, azon e g y jel, az
oldalára m á z o lv a : igen veszedelm es hely, azért állottunk m eg.
Én m egnézem az irányt s letelepszem a kapitány mellé.
Itt fo g o m m egvárni, m íg a köd fölszakad. Konstatálni aka
rom , h ogyan tájékozta m agát jó kapitányunk, akire testünk,
lelkünk e pillanatban bízva van, a sűrű ködben. A kürt
m inden m ásodik-harm adik percben rémesen tutul, a kapitány
ez alatt elmondja nekem e g y vigyázatlan hajó katasztrófáját
e szirtes tájakon. K ürtünk jelző üvöltéseire egyszerre csak
távoli felelet érkezik, e g y másik hajó tülkölése, am ely a köd
ben b o lyon g. Minden szem n a g y izgatottsággal a ködbe mered
s im e, mint a ködfátyolképeknél, a sűrű ködbe egyszerre csak
belerajzolódik e g y n agy hajó halavány árnyékképe. A kép
lassan-lassan intenzivebb színt kap, végre m integy kétszáz
méternyire kibontakozik a hajó részletei. A két kapitány át
kiabál egym ásnak s a jö vevén y hajóbeliektől megtudjuk, h o g y
a fokról jönnek, egész éjjel tiszta egük volt s csak reggel
hatkor jutottak ködbe. M i már akkor kilenc órája benne csü
csültünk. E g y másik hajó itt ebben az elhagyatottságban kel
lem esen fölizgatta a mi utazó társaságunkat. De már a nap
is m egszánt bennünket. Egyszerre csak elláttunk m agunk előtt
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messze, láttunk e g y kék sávot, am ely mintha futva közele
dett volna fe lé n k : a tenger volt, m elyre a nap sütött. S m int
mikor a szinpadon felem elkednek a fátyolfelhök, ú g y tűnt el
szem ünk elöl a köd, k irag yo go tt az é g fenn, a sík víz lenn.
Én jobbra nézek, amerre kapitányom a befestett bordájú szi
getet kereste, ime nehány puskalövésnyire ott feküdt a szi
get, hátán a jellel.

ÉSZ AKI

KAP.

—
B rávo kapitány, m ondám s ő vigan adta m eg a jelt.
A hajó csavarja el kezdte zavarni a vizet s mi könnyen in
dulunk tovább a ra g y o g ó északnak, a másik hajó pedig m ö 
göttünk elveszett a ködben.
Három olyan napunk volt, am ikor az égi boltozatot nem
hagyta el a nap. E g y éjfelet töltöttünk el ú g y , h o g y a nap e g y
sziget egyik oldalán len yu god ott fél 1 2 órakor, a másik oldalán
fölkelt 1 órakor. M ily ra g y o g v á n y ez ott a vizen és m ily
szokatlan, különös, kedves ra g y o g v á n y az emberek k e d v é b e n !
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F ü tyü lő széllel érünk az északi fok kom or sziklái alá. Igazán
olyan, m int am ilyennek az em ber e g y ilyen fokot képzel. E g y
kirúgó térd a tenger fölött. Balján e g y öböl, jobbján e g y m á
sik. Elsőbben bem együn k a balsó öbölbe.Előszedik a m atró
zo k a halászhorgot s husz-harm inc em ber elkezd halászni.
D e a szél ú g y m e g kavarja ez öbölben a hullám ot, h o g y
a hajónak nincsen nyugta, fölszedjük a h orgon yt és átm együnk
a másikba, am ely védettebb. E g y pár cetvadászhajó pihen itt.
M inket kiszállítanak csónakjaink a partra s az egész utazó
sereg, em ber em ber után egyenkint kapaszkodik föl a m ere
dek utón a hegyhátra. Este tízkor indulunk — term észete
sen nappali világosságban — és fél 12 -re fenn vagyu nk
m agán a K apón. E g y -k é t em lékoszlop s e g y m enedékház
van ott. Bort, sört, pezsgőt kapni bőven s e g y hevenyészett
postahivatal árul levelezőlapot, am elyet ott m eglehet írni, föl
lehet adni. E g y ném et h ö lg y vo lt velünk, aki harminc leve
lezőlapot irt és adott fel. A z éjféli nap nem érdekelte, de
nem pihent, m eg kellett fél Európának tudnia, h o g y ő julius
negyedikén ott fönt ült és levelezőlapot írt. A többi német
vígan volt a m enedékházban. M i többiek, e g y kedves francia
társasággal, benne e g y -k é t hét óta nászutazó fiatal brüsszeli
házaspár, pléden ülve néztük a végtelen tengert és nap küz
delmét a felhőkkel. Juliusban, éjféli 12 órakor, e g y a ten
gerbe kiszökő hegycsúcs tetejéről, téliesen felöltözve, egym ást
véd ve a ruhánkat tépő széltől, az európai szárazföld legésza
kibb pontján, bizonyosan különös helyzet, m egindító lát
vány és felejthetetlen pillanat.
Rákosi jmö.

Rerzsiai képek.
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Keleten nem sietnek az em berek. A m oham edán hiten
élő em ber azt tartja, h o g y a gyorsaság és a kapkodás nem
kedves d o lgok Allah előtt, s aki valam it cselekedni akar,
igen -ig en jól teszi, ha egyik ram azántól a m ásikig elvár vele.
A z iráni fensíkon szinte A llah hoz im ádkoznak az emberek
és íg y a legterm észetesebb, ha ott is kényelm es-lustán h ö m 
p ö ly ö g to va az élet. Erről a csöndes világról érdekes cikket
írt nem rég Seedorff Vilmos, e g y berlini újság hasábjain.
S eedorff e g y teheráni m érnök-barátja biztatására karavánúton
m ent el T eherán ból K um ba, a síiták szent városába. E z az
út, jobban m ondva tevecsapás (mert Perzsiában a fejlett keres
kedés dacára egyetlen jókarban tartott út sincsen m ég), nem
m essze T eherántól elhagyja a nyári lakások pom pás ligeteit,
m ély sziklaszorosba ér, am ely egészen Perzsia legn agyobb
terjedelmű pusztaságáig vezet el. Ezen a sás pusztaságon,
m integy húsz évvel ezelőtt, m áról-holnapra, e g y tó keletke
zett, m ely gyorsan növekedve, folyton nagyobb m edret ha
rapott ki m agának a szom jas rozsdabarna h om o kból, s ma
már több mértföldnyi hosszú és széles.
T án örök rejtélye marad a geológiának, h o g y miféle játéka
a term észet titkos konyhájának varázsolta oda ezt a Balatonnál
nagyobb vizet. A z ott lakó nom ád népek azt rebesgetik, h o g y
Iszfahán kapzsi helytartója vezette be ide a P erzsa-öb öl vizét
e g y óriási földalatti zsilipen keresztül, abból a célból, h o g y
elárassza a K um ba vezető régi utat és a m aga területén át
terelje a szent városba tartó zarándokok ezreit. Ennek a
titokzatos n agy víznek a süppedékes partja teljesen néptelen.
A múlt évi október io - é n Seedorff karavánja elérte a szent
várost, m elynek északi kapujában e g y óriási m árványtöm b
zárja el a kivezető utat. Seedorffnak hosszas kérdezősködésre
elbeszélte e g y fiatal kereskedő, h o g y ez a m árványkocka az
elhunyt sah sírjára v o lt szánva, de hogyan, hogyan nem, «bizonyosan Allah akarta azt így» — - a kapuban lefordult a
bivalyos szekérről és azóta ott hever. K i volna a vakm erő,
aki el merné azt hurcoltatni onnan, A llah óhajtása ellen ére! . . .
M aga K inn mindenben tipusa a perzsa városnak. A z ut
cákon mindenfelé a keletet jellem ző piszok, csapatosan k ó b o 
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roló kutyák, valam int kolduló dervisek, akik a másvilági üdvös
ség számlájára kérnek néhány pénzdarabot piszkos tenyerükbe.
A főutcákat kivéve, nincs n agy élénkség s csak a n agy
csengetyüzéssel áthaladó karavánok kölcsönöznek ném i életet
a rideg falakkal körülvett sikátoroknak. A város szent hírét
Fatim e csontjainak köszönheti, m elyek e g y m osé aranyozott
kupolája alatt nyugosznak. A z el ma assume, azaz szeplőte
len kegyes leány itt élt K um ban és a síiták m eggyőződ ése
szerint egyenes leszármazottja Alinak, a M oham ed vejének.
Seed orff egyenest odasietett, h o g y a szent helyet m egtekintse.
A z egész tem plom ot, m elyben a sahok pazar ajándékai van
nak fölhalm ozva, e g y ro n gyo s condrájú dervis őrzi, aki nap
hosszat a bejáró előtt g u g g o l és n agy lelki nyugalom m al
szívja a kaliánt, a perzsa nargilt. Ettől a m egrogygyan t kol
dustól, akinek arcáról lesírt a nélkülözés, kért bebocsátást
Seedorff. M iután tagadó választ kapott, egyszerre 25 temánt
(10 0 koronát) csörgetett m eg a kezeiben. A z öreg rá sem
hederített, állhatatos maradt, majd pedig durván elutasította a
kíváncsi utazót, aki «hitetlen létére m eg akarja fertőztetni a
szent hely le v eg ő jé t « . . .
Serényi Gusztáv.

HOPP F E R E N C U T AZ Á S A A F Ö L D KÖ RÜ L,
SZIBIRIÁN ÁT.

I.
A z im ént m egnyílt szibiriai vasút a legn agyobb kénye
lem m el, ezer m eg ezer kilom éteren viszi v é g ig az utast,
olyan országokon át, am elyeket a n ag yk ö zö n ség m ég alig
ismer. E zt a vasutat szerettem volna m egism erni s azért
m últ év április hó 19-án S \inell János barátom m al együ tt
elhagytuk Budapestet, és O derbergen át H am burgba utaztunk.
M eglehetősen kellem etlen, hideg és esős idő volt, am ikor
a «D eutschland» gőzösre szálltunk, de a bennünket fogadó
zenekar derekasan igyekezett rosszkedvűnket v íg zenével el
űzni. A m ik o r azonban kényelm es kis fülkém be léptem , ahol
már m indenem teljes rendben együtt volt s ahol valóban
gyön yörköd h ettem a fényes berendezésen, hangulatom csak
hamar derültebbé vált.
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Másnap reggel 10 órakor Southam ptonben voltunk,
ahol valam i i o o an gol és amerikai szállt m ég a hajóra.
Délután nagyszerű időnk vo lt és 4 órakor már láttuk Francia
ország partját, s 6 órakor hajónk h orgon yt vetett Cherbourg
kikötőjében. Itt társaságunk m ég 160 taggal szaporodott és
a szárazföldről jövő utolsó postazsákokat felvettük.

ÚTKÖZBEN

NEW -YO RK

FELÉ.

24 órai kellem es utazás után hajónk már a szabad ten
gert szelte. A tenger élénken hullám zott és h ű vö s szél fújt,
de az utasok majdnem kivétel nélkül a sétafedélzeten ma
radtak és vastag kendőkbe burkolva, élvezettel csodálták a
mind m agasabbra törő hullám okat. A szél azonban folyton
erősbödött és éjjel nagy viharrá fokozódott. 3 órakor éjjel
heves hullámcsapás ébresztett fel, am ely o ly erővel érte a
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hajó falát, h o g y majdnem kiestem az ágyam ból. A tenger
zú go tt és tom bolt, s a hatalmas hullám ok ijesztő erővel
csaptak a hajó falához. K abinom előtt, a hajó elején, állandó
vízesés keletkezett, mert egyik hullám a másik után áttört a
hajó párkányzatán és elöntötte a sétafedélzetet. N éha oly
magasra em elkedett e g y - e g y hullám, h o g y a m entőcsóna
kokat is elérte, am elyek közül néhány nagyobb kárt is szen
vedett. A hullám ok vastag vasrudakat törtek ketté és a vas
rácsozatot is erősen m egrongálták. F ülkém ből igen jól láttam
a tenger háborgását, de m ivel feltétlenül bíztam kapitányunk
ban és kitűnő hajónkban, nyugodtan csodáltam a term észet
hatalmas játékát. Utitársam nak pedig csak gratulálhattam, h o g y
mindjárt az első n agyo b b tengeri útja alkalmával oly szerenesés volt, h o g y ily tengeri vihart átéljen.
M időn két nap m úlva a tenger ismét csendes lön és
mi szép, derült időben a fedélzeten sétálgattunk, kapitányunk,
Barends úr, keresett fel és n agy m eglepetésem re azonnal
felismert és nevem en szólított, ámbár 11 esztendeje múlt
annak, h o g y az ö vezetésével n agyobb tengeri utazást csi
náltam.
A z étterem aznap egészen m egtelt és mindenfelé csak
öröm től sugárzó arcokat lehetett látni, mert m indenki boldog
volt, h o g y a n agy veszedelem ből szerencsésen kikerült.
A n agy éttermen kívül több kisebb étkezőhelyiség van,
továbbá külön terem a h ölgyek számára, ze n e - és d oh án yzó
term ek. M indezeken kívül e g y n a g y vendéglő és kávéház áll
a k özö n ség rendelkezésére. Csak épen az anyakön yvi hivatal
hiányzik, h o g y mindjárt házasságra is lehessen lépni, a mire
a tengeri utazás elég alkalmat szolgáltat, természetesen csak
szép, verőfényes napokon, mert a vihar és a tengeri beteg
ség m inden szentebb érzelm et elfojt. A hajón 525 em ber
vé g e z szo lgálato t, és ha egészen m egtelt, 1600 szem ély
van rajta.
N y o lc napi tengeri utazás után, május i- é n 10 órakor
reggel N e w -Y o r k b a érkeztünk két napi késéssel, am elyet a
vihar okozott. N e w -Y o r k o t a term észet nagyszerű kikö
tővel áldotta m eg. am ennyiben az előtte fekvő szigetek m eg 
védik a viharoktól, de azért a legn agyo bb hajók is akadály
nélkül befuthatnak. Hajót ezerszámra láthat az ember, m ert itt
van a vilá g legélénkebb hajóforgalm a, ami érthető is, ha tekin
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tetbe vesszük, h o g y Európában m ennyi kikötőre oszlik el az
a forgalom , m ely N e w -Y o rk b a n , az U nió kapujában ú g y 
szólván összepontosúl. T ö b b n agy szem élyszállító hajó m e g y
és jön naponként és h ozzávetőleg 20 — 25 ezerre tehető
azoknak a szám a, akik Európa és A m erika között úton van 
nak. A bevándorlás pedig évröl-évre nő, mert am íg az utolsó

BROADWAY N EW -Y O R K BA N .

50 évben átlag 250 ezer bevándorló szállt partra, addig
ezeknek szám a 19 0 2 -b en 6 4 8 ,7 4 8 -ra em elkedett.
N e w - Y o r k o t 46 év óta ismerem, részint hosszabb tar
tózkodás, részint többszöri látogatásaim révén, de m ost ismét
bámulatba ejtett az a nagyszerű kép, am elyet ez a hatalm a
san fejlődő város mindjárt az első pillanatban nyújt, különö
sen a kikötő közelében az újabb időben keletkezett óriási
épületek folytán. A 3 és fél m illió lakosú városban óriási a
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forgalom , am ely nagyobbára a város ú. n. alsó részében
nyer lebonyolítást, m ivel azonban az ehhez szükségelt helyi
ségek számára elegendő földterület már nincsen, kénytelenek
voltak az emberek m agukon ú g y segíteni, h o g y ezeket a
helyiségeket ne egym ás mellé, hanem egym ás fölé építsék,
íg y keletkeztek a 10— 30 em eletes épületek, am elyek nem
szépek ugyan, de mindenesetre bámulatra m éltók és n agy
vállalkozó szellemről s m erészségről tanúskodnak, mert hisz
az épületeknek egyike-m ásika 5— 15 millió koronába is került.
Ezek a nagy épületek a szállodák kivételével úgyszólván ki
zárólagosan üzleti célokat szolgálnak, és akad közöttük olyan
is, am elyben 500 iroda van.
A vám kezelés formalitásain átesve, villásreggelire betér
tünk e g y vendéglőbe, am ely a világ legm agasabb épületében
van. Ebben a rengeteg, 30 em eletes épületben 16 felvonó
áll a látogatók rendelkezésére. Ezek között vannak ekszpresz
vonat-félék, am elyek csak a 1 0 — 20— 30. emeleten állnak
m eg, m íg m ások, v e g ye s-v o n a t módjára, minden emeleten
m egpihennek. Ebben a házban naponként 10,000 ember fordúl m eg. Innen a W alldorf-A storia szállóba hajtattunk, ahol
a 13. em eleten, 14 5 4 . sz. a. béreltünk lakást.
N e w -Y o rk n a k 85 nagyobb szállodája között a W alldorfAstoria szálló nemcsak a legnagyobb, hanem a legelegánsabb
is, m eg a legcsodálatosabb fényűzéssel van berendezve. 16
em eletes és egészen szabadon áll.
Sok m ondani valóm volna erről a nagyszerű városról,
de m ivel Szibiria az én. utazásom célja és ettől m ég n agy
út választ el, sietnem kell, h o g y a Csendes-oceánhoz érjek.
A P acific-vasút 5 és fél nap alatt viszi az utast az
A tlanti-oceán partjain, A m erika síkságain, majd m eg vad
regényes hegyvidékein, fensíkján vé g ig , a Csendes-oceán
partjáig. A Pacific-vasút végállom ásán hajóra szálltunk és
O aklandból kiindúlva, nem sokára már v a g y 2 ezer utas tár
saságában a nagyszerű öblön át, az annak túlsó oldalán
fekvő San-Francisco felé haladtunk, ahol a legjobb kedvben
kötöttünk ki.
San-Francisco, Kalifornia fővárosa, 3 50 ezer lakossal,
É szak - és D él-A m erik a nyugoti partjának legnagyobb városa
és a világn ak egyik legjobb, természetes kikötője. Felvirág
zására k ed vező hatással van a m ögötte fekvő 8 millió n é g y 
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zetkilométer kiter
jedésű és 7 6 m il
lió lakost szám láló
nagy ország, m ely
nek nyugatra vivő
forgalmi útjai mind
itt találkoznak, a
legélénkebb világ
kereskedelmet te
rem tve. A város
nagyobbára dom 
bokon épült és íg y
ÚTKÖZBEN A PRER1KEN K ERE SZ TÜ L.
nagyon szépen fest.
H o g y a meredek
utakat könnyebben járhatóvá tegyék, itt alkalmazták először a
sodronyköteles vasutakat, am elyek ma már az egész világon
használatosak.
Japánba való utam ra a 14 ezer tonna tartalmú «Szibiria»g ö zö st választottam , am elyet «Korea« nevű testvérével együtt
Am erikában építettek. E z a két g ő z ö s jelenleg a legnagyobb,
am ely a Csendes-óceánt szeli. Igen jó fekvésű kabint kaptam,
am elyet e g y kaliforniai fiatal kereskedővel osztottam m eg.
M int m indenkor, ú g y m ost is igazán m egörültem , h o g y
ismét a tengerre jutok. Május 2 7 -é n sok ezer em ber «hurráh»
kiáltásától
követve,
hajónk lassan siklott
v é g ig a pompás ki
kötőn, m íg G o ld en G a te-t elhagyva, ki
jutott a szabad ten
gerre, ahonnan b ú csúzásúl
a kikötőt
lefotografáltam .
A tenger sí ma,
mintha tükrét olaj
borítaná, a hőm érsék
15 R ., a barom éter
állása 770 m m ., ami
arra enged következ
FÓ K A SZIK LA K SA N -FR A N C ISC O N A L.
tetni, h o g y a k ö vet-
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kezö napokon is szép időnk lesz. — 5 nap m úlva, kellemes
utazás után, H onolulu kikötőjébe érkeztünk, ahol az egész
lakosság várt bennünket. A fogadás azonban m ég sem történt
program m szerüen, mert a N ap helyett, am ely e nagyszerű
szigetcsoportot éltető sugaraival valósággal elárasztja, esős b o 
rúlat fogadott bennünket, de m ég sem akadályozhatott m eg
abban, h o g y nemsokára szép, könn yű kocsiban körüljárjunk
ebben a tropikus városban. Ö rö m m el néztem a szép villákat,
am elyek a legbujább tropikus növényzetbe tem etkezve, pál
mákkal, m angófákkal, m im ózákkal és virágzó bokrokkal sze-

KORMÁNYZÓSÁGI

P AL O TA

HONOLULUBAN.

gélyezett széles utak mentén rejtőzködnek, igaz gyö n yö rű sé
gére a szem lélőnek. M eglátogattam Liliokalani királyné házát
is, aki kénytelen vo lt ugyan trónjáról lem ondani, de azért
n ag yo n jól érzi m agát.
H onolulu, a kis köztársaság fővárosa, a H aw ai-i sziget
csoport O a h u szigetén fekszik. 25,000 lakosa van és teljesen
m odern város. H aw ai azelőtt királyság volt, de 1893-ban
köztársasággá proklamálták és belépett az észak-am erik ií
Eg yesü lt-Á llam ok szövetségébe.
H onoluluban sok utas szállt partra, csak valam i százan
maradtunk a hajón.
M ivel remélni lehetett, h o g y állandóan szép és m eleg
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idő lesz, kapitányunk a hajó hátulsó részében vízhatlan
vitorlavászonból nyilt uszodát állíttatott fel.
Rendkívül élénk sürgés-forgás van a hajón. M indenfelé
mosnak, tisztogatnak, fényesítenek, különösen n a g y g on d ot
fordítva arra, h o g y a fedélzet kifogástalan legyen . A z utasok
rendezgetik podgyászukat, új ruhát készítenek elő, és főleg
a h ö lg yek vannak n agyo n elfoglalva toalettjük összeállításával,
m ivel közeledünk a szárazföldhöz és holnap már Japán föld
jén leszünk.

IR IS K E R T JOKOHAMÁBAN.

Junius 14 -é n reggel m egpillantottuk a híres F u zsi-n o ja m a-h egy hóval borított csúcsát, és északi irányban haladva,
oly közel jutottunk a parthoz, h o g y az em bereket szabad
szem m el láthattuk. V ég re elértük hosszú utazásunk végp on t
ját, az élénk forgalm ú Jokoham át, T o k ió kikötőjét.
A 9000 kilom éternyi utat San-Franciscótól ide a leg
kedvezőbb időben, minden baleset nélkül, a naptár szerint
szám ítva 17 nap alatt, naplóm szerint azonban csak 16 nap
alatt tettük m e g ; a N ap járásával eg yü tt haladó hajók
ugyanis a Csendes-oceánon szokták azt az ugrást tenni a
naplóban, am ellyel a Föld teljes körülutazásakor m utatkozó
e g y napi késedelm et behozzák.
Hankó : Universum.
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A z első benyom ás, am elyet a m egérkező utas nyer, ha
Jokoham ában partra száll, nem kedvező, m ivel hiányoznak a
jellem ző, japáni utcai képek, am elyeket látni rem élt és hiába
keres, mert a városnak abban a részében, ahol a szállodák
vannak, csak európai életet látni. Európai mintára van itt
berendezve m inden, sok japáni európai ruhát visel és már a
a zsinriksá-k, azok a férfiak is, akik a szem élyszállító kis
kocsikat húzzák, egyenruhába vannak bujtatva. E gész más
volt m ég az élet 20 évvel ezelőtt, am ikor itt jártam ! A z a
kengyelfutó, aki kocsim at húzta, övétő l eltekintve, m ezítelen
vo lt, m int a hal,
csak fehér keztvü
vo lt m ég barna ke
zén. M egkérdeztem
tőle, h o g y mi az
oka ennek a n agy
fényűzésnek ?
Á zt
válaszolta, h o g y a
keztyüket ú g y ta
lálta és ú g y : g o n 
dolja, h o g y ez a
viselet sikkes és elő
kelő. M a már ők is
a rendőrség előírása
szerint öltözködnek;
kem ény
kalapot,
könn yű kabátot és
szűk nadrágot kell
viselniük, nem sokára talán már pápaszemük és cipőjük is lesz.
Első utam a táviró-hivatalba vitt, h o g y barátaimmal sze
rencsés m egérkezésem et tudassam. A z utcákon, am elyeken ez
alkalom m al v é g ig m entem , csupa szép épületet láttam. Igazán
csodálatram éltó, h o g y ez a város m ily roham osan fejlődött.
Jokoham a kis halászlálú volt, am ikor 18 54 -b en Perry
parancsnoksága alatt 8 amerikai hadi hajó itt h orgonyt ve
tett, h o g y Japánnal, am ely 200 esztendő óta a külvilágtól
teljesen el volt zárva, az Am erikai E g y esü lt-Á lla m o k nevé
ben kereskedelm i szerződést kössön. Á nagyszerű m egjelenés
hatott, és am ikor az éles eszü Perry, a japániak n a g y ám u
latára vasúti vonatot m utatott be nekik és demonstrálta a táv
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irót, az emberi elm ének ezek a n agy vívm án yai annyira im 
ponáltak a tanulni v á g y ó népnek, h o g y azonnal készeknek
nyilatkoztak ezt a területet, mint kereskedelm i kikötőt, a külföld
előtt m egnyitni. Ebből a kis halászfaluból fejlődött Jokoham a
modern várossá és Japán legn agyo b b kereskedelm i kikötőjévé,
ahol a Japánban tartózkodó európaiak közül a legtöbben laknak.
A törekvő és eszes amerikaiaknak köszönhetjük tehát,
h o g y ez a kis földi paradicsom m egn yílt előttünk. D e a
későn történt európai
beavatkozásnak köszön hetjük ismét azt, h o g y
olyan
sajátszerü ipar
fejlődött ki, am ely ké
szítm ényeinek m űvészi
kivitelével, a színhatások
pompájával, a term észet
hü utánzásával m inden
szem et gyö n yö rk öd tet,
és ebben a tekintetben
a japánokat más nem zet
m ég eddig nem múlta
felül és nézetem szerint
nemis fogja valaha fe
lülmúlni.
Én m agam igen
nagy barátja v a g y o k a
japáni m űtárgyaknak és
m indig örülök, ha ki
állításon látom őket és
csodálhatom a végtele
nül finom és g on d os kivitelt, am ellyel készültek. F ő leg azért
jöttem m ost is Japánba, h o g y az o sza k a i kiállítást m egtekint
sem, és ámbár úti pénzem már fo g y tá n volt, nem tudtam
ellentállni a csábításnak, h o g y g y ű jte m é n y e m kiegészítésére
sok m indent m egszerezzek a szép d o lg o k közül.
Épen N e w -Y o r k b a n laktam , am id őn 18 58 -b an a S u squehana hadihajón az első japáni k üld öttség Am erikába ér
kezett, h o g y az elnöknél tisztelegjen . A társaság a követből,
hivatalnokaiból és a szo lg a szem élyzetb ő l, összesen m integy
60 emberből állott.
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Jokoham ában, ahol a legtöbb turista száll partra, vannak
term észetesen a legn agyo bb üzletek is, am elyek japáni külön
legességek elárúsításával foglalkoznak. E zek k ö zö tt a legn a
g y o b b hazánkfiaié, K uhn és K om or uraké, akiknek itt külön
házuk van erre a célra és azonkívül K óbéban, Sang-haiban,
H onkongban és Singaporeban is hasonló üzletet tartanak
fenn. Büszkék lehetünk tehát arra, h o g y m agyarok szállítják a
japáni m űtárgyakat az egész világnak.
Én is náluk vásároltam be és m ivel szerencsétlenségem re
m ég hiteleztek is, nagyon is sokat találtam venni a különféle
szép holm iból.

AZ AZA KUZ A T E M P L O M

BEJÁRATA TO KIÓ BA N.

Kirándultam az írisz-kertekbe is, am elyek épen teljes
virágzásban álltak. Itt alkalm am vo lt m egfigyeln i, h o g y a
japánok m ennyire kedvelik a virágot, mert m inden látogató
e g y - e g y bokrétát vitt m agával, h o g y azzal otthonát díszítse.
A z egyik kertésznél százával láttam azokat a törpe fácskákat,
am elyeket csak ott tudnak tenyészteni. R endkívül m egtet
szettek nekem is és szívesen hoztam volna m agam m al né
hányat, de az út m ég hazáig igen hosszú volt.
M egnéztem m ég néhány tem plom ot is, azután vasútra
ülve, T o k ió b a utaztam , ahol az Imperial szállodában igen
szép szobát kaptam. A z utazás 50 percig tartott. A vasút,
am elynek hossza .30 kilom éter, az első, am elyet Japánban
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építettek. 18 7 2 -b e n adták át a forgalom nak. 18 8 2 -b en 300,
m a pedig már 8500 kilom éter a vasúti vonalak hosszúsága,
am elyek az ország legforgalm asabb részeit kötik össze, ú g y ,
h o g y h o g y m ost már bárki a legn agyo b b kényelem m el láto
gathatja m eg a legszebb vidékeket.
Japán fővárosának, T o k ió n a k 1.50 0,00 0 lakosa van.
T o k ió , a m ikádó, a főnem esség és a korm ány szék h elye; a
kereskedelem és ipar gócpontja, európai nagyváros minden
modern b eren d ezésével: főiskolákkal, könyvtárakkal, szebbnélszebb tem plom okkal, több n agy és fényes berendezésű szál-

AZ AZAKUZA T L M P L O M

FE L JÁ R Ó JA .

lodával, villam os és lóvasúttal, és minden ízlésnek m egfelelő
tea-házzal. 25 ezer zsinriksa áll a látogató rendelkezésére.
A mikádó kastélya a város közepén fekszik. Uj épület
japáni stílusban, belső berendezése azonban m odern. A falak
és m ennyezetek díszítése a legválogatottabb japáni m o tívu 
m ok után a legfinom abb kivitelben készült.
A város e részének tőszom szédságában vannak a k ö v et
ségek. A mi követségün k palotája valam ennyi között a leg
szebben, n a g y parkban fekszik, ahonnan rem ek kilátás nyílik
az egész városra.
•
A legn agyo b b parkok, am elyekben tem plom ok vannak,
a Siba, U jenó és A zakuza. K ülön ösen Siba tem plom ai Japán
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csodái közé so ro z
hatok. A falak dí
szítésén, a kapuk
faragványain és a
tem plom ok belső be
rendezésén a leg
n agyo b b m ű vészek
dolgoztak. A le g 
n a g yo b b népszerű
ségnek örvend a zo n 
ban A za k u za tem p
lom a, am elyet a k e m u la tó h e ly tó k ió b an .
gyelem
istenének,
K vanonnak em eltek.
Ezt a középosztály keresi lel leginkább. V asárnapokon az ün
nepi ruhába öltözött nép családostól vonul ide, nem csak h o g y
a kegyes Istennek hálát m ondjon m indazon jótétem ényekért,
am elyekben őt részesítette, hanem egyúttal azért is, h o g y ott
egész nap mulasson, mert a tem plom környéke T o k ió n a k
legélénkebb m ulató helye, ahol mindenki kedvére való szóra
kozást talál. V an itt
m inden fajta m u
tatványos
bódé,
bűvész,
birkózó,
utcai énekes, fiatal
és vén gésa, állat
kert,
fényképész,
kifőző,
cukrász,
tem érdek tea-ház,
stb. A tolongás oly
n agy, h o g y alig
tudtam fotografálni. M eglepő a g yer
mekek n agy szá
m a ; alig vo lt a szszo n y v a g y leány,
akivel
nem
lett
volna e g y-k e ttő , és
valam ennyi egész
c s a to r n a tó k ió b an .
géses, m int a m akk
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és viruló színben van. N em csoda tehát, h o g y Japán új or
szágokat keres, h o g y gyerm ekeit oda telepítse, mert 4 1 7 ,4 1 2
négyzet kilom éternyi területe m ellett már m ost 48 m illió
lakosa van, ú g y , h o g y a lakosság sűrűsége tekintetében csak
Belgium és A n glia múlják felül.
A z élénk főutakon járva-kelve, feltűnt, h o g y m ennyi
m agas és erős em bert láthatni a nép között, holott 20 évvel
ezelőtt alig lehetett középterm etűnél m agasabb emberrel talál-

IR IS K E R T TO KIÓ BA N .

kozni. E zt a körülm ényt ú g y m agyarázták m eg nekem , h o g y
e kedvező változás főleg a húsételek élvezetének terjedése, az
iskolában való tornatanításra és a katonai szolgálat hatására
vezethető vissza. Ellenben sajnálatomra vettem észre u g y an 
akkor azt is, h o g y az asszonyok és leányok ruháikhoz a
tarka japáni szövetek helyett m ost már síma szövésű sötét
kelm éket vesznek és a csinos, festett japáni ernyők helyett
nagyobbára európai divatú sötét színű napernyőt viselnek.
Csak a gyerm ekeket öltöztetik m ég ősi szokás szerint, tarka
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színű ruhácskákba, ami m ég kedvesebbé teszi őket. A rend
őrök európai mintára fehér egyenruhát viselnek. E lég m ű vel
teknek látszanak, sőt láttam közöttük egynéhányat, aki pápa
szem et is viselt. Szállodánkban e g y súlyos betegségéből fel
épült hírneves ü g y v é d tiszteletére lakom a volt, am elyen 300
japáni úri em ber jelent m eg, — m ind frakkban és cilin
derben.
A z e g yik éjjel n agy eső v o l t ; m ivel azonban a légsúlym érő em elkedést m utatott és íg y jó időt várhattam , 11 órakor
búcsút vettem e helytől, h o g y a híres kamakurai Daibuczu-t,

UTCA TO K IÓ BA N .

Japán legn agyo b b Buddha-szobrát felkeressem. G y ö n y ö rű
időnk volt, verőfényes napsugár, g y e n g e szellő, h o g y szebbet
nem is kívánhattunk volna m agunknak. G ondosan m üveit
szántóföldek és kis bam buszerdök m ellett haladtunk tova, itt—
ott láttunk e g y - e g y szép kis falut, majd ismét parasztokat,
akik térdig a vízben állva, rizsföldjükön dolgoztak, am ely
őket eltartja.
V onatunk a zsúfolásig tö m v e volt. Fülkénkben, kis asz
talon forró teát szolgáltak fel, és pedig minden állom áson
frisset. Igen kellem es, szinte felejthetetlen utazás után este
6 órakor O funába érkeztem , innen Kam akurába, ahol a
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K a l-i-h u i szállodában e g y bécsi úriem berrel találkoztam , aki
so k újságot tudott mondani.
R e g g e l a n a g y Buddha elé járultam, am ely a japáni
m ű vészet e g yik rem eke. A 16 m éter m agas szobor bronz
ból van és erdős h e g y lejtőjén elh elyezve hatalmas b e n y o 
mást tesz a szem lélőre. Innen vasúton Odavarába utaztam
tovább. Itt kis kocsira ültem , am ely elé két em ber vo lt fogva,
akik a kissé meredek, de szép kocsiúton, vadregényes h e g y 
vidéken keresztül a 400 m éter magasságban fekvő M ijanosítába vittek, am elynek több jó szállodája közül a. Fuiszja-

JA PAN

PARASZT ÉS C SA LA D JA .

szállót választottam lakóhelyül. Másnap több úr társaságában
kirándultam a H ako n e-tóh oz, ahol a legjobb kénfürdők van
nak, am elyeket sok japáni látogat. M ikor N a g o y a felé ig y e 
keztünk, az egyik híd leszakadása miatt csak Sim adáig jutot
tunk. Itt azután csónakon az e g y kilom éter széles és sebes
folyású Q ig a vá n nem m inden veszély nélkül keltünk át, de
em iatt a m egszakítás miatt csatlakozásunk már nem vo lt és
íg y H am am acuban, e g y hamisítatlan japáni kikötővárosban
kellett maradnunk. Mindjárt a bejáratnál elszedték tőlünk a
cipőt, m ivel japáni szokás szerint a szobákba, am elyeknek
padlóját g yék én y borítja, csak harisnyában szabad belépni.
A szobák nagyon tiszták voltak, csakhogy nem volt bennük
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bútor. L e kellett tehát ülnünk a földre, ami azonban nem
vo lt épen nagyon kényelm es, m ivel nem szoktuk m eg a
török m ódra való ülést. K ülönösen kissé elhízott útitársam
nak se h o g y se volt Ínyére a dolog és szívesen elillant volna.
A zo n k ívü l nem találtunk em bert a házban, aki angolul v a g y
m agyarul tudott volna és azért igyekeztünk', h o g y szótár
segítségével értessük m eg m agunkat, am ely törekvésünk azon
ban a bennünket kiszolgáló szobaleányokat zajos derültségre
késztette, akik különben már azelőtt is jóízüeket kacagtak esetlen
m ozdulatainkon. De azért nem lehetett m egharagudni ezekre a
kis leánykákra, mert term észetes naiv m odoruk mellett láthatólag
m indcnképen azon voltak, h o g y kívánságainkat kitalálják.
K iotó, a régi székváros 353,000 lakossal, Japán vala
m ennyi n agy városa között a legszebb fekvéssel dicsekedhe
tik. K öröskörül erdős h eg y e k terülnek el, van sok kertje és
szép tem plom a, továbbá virá gzó porcellán-, b ro n z- és h ím ző
ipara. K ülönlegességeket sok üzletben árusítanak, a fényképé
szek szépen dolgoznak, csak a kereskedők között kevés az
európai. A b lakom ból elragadó tájképekre nyílt kilátás. V irá
g o s bokrokkal körülvett nyilt verendán étkeztünk, előttünk
a város tájképe. Tarkaruhás, szép leánykák szolgáltak ki ben
nünket; friss virág a hajukban, rózsás pír az arcukon.
K iotóban vannak a legrégibb tem plom ok, m indegyik
e g y - e g y n a g y kertben, m eg itt vannak a hajdani uralkodók
palotái is. A z utca képe élénk és tarka, mert néhány, kabá
tot és nadrágot viselő úriembertől, valam int európai ern yő
árnyékában sétáló h ölgytő l eltekintve, eredeti japáni élet
folyik itt, ami rendkívül érdekes, szép és m ulattató. Igavon ó
állat igen kevés van ezen a vidéken és azért nagyon kím é
lik őket. Szalm ából font papucs védi patáikat, m íg a N a p
sugaraitól egész testük fölé feszített ernyő óvja őket.
N a g y o n szép volt az a tem plom i ünnepély, am elynek
épen tanúja lehettem. A z utczákon körm enetben vonúltak
v é g ig a pom pás ünnepi ruhába öltözött papok, lovasok régi
lovagvértezettel és n a g y díszkocsik, am elyeket 2 0 — 30 em ber
húzott és am elyek pazar díszítésükkel és gazd ag aranyozá
sukkal a nép n a g y gyö n yö rű ségére szolgáltak. E zt a ritka
látványosságot és a szorongásig m egtelt utcákon, ünnepi
hangulatban hullám zó néptöm eget e g y verendáról néztem
v é g ig , sőt le is fotografáltam .

DAIBUTZU ( a l e g n a g y o b b

buddhaszobor)

kamakurában.
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N arában, ahol alkalm am vo lt Japán másik óriási B uddhaszobrát m egcsodálni, ahol a Sin tó-tem p lom okban szép leányok
táncolnak és énekelnek, a tem plom udvarán pedig a kinai
háborúból va ló harci paripát a hívek bálványként tisztelnek
és etetnek, a parkokban m e g szelíd őzikék bizalm askodnak a
japániakkal. Itt csak néhány óráig maradtam, és azután jó
darabig elöntött területen v é g ig O szakába jutottam, h o g y a
kiállítást m egtekintsem .
O szaka
nagyságra nézve Japán
második városa 820 ezer lakossal. Itt vannak a legn agyobb

UTCA

KIO TO BA N .

selyem ipar-telepek, itt van a folyam hajózás legforgalm asabb
állomása, és annyiban hasonlít V elencéhez, h o g y sok csa
torna keresztezi a várost.
Lakásom ról végnélküli út vezetett a kiállításhoz, tele
csupa kis és minden szakm abeli üzlettel. A kiállítás kívülről
nézve tarka épületeivel és a bsjárat körül levő mindenféle
bódéjával, továbbá a sok reklámtábla folytán igen feltűnő
volt. A kiállítás n agy területét e g y dom b koronázta. A z
épületek hom lokzata díszes és m odern volt, a belső beren
dezés pedig európai minta szerint kifogástalan és ízléses. A z
egész terület be volt ültetve, csakhogy egyes helyeken e g y 
általában nem volt árnyék, am i pedig 30° C . m elegben
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ugyancsak érezhetővé vált. Ebben a tekintetben keservesen
csalódtam, mert tudva azt, h o g y a japániak m ennyire ked
velik a virágot azt hittem, h o g y a legszebb árnyékos utak
és a japáni m ükertészet csodái várnak itt bennünket. A ki
állítás csarnokaiban mindenütt nagy tisztaság uralkodott, és
az elrendezésben sem vo lt hiba. A japáni iparnak minden
ága képviselve volt, ú. m . a legszebb és legkülönfélébb ipar
cikkek és m űtárgyak teknősbékacsontból, keram itból, ezüst
ből készítve, finom an lakkozva v a g y zom ánccal bevonva,
faragványok fából és elefántcsontból, b ro n z-tárgyak, em ailcloisonée-vázák stb., m ég pedig o ly gazd ag választékban,
h o g y sok min
dent válogattam
össze a szeb m él
szebb d olgokból.
Sokszor azonban
kénytelen voltam
a csarnokokból a
szabadba m ene
külni, h o g y ide
geim et új b en yo 
m ások felvételére
ismét képessé te
g ye m , részint a
nagy h őség miatt,
főleg pedig azért,
m ivel a parasztok fapapucsot hordanak és ezekkel o ly förtel
mes kopogást visznek végh ez, h o g y az ember i o o gőzp örö llyel
d o lg o zó hámorban képzelhette volna m agát.
K óbéban a budapesti születésü Elked urat kerestem fel,
aki m int az orosz-kinai bank ottani fiókjának cégvezetője,
n agy tekintélynek örvend. K óbéban már európai élet folyik.
Lakosainak szám a 2 1 6 ezer, kereskedelme és hajóforgalm a
igen jelentékeny, ú g y ho<íy Jokoham a legerősebb verseny
társának m ondható. A Kínával, M andzsúriával és Koreával
való forgalom mind ebben a kikötőben összpontosúl.
Julius 2 5 -é n a Santa Maru gőzösre szálltam és a Japán
beltengeren folytattam útamat. Este felé a szigetvilágig jutot
tunk, ahol h orgon yt is vetettünk, m ivel éjjel a sok száz
sziget között nem lehet előre haladni. K orán reggel a lé g -
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pompásabb időben tovább indultunk v é g ig ezen a szépséges
szigetországon, és szívem örült, h o g y o lv szerencsés lehet
tem , Japán e g y ö n y ö rű részét m ég egyszer m eglátni. S zíve
sen m eglátogattam volna a kis szigetek m indegyikét és a
képek u gyan g y o rs egym ásutánban vonultak el szem em előtt,
de elfelejteni nem fo g o m azokat soha. Sim onoszekiben, a
beltenger kijárásánál csak rövid ideig maradtunk, de azért
kim entem a szárazföldre és néhány apró, régi faragványt

TE M P LO M ÜNNEPÉLY K IOTOBA N.

vettem . Másnap reggel már N agaszaki bájos ölében voltunk,
am ely Japánországnak bizonyára legszebb kikötője. N a g a szaki — 100,000 lakossal — már három századdal ezelőtt
kereskedelmi összeköttetéseket tartott fenn Portugáliával és
Hollandiával, egészen addig, am íg 1 6 3 7 -b e n Japán teljesen
elzárkózott. N agaszaki híres tcknösbékacsontbóí való készít
m ényeiről, de van itt m indenféle más japáni iparcikk is. N ehéz
szívvel h agytam el itt Japánország földjét, ahol két hetet a
legkellem esebben töltöttem . Bár ha m ég egyszer m e g lá to g a t-,
hatnám ezt a szép országot és kedves, jólelkü és vidám népét,
és m ég egyszer gyö n yö rk öd h etn ém csodaszép flórájában !
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Este nyugati irányban a sík tengerre szálltunk, és a
következő reggelen 10 órakor viszontagság nélkül Koreába,
Fuszan tágas és jó kikötőjébe érkeztünk, ahol csak tél napig
maradtunk. A zonnal partra szálltunk arra a földre, am elynek
birtokáért m ost két n agy hatalom verseng. A z idő azonban,
sajnos, esőre fordult, és íg y a felázott utcákon tett sétánk
nem tartozott a különösebb élvezetek közé. K oreai külön
legességet kerestem mindenütt, de csak japánit találtam.

A CSEM PULPOI

K IKÖ TŐ.

KOREA.

A z út innen a koreai szigettengeren át m eglehetős
veszélyes, annál is inkább, m ivel a világító tornyokkal való
útjelzés m é g igen hiányos. K apitányunk a köd miatt több
ízben h orgon yt vetett, h o g y a hajó valam i sziklához ne
ütközzék. Másnap már szép időnk v o l t ; láttunk szigeteket a
legbujább növényzettel, ismét m ásokat, am elyek kopáron
em elkednek ki a tengerből, m íg végre szerencsésen C sem u lpóba érkeztünk, ahol kis g őzösön a szárazföldre siettem,
h o g y vasúton azonnal tovább utazzam Szöulba. A vonat
azonban ép az orrunk előtt indúlt el, mielőtt m ég a partra
értünk. Ó rá k ig kellett aztán itt vesztegelnünk.
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Csem ulpó a tengerről nézve nagyon jó benyom ást tesz
és európai mintára épült házai lépcsőzetesen em elkednek.
Csem ulpó Szöul új kikötője és talán Koreának legjobban
épült városa, am elyben sok japáni, amerikai, európai és kinai
tartózkodik. A koreaiak külön városrészben laknak, de ennek
épületei szegényesek, utcái pedig szennyesek. Szöulba m enet
dom bos területeken szépen m üveit szántóföldeket láttam,
északra pedig m agas h egyeket, majd ismét kedves falvakat.

FŐÚT

CSEM PULPÓBAN.

KOREA.

A z egész vidék igen term ékenynek látszott. A z első, amit
Szöulban láttam, a várost kerítő fal és a déli kapu volt,
am ely egészen kinai stílusban épült és m ég elég jó karban
van. A nyugati kapu közelében kis kocsira akartam szállani,
h o g y a villam os vonath oz jussak, de seh ogy se boldogúltam
a jámbor kocsissal, mert csak koreai nyelven beszélt. Szeren
csére találtam e g y úri em bert, C sin -S zó o tanító urat, aki
ném etül tudott és szíves v o lt engem és m ég néhány m ás
turistát a városban kalauzolni. Először is a villamos vasútra
ültünk, am elyről nem sokára ism ét le kellett szállnunk, m ert
jegyünk csak bizonyos távolságra szólt. Miután a pénztárnál
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újból jegyet váltottunk, ismét folytathattuk útunkat. N o ezt
a berendezést nem találom m intaszerűnek. A főutak szélesek
és porosak, árnyék sehol. A lakóházak, azaz inkább kuny
hók kőből és agyagb ól épültek ; téglával, v a g y nagyobbrészt
szalmával vannak fedve, ablakuk és kém ényük nincsen ; szó
val a legkezdetlegesebb építm ények. A házak előtt kis fül
kékben árúsítják azt a néhány szükségleti cikket, am it a
koreai nép fogyaszt. A koreaiak fehér, v é k o n y és hosszú,
hálóköntös formájú ruhában járnak, kinai saruval, fejükre
pedig lószőrböl font kalap van kötve, am ely azonban inkább
fejdísz, mint kalap, m ert sokkal szükebb, se m h o g y belem enne

FŐÚT

SZÖULBAN.

KOREA.

az ember fejébe. A nők szintén fehér ruhát viselnek, am elyet
fejük fölé húznak és íg y eltakarják arcukat. \ z öregebbek
csak e g y keskeny résen kandikálnak ki ruhájuk alul, de a
fiatalabbak már nem rejtik el annyira arcukat.
Szöul, K orea fővárosa, tulajdonképen n agy falú, 200
ezer lakossal, ahol nem találni sem kertet, sem parkot, sem
vendéglőt, sem színházat, sem orfeum ot, sőt tem plom ot is
csak keveset. Ipara egyáltalában nincsen. Lovaskocsit nem
láttam, csak néhány taligát, am elyet ök rök húztak. A le g 
szebb látnivaló ebben a különös fővárosban a város nyolc
kapuja, valam int a császári palota kapuja. M ost különben
már építenek e g y szállót, és ha majd korm ány változás áll
be, ez a n agy falú mindenesetre várossá fo g fejlődni.
Hankö : Universum.
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A kis K oreát (2 18 ,6 5 0 n égyzetkilom éter területtel és
5 millió 800 ezer lakossal), am elyért m ost két hatalom hada
kozik, nem teszi kívánatossá sem nagysága, sem term ékeny
sége, sem aranya, sem más m ég felfedezhető kincse sem.
Csakis földrajzi fekvése az, ami értékes m indkét államra
nézve. A n agy orosz birodalom szeretne kedvező éghajlattal
m egáldott és kikötőkben ga zd a g partvidékre szert tenni,
am ely egyúttal szibiriai vasútjának végpontja is lehetne, h o g y
íg y zavartalanúl résztvehessen a világkereskedelem ben. E zt
azonban a japánok nem engedhetik m eg, m ert ezzel elvesz
tik hegem óniájukat a kelet-ázsiai vizeken, sőt területük
épségét is veszély fenyegeti.
Csem ulpóból, a koreai-öblön keresztül, nyugoti irány
ban Csifunak tartottunk, ahova 24 óra m úlva m egérkeztünk.
A kikötő bejáratánál 12 am erikai hadihajó és néhány kinai
dsunka haladt el m ellettünk. Partra szálltam, h o g y angol
bankjegyet váltsak, de vasárnap lévén, valam ennyi bank zárva
volt. C si-fu -b ó l a hajó a P e -csi-li-ö b lö n át a P e i-h o torko
lata íelé tartott s a folyóba T a -k u erőd rom jai előtt hatolt be.
A P ci-h ó n csak igen lassan és n a g y óvatossággal n y o 
m ultunk előre, m ivel a fo lyó t számtalan kisebb-nagyobb
jármű borítja, am i 37 V20 C . m elegben bizon y elég kelle
metlen volt, annál is inkább, m ert ráadásul m é g a kazán
hőségét is el kellett türnünk. És em ellett a szem nem lát
sem m i örvendeteset, csak sárga ag ya g b ó l összetapasztott
kunyhókat és ezeknek szegényes lakóit; a part sárga és sza
kadozott, a folyó vize szintén sárgás és piszkos, ú g y h o g y
valóságos kín ebben a hőségben ezeket a képeket nézni,
am elyekhez képest m ég K orea is paradicsom. T a n g k u -b a n a
vasúthoz vezető poros úton sem találtunk árnyékot, am ely
a nap kínzó sugarai ellen m egvéd ett volna, szellő sem h ű 
sítette a levegőt, frissítő ital pedig nem vo lt kapható; v a ló 
ban rosszabb vo lt itt, m int a K on gó n ál. A gyorsvon atra
szálltam , ahol két, M ukdenből jövő francia hittérítővel ism er
kedtem m eg, akiktől m egtudtam , h o g y Pekingtől vasúton
közvetlenül In k o u -ig m ehetek, ahol már kapok jegyek a szi
biriai vasútra is, T á -c si-sa n -b a n pedig csatlakozásom van a
fővonallal. O k voltak az elsők, a kiktől közelebbi adatokat
nyertem a szibiriai vasútat illetőleg.
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Midőn M iklós Alexandrevics O Felsége, O ro szo rszág
császárja és egyeduralkodója, akkor m ég mint trónörökös,
1891 május 19 -é n V ladivosztokban a n a g y szibiriai vasút
alapkövét letette, a Csendes-oceán partján fekvő V lad ivoszto kot szem élték ki, m int e vasút végállom ását és tengeri ki
kötőjét, milliókat költöttek a szükséges építkezésekre. M ikor
azonban a kinai-japán háború után K ina L ia u -tu n g fél
szigetét Porth-Arthurral O roszországn ak átengedte és O ro sz
ország engedély kapott, h o g y a n a g y szibiriai vasút fővona
lából elágazólag M ukdenen át szárnyvonalat építhessen Port
Arthurig, az ennek közelében fekvő T a -lie n -v á n falu helyén,
amely kitűnő és egész éven át használható kikötővel rendelke
zik, Dalni városának vetette m e g alapját és 70 millió koronát
költött a kikötő berendezésére, középületek, tem plom ok, tiszt
viselő lakok, szállodák stb. építésére. Ennek az összegnek
egy részét G anz és Társa világhírű m agyar cég kapta, am ely
a villam os berendezéseket szállította. M ost Dalni O ro szo rszág
legjelentékenyebb kikötője a távol keleten, és bár m ég csak
néhány hónapja, h o g y a vonatok közvetlenül M oszkvával
kötik össze, már is o ly n agy arányokat öltött a forgalom ,
hogy a szállodák szükeknek bizonyultak.
A tulajdonképeni n agy szibiriai vasút Cseljabinszktöl D aln i-ig 6500 kilom éter hosszaságban
2500 millió
koronába került és a legm ereszebb
vasúti vállalkozás.
Ez a leghosszabb vo n al, am elyet egységes vezetés alatt,
több szakaszban u gyan , de e g y időben építették, és am ely
egyúttal összekötő kapocs nyugatra, az A tlanti-oceánhoz ve
zető vasutakhoz. A legrövidebb út H avretól, az A tlanti
óceán partjától V lad ivoszto k ig, a Csendes-oceán partjáig
11,9 5 0 kilom éter hosszú, vagyis a leghosszabb vaspálya a
világon, am ely a két tengert összeköti, és am elyet ebben a
tekintetben egyham ar aligha lehet felülmúlni, habár van föl
dünkön olyan terület, am elyen m ég hosszabb vonalat lehetne
építeni. Am erikának híres Pacific-vasútja N e w -Y o r k tó l S an Franciskóig, am ely annak idején bámulatba ejtette az egész
világot, csak 5400 kilom éter h osszú ; de ez volt a példa
és az első vasút, am ely kontinensen v é g ig két óceánt köt
össze.
4*
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Ezen a vasúton, am elynek keletre és nyugatra siető
vonatai már m ost is zsúfolásig m egtelnek, a forgalom hihe
tetlen m értékben fo g fellendülni és már 1 8 9 5 -tő l 1 8 9 9 -ig ,
tehát aránylag rövid időn belül 3.352,0 0 0 szem élyt továb 
bítottak.
A posta M oszkvából a Csendes-oceán partjáig 13 nap
alatt juthat el. A z utazóközön ség pedig — nem csak g y o r 
saság, hanem a költségkülönbözet miatt is —
előnyben
fogja részesíteni a vasútat, m ert m íg a hajójegy Jokoham áig
m ég körülbelül 2000 koronába kerül, addig M oszkvától
D a ln i-ig az első osztályon az összes költség, az étkezést is
beleszám ítva, az orosz gyo rsvon aton 900— 1000 korona,
luxusvonaton pedig 100 0 — 1200 korona.
A z orosz gyo rsvon atok e g y első, két második osztályú
és e g y étkező-kocsib ól állnak, am elyen a konyh a és élés
kamra is van, végü l pedig e g y podgyászkocsi is csatlako
zik a többihez. A z első osztályú kocsi kilenc, egvenkin t két
szem élynek való félfülkére, a második osztályúak hat, e g y e n kint n é g y szem ély számára berendezett egész fülkére vannak
beosztva. A kocsik amerikai mintára, a kocsi két végén el
helyezett e g y -e g y tengelypáron nyugosznak, folyosóik széle
sek és berendezésük kényelm es. A z utazóközön ség rendel
kezésére álló könyvtárban Jókai regényeit is m egtaláltam . A z
étlap m eglehetősen rövid, de az étel kitűnő és jól van el
készítve, az ital kifogástalan, a császári pincékből való bor,
jó és olcsó. A szolgák udvariasak és figyelm esek, csak o ro 
szul tudnak ugyan , de minden m ódon iparkodnak, h o g y az
idegen nyelvű vendég kívánságait kitalálják. A k á rh o g ya n
iparkodnak azonban, term észetesen elég gyak o ri a félreértés,
mert akárhányszor v íz helyett vutkit, ugorka helyett dinnyét
hoznak. A z orosz utitársak azonban rendesen beszélnek v a g y
ném etül v a g y franciául, és minden alkalom m al szeretetre
m éltó készséggel vállalják el a tolm ács szerepét, ú g y h o g y
fölösleges u g yan az út kedvéért az orosz n yelvet m egtanulni,
de n agyo n jó, ha az em ber legalább olvasni tud, h o g y a szó'
tárt használhassa.
K arbint elhagyva, egyideig jól m ü veit földek m ellett ro
b o g o tt el vonatunk, nem sokára azonban egészen sík, rövid
fü borította pusztára jutottunk, a m elyen keresztül 14 órát
m entünk. A z idő kellem es volt, a hőm érő u gyan 3 7 0 C .- o t
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mutatott, de ez a hőség nem vo lt érezhető, m ert friss szellő
csillapította. R eg g elre a vidék képe m egváltozott, útunk kissé
em elkedett s fenyőkkel és nyírfákkal borított h egyes-d om b os
területeken vitt vé g ig . Csabantanban már 1 50 m éternyire
em elkedtünk a tenger színe fölé. Innenazután két m o zd o n y
húzta vonatunkat, am int az emelkedés mind meredekebb
lön. O ly a n ez a vidék, m intha a Kárpátokban járnánk. K in ganban elértük a legm agasabb pontot, 1000 métert a tenger
szine fölött. Itt nagyon sokan várták vonatunkat, többnyire
m unkások, akiknek részben az alagút építésénél vo lt foglala
tosságuk. A sok kinai munkás és orosz paraszt között e g y
hindut is láttam. A z em elkedés miatt a hőm érő 5° C .-ra
szállt alá és azért rögtön befütöttek és m ivel m inden kocsi
ban g ő zze l hevített kályha van, csakhamar kellem es m eleg
sé g terjedt el a fülkében. K özb en n agy kanyarulatokon
hegyvidéken v é g ig folyton lefelé haladtunk, m íg este e g y
csinos állom ásra, Iszektére értünk. Éjjel h agytuk el a fontos
Kaitar állomást, tíz órakor pedig M andzsúriában, Szibiria ha
tárán állt m eg a vonat. Itt átvizsgálták podgyászunkat, am ely
alkalom m al a legn agyo b b előzékenységet tapasztaltam, am en ynyiben a fiatal vám hivatalnok az első szóra elhitte, h o g y
nincs elvám olni valóm és bőröndeim et nem kutatta át, sőt
az útlevelem et sem kérték. Mandzsúriában n agy pályaudvart
építenek és egyáltalában minden állom áson azt a benyom ást
nyeri az em ber, h o g y az oroszok itt örökidőkre rendezked
nek be. A z állom ás-épület Mandzsúriában m ost csak kez
detleges fabódé, am elyben M o szk váig szóló, I. oszt. jeg ye
m et 1 6 1 rubel és 70 kopekért m egváltottam . A z állom áson
sok tengerész és bevándorló várakozott e g y helyi vonatra.
M ost n a g y síkságra értünk, am elynek zöld takaróját töm ér
dek m ezei virág tarkította. K ülönösen feltűnő vo lt valam i
sárga virág. K ét óra m úlva Dauria állom ás felé jártunk,
am elynek szép állom ásépülete van, előtte csinos kerttel.
M int nekem beszélték, a Mandzsúriában fo lyó építkezéseknél
kb. 200,000 kinai dolgozik, 20,000 pedig az alagút épí
tésénél, 30 kopek, va g yis 80 fillér napszámért A z ellátásért
naponként 10 kopeket, 23 fillért fizetnek, term észetesen nem
kapnak egyebet, m int rizst és ism ét rizst, bor és pecsenye nélkül.
T alálkoztunk katonai vonattal is, zsúfolva napbarnította had
fiakkal, kik orosz dalokat énekeltek és n agyo n vígan voltak.
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Éjjel 1 5 5
C . vo lt fülkém ben és reggel a legp om p ással napkeltében gyö n yö rk ö d h ettem . M ár a Bajkál-tó partján
járunk, am elynek tükörsim a vízét n yugatra hóval födött he
g y e k szegélyezik. E g y ideig a keleti part mentén haladtunk,
am ely majdnem e g y m agasságban van a síksággal, m íg a
déli és a nyugati parton a tó színe fölött 500 m éter m a
gasságig em elkedő h eg yek láthatók. 10 órakor M iszovájába
érkeztünk, ahol már várt bennünket a «Bajkál >
> gőzös. A z
út kezdetén kis köd zavarta tekintetünket, később azonban,
a m ikor a nap m eleg sugarai e fátyoít fellebbentették, alig
g y ő ztü k csodálni ezt a szép képet, _ az erdős hegyoldalakat
és a végtelen vizet. A B ajkál-tó Á zsiának legn agyo bb édes
vizű tava, 500
m éternyire fek
szik a tenger szine
fölött. Kiterjedése
34,000 n égyzet
kilom éter, tehát
körülbelül 50-szer
n agyobb a Bala
tonnál. A legkes
kenyebb helyen
n é g y óra alatt
szeltük át, ahol
7
közben a rendkí
vül kedves kapitány többek között elm ondta, h o g y a tavat télen
három hónapig m éter vastagságú jég borítja, am ikor is szá
nok járnak ezen az úton. H o g y az utasokat túlságosan ne
járja át a hideg, ez időtartama a tó kellő közepén szálloda
szerű épületet em elnek fából, ahol különben sportsm anek is
szívesen időznek. T ávcsö v em m el jól láthattam a már rész
ben kész pályát, am ely a B ajkál-tó déli csúcsát fogja m e g 
kerülni, de teljesen csak 1 9 0 5 -b e n fo g elkészülni, m ivel a
szükséges nyolc alagút közü l több m é g befejezésre vár. B ajkálban már indulásra készen állt vonatu nk és csakhamar az
A n g a ra -fo ly ó partján szaladt v é g ig , a legszebb tájképeket
tárva elénk.
Irkutszk napfényben ú szott, am ikor közeledtünk feléje,
és már távolról is szépnek tetszett. E z Szibiriának legszebb
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és legrendezettebb városa. Kissé emelkedő területen, az
Angara-folyó partján fekszik. Bár egy óra hosszat marad
tunk az állomáson, magát a várost közelebbről, sajnálatomra,
nem tekinthettem meg, mivel négy kilométernyire van az
állomástól.
Itt rakják át a hires orosz teát, a mely Kínából szár
mazik; nyersbőröket és szarvakat is halomszámra láttam.

Bámulatra méltó, hogy a szigorú Oroszországban
mennyi szabadságot élvez az utas a vonaton és a pálya
udvarokon. A sínekre lépni szabad bárkinek, sőt átmászhat
a kocsik tetején, de alattuk is átbújhat, ha épen úgy tetszik,
kiugorhat a vonatból bármely pillanatban, mert az ajtók
rendesen tárva-nyitva vannak, és elgázoltathatja magát, anél
kül, hogy megbüntetnék.
■
Irkutszkot elhagyva, előbb nyirfaerdökbe jutottunk, majd
termékeny síkságra, amelyen keresztül két napig tartott az
utazás. A vidék sokszor emlékeztet a V ág völgyére. Utunknak ezen részén igen kedvező időnk volt. Krasznojarszkban
vonatunk a Jeniszei-folyón, a szibiriai vasút leghosszabb hídján
robogott át.
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Bőgőtől közelében a hegyvidéket ismét síkság váltotta
fel, amelynek egyhangúságát azonban számos nyirfacsoport
csökkentette. Ezen a vidéken, amely vajtermeléséről hires,
igen sok csordát látni. Obi állomásról hetenkint több vonat
viszi a vajat Moszkvába, ahonnan Koppenhágába továbbít
ják, mert Dániának van a legjelentékenyebb vajkereskedelme
Európában, s nagy mennyiségeket küldenek Angliába és más
államokba. Ezt különben nekünk kellene tennünk, mivel úgy
a takarmány, mint az éghajlat tekintetében előnyben va
gyunk ez országokkal szemben. Alig hogy túl voltunk az
O bi-folyó rácsos vashídján, ismét nagy kiterjedésű lapály
terült el előttünk. Tsulmban ismét két katona-vonattal talál 
koztunk, továbbá sok kivándorlóval, akik friss élelmi szerek
kel látták el magukat. Kamszkba, amelyet minden oldalról
nyirfaerdök határolnak, délután érkeztünk. Itt tojást, tejet,
almát, dinnyét és süteményt kínáltak megvételre. Én egy
palack tejet vettem tíz kopekért, de a leány további 20 ko
peket követelt a palackért, amit meg is fizettem, mivel nem
akartam a tejet kalapomba önteni. Omszkot éjjel láttam és
csak a hosszú, az Irtis-folyóban visszatükröző villamos lámpa
sorból következtethettem a város nagyságára. Másnap reggel
Petropavloszkban Európa legfrissebb újságait találtuk', közöt
tük a «Neue Freie Presse»-t is, és bár egyhetes volt vala
mennyi, nekünk minden hír új és érdekes volt és kellemes
szórakozásul szolgált.
Kurgain város volt az utolsó állomás, amelyet Szibi—
riában még láthattunk, mivel a nap már nyugvófélben volt.
Pályaudvara tágas és modern. Ezen a vidéken, úgy látszik,
szépen terem és jól fizet a búza, mivel a vasút mentén
szép és nagy kiterjedésű búzaföldek vannak. Cseljabinszk az
utolsó állomás Szibiriában, közel Ázsia határához. Mélyen
aludtam, amikor vonatunk itt tartott, és mikor felébredtem,
már messze Európában jártunk. Az első európai állomás,
ahol kiszálltam, Zlatauszt volt, amely acél- és vasmüveiről,
valamint kőcsiszolásáról nevezetes. Emlékül több orosz ku
riozitást és néhány az Ural-hegységből eredő drágakövet
vettem.
Mivel ezzel utamat a nagy szibiriai vasúton befejeztem,
tapasztalataim alapján ezt a vasútat a távol keletre való uta
zásra őszintén ajánlhatom. Az általánosan rossz hirü pusztá-
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kát a vasút mentén már nagyobbára művelik, míg a még
szűzies területek sajátos pusztái, illatos növényzetükkel oly
színpompát fejtenek ki, amelynek szépsége minden fogékony
lelket elragad. De magának a pusztának egyformaságát is oly
gyakran szakítja meg egy-egy erdő, dombok és hegyek,
amelyek, ha csúcsaikat nem is borítja örök hó, hatalmas
láncolataikkal kedvesen lepik meg az utast, aki csak sivata
got vélt láthatni. Továbbá Ázsiának legnagyobb édesvizü
tava, a nagy folyók, a számtalan állomás, a városok, az ú

SZIBIRIA I T Á JK É P .

telepek, Ázsia népei és az élénk íorgalom annyi változatos
ságot szolgáltatnak ezen a hosszú úton, hogy az idő gyor
sabban múlik, mint az ember szeretné. Ha valaki ezt a vidé
ket ünnepi köntösében akarja látni, az julius második felében
tegye meg az utat, mert eldíor díszük a növényzet a legpompásabban. Augusztusban már más a toalettje, a legszebb
virágok már eltűntek, de a kevésbbé meleg idő kelleme
sebbé teszi az utat. Akinek nem sietős a dolga, az várjon
még két évig, m ivel előreláthatólag addig, Cseljabinszkböl
Dalni-ig az egész vonalon, a most még itt-ott mutatkozó
hiányokat el fogják tüntetni. Most ugyanis még sok ezer
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ember dolgozik, hogy a nem elég erős síneket új acélsínek
kel cserélje ki, vagy a pályatestet áthelyezze, gátakat építsen,
vashidakat tegyen a fahidat helyére, stb. Azonkívül a
Bajkál-tó körül vezető pálya is elkészül és a háborút is be
fejezik addig.
Zlatauszttól Ufáig nagyon kellemes útunk volt, erdős
hegységen végig. Ufában, amelyet már messziről a vonat
ról láthattunk, nem sokáig maradtunk. Itt láttam először
mozgó templomot, amely a kivándorlókat keletre kiséri.
Még néhány óráig hegyek között haladunk, aztán végtelen
síkságra kerülünk, és Kinelbe, majd pedig Szamarába jutunk.
Ez utóbbi élénk forgalmú város, a Volga partján. Másnap
reggel az ezüst, acél és zománcozott árúiról nevezetes
Tulát hagyjuk mögöttünk, azután már rendbehozzuk pod
' gyászunkat, mert Podolszktól egy órányira nagyszerű kép
tárul szemünk elé: a fényárban úszó Moszkva, a mely a
360 templom különböző szinü kupolájával oly megigéző
benyomást tett reátn, hogy mindig emlékezetemben fog ma
radni. A menetrend szerint pontban 1 óra 20 perckor ér
keztünk, a legjobb hangulatban Moszkva pályaudvarára.
Utazásain Pekingből ide 14 napig tartott.
Mint valamennyi turista, az első napon én is az oro
szok bucsújáró helyét, a Krem l-t, Moszkva alapkövét láto
gattam meg. Az ibiriai kápolnánál, mely az íves kapu kö
zelében van, sok ájtatos hivőt láttam, akik nem mulasztották
el, hogy keresztet vessenek, mielőtt a Kreml-be léptek
volna. A nagy téren csodálva néztem a sok régi ágyút,
amelyek között van egy hatméteres is, amelynek súlya
40,000 kg. Láttam az Iván Veliki tornya előtt a nagy, ki
csorbult nagy harangot, a toronyra fel is másztam, mivel
innen élvezhetni legjobban Moszkva panorámáját, amely a
szó szoros értelmében elbűvöli az embert, főleg a tömérdek
templom és a sok különböző szinü kupola láttára. A leg
impozánsabb a Megváltó temploma, öt óriási, aranyozott
kupolájával. A templomot fehér márványból építették, mű
vészi kivitelű dombormüvekkel, amely 17 millió rubelbe
került. Hatvan magas ablak világítja meg belsejét, amelyben
ünnepnapokon 4000 gyertya ég. A császári palota termei
ben különösen a trónust csodáltam meg, amelyet ezernyi
gyémánt és egyéb drágakő ékesít. A termek különben mind
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fényesen vannak díszítve és már tágas voltukkal is imponál
nak. Moszkva nagyobb épületei közül különösen említésre
méltó az újonnan épült bazár io o o üzlethelyiséggel, ame
lyekben Oroszország minden terményét és gyártmányát le
het találni. A hatszáz jótékonysági intézmény között első
sorban a császári lelencházról kell megemlékeznem, amelyet
a játékkártyára kivetett adó jövedelméből tartanak fenn. Ez
évenkint 4— 5 millió rubelt tesz ki. Ebben az áldásos inté
zetben kérdés nélkül felveszik az odahozott csecsemőt, szá
mot adnak róla, amelynek ellenében a gyermek bármikor
ismét átvehető. Évenkint átlag 18,00 0 csecsemőt hoznak
ide, és állandóan 30,000 gyermeket ápolnak.
Ámbár Moszkva a sok új és díszes épület, a 20,000
bérkocsi és a közúti vasutak révén már modern mezben
mutatkozik és már nem oly tősgyökeres orosz város, ami
nőnek 25 évvel ezelőtt megismertem, mégis egyike ama
kevés, érdekes városnak, amelyek a rendes sablonvárosok
közül a népviseletekben és az építkezésben minduntalan fel
lelhető nemzeti jelleggel és azzal tűnnek ki, hogy a nagy
orosz birodalom számtalan néptörzse mindegyikének akad itt
képviselője.
Varsóba este érkeztem meg. Itt az expressvonatra ül
tem és másnap már Csorbatón voltam. A szolgaszemélyzet
felismert és harsány éljenzéssel fogadott. Ezen a friss és
egészséges levegővel megáldott helyen, kitünően ellátva min
dennel, tizennégy napig pihentem. Negyven esztendő óta
látogatom ezt a gyönyörű hegységet, és bár sok felé fordul
tam meg ezen a világon, mindig gyönyörűséget éreztem, ha
újból felkereshettem ezt a vidéket hófödte ormaival, szép
tavaival, nagyszerű tájképeivel, kitűnő forrásaival, természet
alkotta gyönyörű útaival és zúgó vízesések meg csörgedező
patakok partján elterülő bájos fenyveseivel. Aki még nem
látta a Kárpátokat, nem is sejti, hogy a természeti szépsé
geknek milyen kincses tárházát rejti édes hazánk.
A hegyi levegőtől felfrissülve, a Rákóczi—kiállítás meg
tekintésére Kassára utaztam, ahol Zichy Jenő gróf úrral volt
szerencsém találkozni, akinek üdvözleteket hoztam Pekingből.
A gróf volt valószínűleg az első magyar, aki a szibirai
vasútnak Irkutszkig történt megnyitása után azonnal felhasz
nálta ezt az összeköttetést és Irkutszkból a Góbi sivatagon
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át Pekingbe lovagolt, ahol tanúja volt a követségek védel
mére kirendelt csapatok bevonulásának. Ez az út a bravúros
lovaglással együtt hat hetet vett igénybe, míg Zichy József
és Ágost gróíok 1876-ban Pekingböl Moszkváig kocsin két
és fél hónapig éjjel-nappal utaztak, három óránkint váltva a
lovakat. Manapság pedig az ember teljes kényelemben 14 nap
alatt csinálhatja meg ugyanezt az utat.
Szeptember 19 -é n ismét Budapesten voltam. Ezt a har
madik földkörüli utamat előttem részben még ismeretlen
országokon végig öt hónap alatt szerencsésen befejezvén,
mondhatom, hogy láttam nagy városokat, amelyek szép
fekvés tekintetében vételkednek ugyan Budapesttel, de egyet
sem az egész világon, amely szép fővárosunkat fölülmúlná.
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MINDENÜTT RÁDIUM-SUGARAK.
Az utóbbi időben úgy a tudományos világban, mint
az érdeklődők szélesebb körében sokat beszéltek a rádiumról
és kutatóiról, különösen két új felfedezés és a Nobel-díj ki
osztása kapcsán. Mert az ez idei Nobel-díjat a physika köréből
a sugárzó anyagok felfedezői és legkiválóbb kutatói: Henri
Becquerel francia physikus, és Paul Curie meg a felesége,
a lengyel születésű Skladowska asszony között osztották meg.
Becquerel 1896-ban fedezte fel bizonyos uránvegyületek
ama sajátságát, hogy a Röntgen-sugarakéhoz hasonló tulaj
donságú láthatatlan sugarakat bocsátanak ki. Azután más
anyagokat — így különösen thorium-vegyületeket — találtak,
a melyek szintén ily úgynevezett Becquerel-sugarakat bocsá
tanak ki.
Curie asszony és a férje többek közreműködésével tanul
mányozták e sugárzó (radioactiv) anyagok tulajdonságait s azt
találták, hogy az uránércekből, így különösen a joachimsthal-i
(Csehország) szurokfényléből — hosszú kezelés után három
olyan anyagot lehet elkülöníteni, a melyek azt a sugárzó
képességet több ezerszer akkora mértékben mutatják, mint az
uránvegyületek eredetileg s a melyek szerintük nem is urán
vegyületek többé, hanem új chemiai elemek vegvületei. Ez
az új három elem lenne: polonium, actinium és rádium; a leg
erősebben sugárzó a rádium, azért ezzel foglalkoztak a legtöbbet.
A rádiumvegyületek előállítása hosszadalmas és költséges, azért
ma igen drágák; német gyárosoktól milligrammját 15 koro
náért lehetne kapni — ha van. íg y hát grammja 15 0 0 koronába
kerülne, ha lehetne kapni; de mert a «tenger vizében több
az arany, mint a szurokércben rádium», azért bizony nehéz
hozzájutni.
A szurokércben az uránon kívül sok anyag van, ezek
között a rádium is Csehország, Cornwall és különösen Colorado
ban találják ezt az ércet a legnagyobb s legjobb minőségben.
A rádium előállítása végett az ércet először' megőrlik és
natriumcarbonattal pörkölik, azután vízzel megmossák és hígí
tott kénsavval kezelik. A kénsavas sókat azután erős szénsavas
nátronnal való főzéssel szénsavas sókká alakítják át; vissza
marad azonban a rádiumsulfát, mely vízben igen nehezen
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oldható. Ebből azután sósavval és kénsavval való többszörös
főzés és kristályosítás után végre rádium- és bariumchloridot
nyernek, melyeket egymástól ismét hosszas kristályosítás útján
választanak el; úgy, hogy i tonna (io o kg.) ércből alig pár
század gramm hatásos anyagot nyernek.
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Minél többször kristályosítják ki az oldatból a szilárd
anyagot, annál jobban elválik a rádiumsó, színtelen kristályok
alakjában, a vele rokon baryumsótól s annál erősebben sugár
zóvá válik. Azért is a tisztaság szerint különböző erősségű
rádium-készítmények vannak forgalomban. Curie-ék azt mond
ják, hogy az ő készítményeik 40— 50-szer olyan erősek,
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mint a legjobb német gyártmányok. Magát a fémrádiumelemet tisztán eddig nem sikerült ellöállítani és mikor rádiumról
szólnak, csak a chlór vagy bróm vegyületeit értik rendesen.
A vegyületeiben való tulajdonságaiból következtetjük csak, hogy
ez új elem; mert színképe, sóinak oldhatósága különbözik a
vele nagyon rokon baryumétól. Atomsúlyát Curie asszony
225-nek találta s így a thorium és uránnal, tehát éppen a
másik két sugárzó anyaggal együtt a legnehezebb elem volna.
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A rádium sugárzása háromféle tulajdonságú sugarakból áll,
melyeket megkülönböztetésül a, ¡3 és y sugaraknak nevezünk
és egymástól áthatoló és elektromozó képességük, a mágnes
által való befolyásoltatás, phorphorescálást keltő, m eg photographáló képességük mérve által különböznek. Az a sugarak
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képezik az összes sugarak túlnyomó részét, majdnem 99 szá
zalékát, ezeket a mágnes eltéríti, a levegőt jó elektromos
vezetővé teszik, a photograph-lemezre úgy hatnak, mint a
gyenge fény és más testeket világítókká tesznek (phosphorescentia), hanem igen kevéssé tudnak a testeken áthatolni, mert
azok nagy mértékben elnyelik. Ezért is a sugárzó anyagoktól
nagyobb távolságban már nincs hatásuk.
A p sugarak éppen ebben különböznek tőlük, mert
nagv áthatoló képességük v a n : a mágnes eltéríti ezeket is
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irányukból, csak éppen ellenkező irányban, mint az a sugara
kat, phosphorescálást idéznek elő, és negatív elektromossá s
jó vezetővé teszik a testeket, a melyeket érnek.
Végre a 7 sugarak a legnagyobb áthatoló képességgel
bírnak és fény meg vegyi hatást mutatnak, de sem mágneses,
sem elektromos hatásuk nincs. Különben elenyésző kis részét
képezik az egész sugárzásnak.
E tulajdonságokból az látszik, hogy az a és ¡5 sugarak
olyan tulajdonságúak, mint a Crookes-féle csövekben villamos
kisülésnél keletkező hathod- meg Goldslein- sugarak, míg a
Hankó : Universum.
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y-sugár a Röntgen-sugarakéval egyező tulajdonságot mutat;
úgy látszik hát, hogy a Becquerel-sugarak kathod-, anod-,
Röntgen-sugarak keverékéből állanak.
De e sugarakon kívül a rádium még két érdekes tulaj
donságot mutat. Az elsőt pár hónappal ezelőtt fedezték fel
Curie és Laborde, a mikor kimutatták, hogy a rádiumsó lát
ható változás nélkül meleget sugároz k i; ezt a tényt a Royal
Institution előtt 19 0 3. jún. 19-én tartott előadásában Curie
kísérletileg is bemutatta Dewar segítségével, a mikor folyékony
hydrogént párologtatott el rádiumbromid segélyével. A kí
sérletnél 7 decigramm rádiumbromidot használtak és ez 1 perez
alatt 73 köbcentimeter hidrogén-gázt fejlesztett. Ebből az
adatból azt következteti Curie, hogy annyi rádiumbromid, a
melyben 1 gramm tiszta fémradium lenne, 1 óra alatt
100 gramm-caloriát fejlesztene, tehát annyi meleget a mi
1 óra alatt 1 deciliter vizet 1 C -a l melegítene fel, vagy
pedig 1 kilogramm jeget egy hónap alatt (33 nap) olvasz
tana meg.
Miután 1 gramm tiszta szén elégésénél körülbelül
8000 gramm-caloria keletkezik s ez 1 deciliter vizet 80 C c-ra
melegítene, egyenlőre ne gondoljunk a rádiumra mint fűtő
anyagra, még ha olcsóbb is lesz, mint mostanában. Éppen
ilyen korainak látszik Wilson angol physikusnak az az ideája,
hogy a Nap melegét a rádium hősugárzásából lehetne származ
tatni, ha a Nap tömegének minden köbméterében 3 '6 gramm
rádium volna. Az eddigi ismeretek azonban alig teszik való
színűvé, hogy a Nap magas hőmérsékleténél (6000 C °) a
sugárzó anyagok tulajdonságai megvolnának.
Az egész sugárzás alatt ez anyagok a folytonos bomlás
állapotában látszanak lenni. Ezzel függ össze az az érdekes
tény is, hogy a rádium és a többi sugárzó anyagok az eddig
említett sugarakon és a melegen kívül még sajátszerü ki
gőzölgést — ú. n. emanatiót — is mutatnak, a mely mind
azokat a hatásokat létrehozza, a mit az a, ¡5 és y sugarak,
de mégis könnyen mozgó gáz módjára viselkedik, mert
gyenge ráfuvással irányából el lehet téríteni. A hová ez az
emanatió ér, mindenütt sugárzást kelt. Nemcsak a rádium
kelti ezt az emanatiót, hanem a többi sugárzó anyagokon
kívül sok más an yag; így különösen érdekes, hogy a meleg
források vizének a kigőzölgése is. Érdekes az is, hogy a
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melegforrások e kigőzölgése sugárzó képességét elveszti a
levegőn állásnál, a mi megmagyarázná azt a rég ismert tényt,
hogy a melegforrások hatása igazában csak a forrásnál nyilvánul.
A rádium ez emanatiojára vonatkozik a második nagy
jelentőségű felfedezés. W . Ramsay, a híres angol ehemikus,
a ki a levegőben az új gázokat (Argon, Neon, Xenon, Krypton),
meg a héliumot felfedezte, e nyár folyamán T . Soddyvel
közösen a rádiumsók emanatióját légüres üvegcsőbe zárta el
s megvizsgálta a színképét. Nagyon com plicált, sok vonalas színkép mutatkozott,
és a mi különös, három napi állás után
egy új vonalat talált abban, mely a hé
liumnak felel meg és előbb nem volt o tt;
lassan a hélium többi jellemző vonalai is
megjelentek. Ez meglepő eredmény és
így természetes, hogy ismételték a kísér
letet, az mindig ugyanez mutatkozott,
úgy, hogy Ramsay szerint kétségtelen
tény az, hogy a rádiumsók emanatioja
lassanként héliummá alakul át.
Ha mindezt a további kísérletek iga
zolják — a mit valószínűnek kell tarta
nunk Ramsay eddigi nagy felfedezései
folytán
akkor ez a legnagyobb ese
mények egyike a tudomány történetében,
mert az első eset, hogy egy chemiai elem
átalakul egy másikká. Valósággal a régi
görög philosophusok és a középkori alchij ™ ták álmainak megvalósulását jelentené!
rá d iu m v a n .
Habar valami nagy meglepetest nem kelt,
mert az anyag egységes elméletéből ki
indulva sokan keresték ezt az igazolást.
A sugárzó anyagok itt röviden elsorolt tulajdonságai,
úgy látszik, arra a következtetésre kényszerítenek bennünket —melyet először Rutherjord angol physikus vont le — hogy
az, amit eddig a testek változhatatlan legkisebb alkotrészének
vettünk fe l: a% alom, nem az. A sugárzó anyagok e csudála
tos tulajdonságait szerinte legegyszerűbben úgy magyaráz
hatjuk meg, ha felveszszük, hogy az atomok még kisebb
részekből, ú. n. elektronokból állanak s alkalmas módon
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ezekre felbonthatók, mi által maga az egész atomrendszer:
a test a bomlás állapotába jut, miközben folytonosan kisebb
és nagyobb részecskéket veszít el. A kisebb részek kiáramlása
volna a háromféle sugárzás, a nagyobbaké pedig az emanatio.
A legerősebben nyilvánul ez a bomlás a legnehezebb
anyagok atomjainál (rádium, thorium), hanem más hatók
segítségével — például
elektromossággal — más
anyagoknál is előállíthat
juk azt, mint a kathodmeg a Röntgen-suga
raknál.
Miután az a-sugarak
pozitív elektromossá te
szik a testeket, míg a
¡3-sugarak
negatívakká,
úgy gondolhatjuk, hogy
minden atom positiv meg
negatív elektronból áll és
a bomlásnál kiáramló po
sitiv elektronok adják az
a-sugarakat a negatívok
pedig a ^-sugarakat; végre
a pozitív és negatív ele
ktronok új kapcsolódása
a nem elektromos hatású
•(-sugarakat alkotnák. És
ha ily módon az atomot
elektronokból állónak té
telezzük fel, akkor ezek
ből felépítve kell képzel
C R O O K E S R Á D I U M - F É N Y M EL I.E T T O LVAS.
nünk — illetve magya
ráznunk —- a különböző
anyagokat, a kétféle (positiv és negativ) elektron különböző
csoportosítása által; és így meg van annak a lehetősége, hogy
alkalmas módon az eddig változhatatlannak tartott körülbelül
70 elem egymásba átalakítható legyen. Változhatatlan maradna
akkor a 70-féle atom helyett a kétféle elektron. O ly mélyre
ható jelentőségű elméleti dolgok ezek, hogy tárgyalásuk ki
szorul e krónika keretéből.
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Még csak azt az érdekes tényt akarjuk megemlíteni,
hogy Himstedt sok forrásvízben és kőolajforrásban sugárzó,
nehéz gázt talált, mely a rádium emanatiójával egyező tulaj
donságokkal bír. Ebből az következik, hogy vagy nagyon el
van terjedve a rádium a Föld mélyében, vagy pedig más
anyagok is hasonló tulajdonságúak. Valószínű is, hogy a
rádium a többi anyagoktól csak a sugárzó képesség nagy
sága által különbözik, olyanformán, mint a vas a mágnesség
tekintetében. Általában sok hasonlóság mutatkozik a m ág
nesség és a sugárzóanyagok jelenségei között a rejtélyesség
szempontjából, különösen ha azt a kérdést vetjük fel, hogy
honnan származik ez az energia? Talán mindenkinek feltű
nik—e tekintetben az illatos anyagokkal — mondjunk a m egyfával — való hasonlóság is, a melyekből szintén évtizedeken
át illat — tehát szintén energia
- áramlik ki.
Dr. Klupathy Jenő.

U ránia.

A FÉNYSZÓRÓ.
A fényszóró a modern hadviselés nélkülözhetetlen eszköze.
A háborúkban valóságos felderítő szolgálatot végez, mutatja
nélkülözhetetlenségét a távol keleten dúló háború is. Árgus
szeme meglepi az alattomos támadásokat s a védelemnek is
óriási szolgálatot tesz. Már az ősidőkben használták a hábo
rúkban. Csakhogy a fényt nem dinamogépek szolgáltatták,
hanem akkor még jók voltak a fáklyák és rakéták is. A mo
dern harci tudomány azonban a technika minden vívmányát
már szolgálatába hajtotta s így a villamosságot is felhasználta
harci eszközeinek tökéletesítésére. Az első ily villamos fény
szórót Gaetánál alkalmazták, használták aztán a porosz-francia
háborúban is. A körülzárt Páris ily villamos fényszóróval
figyelte meg az ellenség hadimozdulatait.
Az 18 7 0 — 7 1-ik i háború tanulságai arra indították a
szakköröket, hogy minél jobban tökéletesítsék a fényszórókat,
ezután már úgy a szilárdul álló mint a mozgó fényszórókat is
minél gyakrabban alkalmazták az erődök ostrománál, illetőleg
a tábori csapatoknál. A fényszórót minden körülmények között
az egyenáramú ívlámpák világítása táplálja. H ogy aztán a fény
minél távolabb terjedjen, fényvisszaverő tükröket alkalmaznak.

FÉNYSZÓRÓ

A TENGEREN.
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Általában kétfajta tükör talál a gyakorlatban alkalmazást. Az
egyik, a Mangin francia ezredes által feltalált csiszolt fémtükör,
a másik a nürnbergi Schuckert müvek által előállított parabolikus
30 15 0 centiméter átmérőjű üvegtükör. A legalkalmasabba
kétfajta között a németek által is használt üvegtükör, mert
az üveg sokkal hatásosabban veri vissza a fényt, mint a fém s
amellett az utóbbi magas hőfoknál még oxydálódik is. Fontos
a fényszórónál, hogy a lámpát és a lencséket ügyesen alkal
mazzák, mert különösen ettől függ a fényszóró hasznavehetösége. E g y jó fényszórónak 3000 méter távolságra is el kell
világítani minimális 10 0 0
15 0 0 méter felületet.
A fényszóró kellékei közé tartozik továbbá a dinamógép,
mely a villamosságot szolgáltajta és egy motor, mely a dinamó
gépet mozgatja. Magát a fényszórót s kellékeit igen jól elzárható
vasrekeszben helyezik el. A tartály tűzálló és oly masszív,
hogy a gránátok sem hatolnak rajta keresztül. H ogy a fény
szórók veszedelemnek kitéve ne legyenek, nem készítik őket
óriási dimenziókban. Átlagos felületük 90— 1 1 0 centiméter.
Minthogy a mozgatható fényszórók továbbvitele roppant
körülményes, mert a dinamogépek nehezen transzportálha
tók, a háborúkban nagyobb számban nem igen alkalmazzák.
A gépeken kívül hozzátartozik a víz s kőszénkészlet is s így
kellékei, mint nehezen mozgatható tárgyak, folyton menetelő
csapatoknál több bajt okozhatnak, mintsem alkalmazásuk előny
nyel járna. Hátránya még a fényszórónak, hogy aránylag
kis területet világít be, holott hadi tekintetben az a fontos,
hogy az egész terep egyszerre megfigyelhető legyen. íg y
például megesik, hogy a figyelő egy magas hegyet teljesen
figyelmen kívül hagy, mikor éppen annak tövében fekvő
házakat vizsgálja. És éppen ezen hátrányainál fogva nincs a
fényszórónak a modern hadviselésben oly kiterjedt alkalmazása,
mint ahogyan tőle azt, előnyeit tekintve, várni lehetne, e - s.

A TELEGRAFIA UJABB SEGÉDESZKÖZEI.
A z emberiség történetében a könyvnyomtatás feltalálása
azért oly jelentőségteljes, mert a gondolatoknak széles körben
való elterjedését teszi lehetővé. A gondolatközlésnek ezt a
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módját a hőnek vezetés útján való, aránylag lassú és rétegrőlrétegre átmenő terjedéséhez hasonlíthatjuk. Már a X V III. szá
zad második felében egyesekben az a gondolat ébredt föl,
hogy a gondolatközlésre az elektromosságot lehetne felhasz
nálni. Ez azt jelenti, hogy a távolság puszta pénzkérdéssé
degradálódott, az idő pedig majdnem pillanatnyivá zsugorod
ván, ugyancsak elveszti jelentőségét. Az elektromos telegrafia
a gondolatközlés dolgában a hőnek sugárzás útján való, s a
fényével egyenlő sebességű terjedéséhez hasonlítható, annál is
inkább, mert a kezdő állomás küldi, a végállomás átveszi az
energiát s a kettő közt elterülő tér, a benne helyet foglaló
közegekkel csupán az energia továbbvitelében vesz részt, ma
gából a rajta áthaladó energiából csak kevés hasznot húz vagy
épenséggel semmit sem kap.
Az elektromos telegrafnak gyakorlatilag megvalósítható
első alapgondolata 17 5 3 febr. i-éröl datálódik, amikor a
Scot’s Magaziné szerkesztője egy C. M. aláirásu levelet ka
pott, melynek tartalmát ezen folyóirat X V . kötetében p. 73
alatt közli. Az ismeretlen tervező szerint a két állomás közt
egymástól elszigetelten annyi drótot kell kifeszíteni, ahány
betűje van az abc-nek. Mindegyik drót mindkét végén fém
golyóban végződik. A felvevő állomáson minden golyó alatt
egy papirdarabka fekszik, s ha a feladó állomáson a meg
dörzsölt üvegrúddal pl. a K betűnek golyóját érintjük, akkor
a felvevő állomáson a K betűnek megfelelő fémgolyó az
alatta fekvő papírlapot magához ragadván, a K -nak megfelelő
jeladás történik.
Igen érdekes lenne a telegrafia fejlődését innét kezdve
figyelemmel kisérnünk; mert egyrészt az elektromosságról
való ismeretek fejlődésmenetét egy gyakorlati példával kap
csolatban tanulmányozhatnék, másrészt bámulattal kellene
adóznunk az emberi észnek és találékonyságnak, mely talán
semmiféle más téren nem tűnik ki annyira, mint épen a
telegrafia tökéletesedése körül.
De nem ezt tűztük ki mostani elmélkedéseink céljául;
mi Morse, Hughes, Caselli, lord Kelvin és mások telegrafrendszereit elfogadván, abból a gondolatból indulunk ki, vájjon
mi módon lehetne magát a telegrafálást, ezt az idegrontó és
fárasztó foglalkozást az ember számára megkönnyíteni; mi
módon lehetne a telegrafálás műveletét meggyorsítani és mi
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módon lehetne a már lefektetett vezetékeket hathatósabban
kihasználni, vagy azokat talán teljesen fölöslegesekké tenni?
A rendelkezésre álló vezeték kihasználását a duplex,
diplex és quadruplex- rendszerek segítségével lehet tetemesen
fokozni. A duplex-rendszer lehetségessé teszi azt, hogy egy
azon sodronyon ellenkező irányokban egyidejűleg két telegramra
továbbíttassék; a diplex-rendszernél egyazon sodronyon egyező
irányban egyidejűleg két telegramra továbbítható; végre a
quadruplex-rendszer e kettőnek egyesítése s így egyazon sod
ronyon 2 pár telegrammnak továbbítását teszi lehetségessé.
A duplex-rendszer alapgondolata abban áll, hogy a feladó
állomás árama megkerülje ennek az állomásnak jelvevökészülékét és csupán a felvevő állomás írókészülékére hasson,
íg y a feladó-állomás írókészüléke szabadon marad és képesek
leszünk egyazon állomáson egyidejűleg egy telegrammot to
vábbítani s egy máshonnan továbbítottat fölvenni.
Ezt a gondolatot számos rendszer valósítja m eg; leg
egyszerűbben megérthető Wheatstone módszere, mely a kö
vetkező. Tudvalevőleg mindkét állomáson a vonaltelep egyik
sarka le van vezetve a talajba; mert hiszen Steinheil tanácsára
az áramkör a talajon keresztül záródik, s az áram visszaveze
téséről külön gondoskodni nem szükséges. A vonaltelep másik
sarka a jeladóhoz (kulcs) van csatolva, s innét tovább ve
zetve kettéágazik. Az ágakat mindkét állomáson a híd köti
össze, melybe a galvanometer van bekapcsolva. A felső ágak
a vonalra vezetnek ki, az alsók pedig ugyancsak a talajba
vannak levezetve. (Az elektromos kapcsolások rajzolásában
kissé jártas olvasó az ábrát könnyen megrajzolhatja.) A vonal
felé tartó felső ágakba alkalmas nagyságú ellenállásokat kap
csolván be, elérhetjük azt, hogy a híd árammentessé váljék,
vagyis azt, hogy a galvanometer nyugalomban maradjon,
akár lenyomjuk a jeladó gombját, akár nem. Ha most a
galvanometert a jelvevövel helyettesítjük, akkor duplex-kap
csolást létesítettünk.
A diplex-rendszer feltalálója dr. Ginti, aki a rendszer leírását
18 5 5 )ul- 1 9~&n lepecsételt levélben közölte a bécsi tudományos
akadémiával. Két telegrammnak egyidejűleg történő egyirányú
továbbításánál az áram négy, egymástól különböző erősséggel
halad a vezetéken keresztül, aszerint, amint jelet egyáltalán
nem adunk, csak az egyik, illetőleg csak a másik jeladót
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hozzuk mozgásba, vagy végre mindkét jeladót egyszerre mű
ködtetjük. Ezt a négyféle erősségű áramot két telepnek kü
lönböző erősségű áramai szolgáltatják, melyek az első két
esetben külön-külön, az utóbbi kettőben együttesen és pedig
vagy egyirányúkig, vagy ellenkező irányúlag kerülnek a ve
zetékbe. A két jeladót oly módon kell bekapcsolni, hogy az
egyiket lenyomván, a másik számára a vezeték szabadon ma
radjon; hasonlóképen áll a dolog a két jelvevőnél is.
Ha mindkét jeladó nyugalomban van, akkor mindkét
telep rövid zárlatu, s az áramerősség = o. Amint az egyik
jeladót lenyomjuk, akkor a nyugalmi contactus (3) megszakíttatik, s a rövid zárlat megszűnik. Aszerint, mint a Tz, ille
tőleg a T2 jeladót hozzuk mozgásba, a B l illetőleg B z telep
áramát küldjük az L vezetékbe, és pedig mindenkor a nyu
galomban maradó jeladó contactusán keresztül. Ha mindkét
jeladót egyszerre lenyomjuk, akkor mindkét telepnek egyesí
tett árama kerül a vezetékbe, s ez esetben az áram útját a
következő betűsor mutatja: L, a, B t, b, c, B2, d, F.
A felvevő állomáson három, a különböző erősségű ára
mokra beállított relais két jelvevőkészüléket hoz mozgásba.
A quadruplex-rendszert dr. Stark eszelte ki (18 5 5 ok
tóber 27.), dr. Boscha, Maron és különösen amerikaiak fej
lesztették tovább. Berendezésük igen kényes, s az első két rend
szer szellemes combinatiójában áll.
A vezeték kihasználásának teljesen más alapgondolata az,
melyet Baudot az ő distributor-kv al valósított meg s amely
lehetővé teszi, hogy egyugyanazon vezetéken egyidejűleg hat
telegramm továbbítható. Ugyanis a feladó-állomáson a distri
butor közvetítésével a vezetékkel egymásután hat jeladó ke
rülhet összeköttetésbe, s a felvevő állomáson az áram a
distributoron keresztül egymásután hat jelvevőbe kerülhet.
A két állomás distributorai synchron mozgásban levő koron
gok, melyek hat egymástól elszigetelt vezető sectorból álla
nak. Minden jeladó csak addig áll a vezetékkel összekötte
tésben, míg a distributor a vele kapcsolt sectort hozza a
vezetékkel érintkezésbe. A distributor forgási sebességének
kellő szabályozásával könnyen elérhető, hogy ugyanazon a
vezetéken egymásnak megzavarása nélkül egyszerre hat egyén
hatféle telegrammot továbbítson.
Ha átlag 20 szóból álló telegrammokat veszünk számi-
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tásba, akkor egy 400— 500 km-es vezetéken a Morse-féle
rendszerrel egyszerű kapcsolás mellett óránkint 25, duplex
kapcsolással 45 ilyen telegramm továbbítható, míg a Baudotféle rendszer óránkint 240 ilyen telegramm továbbítását teszi
lehetségessé.
Az eddig tárgyalt módozatok azonban semmiben sem
könnyítik meg a telegrafisták terhes és idegrontó szolgálatát.
Újabban azonban ebből a szempontból is rendkívüli haladást
jelezhetünk, mely Wheatstone-nak egy régebbi találmányából
kiindulva, a telegrafálás szaporaságát rendkívüli módon fokozza,
anélkül, hogy a személyzet munkáját terhesebbé tenné.
Wheatstone ugyanis a telegrammokat a perforator segít
ségével egy kemény papírból készült szalagra veszi föl, mely
nek közvetítésével a telegramm továbbítását gép végezheti,
és pedig oly gyorsasággal, amilyennel egy gép egyáltalán
dolgozni képes.
A szalag hossza mentén aequidistans lyuksor van alkal
mazva, s a jeladó gép egyik fogaskerekének fogai ezekbe a
lyukakba kapaszkodván, a szalagot nagy sebességgel húzhat
ják a gépen keresztül.
A perforator ezen középső lyuksor két oldalára további
lyukakat vág, és pedig ha a Morse-féle ahc- nek vonalát kell
jelezni, akkor annak mindkét oldalára lyukat vág, ha pedig
pontot kell jelezni, akkor a középső lyuksornak csak az egyik
oldalára kerül lyuk. Az óramű által mozgatott szalag alatt
két ruganyos fémpálcika van elhelyezve, melyeknek végei a
perforatortól ütött lyukakon átbújván, a jelvevövel való contactust létrehozzák. íg y tehát a telegrammot nem az egyes
ember közvetlen munkája, hanem egy sokkal biztosabban és
mérhetetlenül gyorsabban dolgozó gép hozza a vezetékre.
Ezt az alapgondolatot használja föl a M urray- féle tele
g rafíen dszer, mely emellett még a Morse-féle abc-1 is egy
szerűsíti. De ha az egyszerűsítés csupán ebből állana, akkor
benne lényeges nyereség nem volna, mert hiszen a perforator
alkalmazása eléggé hosszadalmas művelet. Azonban a Murrayféle perforator a szalag előkészítését rendkívüli módon meg
könnyíti. Ugyanis a perforator a közönséges Írógép billentyű
zetével van ellátva, s így minden betű felrakásánál csupán
egy billentyűt kell mozgásba hozni. A perforálással a telegrafista
elvégezte munkáját, mert a további munkát egy elektromos
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motor veszi át, mely a perforált szalagot a jeladó készüléken
nagy sebességgel keresztül búzza. A felvevő állomáson az
áram a relaisbe kerül, mely a lokális telep segítségével ismét
egy perforatort hoz mozgásba, s így a telegramm a feladó
állomáséval teljesen egybevágó, átlyukgatott papírszalagon
létesül. H ogy arról a szalagról a telegrammot olyan Írással
nyerhessük, mint amilyent az Írógépek szolgáltatnak, Murray
egy készüléket szerkesztett, mely egy Írógép billentyűzete
alatt elhelyeztetvén, a perforált szalag keresztülvonulása köz
ben annak billentyűzetét olyként hozza mozgásba, mint azt
különben az emberi kéz végezné. Ezt a fordító készüléket,
mely a Murray-téle abc-é t az Írógép billentyűzetére viszi át,
igen egyszerűen kezelhetni, mert egyebet sem kell tenni, mint
egy fogantyút egyenletesen körülforgatni.
A M urray- féle rendszer diplex-kapcsolásra is alkalmaz
ható, s ha vele egyszerű kapcsolással pereenkint 60 szó
továbbítható, akkor diplex-kapcsolással ez a szám pereenkint
12 0 szóra emelkedik. A rendszer előnyei egyszerűsége mel
lett igen szembeötlők s Angliában, valamint Amerikában vég
zett kísérletek kiváló eredményekre vezettek.
Mindazonáltal ezt a rendszert is messze felülmúlja Henry
Rowland-m k, a hires amerikai fizikusnak rendszere, amelynek
segítségével egyugyanazon vezetéken egyidejűleg mindkét
irányban 4 — 4, összesen tehát 8 telegramm továbbítható.
A jeladó egy az írógépéhez hasonló billentyűzettel van fel
szerelve s a billentyű lenyomása a telegrafáláshoz szükséges
áramkapcsolást automatikusan állítja elő, ami a telegrafista
munkáját nagyban megkönnyíti. A jelvevő a telegrammot
rendes blanketta-alakban, betünyomással állítja elő.
A Rozuland-íé le rendszer az eddigi rendszerekkel szem
ben annyiban tekinthető nevezetes újításnak, hogy a telegrafálásra váltakozó áramot használ fel, melyet egy kicsiny
dynamo szolgáltat, s mely állandóan átjárja a telegraíhálózatot.
Ez az áram nemcsak a telegrafálás céljaira szolgál, hanem a
két állomás megosztó készülékeinek synchron járását is bizto
sítja. A jeladó állomáson a váltakozó áram egy polarizált
(rugó nélküli) relais-n keresztül a földbe vezettetik, minél
fogva ennek a relais-nek két horgonya állandóan lengésben
tartatik. Az egyik horgonynak nyelve a lokális telepbe kap
csolt jeladó készüléket szolgálja ki, a másiké, az ú. n. syn-
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chronistikus nyelv a megosztó készülékek egyöntetű járását
biztosítja. Ez adja tovább az elektromos impulzusokat egy
elektromotornak, amelynek ennélfogva a jeladó állomás dynamojával synchron járásúnak kell lennie. A telegrammok egvbehangzását ennélfogva egyszerűen úgy lehet biztosítani, hogy
a két állomás megosztó készülékeinek tengelyeit a dynamogéppel hajtatjuk, mert ez egyúttal a jelvevö készülék billen
tyűzetét is mozgásba hozza. A megosztó készülék sebessége
úgy van szabályozva, hogy a megosztok másodpercenkint
négy fordulatot tesznek, minélfogva minden quadransra 1 1 fél—
áramhullám esik. Ezekből a jelek oly módon combináltatnak,
hogy mindenkor két, nem közvetlenül egymásra következő
félhullámot a jeladó tartóztat fel. Ily módon 4 5 —féle külön
böző combin atió lehetséges, melyek közül 26 az abc betűi
számára, 8 a számjegyek, 3 a papir eltolására használtatik, a
többi pedig az Írásjelek számára foglalható le.
A rendszer helyes működésének főkelléke a műszerek
járásának tökéletes synchronismusa. Ezt egy kis egyenáramú
motorral lehet biztosítani, mely a jelvevő állomás megosztó
készülékét hozza mozgásba. Ellenőrzésül egy telefonkagyló
szolgál, mely az áram hullámzásait hang alakjában adja vissza.
Előnyei a következők: a készülékeket minden előzetes gya
korlat nélkül bárki könnyen kezelheti; a velük való munka
épenséggel nem fárasztó; a telegrafálást bármikor félbe lehet
szakítani; hosszabb telegrammok feldarabolhatok s a négy
jeladóra szétoszthatók s végül minden telegramul három pél
dányban állítható elő.
Ha a Row land- féle rendszer műszereit, kapcsolásait és
teljes berendezését, valamint munkabírását bővebben tanulmá
nyozzuk, hajlandók vagyunk azt hinni, hogy ezzel az emberi
találékonyság és zsenialitás, legalább a telegrafrendszerek terén,
már legnagyobb ütőkártyáját kijátszotta. — Korántsem !
A valódi gyorstelegrafiát, melyhez képest az eddigi rend
szerek, a munkabírást illetőleg, puszta vicinális vasutak, két
magyar ember, Pollak Antal elektrotechnikus és Virágh Jó 
zsef mérnök (mindkettő budapesti), találta fel. Jellemzésül
előrebocsátjuk azt, hogy a Pollak-Firágh- féle rendszerrel
óránkint 100 .000 szót, tehát 5000 darab 20 szóból álló
telegrammot lehet továbbítani. Ehhez képest a Baudot- féle
240 telegramm valóban csekélység.
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Bizonyos jóleső nemzeti büszkeséggel fogunk hozzá két
zseniális honfitársunk nagy horderejű találmányának ismerte
téséhez, annyival is inkább, mert eddig a magyar embert
minden más téren előbb megtaláltuk, mint épen a technikai
nagy kérdések sikerdús mezején.
Hosszas előzetes kísérletezések után 1900-ban állottá ki
rendszerük a tüzpróbát, amikor a budapest-berlini vonalon,
és pedig Budapesten Virágh, Berlinben Pollak kezelték készü
lékeiket a két állam távirdáinak legmagasabb functionáriusai
jelenlétében. A kísérletek egymásután több éjjelen keresztül
folytattalak és meglepő eredményekre vezettek. íg y történt,
hogy egy 200 szóból álló telegramm továbbítása 10 mp.
alatt ment végbe, s óránkint átlag 80.000 szót lehetett telegrafálni. Ezzel azonban a teljesítőképesség nem volt kimerítve,
‘mert a vonaltelep áramának kellő megerősítésével az óránkinti 100.000 szóig könnyen eljuthattak volna.
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A PO LLÁ K -VIRÁ GH -FÉLE

G

H

PAPÍRSZALAG.

A rendszerhez tartozó készülékek meglehetősen bonyolódottak, s így e helyütt csupán nagyjából jellemezhetők. Itt
is fontos szerepet játszik a perforált papírszalag, melyre a
telegrammokat egy külön perforáló készülék Morse-betükkel
lyukgatja föl. Ezt a szalagot egy gyorsan forgó hengerre
feszítik, mely ezt két fémseprü alatt húzza el. Ha a seprűk
a lyukakon keresztül a hengerre esnek, akkor abba különféle
áramimpulzusokat vezetnek. Ezek az áramimpulzusok befutván
a vezetéket, a jelvevő állomáson egy telefon hangzó lemezét
hozzák mozgásba. Ezeket a rezgéseket egy erősen megvilá
gított kicsiny tükör egy fényérzékeny papírszalagra veti, mely
a tükör előtt egy hengerről csavarodik le. A sugárnyaláb erre
a szalagra zegzúgos vonalat ír, melynek egy darabját a 1. ábra
tünteti föl. A lefelé irányuló kitérések a Morse-féle pontnak,
a felfelé irányulok a vonalnak felelnek meg. A fényérzékeny
szalag a sötét kamrában kellő módon kezeltetvén, onnét a
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Morse-íé .le Írásban járatos hivatalnok kezébe kerül, ki annak
tartalmát könnyen papirosra vetheti.
Az eszközök sematikus rajzát a 2. ábra tünteti föl.
Jobbról a jeladó látható a forgó hengerrel, a perforált papír
szalaggal, a fémseprükkel és a vonalteleppel. Balról a jelvevő
a telefon inductiós tekercsével, a rezgölemezre erősített kis
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tükörrel, melyet egy izzólámpa világít meg és a forgó hen
gerrel, melynek papírszalagjára a fénysugár a zegzugos vonalat
felírja.
A 3. ábra a készülékek kapcsolásának sematikus rajzát,
s az áram járását mutatja be, s további magyarázatra nem
szorul.
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Az 4. ábrában egy tclegrammot látunk, mely a mini
mális sebességgel vétetett föl.
Mit jelent az, hogy ezzel a rendszerrel óránkint 100.000
szó telegrafálható ? Azt, hogy egy 1 6 oldalas napilap tartal
mát az első betűtől az utolsóig 24 perc alatt lehet m egtelegrafálni. Csupán a perforált szalag elkészítése késlelteti az
eljárást; de erre már a megelőzőkben láttunk oly módoza-
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tokát, melyek a késedelmet a minimumra redukálják. Fcnmaradt még az a hátrány, hogy a szalagot a sötét kamrában
kellett kezelni, s Írását aztán cursiv írásra kellett lefordítani.
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SEBESSÉGGEL.

Zseniális hazánkfiai azonban ezeken a bajokon is segí
tettek. Első sorban a fotogrammot a jelvevő készülékbe kap
csolt előidéző fürdőn huzatják keresztül, úgy, hogy midőn a
szabad levegőre kerül, az már
további kezelésre nem szorul, ha
nem feldarabolható, vagy blankettara egvmas ala ragasztható.
1
' (] , L Á
.L
A cursiv írásra való át
fordítást is fölöslegessé tették,
M rtA ^T/jp/yiA /w A w d/^í
amennyiben az irótükör m ozx A Á ^ ,J?^s~~v^iynJiAf,''S~wgásait a jeladó ^állomásról ki‘^vví'í/vi
____
induló és a papírszalag perforatiójától közvetített horizontális
^
5. abra.
és vertikális impulzusokkal oly
módon befolyásolják, hogy az a toll módjára, álló és könnyen
olvasható írásban veti a telegrammot a jelvevő papírszalagjára.
Egy ilyen — sajnos — német nyelvű telegrammot tüntet
föl az 5. ábra.
Hankó: Universum.
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Most már aztán minden nehézség le van küzdve, s nyu
godtan nézhetünk elébe egy újabb Dreyfus-pörnek vagy egy
európai congressusnak, amikor az ujságtudósítás azelőtt hallatlan
munkát rótt a szegény telegrafistákra. A börzeáner is kézhez
veheti a teljes árfolyamjegyzéket, még mielőtt azt az újságok
közismeretüvé tehetnék.
A Pollak-Virágh- féle telegrafrendszerrel azonban a te•legrafia terén való baladás korántsem merült ki teljesen, sőt
inkább új irányban indult útnak, s most még homályos sej
telmünk sincsen arról, hol fog végül megállapodni, megnyu
godni. Értem ez alatt a hibásan elnevezett drótnélküli telegrafo 7vást, melvet helyesebben drótvezeték nélküli telegráf 07yétsnak kellene nevezni.
Hogy erről vázlatosan tárgyalhassunk, kissé messzebbről
kell e kérdés elé kerülnünk.
Aki fizikát tanult, az mindenesetre hallotta, hogy Feddersen a leydeni palack szikráját lefotografálván, igen gyorsan
forgó tükör segítségével a szikrának szalaggá húzott képét
kapta, mely bizonyságául szolgált annak az állításnak, hogy
a szikra az egymással szemben álló elektromos töltéseknek
nem puszta kiegyenlítődése, hanem az ellenkező irányú ki
egyenlítődéseknek, az oscillatióknak hosszú sora. Ezen oscillatiók közben a fegyverzetek töltéseinek előjele folytonosan
ellenkezővé válik, úgy, hogy ha az első kisüléskor a belső
fegyverzet volt a positiv, akkor a másodiknál ez a fegyverzet
válik negatívvá s i. t.
A halhatatlan Faraday volt az, ki a fizikusok figyelmét
az elektromos kisülések tanulmányozására irányította, s ki
valóságos jóstehetséggel ezekből a tüneményekből remélt az
elektromosság természetére vonatkozólag a legjobb felvilágo
sításokhoz juthatni. O maga nem érte meg gondolatainak
sikerét. De nagy tanítványa, James Clerk M axwell, ki a
zseniális kísérletezőt épen oly zseniális mathematikai tehetsé
gével kiegészítette, a mester gondolatain tovább indulva,
theoremáiból és egyenleteiből arra a bámulatos eredményre
jutott, hogy a fénytünemények tulajdonképen az elektromos
tünemények körébe tartoznak, hogy elektromos étherrezgéseknek kell létezniök.
A Feddersen -féle észlelet is e mellett szólt, de sokáig
késett a kísérleti bizonyíték, s így az elektromos étherhullámok
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kérdése függőben maradt. A kérdést végre Herlz Henrik , a
nagy Helmholtz-nak méltó tanítványa döntötte el, ki az ő
oscillatorával ezeket a hullámokat tényleg előállította, resonatorával pedig megfigyelhetökké tette. (6. ábra.)
Első sorban Hertz kísérleti berendezésével kell megismer
kednünk. Oscillator át a 7. ábra tünteti föl. Az inductor m á-

6.

Á B RA . HERTZ

H ENRIK.

sodrendü tekercse két szembe állított fémgolyóval áll össze
köttetésben, tehát ezen fémgolyók közt üt át a magas feszült
ségű secundár áram szikrája. Mindkét golyóval nagyobb ter
jedelmű vörös rézlemezek állanak összeköttetésben, melyekkel
a fémgolyók capacitását alkalmas módon növelhetjük.
Resonatorul Hertz eSY
drótkarikát használt, melynek
végeit mikrometercsavarral lehetett egymáshoz közelíteni.
6*
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Amint az oscillator golyói közt szikra üt át, onnét a
térbe elektromos hullámok terjednek szét, minek folytán a
hullámok útjába helyezett resonator két drótvége közt apró
szikrák mutatkoznak, melyeket teljesen sötét szobában kézi
nagyítóval lehetett észrevenni. Miután Hertz ily módon képes

volt az elektromos hullámokat észlelni, fáradságos kísérletekkel
azok természetét teljesen kipuhatolta. Kimutatta, hogy ezek a
hullámok teljesen oly módon viselkednek, mint a fényhul
lámok, amennyiben az egyenes vonal mentén való terjedést,
az árnyéktüneményeket, a visszaverődés és törés törvényeit,

8.

ÁBRA.

R A D IATO R.

az interferentia tüneményeit és egyebeket alkalmas kísérleti
berendezésekkel képes volt megfigyelni, illetőleg megállapí
tani. Ily módon a M axwell -féle elmélet teljes beigazolást
nyert s a fizika jövő fejlődése beláthatatlan perspectivát nyújtott.
Hertz-nek kővetői első sorban az oscillatort vagy rád latort
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javították meg. E gy ilyen újabb és hathatósabb radiatort a
8. ábra tüntet föl. Az oscillatiók száma lényegesen függ a
radiator capacitásától. A 8. ábrában feltüntetett radiátornál a
szikrázás petróleum alatt történik, a capacitást fémgolyók nö
velik, s a capacitást a golyók méreteiből könnyen kiszámít
hatni. Aszerint, amint nagy, illetőleg kicsiny rezgési időtartamot
akarunk létesíteni, nagy, illetőleg kicsiny capacitású radiatort
alkalmazunk. A nagy rezgéstartamú rezgések a térben könnyen
szétszóródnak, ellenben a kicsiny rezgéstartamuaknál ez a kö
rülmény kevésbbé mutatkozik, s így azok könnyebben m eg
figyelhetők.
A hullámhosszúságot oly módon mérjük, mint a hang
hullámok hosszúságait, a Kimdt-félt interferentia-csővel. Föl
téve, hogy ily módon a hullámhosszúság X = 6 cm.-nck
találtatott, minthogy a terjedési sebesség u = X : x, hol x a
rezgési id ő ; a radiator rezgési időtartama pedig számítás útján
2 1 0 IO mp.-nyinek találtatott: akkor a terjedési sebesség
másodpercenkint 300.000 km., ami a fény és elektromosság
terjedési sebességeivel egyezik.
Ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a fényrezgések és az
elektromos rezgések közt lényeges különbség nincsen; csak
hogy az étherrezgések a szemre akkor hatnak, ha hullám
hosszúságuk a milliméter tizezredrészeiben kifejezve 4 — 7'/2
egységnyiek; hosszabb hullámok, melyek 15
20 egységnyiek,
hőhatásaik útján vehetők észre; ezekkel szemben a nehány
cm .-nyi, sőt méternyi hullámhosszúságú étherrezgések mint
elektromos rezgések válnak észrevehetőkké.
A rezgési időre vonatkozólag azt mondhatjuk, hogy az
igen kicsiny rezgési idejű étherhullámok fényhatásuk vagy hő
hatásuk alapján, a nagy rezgési idejűek pedig inductiós hatá
suknál fogva válnak megfigyelhetökké.
Hertz kimutatta, hogy a radiátortól kiinduló elektromos
sugarak fémlapokon nem hatolnak keresztül, az üveg, paraffin,
kén, fa stb. azoknak útjokat nem állják; a hullámok fém
lapokról úgy verődnek vissza, mint a fény a tükrökről; pa
raffinból készült prismával kimutatta, hogy ezek a hullámok
követik a törés törvényeit; szigetelőkből készült lencsékkel az
elektromos sugarak gyújtópontját is sikerült előállítania.
Hertz kísérletei a drótvezeték nélküli telegrafálás meg
oldásának tekinthetők. Gyakorlati alkalmazásuk azonban a
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resonator kényes természete miatt lehetetlen volt. Néhány
évvel ezelőtt a francia Branley egy a resonatort helyettesítő
kényelmesebb eszközt talált föl, az ú. n. cohárert (9. ábra),
melynek segítségével Hertz kísérletei könnyen ismételhetők,.
s a drótvezeték nélküli telegrafia kérdése is megoldható.
Ha egy üvegcsőbe két fémdugó közé durva fémresze
léket helyezünk, akkor cohárert
készítettünk. Ezt az áram
vezetékbe kapcsolva, bár alkat9. á b r a . c o h á r e r .
részei mind jó vezetők, de azok
laza contactusa miatt óriási,
néha 100.000 í 2-nyi ellenállást csatoltunk a vezetékbe. De
ha a cohárert elektromos hullám éri, akkor a fémreszelékek
minden érintkezési pontján, úgy mint Hertz resonatoránál,
apró szikrák ütnek át, melyeknek hőhatásai a reszelékszeme
ket egymáshoz tapasztván, a cohárer ellenállása 5-— 10 íü-nyira
száll alá. A cohárer összerázás után előbbi állapotába ismét
visszatér. Ezen tulajdonsága
teszi becsessé, s az elektro
mágneshez hasonlatossá.
A drótvezeték nélküli telegrafozáshoz mint jeladó egy
radiator szükséges, mint jel
vevő pedig egy cohárer, auto
matikus összerázó készülékkel.
Az utóbbit egyszerűen ú gy
létesítjük, hogy a cohárert egy
10 . A B R A . A D R Ó T 
VEZETÉK NÉLKÜLI
elektromos jelzőcsengettyüre
T EL E G R A F SEM A TIKU S
erősítjük,
mely, ha a cohárer
RAJZA.
vezetővé válik, csengetni kezd,
a harangverőjével a cohárert
megütvén, azt összerázza s ismét szigetelővé változtatja. A be
rendezést sematikus képben a 10. ábra tünteti föl. A z áram a
teleptől egyfelől egy galvanoskopba, másfelől a cohárerbe halad;
a jelzőcsengettyü a mellékzáróba van kapcsolva, mely akkor
záródik, ha a cohárer vezetővé válván, a galvanoskop nyelve
a felső contactushoz ütődik. Ugyanezt a berendezést tünteti
föl a 1 1 . ábra is.
Ily módon körülbelül 10 0 m .-nyi távolságon belül lehet
telegrafálni, amennyiben a cohárert mint relais- 1 egy Morse-
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féle jelvevö elé csatolva, a papírszalagon rövid ideig tartó
zárásnál a pontok rövid sorát, hosszasabb zárásnál pedig azok
nak hosszabb sorát kaphatjuk.
íg y állott a kérdés,
amikor egy fiatal olasz
mérnök, Marconi, vette an
nak továbbfejlesztését kezébe.
Az ö első és föérdeme az,
hogy hatalmas angol és ame
rikai tőkepénzeseket nyervén
meg, lehetővé tette azt, hogy
a kisérletezések nagyban meg
indulhassanak. Kisérleti állo
mását Anglia délkeleti partján
Newhaven-ben rendezte be,
s innét telegrafált egy messze
,, á b r a . d r ó t v e z e t é k n é l k ü l i
künn a tengeren állomásozó
te le g ra f.
világító hajóra. A kísérlet
még zivataros időben is sikerülvén, a parti hajózás szempontjá
ból rendkívül fontosnak mutatkozott. Az első nagyobb távolság,

12 .

ABRA.

MARCONI

ES

KÉSZÜ LÉK ÉI.

t. i. 51 km., amelyre Marconi telegrafált, Newhaven és a
Boulogne melletti Vimereux volt, amikor mint közbülső álló
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mások a már említett világító hajó és egy a nyílt tengeren
járó hadihajó szerepeltek. Newhavenhöl tetszés szerint lehetett
mindhárom állomással közlekedni, anélkül, hogy az egyik
állomással való közlekedésről a másik két állomás tudomást
szerezhetett volna.
Utóbb Newhavenből Boulogneba s egyidejűleg a világító
hajóról a hadihajóra
telegrafáltak, s a két
telegramm fölvételé
ben semmiféle zavar
sem mutatkozott.
A nagyobb távol
ságokra való telegrafálást Marconi-nak az
a felfedezése tette le
hetővé, hogy a jeladó
radiatorának egyik pó
lusával egy 2 5 — 50 m.
hosszúságú, függőle
gesen kifeszített csu
pasz drótot kapcsolt
össze, s a radiátor má
sik pólusát a földbe
vezette le. Ugyanígy
szerelte föl a jelvevő
állomás cohárerét is.
Ily módon a telegrafálás távolsága a légi
vezeték hosszúságának
körülbelül 300-szorosára emelkedett, s meg
1 3 . Á B R A . MARCONI NEW HAVEN-I K ÍSÉ R L E T I
volt állapítva annak a
ÁLLOMÁSA.
módja, hogyan lehet a
távolságot fokozni.
A 12 . ábra Marcunit a kísérleteinél használt radiátorral
(Righi—féle szerkezet) és jelvevövelmutatja be, míg a 13 . és
14 . ábrák a newhaveni, illetőleg vimereuxi állomások légi
vezetékeinek berendezéseit állítják szemeink elé.
Marconi-nak sikerei nemcsak megállapították a hátai
tudós világraszóló hírnevét, hanem a tengerentúli telegráfálás
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gondolatát is előtérbe helyezték. Egyrészt a lelkesült Itália
megbocsátván Marconi-nak azt a hibáját, hogy a katonai
szolgálat fáradalmai elől Párisba szökött, öt hazájába való
visszatérésekor oly ünnepségekkel fogadta, mint egy modern
triumfátort. Másrészt az angol részvénytársaság minden esz
közt rendelkezésére bocsátott, hogy Angliából az Egyesült-

14.
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Államokig telegrafálhasson, s a költséges tengeralatti kábeleket
így fölöslegesekké tegye.
A kísérletek e tekintetben is sikerrel jártak, ami külö
nösen Braun tanár azon újításának köszönhető, hogy mint
radiátort egy leydeni battéria zárt áramkörét alkalmazta. Óceáni
állomásain légi vezetékül Marconi nem egyetlenegy drótot,
hanem a drótoknak egész hálózatát alkalmazta, hogy így az
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elektromos hullámok erőteljesebb kisugárzását s a jelvevő töké
letesebb felfogó képességét biztosítsa. E célból az angliai
Poldhu állomáson két, egyenkint 48 m .-es árbocot állított
föl egymástól 60 m .-nyi távolságban, s ezek közt 50 drótot
feszített ki légi vezetékül. A kanadai Cap Breton állomáson
négy fatornyot állított föl, hasonló szerkezetű légi vezetékkel.
A hullámindítás céljából mindkét állomáson 40 lóerejü dynamo2000 volt-nyi feszültségű váltakozó áramot szolgáltat, mely
áram feszültségét az elektrotechnika segédeszközeivel 70.000
volt-nyi feszültségre lehet fölfelé transformálni. A Branley-íéle
cohárer nagy távolságokra kevésbbé alkalmasnak mutatkoz
ván, egy Rutherford-féle készülékkel helyettesíttetett, mely
sokkal érzékenyebb. Ily módon először is sikerült Poldhuból
közlekedésbe lépni a keleti tengeren, körülbelül 2000 km .-nyi
távolságban álló Ccirlo Alberto olasz cirkálóhajóval, mi mellett
azonban kitűnt, hogy a telegrammtitok nem őrizhető meg, mert
a protheurnowi közbülső állomás az összes jeladásokat felfogta.
Egyéb hiányok is mutatkoztak. így első sorban a ha
talmas óceáni állomások több 10 0 km .-nyi körben minden
egyéb szikratelegrafálást lehetetlenné tesznek, s így ilyen állo
mások közelében a tengerparti forgalom szünetelni kénytelen.
Továbbá a telegrammok zavartalan és csonkítatlan közlekedése
sincs még teljesen biztosítva. Végül a tengerentúli forgalom
ban percenkint csak 15 szó közölhető, ami igen mérsékelt
munkabírásnak mondható, mert a kábelvezeték munkabírásá
nak csupán V6-részét teszi.
Ha az Európa és Amerika közt lefektetett 15 kábel
közül csupán egyet akarnánk fölöslegessé tenni, akkor mindkét
oldalon 6— 6 óriási erökifejtésű állomást kellene létesíteni, mi
mellett még igen kétséges, vájjon ezek az állomások egymást
nem- zavarnák-e annyira, hogy a közlekedés teljes lehetet
lenné válik.
Világos, hogy a szikratelegraííával nem kizárólag M ar
coni foglalkozik, hanem azt egyidejűleg mások is tökéletesíteni
törekszenek. Igen szép gyakorlati eredményeket értek el az
amerikaiak a Fessenden-féle és de Forest-féle rendszerekkel;
a brüsszeli Guarini Endre, a német Braun, aki a SiemensHalske céggel dolgozik, továbbá Slaby és Arco különösen a
szárazföldi szikratelegrafálás terén már 30 0 — 800 km .-nyi tá
volságra haladtak.
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Kétségtelen, h o g y az emberi találékonyság addig nem
íog nyugodni, m íg ezt a nagy jelentőségű kérdést mindenképen
kielégítöleg meg nem oldotta. Az eredmények már eddig is
meglepőek és nagy jelentőségűek. íg y pl. a legújabb nagy
háborúban a japán flotta sikereinek java részét a szikratelegrafiának köszönheti, mely különösen hadászati szempontból
kiváló fontosságúnak bizonyult. Ezért az összes hadseregek
ben serényen kísérleteznek, mozgó telegrafállomásokat szer
veznek, s azon fáradoznak, hogy a szikratelegrafálást mind a
tengerészeiben, mind a szárazföldi hadseregnél lehetőleg gyü
mölcsözővé tegyék.
Így tehát száll az ige a levegő étherén keresztül, hol
áldást terjesztve, hol dúlva, rombolva. De bármint legyen is, az
a megnyugtató tudat mégis megvan, hogy az emberiség roha
mos léptekkel halad a tökéletesedés útján. Ebben a haladásban
a szikratelegrafálás terén Hertz Henrik neve örök dicsőséggel
fog ragyogni, s ha ezt a gyakorlati sikerekben gazdagabb
Marconi-nak neve a nagy közönség szemében kissé elhomá
lyosította, akkor ezek a szerény sorok nem épen fölösleges
módon szolgálják azt a célt, hogy az ítélet igazságosságát
előmozdítsák.
D,. Boxiky Endre.

KÉTSZÁZTÍZ KILOMÉTER ÓRÁNKÉNT.
Ezt az óriási sebességet érték el Berlin mellett a marienfelde-zosseni próbavonalon a német elektromos kísérleti tár
saság kocsijával, melyet a berlini «Allgemeine ElektricitätsGesellschaft» gyártott. A Siemens-cég kocsija október 2 3-án
2o6‘ 7 kilométer sebességgel futotta be a p á ly á t: ez a jelen
téktelen különbség a két eredmény között onnan származott,
hogy az első esetben a kocsi mozgatására használt ú. n.
forgó-áram valamivel szaporább volt.
Nem kis dolog ez, ha meggondoljuk, hogy ezzel a
sebességgel másfél óra alatt Budapestről Bécsbe vagy Kassára
mehetünk. A német mérnöki tudomány büszke — és lehet
is —- erre az eredményre; csak az a kérdés, hogy mit jelent
ez a kísérlet a gyakorlat szempontjából.
Mielőtt erről szólanék, röviden ismertetem azt a beren
dezést, amely e nagy sebesség elérését lehetővé tette.
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Először is új, erős pályát kellett erre a célra építeni
4] kilogrammos acélsínekkel, mert a rendes gyosvonati pálya
már a régebbi 16 0 kilométeres sebességeknél gyengének
bizonyult, a mennyiben a kocsik erősen inogtak rajta. Azon
kívül kisiklás ellen való védekezésül a sínek kétoldalt 5 cm
magasságra emelkedő vaspárkányokkal voltak védve, úgy,
hogy a kerekek a sínen 5 cm. magas és 5 cm. széles csa
tornában futottak. A pálya és a kocsi berendezését képeink
mutatják, csak azt kell megjegyeznünk, hogy a kocsin 4 motor
van alkalmazva, amelyek mindegyike 3 50 Ampere árammal
dolgozik és teljes megterhelésnél az egész hatásuk körülbelül
2600 lóerőnek felel meg. A működő áram feszültsége 14 ,0 0 0
Voltot tett ki. Ebből látni, hogy milyen óriási erőkifejtésbe
kerül ennek a nagy sebességnek az elérése!
Érdekelni fogja az olvasót az, hogy mi módon hatá
rozzák meg minden egyes pillanatban a sebességet, amellyel
haladnak.
Erre a célra két berendezés is van. Az első a hozzá
vetőleges becslésre szolgál és nem egyéb, mint kis, állandó
mágnes és tekercsből álló, villamos gép, amely a kocsi
tengelyével van közvetlenül összekötve; a forgás közben
keletkező áram feszültségét érzékeny Voltmérő mutatja, amely
nek a kiütései a sebességgel arányosak.
A második eszköz a Siemens-Halske hármasírója, amely
lényegében három Morse-irógépnek felel m eg; tehát három
villamdelej, amelyek mindegyike fölött ironnal ellátott emelő
kar van elhelyezve oly módon, hogy ha áram m egy át
valamelyik villamdelejen, akkor az irón pontjelet ad az alatta
óraművel elhúzott papirszallagra. Az első villamdelej óramű
vel van összekötve, amely ninden másodpercben ad áramot,
# úgy, hogy a pontok másodpercenként következnek egymásra.
A második villamdelej egy teleppel és a kocsi tengelyén
alkalmazott fémseprövel ellátott kerékkel van összekötve, úgy,
hogy a seprő a sínt minden fordulatnál egyszer érinti s így
a pontok a fordulatszámot adják. Végre a harmadik villám
delej megint teleppel és a kocsi oldalán levő fémseprövel
van összekötve, amely utóbbi a pályán a kilométerjelzőkre
helyezett vasdarabokat érinti s ez által ad áramot. Ez tehát
a kilométerek számát jelzi. E három adatból a sebesség
minden pillanatban nagyon pontosan megállapítható.
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A levegő nyomásának meghatározására a kocsi hom
lokzatán nyílások vannak alkalmazva, melyek mindegyike
csővezeték útján egy-egy vízzel megtöltött U -alakú csövei
van összekötve (tehát vízmanometert alkot). A nyílásokon
betóduló levegő felnyomja a vizet a cső másik szárában és

A V ILLA M O S

GYORSKOCSI

PÁLYÁJA.

a felnyomott vízoszlop magassága mértéke a kocsi lapjának
felületegységére gyakorolt levegőnyomásnak.
Ugyanerre a célra szolgál még a kocsi homlokára
helyezve egy vízzel töltött vékony lapos fémdoboz is (olyan,
mint az aneroid barométereknél használt), mely csővezetékkel
közlekedik megint egy U-alakú manometerrel. A fémdoboz
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a levegő nyomása folytán összepréselődik s a vizet a kocsi
belsejében levő manometerben feltolja. Ismét a feltolt vízoszlop
magassága szolgál azután a nyomás meghatározására oly
módon, hogy a manometert calibrálják, vagyis meghatározzák,
hogy ismert nyomás, pl. ráhelyezett súly, vagy vízoszlop
hatása mennyivel tolja fel a vizet a manometerben.
A kocsi vonóerejének meghatározása, a fék állandó
nyomásának biztosítása és a kocsi rázásának feljegyzése is
igen ügyesen van megoldva.
Sőt még azt is kipróbálták, hogy ily nagy sebesség
mellett a szokásos «tilos«, «szabad» jelzéseket, lehet-e valami
módon alkalmazni, hogy az esetleges összeütközéseket ki
kerüljék. Itt ugyan nem volt szükség rájuk, mert csak egy
kocsi közlekedett és a kísérlet közben a pálya mindég sza
bad volt, hanem a kísérlet kedvéért megtették mégis, oly
módon, hogy a vonalon a jelzők előtt mintegy 2 kilométerre
áramvezetök vannak alkalmazva, melyek a kocsin levő fém
seprőket érintik s abban az esetben, ha a jelző tilosra áll a
kocsivezető előtt piros lap ugrik ki és megszólal egy erős
villamos csengő.
Akik resztvettek a kiséri etekben, azt mondják, hogy a
kocsik ennél a nagy sebességnél semmivel sem ráznak, inganak jobban, mint a jelenlegi jó nagy négytengelyü gyorsvo
nat! kocsik, és hogy minden nehézség nélkül fokozni lehetne
a sebességet 2 30 kilométerig is óránként. A kísérleti társaság
azonban, mely több mint egy millió márkát fordított e
kísérletekre, nem folytatja ez irányban a kísérletezést, hanem
az eddig elért eredmények biztosítására fordítja figyelmét.
Most már részben államsegéllyel, mert a porosz kormány
e célra a jövő évben 300.000 márkát adott a társaságnak.
Az ily szédítő gyorsasággal futó kocsiban való tartóz
kodás, a résztvevők állítása szerint, semmi kellemetlen érzést
nem okoz; a tájkép sem torzúl el, csak igen közeli tárgyakra
nem szabad tekinteni, mert azok teljesen összefolynak szemeink
előtt; az oszlopokat például alig lehet észrevenni. Óriási
a légnyomás, állítólag 200 kg. négyszögméterenként, és a
légáram sok tárgyat a kocsihoz fogva tart egész útjában.
Sok madár vágódott neki a kocsinak útközben és hullájukat
a kocsi egész a végállomásig vitte magával.
Toggal büszkék a németek arra, hogy az ő műszaki
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embereik érték el először ezt a madarak repülését felülmúló
sebességet, és igazán gondolkodóba esik az ember, hogy
vájjon egyáltalában érdemes-e közlekedési szempontból a re
pülés kérdésével foglalkozni. De hát ez úgy is a távolabbi
jövő kérdése; ma fontosabb az, hogy vájjon ez lesz-e a gyors
közlekedés jövendő formája?
Azt gondolom, hogy ezek a kísérletek is mutatják, hogy
a fejlődés iránya a z : minél kisebb kocsit mozgatni. És pedig

V ILLAM O S G Y O R S K O C S I.

‘két okból. Először azért, mert ebben az esetben könnvebb
és olcsóbb építésű pálya is megfelel; de másodszor azért,
mert ha kis kocsik közlekednek, azok mozgatása még nagyobb
sebesség mellett is kis erővel történhetik, továbbá az áramot
szolgáltató gép jobban és egyenletesebben használható ki, ha
sok kis kocsi rövid időközökben követi egymást, mint ha
nagy kocsik hosszabb megszakításokkal közlekednek. Ehhez
járul még a közönségnek az a nagy előnye, hogy bármikor
utazhatik, nem kell menetrendhez tartania magát.
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Szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen óriási mozgatóeröt
igénylő kocsik — láttuk, hogy 2600 lóerőre volt szükség
a kísérleteknél — a gyakorlatban kifizethessék m agukat;
hiszen, ha egyidejűleg csak 4 kocsi van ugyanazon a vonalon,
már több mint 10 ,0 0 0 lóerejű gépeket kell állandóan dol
goztatni és ami fő, járatni kell akkor is, mikor esetleg egv
kocsi sem fut.
Képzeljünk el ezzel szemben egy olyan villamos gyorsvasutat, melynek a kocsijai 1, 2, 4 vagy 8 személy szállítá
sára valók. Ezek a kocsik a bicyclik módjára kétkerekűek
lennének, a két kerék között az utasok felvételére szolgáló
zárt szakasszal; az egész tehát olyanforma lenne, mint a
régi, vagy a Keleten ma is divatos hordszékek modern
kiadásban.
A sinek fent és lent volnának alkalmazva és a kocsin
kétoldalt még két kis kerék lenne, melyek oldalt alkalmazott
vezetősíneken mozognának és ezeken át történnék az áram
hozzávezetése.
Az ilyen kocsi, a berlini kísérletekből következtetve,
300 kilométer sebességgel is futhatna veszély és nagy erő
kifejtés nélkül, és az egészet úgy lehetne berendezni, hogy
a kocsit vezető nélkül elindítanák, például Budapestről s az
a kívánt rendeltetési állomáson önmüködöleg a kitérő váltón
megállana.
A pálya építése is egyszerűbb lehetne ilyen könnyű
kocsik számára: az egészet vasoszlopokon kellene a földfelett
építeni s ezzel a terepnehézségek is jórészt megszűnnek.
A Valtellina-vasútnál és a berlini kísérletek közben nyert
tapasztalatok mutatják, hogy ma alig van nehézsége annak,
hogy a két egymásután haladó kocsi összeütközését teljes
biztossággal megakadályozzák; úgy hogy két kocsi 2 kilo
méternél közelebb nem juthatna egymáshoz a pályán, és *
hogy ha egyik kocsi valami okból a pályán megáll, a többi
is megállana
Ezek a kocsik akár percenként is követhetik egymást s
így nem kell menetrend, hanem mindenki azonnal utazik, a
mikor neki tetszik. Nem izgatódik, hogy lekésik, és nem
boszankodik, ha lekésett! Ez a ideális közlekedési eszköz.
Képzeljük csak el, hogy az ily vasút mit jelent, minő fejlő
désnek a megindítója! Egy óra alatt Kassán, két és fél óra
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alatt Fiúméban lenni nem kis do log; az meg éppen felséges
lenne, hogy a Balaton Budapestnek új városligeti tava lenne.
Egy negyed vagy félóra alatt Budapest porától a Balaton
íriss hullámaiban szabadulni meg, vagy másfél óra múlva a
Tátra levegőjével szellőztetni tüdőnket, olyan nagy jótétemény,
hogy még azt a néhány tíz milliót is érdemes rááldozni, amibe
a megcsinálása kerül. Talán phantastikusnak tetszik ez a terv;
pedig minden arra mutat, hogy a személyszállítást mindinkább
kisebb kocsikkal fogják lebonyolítani és m egvagyok győződve,
hogy az ilyen : menetrend, gcpész és kalauz nélküli villamos
vasút a legközelebbi jövő gyors közlekedési eszköze. Bár
mi magyarok is résztvennénk annak a megalkotásában.
Klupalhy Jenő.

U ránia.

A DRÓTNÉLKÜLI TELEFON.
A minap jelentette egy kopenhágai távirat, hogy Poulsen dán technikus fölfedezést tett, mely lehetővé teszi a
villamos hullámok folytonosságban való működését. Azt
állítják, hogy ezzel megvan annak a lehetősége is, hogy a
drótnélküli táviratozásban megakadályozzák a táviratoknak
illetéktelen elfogását. Azonkívül lehetségessé válik a drót
nélküli telefonozás is. A drótnélküli táviratozás eddigi rend
szereinél, így a Marconi-félénél is, a jeladást villamos hul
lámoknak meg-megszakadó kiváltásával eszközük. Mivel a
folytonos villamos hullámot eddig nem tudták alkalmazni,
az emberi beszédnek, vagy csak egyes hangoknak ez utón
való átvitele lehetetlen volt. A drótnélküli táviratozásnál
alkalmazott induktor szikra-kisütése lökésszerűen, de meg
lehetősen nagy szünetekkel küldött villamos hullámokat az
űrbe, mig Poulsen találmánya megszünteti az egyes hullám
mozgások közötti intervallumokat és lehetővé teszi a villa
mos hullámok szakadatlan kiküldését. Ennek következtében
aztán lehetővé válnék a beszéd és a hangok reprodukálása
is. Poulsennek már volt egy feltűnést keltő találmánya: a
telegrafon. M íg Edison fonográfja a hangokat mekanikai
úton rögzítette meg egy viaszhengeren, addig Poulsen egy
acélszalagon intenzív magnetizálással fixirozta az emberi
Hankó : Universum.
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beszédet. Ez azzal az előnnyel járt, hogy a hang reprodu
kálása mindig világos és tiszta volt és a zavaró mellékzö
rejek teljesen elmaradtak. Poulsen telegrafonját első alkalom
mal a párisi világkiállításon mutatták be.
p. n .

A TENGER ALATT.
A modern technika egyik legnagyobb csodája, a tenger
alatt járó hajó, egyelőre legalább egyúttal a legveszedelme
sebb közlekedő eszköz is, mert a gépezetnek legkisebb
hibája elégséges ahhoz, hogy a hajó menthetetlenül a tenger
mélyébe sülyedjen s koporsójává legyen a benne levő mat
rózoknak. Éppen ezért állandóan az életével játszik az a
tengerésztiszt vagy matróz, aki ilyen minden oldalról zárt
hajóban a tenger alá merészkedik. Nemrégiben az angol
tengerészet egy tenger alatt járó hajója pusztult el, mert a
tenger alatt összeütközött egy gőzössel s csaknem hasonló
baleset érte, mint N ew-Yorkból jelentik, az amerikai Porpoise
tenger alatt járó naszádot is. A hajó, amelynek legénysége
Nelson hadnagy parancsnoksága alatt nyolc emberből állott,
a minap a Long Island -sziget mellett tartott gyakorlatot.
Egyszerre a gépezetnek valami csekély hibája miatt a hajó
nem maradt a víz szine alatt kívánt mélységben, hanem
egyre mélyebbre sülyedt, egész a tenger fenekéig, százhúsz
lábnyira a víz szine alatt. A víz óriási nyomásától a gépházba
kezdett beömleni a víz, úgyhogy a legénység helyzete két
ségbeesettnek látszott.
Élve el voltak temetve a tenger alatt, miután a hajó a
beomlott víz súlyával többé fölemelkedni nem tudott. Ú gy
látszott, hogy nehány órájuk van már csak hátra, amig a
csukott helyiségben elfogy a levegő sazután valamennyien
megfulladnak. A menekülésnek csak kétféle módja volt lehet
séges. V agy megkísérlik a víz kiszivattyuzását, vagy pedig az
úgynevezett torpedócsövön át igyekeznek felszínre jutni. Akadt
is egy matróz, aki ez utóbbi nagyon kockázatos módot válasz
totta, de Nelson hadnagy megtiltotta neki a távozást. Azután
valamennyi matrózt a szivattyúk mellé állította s emberfölötti
erővel, a melyet a kétségbeesés megacélozott, megkezdték a
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víz kiszivattyuzását. Rendkívül nehezen ment a dolog, mert
csaknem annyi víz ömlött be mindig, mint amennyit kiszi
vattyúztak. De végre mégis érezték, hogy a hajó emelkedni
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kezd, és lassan-lassan eléri a víz felszínét. Mégis egy teljes
óráig voltak a matrózok ebben a rettenetes helyzetben, a
míg a menekülés sikerült. Az amerikai tengerészeti hatóság
el akarta titkolni az esetet, hogy a közvéleményt fel ne
izgassa, de végre mégis nyilvánosságra jutott a dolog. e . u .
7*
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TIGRISVADÁSZAT INDIÁBAN.
z emberiség legveszedelmesebb ellenségeihez
tartozik, a legkegyetlenebb és legvérengzőbb
az állatok között, a tigris (tigris regalis, Felis
tigris). Gyönyörűen színezett macska, hossza
az orrától farka végéig 2 '2 0 — 2'60 méter,
de terítékre kerültek olyan példányok is,
melyek a 3 métert is megütötték. Színe
zése feltűnően szép, a barna sávok élénk
ellentétet képeznek a világossárga alapszín
hez — mint a macskánál is — a színezés a háton sötétebb.
Az a gyakran észlelt megfigyelés, hogy sok állatnak összszínezete egyezik tartózkodási helyével, a tigrisnél is ismét
lődik. Ruházata teljesen egyezik indiai -hazájának nádasaival,
magas sásas füveivel és színpompás bokros sűrűivel. Még
gyakorlott szemű európai vadászok, sőt a még élesebb látású
benszülöttek sem látták a fenevadat, mely egészen közelben
feküdt előttük, mert a tigrisbőr fekete sávjai a sötét nád és
sás száraihoz hasonlítanak, m g a fő alapszín a környezet
füveivel és leveleivel egyezik.
Mindenki ismeri ezt a félelmes ragadozót az állatkertből
vagy állatseregletből, vagy legalább is látta kikészített bőrét
a szücsárúk kirakataiban. De mivé lett az uralmától megfosz
tott kényúr a fogságban ? A bámuló tömeg az állatkertekben
erős vasrácsok mögött csak fáradt, lomha, mindig éhes és
ásítozó példányokat lát, melyek fajuknak csak árnyékai.
Tudvalevőleg, majdnem minden fogságban lévő állatnak
az a sorsa, hogy a ketrecben elcsenevész, és zöld erdei, na
pos virányai vagy féktelen szabadsága után való vágyakozá
sában lassankint tönkre megy. Most kövessük gondolatban
a tigris nyomait hazájában; a valóságban követni, nagyon
veszedelmes dolog — ami a legelszántabb vadásznak is éle
tébe kerülhet, mert a tigris egyszerűen fölfalja. A királytigris
tulajdonképeni hazája E lő- és Hátsó-India, innen terjedt el
Tibetbe, Perzsiába, Szibiriába és Kínába; ez utóbbi biroda
lomban majdnem mindenütt található. E macskák némelyike
a hideg éghajlattal is dacolni látszanak, mert e rablókat a
Kaspi-tenger nyugati partján, a kirgizi pusztákon az altai
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Irtis— és Jochim -folyók között is, még Irkutsknál a Léna mel
lett is megtaláljuk. Valószínűleg követték az azon vidékeken még
sűrűn előforduló kérődzők csordáit. Ázsia magas hegyeinek
alpesi legelőire a tigris már nem téved, megmarad s síksá
gon, a folyók sással benőtt partjai, az áthatolhatatlan bam
buszbokrok az ő kedvenc helyei. De minden rejteknél job
ban kedveli az úgynevezett Karintha bokor sötét árnyékát,
mert ennek a koronája olyan sűrű, hogy a napsugár alig
tud ágain keresztülhatolni. Ezek körben, minden oldalról,
egészen le a földig lelógnak, tehát sötét árnyat, lombot ké
peznek, mely árnyékot és védelmet nyújt neki. A tigris elő
szeretete a Korinthia iránt Indiában annyira ismeretes, hogy
a hajtok a vadászatoknál mindenekelőtt ezekre a bokrokra
irányozzák figyelmüket.
Évente különböző, különösen angol, újságok ijesztő hí
reket közölnek a tigrisek pusztításairól. Ha például azt irják,
hogy valamelyik «Radsasaft»-ban (fejedelemségben) az utolsó
hat hónapban io o pásztort, 50 levélhordót, 10 0 mezei mun
kást és ugyanannyi vezeklőt (vallásrajongót) ragadtak el ezek
a fenevadak, úgy biztosra vehető, hogy a megöltek száma
legalább is ötszörte nagyobb, mert a közlött adatok bizonyos
okoknál fogva rendesen a valóságnak nem felelnek meg.
Vadászok és benszülöttek tanúsága szerint a tigris épenséggel
nem éjjeli ragadozó. Macskafiijának módja szerint minden
időben kalandoz és bámulatos szimattal megtudja találni azo
kat a helyeket, hol vérengző munkáját legsikeresebben vé
gezheti. Itatok, sózok, utak és erdei ösvények mellett lesben
lappang, legszívesebben mégis a folyó partján, mert ide jön
nek az állatok inni és az emberek, hogy előirt vallásos mo
sakodásukat és ájtatos gyakorlataikat végezzék. A vezeklők
közül, kik időnként a szent folyamoknál élnek, sokat a tigri
sek tépnek szét.
India sok vidékein észlelték, hogy ezen ragadozók nagy
száma csak az embert választja eledelül, miért is «emberevőnek» nevezik. Ezek az Ínyencek minden más, néha ne
hezen szerezhető zsákmányt, mint szarvasokat, vaddisznókat
és antilopokat megvetnek és a könnyű szerrel elérhető em
bert személykülömbség nélkül előnyben részesítik. Azonban
ez a rabló szükség idején egerekkel és más apró csúszó
mászó állatokkal is megelégszik.
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Mint igazi macska, a tigris áldozatához oda lopódzik,
nesztelenül, kígyó módjára keresztül csúszik a sürü nádaso
kon és borzasztó karmait belevágja zsákmánya nyakszirtébe
úgy, hogy az ezen puszta ütés aItal holtan rogy össze. K ö n ynyüséggel nemcsak embert, de szarvast, lovat és bivalyt is
el bír cipelni. Hogy minő erőt tud ez a rabló kifejteni, arra
egy utazó a következőkéi írja: «Bantam déli partvidékén egy
törzsfőnök kevéssel odaérkezésem előtt egy éppen akkor vá
sárolt pompás szép lovat őriztetett négy ember által. H ogy
az ott sürün előforduló tigriseket távol tartsák, az istálók
előtti szabad téren több helyen tüzet gyújtottak. Hirtelen
nagy rémületbe ejtette őket bömbölés; egy tigris a majd
nem három méter magas bambuszkerítésen átugrott, az alvó
őrök és kialvó tűz között odalopódzott és a drága paripát
megtámadta és leverte. Még mielőtt az őrök felocsúdtak volna,
a tigris zsákmányával a szájában ismét átugrotta a kerítést és
eltűnt.» Mily borzasztó módon garázdálkodik a szelíd kérőd
zők nyájaiban és csordáiban, mennyi más állatot tép szét
évente, azt nem is lehet kiszámítani. Annyi bizonyos, hogy
az indusok és ép úgy európai lakói is ennek a gyönyörű
országnak a tigrist a legrémségesebb szörnyetegnek tekintik,
melyet a pokol hányt ki. Mindazonáltal sok helyen ezen ször
nyeteget kimélik, sőt némely vidéken istenként tisztelik, mint
hogy a természet népe a túlhatalmast és félelmeteset minden
időben valami fönséges és imádásra méltó lénynek tekintette.
Némely vidéken a tigrist szükséges rossznak tekintik, amely
pusztítja a szarvasokat és vadkanokat, melyek földjeikben okoz
nak tömérdek kárt, anélkül, hogy a birtokosok a vadkárért
panaszt emelhetnének.
Nagyon érdekes, minő vadászatokat tartanak a tigrisek
a pávákra, melyek a sűrűségekben nagy számban tartózkod
nak. Miként a mi házimacskánk a verebekre vadász, úgy
vadász a tigris a pávákra is. Csakhogy a páva nagyon óva
tos és elővigyázó és akárhányszor rászedi üldözőjét. Messze
elható kiáltása intő szó a többi állatokra nézve úgy, hogy
hasztalan fondorkodása mellett még gúnykiáltásokat is hall,
melyek minden veszélyben lévő állatot menekülésre intenek.
A majmok is sokszor átveszik a figyelmeztető szerepét, fü
tyülnek és üvöltenek a sávos rabló látásánál és ezáltal oda
csalják a hajtókat és vadászokat.
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Azon állatokhoz, melyek a tigrist előre jelzik, elsősor
ban az elefánt tartozik, ez a fenevadat nagy távolból meg
szimatolja és észleletét hangosan kitrombitálja, miért is ezen
tulajdonságánál fogva is a tigrisvadászatoknál nélkülözhetetlen.
Az eddig mondottakból is megfoghatónak látszik, hogy
India lakói már évszázadok óta a tigrisvadászatot magukra
nézve valóságos életkérdésnek tekintették, melynek megoldá-

ÚT BA N
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sán nagyon különböző sikerrel teradoztak. Régibb időkben
csak India fejedelmei tartottak nagy tigrisvadászatokat, melyek
nél azonban a lődolog a pompa és lárma volt és azért a
fenevadak számát nem igen csökkentették.
Az Audh-i nábobról jelentik'. «A fejedelem magával vitt
egy nagy hadsereget, gyalogságot, lovasságot, lövegeket, ezer
nél több elefántot, taligák, tevék, lovak és hordállatok be
láthatatlan sokaságát, feleségei fedett kocsikban ültek. T á n cosnék, énekesek, komédiások, rikkancsok, vadászleopárdok,
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sólymok, viadorkakasok, fülemilék és galambok tartoztak kí
séretéhez. Ennek a vidám vadásztársaságnak, melyben min
denkinek tőle telhetöleg lármáznia kellett, az az előnye volt,
hogy a tigris nem ijesztett rájuk és nem is támadta meg
őket, mert tudvalevőleg a tigris nagy embertömegek köze
ledésekor a legsűrűbb bozótba húzódik.» Nem egészen ilyen
ártatlan a vadásztársaság a mi képünkön: ez áll a Madarajahból, Mysore fejedelméből (Mysore Elő-India déli részén tar
tomány], néhány magas állású angol tisztviselőből és nagy
számú puskákkal és lándzsákkal fölfegyverzett indusokból;
lovak és elefántok. Az elefántok a sokszor megfigyelt tapasz
talatok szerint az egyedüli mérkőző ellenfelei a tigrisnek;
mint már előbb említettük, annak közellétét ismeretes trombitaszerü hangjával jelzi. Embereken és állatokon véghezvitt
gyilkosságai a tigris tartózkodási helyét hamar elárulták, most
bosszút kellett rajta állani.
Társaságunk a «Lapp vadászatot» alkalmazta, mely abban
áll, hogy bizonyos távolságban négy-öt méter magas bam
buszpóznákat állítanak fel nagy erős hálókkal, melyek ked
vezően választandó pontban összefutnak. Itt ezen a helyen
a legjobb lövők számára magas állványokat építenek, a va
dászok ezen a magas szószéken a legkitűnőbb fegyverekkel,
teljesen megbízható lövegekkel és igen sokszor hihetetlen
türelemmel kell hogy fel fegyverezzék magukat. Sokszor na
pokba kerül, míg a legsűrűbb, emberekre nézve teljesen átíatolhatatlan bozótban rejtőző rablót sikerül kizavarni. Hatal
mas tüzek, elhajított fáklyák, sistergő rakéták, kődobások és
a legkülönbözőbb szereken előidézett pokoli lárma által, kiabá
lással és átkozódással addig űzik a tigrist, m íg végre kény
telen rejtekhelyét nagynehezen elhagyni. Nagyon könnyű
volna neki a négy méter magas kerítést átugorni, de saját—
szerűen ezt nem teszi, hanem inkább visszafelé a kerítésen
kívül levő hajtok felé rohan dühösen, hol bárdokkal és tüznyalábokkal visszaüzik a vadászállványok felé. Ilyenkor igen
gyakran belekeveredik a csak lazán fölállított hálókba, hol
könnyen el lehet ejteni. Ez a hatalmas macska nem fél a
víztől sem, a legsebesebb folyóba is beleveti magát és zsák
mányul elviszi a kormányost. Ha a golyó nem szíven vagy
fejen találja, akkor a lövő minden mestersége hiábavaló,
macskatermészete kisegíti. Több golyóval a testében oly
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könnyen száguld tova, mintha semmi baj sem érte volna.
Rövid idő múlva ugyan kimúl aránylag csekély sebek kö
vetkeztében is, valamely sűrű rejtekben,. mert sebeit azonnal
millió féreg lepi meg, melyek ellen védekezni nem tud. A leg
nagyobb hősi tettek közé számítják a benszülöttek az elejtett
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tigris elcipelését, diadaléneket dalolnak és a holt rablót ride
gekkel és rúgásokkal traktálják.
Sokkal eredményesebbek, de kevésbbé pompaszerüek,
mint a hajtások, azok a vadászatok, melyekre bátor angolok
egyedül vagy kevés kísérővel vállalkoznak. Miként Afrikának
megvannak a maga oroszlánirtói, úgy Keletindiának is meg
vannak a maga tigrisvadászai; ezek gyakran eszközlői annak,
hogy kihalt, néptelen vidékek, melyeknek lakóit tigrisek ki
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pusztították, ismét benépesülnek. A tigrisvadászok közt isme
retes az angol hadnagy Rice, ki igen rövid idő alatt 68 tig
rist, 3 párducot és 25 medvét ejtett el és azonkívül igen
sokat halálosan megsebesített. India más részein a tigrisvadá
szatra a lándzsát használják. Száz meg száz lándzsás befog
egy nagy területet, a kör mindig szükebb lesz, míg a vad
teljesen egy katlanba záratik. Ha a tigris látja, hogy nem tud
menekülni, neki megy az eleven falnak és keresztül akarja
törni, miközben a lándzsák fölfogják és leölik. N agy sikerrel
használják a fogógödröket is, ezek 5— 7 méter mély gödrök,
melyeket vékony galyakkal befödnek, ezekben könnyen lépre
kerül a tigris; igaz, ezen gödrökben sok európai utas is vesz
tét éri. Némi komikus színezete van a következő vadászat
nak : A tigris által gyakran használt útra (váltóra) sok levelet
hintenek, melyek léppel vannak bekenve. Ezek a tigris tal
pára tapadnak, ez ingerli, földre veti magát és hánykolódik
úgy, hogy egész teste tele van lépes levelekkel, melyek moz
gásában akadályozzák, dühében ordít és ordítása odacsalja ül
dözőit, kik azután gyorsan megölik.
Ujabb időben az angol kormány a tigrisek irtására a
maga tartományaiban nagy díjakat tűzött ki; minden tigris
fejért 10 rúpiát (20 márkát) fizet. Az így kiadott óriási öszszegek azonban bőven kamatoznak, mert a ragadozóktól
megtisztított tartományokban mindenütt fölvirágzott a föld—
mívelés, állattenyésztés és ipar.
Kevésbbé ismeretes, hogy Kina császárai is nagy elősze
retettel űzik a tigris vadászatot. Még ma is, «a középbirodal
mának» uralkodói ezer meg ezer vadászt küldenek az erdőkbe,
hogy tigrisekre, párducokra, oroszlánokra és farkasokra va
dásszanak. E g y ilyen hatalmas vadászmenetben, melyben
5000 ember vett részt, egy évben 80 embert téptek szét a
fenevadak. A X V II. században Verbiest jezsuita közlése sze
rint a kinai császár hadsereggel vonult L eao-T on g tarto
mányba, katonáit körbe állíttatta és a kört mindig szükebbre
vonatta. Ezen vadászatná] ezer szarvas, sok medve, vadkan
és 60 tigris került terítékre. 1683-b an a császár 60.000 em
berrel és tízezer lóval vonult ki; az eredményről nem tu
dunk bizonyosat.
A régiek a tigrist csak későn ismerték meg. A biblia
nem említi, a görögök is nagyon keveset tudnak felőle.
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Nearchos, N agy Sándor vezére, látott egy tigrisbőrt, de az
állatot magát nem, melyről az indusok azt mondták neki,
hogy akkora mint a legnagyobb ló és gyorsaságra és erőre
felülmúl minden egyéb állatot. Csak Strabo (80-ban Kr. e.)
beszél róla tüzetesebben. A rómaiak Varró idejéig (27-ben
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Kr. e.) éppenséggel nem ismerték; de mikor birodalmukat
a pártusokig kiterjesztették, ezek tigriseket is szállítottak és
hoztak Rómába. Plinius írja, hogy először Scaurus mutatott
egy szelídített tigrist ketrecben 743-ban a város alapítása
után. Claudius császárnak négy ilyen állata volt. Későbben
sűrűbben hozattak Rómába és Heíiogabalus ( 2 1 8 — 222) még
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kocsijába is befogta őket, hogy Baechust ábrázolja. Végre
Azitus a circusban öt tigrist öletett meg, amit azelőtt még
sohasem láttak.
A legújabb időkig az emberek és azok között civilizált
nemzetek is tetszésüket találták az állatviadalokban. Spanyol
ország bikaviadorai ezen barbár nézetnek szomorú maradékai.
Nem csoda tehát, hogy Indiában még ma is divatosak a
tigrisviadalok; miként a régi Rómában, úgy még ma is
Indiában az uralkodó kötelességszerünek tartja, hogy a nép
számára valamely politikai okból ilyen ünnepet rendezzen,
íg y egy újabb utazó írja: «Dschoktschokartában (Jáva), a
Susuhunan székvárosában volt, hol ilyen állatviadalt látott.
A kiváncsi nép nagy gyönyörűséget lel ebben annál is inkább,
mert maga a fejedelem is fényben és pompában, fényes kör
nyezetével és testőrségével részt vesz benne. A színhely egy
nagy fatörzsekkel és bambuszokkal 4/5 méter magasságban
bekerített aréna. Itt várja a Kebó, a nyakán és szarvain vi
rágokkal koszorúzott bivaly halálos ellenségét, a tigrist. Ez
utóbbi a viadal előtt egy tolórekeszszel ellátott ketrecben van.
Ha a reteszt fölhúzzák, akkor a programra szerint a tigris
nek hatalmas szökéssel ki kell ugornia, hogy ellenfelével meg
birkózzék. De a kiéheztetett tigris többnyire gyáván rejtekében meghúzódva marad és csak tűzzel és éles, hegyes ru
dakkal lehet támadásra ingerelni, végre tompa bömböléssel
kiugrik és a kétes kimenetelű harcnak borzalmas játéka meg
kezdődik. Vadul forog a bivaly körben és a körülötte som polygó ellenségét félelmes szarvaival támadja. Hirtelen rangos
nyekegéssel odaszorítja a kerítéshez; de a következő pillanat
ban a tigris már támadója nyakán ül és éles fogait nyakába
vágja. Minő izomerőt fejt most ki mind a két hatalmas bir
kózó. De hirtelen oldalmozdulattal a bivaly alkalmatlan lo
vasát levetette. Hiába iparkodik ez újból fölugorni, a keríté
sen fölkúszik, hogy fölülről támadhassa; egy utolsó rémületes
ugrás, a bivaly azonban fölfogja ellenfelét szarvával, néhány
szor a levegőbe hajítja, míg kimerültén és halálra sebezve a
földre hull. A néző sokaság biztató kiabálással kiséri a hare
minden jelenetét és a «Gamelaeng» tompa ütéseit, mert az
ottani fölfogás szerint mindenki helyesli és kívánja a tigris
vesztét, míg a bivaly győzelmét hangos üdvrivalgással üd-
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HOGYAN VADÁSSZÁK A CSÖRGŐKÍGYÓT?
A pennsylvániai kék hegyekben nagyon sok a csörgő
kígyó, melyek föképen a madarakból, kisebb kígyókból, pat
kányokból, gyíkokból, egerekből és mókusokból táplálkoznak.
A csörgőkígyók ezeket az állatokat nagyon könnyen megejtik.
A kék hegyek lakói a csörgőkígyókra való vadászatot
sportként űzik és épen veszedelmes volta miatt nagyon ked
velik. E gy angol utazó következőleg írja le a kigyóvadászatot,
melynek Reading közelében szemtanúja v o lt: A kigyóvadászok
mindenkor párjával vonulnak ki, hogy megmaratás esetén egyik
a másiknak segítségére lehessen. Nehéz, vastag csizmákat húz-
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nak, gummitalpakkal. A gummitalpakra a sziklás és sikamlós
hegyek miatt van szükség. A vadászatra legalkalmasabb a déli
idő, amikor a csörgökigyók köveken vagy sziklákon kinyúj
tózkodva vagy összetekergödzve a napon sütkéreznek. A ve
szedelmes kigyó csak ritkán zárja le szemeit, szaglása rend
kívül éles, de harapni csak akkor szokott, ha rálépnek vagy in
gerük. A vadászok hosszú botokkal felfegyverkezve indulnak
el a veszedelmes vadászatra. A bot végén villa van, mellyel, ha
csörgőkígyóra akadnak, annak a fejét leszorítják, azután egy
fafogó segélyével állkapcsait leszorítják és a magukkal hozott
szekrénybe dobják, melynek felső részét drótháló fedi. Az
így zsákmányul ejtett csörgőkígyóknak csak kis részét adják

X 10

Az újkori bálnavadászat.

el élve. A legtöbb kígyót megölik, bőrét lenyúzzák és húsát
a disznók elé dobják; ezek megeszik a mérges állat húsát
anélkül, hogy az nekik megártana.

AZ ÚJKORI BÁLNAVADÁSZAT.
Midőn az északi oczeánt és a leges-tengert lakó bálna
félék ellen folytatott irtóháború az ötvenes években tetőfokát
érte, nem maradhatott el az öldöklés természetes következ
ménye sem, t. i. a leginkább üldözött fajoknak, nevezetesen
a legtöbb és legjobb zsírt és halcsontot adó grönlandi bál
nának (Balaenoptera rnysticetus) és a halcsont nélkül való,
de szintén gazdag szalonnájú nagyfejtí bálnának (Physeter
macrocephalus) oly rohamos fogyása, hogy a különböző
államokból évenként bálnavadászatra induló hajók zsákmánya
a fáradságos vadászat költségeit többé nem fedezte.
A figyelem tehát önkéntelenül nagyobb mértékben for
dult — főleg Észak-Norvégia tengereiben számos —- két
másik bálnafaj felé, a finn bálnára (Balaenoptera musculus)
és az óriási bálnára (Balaenoptera Sibbaldii), a melyeket
eddig nemcsak soványabb szalonnájok és silányabb halcsontjok miatt üldöztek kevésbbé, hanem főleg azért, mert fürgeségökkel a vadászcsónakok nem igen versenyezhetnek, sőt,
még ha sikerült is őket halálra szigonyozni, tetemök a ten
ger mélységébe sülyedt.
Alkalmaztak ugyan a hajókra emelőrudakat, hogy az
óriási tetemet legalább annyi időre lehessen a tengerszinén
tartani, míg legértékesebb részei, a velő, halcsont és a sza
lonna java kizsákmányolható; de e mellett az egész csont
váz, silányabb zsírrészek, a kínálkozó nyereségnek szintén
értékes öregbítői, legtöbb esetben elvesztek.
Bár néha megtörtént, hogy az erősen megszorult és
megszigonyozott állatot a part közelében érte a halál és szá
razra lehetett vonszolni, de a teljes kihasználhatóság ily eset
legességére igazában nyereséges vállalkozást alapítani nem
lehetett. S így, habár a bálnavadászat e kedvezőtlen körül
mények daczára sem szűnt meg, de bizony csak olyféle ke
resetforrás lön, a melyben a haszon és nyereség éppen csak
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ellensúlyozta a vadászat sokféle nehézségeit, veszedelmeit és
a fölszerelések költségeit.
A pangás azonban nem tartott sokáig.
Az emberi észnek az a hatalmas működése, mely a
fegyverek és romboló anyagok javításában, tökéletesbítésében az utolsó évtizedek alatt páratlan erővel lüktetett és a
fegyvertechnikában a bámulatra méltó találmányok egész se
regét hívta napvilágra, kihatott a bálnavadászatra is s elvezetett
a módhoz és eszközökhöz, melyek nemcsak hogy kisegítették
tengödéséböl, hanem igazában virágzásra csak most emelték.

A BÁ LN A .

Az érdem e téren a tönsbergi Svend Foyn kapitányt
illeti, ki évekig tartó kísérletezés után 1868-ban megszer
kesztette bálnavadászhajóját, melyet, bő tapasztalataihoz képest
többször megjavítva, szerszámokat és szerkezetet a czélszerüség kívánalmaihoz alakítva, ma már a tökéletesség korszerű
magaslatára emelt.
Mikor az 1 8 9 1 . év nyarán a sarkköri madárélet tanul
mányozása Észak-Norvégia tájaira vitt, figyelmemet termé
szetszerűleg megkapta a bálnák dolga is, és rajta voltam,
hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzek az ősidőkből ko
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runkra maradt óriási emlősök életét, vadászati módját és a
vadászat szerszám járását illetőleg.
E tekintetben kapóra jött alkalmat találtam már Drez
dában, az ottani állatkertben ép akkor időző Rőhl kapitány
északsarki kiállításában, amelyben a bálnavadászat gazdag
szerszámgyüjteménvét tüzetes figyelemben részesíthettem, majd
Tromsö kikötőjében megismerkedhettem egy ott állomásozó
skaarői bálnavadászhajóval is; láttam későbben kettőt vadá
szat közben Gjesvaer közelében a Nordkap előtt, s még
egyet Mehavn- nál, Svend Foyn telepénél. Tapasztalataim bő
vítését segítette egy norvég bálnavadász is, ki Tromsötől
Vadsőig terjedő utazásom alatt jó darabig a hajó fedélzetén
volt, nemkülönben Lossius a «Sirius» norvég postagőzös
kapitánya, s ugyané hajó második kormányosa, kik mind
annyian igazi norvég szívességgel és előzékenységgel tájé
koztattak.
Lássuk már most az Eszak-Norvégiában és Islandon is
használatos bálnavadászhajót és szerkezetét, úgy a mint azt
az élelmes Svend Foyn kieszelte.
Két árbocos, erős, 20 — 30 m. hosszú, sebesjáratú csavar
gőzös ez, orrán egy kis ágyúval, a hajógép és a hátulsó árboc
közt fekvő gombolyító gépezettel, melyre az ágyúból kilövendő
granátszigony alattsága csavarodik. Látható még a hajó két
külső oldalán egy sajátos l apátszerkezet, az elöárbocon pedig
egy puttonyalakú árbockosár, honnét az őrszem vadászatkor
állandóan kémleli a tengerszint.
Az ágyú, mint már említve volt, mindig a hajó orrán
van elhelyezve. Csöve körülbelül 600 kgr. súlyú és öntött
acélból van készítve. 10 0 mm. öblözettel. A cső elején ol
dalt egy kis szög emelkedik ki, mely arra való, hogy a csőbe
töltött szigony vékony zsineggel oda erősíthető s ¡kiesés el
len — főleg lefelé célzáskor
biztosítva legyen. A hátulsó
csőlap közepén van még a hengeresen kiemelkedő elsütő lakat.
A villaalakú, minden irányban könnyen forgatható vaságyutalp sárgarézágyaiban feküsznek a csőcsapok úgy, hogy
az irányzás — a talp mozgékonyságánál fogva — nemcsak
vízszintesen, hanem függélyesen is könnyen történhetik. Mint
hogy az ágyútalp alsó része mozdíthatatlan, szilárd állású, a
sárgarézágyak mögött öt erős kaucsuklemez szolgál a lövés
visszaható erejének, a «rúgásnak» felfogására.
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Az ágyú lövedéke granátszigony, melyre a 15 0 mm.
vastag manillakenderböl sodort alattság van erősítve. Ez olyan
tartós, hogy 20,000 kgr. súly alatt sem szakad el, s egy
része az ágyútalphoz vasalt, kissé rézsút lefelé hajló deszka
lapon tekercsbe vetve fekszik, még pedig annyi, a mennyi a
lövés távolságát feléri; a kötél többi része ezután a deszka
alatt levő álló csigán át végigm egy a hajón, rávezet a gom 
bolyító ’ gépezet csévéire és kerekeire, melyekre többszörösen
reátekeredik, vége pedig tekercsben a hajófenék alapgerendájá
hoz van kötve.
A gombolyító gépezet cséve- és kerékszerkezetét egy
ember kezelheti s egyetlen fogással vagy a hajó gőzgépével,
vagy csupán a hajócsavarral hozhatja kapcsolatba és műkö
désbe. íg y lehetséges azután az alattság hosszúságát tetszés
szerint szabályozni, ami a szigony kilövése után nagyon fon
tos, mert ha a megsebesült bálna iramodik, hamarosan lehet
a kötélből ereszteni, és ha mozgása lassubbodik, ép olyan
gyorsan lehet a fölös kötélrészt felgombolyítani s a különben
gyakori kötélszakadásnak elejét venni. Az ágyú mellett, a
hajóorr két oldalán, kiugró deszkapadkák vannak, a hol a
pattantyús helye van akkor, midőn esetleg nem egyenesen
előre, hanem oldalvást kell lőnie s az ágyúcsövet 90° szög
ben fordítania.
Az ágyút közönséges puskaporral töltik meg, hogy
azonban a lövedékül szolgáló granátszigonyt a robbanás meg
ne rongálja, a puskaporra egy réteg kóc, majd egy réteg
kaucsuk s végre egy réteg gyapot van téve fojtásul.
A granátszigony 1 '/, méter hosszú és három részből
áll, ú. m. gránátból, a szigonytartóból és a nyélből.
A gránát majdnem teljesen egyezik a. rendes ágyúkból
lövetni szokott üres lövedékkel, csak elsülésében van a külömbség, mert az a célravágódással durran szét, ezt pedig, mint
látni fogjuk, a szigonyágak kiugrása robbantja fel. Hegyét
végére srófolt kovácsolt vascsúcs alkotja, különben egészen
öntöttvasból van s alak szerint kúpos. Belseje vagy 2 — 3 kgr.
puskaporral —• újabban dinamittal is — van megtöltve. Alsó
részén csavarvágású fúrás látszik, melybe a szigony ágtartó csa
varható, elég erősen arra, hogy a gránát a kilőtt szigonyról
mindaddig le ne váljék, míg a robbanás be nem következik.
A granátba a szigonyágtartón át üvegcsövecske nyúlik,
Hankó : Universura.
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telve tömör kénsavval, melynek a puskaporral való egyenes
érintkezését egy lyukas csavar pereméje zárja el. Az üvegcső
ben van azután kaliumchlorát és cukorkeveréket tartalmazó
kaucsuktekercs, melyből fémcsövecske szolgála fentebb emlí
tett lyukas csavar nyílásán keresztül a gránát belsejében levő
puskaporhoz. Az üvegcső annyira áll ki a gránátból, hogy
a tengelycsapok körül mozogható szigonyágak vége közé
kerül, melyek a szigony rendes állásában, tehát kilövés előtt,
gyengéden reáfeküsznek.
A szigonyágtartó szintén vasból van s egy főrészből,
magból áll, amelyen a négy szakás szigonyág külön tengely
csapokon akként mozog, hogy becsaptathatók, ellenállás ese
tén pedig kiugrók. A szigonyágak szakás végei becsaptatva,
a tartó alsó részén levő bütykökön pihennek. Ha a gránát
szigony merev, egységes készítmény volna, nagyon termé
szetes, hogy a bálna testébe fúródván, a megsebesült óriási
erejű állat ide-oda rángatódzása következtében könnyen szét
törhetnék. Ez a rossz oldala úgy van elmellőzve, hogy a
szigony nyaka, illetőleg a szigonyágtartó vége, a nyéllel, kö
nyökbe járó, vagyis két gyűrűvel láncszerű összeköttetésben
áll. Kilövés előtt, sőt mindaddig, míg a szigony a bálnába
bele nem vág, ennek a szerkezetnek mozogni nem szabad,
ép azért a gyűrű alsó végére egy kis vascsap van forrasztva,
mely a nyél mélyedésébe beleillik. Az által, hogy a csap e
mélyedésbe, mint ágyba helyezkedik, és hogy a szigonyágak
a bütykökre támaszkodnak, a szigony merev egészet alkot, mely
tömörségét még úgy is biztosítják, hogy a szigonyágak köré
vékony köteleket kötnek s az ágakat a bütykökre szorítják.
A szigony nyele szintén jóféle vasból készült, középen
hosszában hasított réssel, melyben az alattság végére erősített
gyűrű ide-oda mozoghat.
Nézzük már most a szerkezet működését és a szerszá
mok összejátszását vadászat közben.
Ismeretes a sokszor leírt régi bálnavadászatnak, vészes
mozzanatokban gazdag lefolyása, mikor a hajóról csónakba
szálltak a merész szigonyosok, neki eveztek a lélekzetvételre
felbukkanó bálnának s erős íjjból lőtték, vagy puszta kézből
dobták szigonyaikat a hatalmas testbe, a mikor nem egyszer
történt, hogy a megsebesített bálna hánykolódás közben el
merítette, sőt meg is támadta a gyenge csónakot. A mai
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norvég bálnavadászat ehhez képest, úgyszólván, kényelmes
mulatság, alig jár veszéllyel, szerszámjai a régiekhez úgy áll
nak, mint a kézigránát a jelenkor üres lövedékeihez, a kovás-puska a Mannlicher-puskához. Jó részben persze elvesz
tette azt a romantikus színezetét, mely a múltban kísérője
volt. De ép úgy mint a lovagkor harcmodorát, a személyes
bátorságot és testi ügyességet, a modern hadtudományban

A FIA IVAL JÁTSZADOZÓ BÁLNA.

az értelem ereje és a tanultság nagyobb foka pótolja, s az
eredményt kivívja, a bálnavádászatban is ma már nem a vak
merőség és az izom hatalma dönt, hanem az emberi lele
ményesség esközei és czélszerü használatuk.
Norvégiában előbbi időben, mikor m ég azt hitték, hogy
a bálnák maguk előtt tőkehal- és hering-csapatokat mintegy
a tjordokhoz hajtanak, bizonyos oltalomban részesültek. Mi
dőn azonban arra jöttek, h ogy a bálnák e halakat töméntelen
mennyiségben el is költik, ez oltalmat megvonták tőlük s
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csak az új vadászati mód terjedésével és számuk apadásával
intézkedett a törvényhozás olyanformán, hogy a bálnavadászat
tilalmi idejét pontosan megszabta s a vadászatot juniustól ok
tóberig engedte csak meg.
Déli Norvégiából, mint Christiansundból, Stavangerből
úgy az északi tájakról, Trom sőből, Hammerfestből bálna- és
fókavadászatra induló expedicziók már tavasszal útra kelnek
a Spitzbergákra, a Fehér-tengerre és a Jeges-tenger sarki ré
szeire, h ogy májusban célnál lehessenek, Svend Foyn gőzösei
ellenben nem térnek ily messzire a parttól, hanem juniusban
kezdik meg cirkálásukat Finnmarkén fjordjaiban és a Jeges
tengeren.
Mikor a vadászhajó bálnás vizekre ér, az árbockosár őr
szeme teljes figyelm ét a tengerszinre szegzi; neki ismernie
kell mindazokat a jeleket, jelenségeket, mik a bálna közellétét elárulják. Tudnia kell, hogy a Jeges-tenger távolában a
víz szinén hózivatarként kavargó
sirálvfelhő úszó herinsrO
O
vagy más halrajt jelent, tudnia kell, hogy a barna delfin
(Phocaena communisj hullámszerűen kiemelkedő hátaszárnva
szintén többnyire erre utal; s tudnia kell, hogy a sirályok
és delfinek csak ú g y üldözik az apró halat, mint a bálnák;
tudnia, h ogy a sirály csapatok, a delfinek nyomán rendszerint
a bálna is fel szokott bukkanni, a távolból nézve akár csak
kisebb halomsziget vagy felborult hajó.
A cikkázva haladó hajó őrszeme a bálna megpillantása
kor rögtön megadja a jelt, mire a hajó irányt vesz, a legénység
pedig talpon van.
Sokszor lövésnyire közelíthetni a vízből félháttal kiemel
kedő bálnához, főleg ha pihen, többnyire azonban üldözni
kell a menekvő állatot s ekkor a lövést, csak lélekzésre kibukkanásakor lehet alkalmazni. A lövés távola rendesen 30— 50
méter szokott lenni, a célpont pedig a test középrésze.
Ha tehát a körülmények olyanok, h o gy a lövés ered
ményére kilátás van, a pattantyús czélra igazítja az ágyú
csövet s az ágyút a kiszemelt áldozatra süti. Am int a granátszigony kirepül a csőből, az alattságra erősített gyűrű a
szigonynyél hasadékán abban a pillanatban végig csúszván, m eg
akad, a szigony tehát magával rántja az alattságnak az ágyú
talp deszkáján karikába vetett részét is. A töltés ereje akkora,
h ogy a kilőtt szigony 3 m .-nyire is behatolhat a bálna tes-
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tébe. Bevágáskor a szigonyágakat tartó kötélke lehorzsolódik,
s mikor a megsebesült bálna iramodik vagy elbukik, az alattság
kissé kifeszül; erre a szigonyágak kiugranak, végük össze
nyomja a tömör kénsavval telt üvegcsövecskét, melynek tar
talma a káliumchlorát és cukorkeverékkel elegyedve, m eg
gyullad, a szikrát átszármaztatja a puskaporra és elrobbantja a
gránátot. Ez, gyengén lévén a szigonyágtartóra csavarva, onnét
leválik s szétpattant darabkái m ég mélyebben hatolnak a testbe.
Ha a bálna jól volt találva, azonnal szörnyet hal; ha
azonban a szigony nem épen jó helyen érte, s a gránát
eldurranása után m ég elég életereje marad, iramodásban keres
menekülést, s mivel az alattságra kötött szigony vasmacska
módjára húsába kapaszkodik, a kis gőzöst egy ideig, sőt
órákig magával hurcolhatja.
Iramodásában azonban m eg-m egpihen, elbukik, ismét
felszínre jön, miközben a távolság közte és a hajó közt hol
megrövidül, hol megnagyobbodik. Ilyen esetben a gom bo
lyító gépezet szabályozza az alattság hosszát. A z iramodó
bálna sebessége mindjárt a meglövetés után szokott legna
gyobb lenni, midőn tehát a gom bolyító csévékről oly gyo r
san kell ereszteni a kötelet, hogy a hajó mozgásának g yo r
sasága ellenálló erejénél kisebb legyen, mert ellenkező esetben
az alattság szétszakadása következhetnék be.
A bálna mozgásának lassultával vagy irányváltozásával
azonban ismét gyorsan fel kell vonni a kötélfölösleget, mert
nagyon fontos, h o gy a kötél inkább róvidebbre, mint hoszszabbra legyen fogva, már csak azért is, hogy a bálna a
tengerszinen maradjon, a levegőben feldagadjon s hamarább
kifáradjon. Ha az elgyengülés rohamosnak mutatkozik, nem
szükség annyira ügyelni az alattság hosszára; ilyenkor ren
desen bizonyos hosszúságra eresztett kötélen egyszerűen hu
zatai hagyják a hajót a bálnával, melynek sebessége állandóan
egyenletesebbé válik. A fődolog immár végkimerülését siettetni.
M inthogy ereje m ég az ellengőzzel dolgozó géppel is
dacol, működésnek indítják a lapátszerkezetet.
Ennek két, i '/4 méter széles és 2'/2 méter hosszú, által—
gerendával a hajó fölött összekapcsolt lapátjait csigasoron járó
kötéllel rézsűt a vízbe merítik, miáltal oly tetemes ellenállás
fejthető ki, melylyel a vérveszteségtől am úgy is elbágyadt
állat nem sokáig bír megküzdeni és elvész.
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A döggé vált bálnát ezután egészen a vízfelületre vonják,
m ég pedig olyformán, h ogy az alattságot az előárbocról
lelógó csigára tekerik. H ogy a tenger hullámjárásában himbálódzó bálnatetem alatt az alattság el ne szakadjon vagy az
árboc el ne törjék, az árbocon egymás fölött két erős acél
akasztó van, melyeket egy rajtuk 3o-szor áttekert 3 cm.
vastag kaucsukzsinór tart össze; az alsó akasztón ló g azután
a csiga.
Erős vasmacskák és csigasorok segélyével a víz színén
tartott tetemet most a hajó orráig emelik, s alsó m eg felső
állkapcsán áthúzott vaslánccal odaerősítik. További biztosításul
szigonyokat is szúrnak a testébe, melyeket láncok tartanak
az árbocokhoz.
Ha a vadászat esetleg két bálnát eredményezett, a kiseb
biket erősítik leírt m ódon a hajó orrához, a nagyobbikat
pedig vonszalék módjára — szigonyokkal és vasmacskákkal
biztosítva — a hajócsapáson hurcolják rendeltetési helyére, a
zsírfőzőhöz, hol feldolgozását apály alatt végzik. Finnmarken
bálnavadásztelepei közt legnevezetesebb magáé Svend Foyné.
Ez eleinte Vadső szigetén — a 7 0 0 4' északi szélesség alatt —
a Varanger fjordban volt, pár év óta azonban a tulajdonos
M ehavn-ba tette azt át, a Corgas-N yarga félsziget egyik
észak-keleti öblébe a nagyszerű Nordkyn közelébe. A telep
házikói, valamint a gyárépület is, norvég szokás szerint,
teljesen fából van épülve. A gyár egy kéményes nagyobb,
és egy anélkül való kisebb épületből áll, melyeket egy hoszszúkás harmadik kapcsol össze egymással.
A nagyobbiknak a tenger felé néző oldalán nyilt tornáczszerü kiugrása van, melyről rézsút fektetett deszkázat lejt
a tengerpartig. Ezen húzzák fel a bálna felszelt darabjait úgy,
mint a fürészmalmokban a fatörzseket. Ottlétemkor négy,
meglehetősen leszalonázott bálnatetem feküdt a főző előtt a
sekély tenger vizében; az egyiknek aránytalan fejét pedig
már felhúzták az arasznyi zsírréteggel borított deszkalejtőn.
A működés az egész vonalon folyt. N a g y üstökben főzték
a zsírt, kemencékben szárították a húst és beleket, hogy
guanót őröljenek belőle, valamint a csontokból is. H o gy mi
mindenre használják a bálnacsontot, azt Tromsöv, Aagaard
osztrák-magyar konzul zsírfőzőjében meglepően tapasztaltam.
Láttam ugyanis, hogy egy egész bálna-állkapcsot elszállítanak
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a gyárból. Kérdésemre, hogy hova viszik, azt a feleletet kap
tam: «Kaput csinálunk belőle».
A mehavn-i óriási mészárszék kopár, sziklás, szürke
hegyháthoz simul, mely m ögött egy magasabb ép oly kopár
hegylánc emelkedik, s nincs egyetlen zöld folt sem a kör
nyéken, hol a szem megpihenhetne. Ez a kietlenség, a gyár
kéményeiből leverödö füst, az átható halzsírbüz ■
— betöltve
a vidéket — a borult ég és az ólomszürke jeges-tenger igazán
arktikus hangulatot fakaszt a szemlélőben.
Ezenkívül m ég több ilyen telep és zsírfőző van Finnmarkenben; így Yardőben, Skaarön stb.
Ha meggondoljuk, hogy a 32 méter hosszat érő óriási
bálna 80 tonna zsírt, a majd ekkora finnbálna 8 10 tonna
zsírt és elég halcsontot is ád, sőt a 8 — 10 méter hosszú kis
bálim (Balaenoptera rostrata) is szolgáltat bizonyos hasznot;
ha meggondoljuk, h o gy egy eredményes vadászat körülbelül
3000 forintot jövedelmez, s h ogy Svend Foyn csak maga
30— 40 darab bálnát lő évenként, de legalább 100 darabot
dolgoz fel s ugyanannyi embert foglalkoztat gyáraiban:
megértjük, h ogy Európa e rideg végvidékén, a halászaton
kívül, a bálnavadászat is egyike azon főtényezőknek, mely a
folyton anyagi haszon után áhítozó embert e mostoha tájakon
állandó megtelepedésre bírta s nemcsak élteti, hanem gazda
gítja is és gazdagítani fogja remélhetőleg m ég sok ideig.
Chtrnel István.

•

R O Z M Á R -V A D Á S Z A T .

Mullet James kapitány, a hires rozmárvadász, a «N ew Y o rk W orld »-bán érdekes adatokat mond el élményeiből.
O az egyetlen ember, aki rozmárokat kereskedelmi célokra
íogott. 40 esztendeje annak, hogy Barnum neki két rozmárért
lo .o o o dollárt fizetett. Ezek voltak az első példányok, m e
lyeket állatseregletben mutogattak. A zóta 1049 rozmárt ejtett
zsákmányul, melyeknek egy részét vándorló csapatok muto
gatják, míg a többit világvárosok állatkertjei vásárolták m eg.
A z 1049 rozmárért többet kapott, mint egy millió dollárt.
A rozmár kinyomozása, üldözése és elfogása végtelen fá
radsággal jár. Mullet neje segítségével fogta el az állatokat. 3 5 év
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előtt a rozmár a tenger földalatti világának legtitokzatosabb
lakója volt. Mullet 1860-ban mint egy hajó alkalmazottja
hallotta, hogy a rozmár milyen becses állat. O akkor már
évek óta tanulmányozta ez állat szokásait; elhagyván állását,
rozmárvadászatra indult. A Santa Barbara szigetein űzte leg
inkább a vadászatot, melyeket 60 mérföld választ el a kali
forniai parttól. A z a sziklás vidék nem valami kellemes
tartózkodási hely. A sziklák közt a délkeleti szél úgy tombol,
hogy m ég a lélekzetvételt is akadályozza. Mullet embereivel
innen indult el. A z elemek tombolása dacára hirtelen valami
különös zajt hallottak: félig ugatást, félig bégetést — a
rozmárok ordítozását. A legjobb úszó ekkor a vízbe ugrott
és a veszélyes úton tovább úszott, m íg a rozmárokat m eg
pillantotta. Épen reggeliztek és halakat dobáltak egymásnak.
A nap későbbi folyamán henyélnek és fürödnek. A kikémlésre indult hajós megjegyzi magának ezt a helyzetet és
visszatér a támadásra kész csónakokhoz.
A z egyik csónak meztelen férfiakkal van tele, mindegyik
nek fegyvere hosszú kés és k ö té l; a másik a ketrecek készí
téséhez szükséges anyagot tartalmazta. A csónak szél ellené
ben úszik. A rozmárok rémülten veszik észre a közlekedő
veszélyt. De ekkor a vadászok már köztük teremnek. Inkább
az 500 — 1000 font súlyú kisebb szörnyetegeket választják. A z
állatkertnek ugyanis nagyon sok kiadást okoz a nagyobbak el
tartása. Metsző kiáltás hallatszik: a vadászok egyike egy roz
márt ragadott meg, három másik rögtön segítségére siet, mert
rendszerint négy férfi szükséges az ilyen szörnyeteg megfékezé
séhez. Tudvalevőleg sikamlós feje sokkal kisebb nyakánál és
azért a kötél folyton lesiklik róla. De a három másik vadász
addig dobja rá a kötelet, m íg az állat kitárad és egy óra
múlva lemond a küzdelemről. Ekkor a ketrecbe zárják. De
gyakran megtörténik, h ogy a rozmár utolsó pillanatban vissza
fordul kínzói ellen és egyiket-másikat súlyosan, sőt halálosan
megsebezi.
m . Sx-
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V A D Á S Z K A L A N D A Z IN DIAI DSUNGELEKBEN.

Érdekes vadászkalandokat mesél el A . Mervyn Smith
angol kutató most megjelent könyvében, amelyeket az indiai

PÁPASZEMES K ÍG Y Ó .

dsungelekben volt alkalma átélni hosszú ottidőzése alkalmá
val. Elmeséli a többek közt, hogy egy izben két bennszülött
társaságában felkeresett egy helyet, ahol a környékbeli benn
szülöttek állítása szerint egy pár hatalmas pápaszemes kígyó 
nak kellett tartózkodnia. A helyszínére érkezve, az angolt a
két bennszülött egy sürü fonatú, nagy, göm bölyű kosárral
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borította le. A kosár fonata olyan sűrű volt, hogy a rése
ken egy pápaszemes kígyó feje be nem fért volna. Kis vára
kozás után csakugyan elő is mászott az egyik kígyó, amelyet
a bennszülöttek nyilaikkal agyonlőttek. Közben azonban előbujt a másik kígyó is, amely a párjánál sokkal hatalmasabb
volt s ez már ravaszabb is volt a másiknál; védett helyről
közelítette m eg a kosarat, amelyet minden áron fel akart
fordítani.
Képzelhető az angol rémülete. Mi lesz akkor, ha a kosár
tényleg felborul ? Erre pedig igen alapos kilátások v o lta k ; mert
micsoda az emberi erő eg y hat láb hosszú kigyó csupa izom gyürü-testéhez képest? És mi lesz akkor? A halál szinte kikerülhetetlennek látszott. Ebben a válságos pillanatban sivítva
repült egy nyíl a levegőn át és egyenesen a kígyó nyakába
fúródott bele. A dühös állat fogait mutogatva kapkodni kez
dett levegő után, a kosárról azonnal lefejlett és a bennszülöt
teknek fordult. Ekkor aztán — írja az angol — térdemre vettem
fegyveremet és a kosár egyik kis nyílásán keresztül mind a
két csövet ráeresztettem a veszedelmes bestiára. N agy m eg
elégedésemre mind a két lövés a kellő helyre ment és a
hüllő földet, füvet feltúrva, ott vonaglott a kosártól alig két
méternvire
halálküzdelmében.
j
*>

V A D Á L L A T O K ÉS KÍG YÓ K INDIÁBAN.

E gy most publikált pontos statisztikai kimutatás szerint
a múlt év folyamán nem kevesebb, mint huszonhatezer em
bert pusztítottak el a vadállatok és kígyók Indiában. Ez a
megdöbbentő statisztika újból hangosan hirdeti, h ogy koránt
sem vagyunk m ég szuverén urai a földnek s azért a pusztí
tásért, melyet az állatországban véghez viszünk, borzasztó
kamatot kell fizetnünk emberéletben. Egyedül a pápaszemes
kígyó (cobra), mely 1— 2 méterre megnő, az elmúlt év folyamán
23,16 4 embert gyilkolt meg. Minden többi emberpusztító
állatfaj együttvéve nyolcszor kevesebbet, tehát 2836-ot ölt
meg. A fekete statisztika különben a k ö vetk ező :
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C o b ra
T ig ris
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H iéna
M edve
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23,164 em bert
1,016
«
377
«
64
«
849
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A tigris egy faja magánosan él Indiában és ez a leg
veszedelmesebb. A bennszülöttek mankaters\nek hívják ezt
az állatot, mely csak akkor áll össze társaival, ha legnagyobb
ellensége, a bűvölő szemű ember ellen indul. Ez az állat
már sokszor fordította m eg a vadászszerencse kockáját, üldö
zöttből üldözö lett s ilyenkor nem volt ritka eset, h ogy a
tigrisre indult vadászt — a vad ejtette el. Hazaribadban tud
nak most egy magános tigrist, mely 32 embert küldött egy
maga a másvilágra. Ha az ember, aki fegyverrel és ezer
furfanggal védi magát, ennek ellenére is a ragadozók áldoza
tául esik, mennyivel rosszabb dolguk van az oktalan házi
állatoknak, amelyek közprédái a vadállatok vérszomjának.
T avaly 80,000 ökör és tehén pusztult el a vadállatok
körmei közt és 9000 a csúszómászók gyilkoló mérgétől. Csak
természetes, hogy ezekkel az állatokkal szemben, melyek ret
tenetes csapásai az anélkül is balsorstól látogatott Indiának,
az ember sem marad közömbös. A vérengzö csapás ellen az
angol garnizonok tisztjei állanak össze vadász-csoportokká,
akiknek izgalmas sportját az angol kormány mindenképpen
támogatja. A z ő vállalkozásuknak köszönhető, hogy már
1900-ban elejtettek 1331 tigrist, 5413 leopárdot, 1858 med
vét, 2373 farkast és 4308 különféle más vadat, melyek közt
a gyáva hiéna is szerepel 206 taggal. A legveszedelmesebb
tigris-fajból, a fönt említett mankaterszből 7 3 -at ejtett el a
vadászok golyója és ez szép eredménynek mondható, mert
minden öt vadászra átlag két tigris esett. Ez az irtóháború
172,000 frankjába került az indiai kormánynak s az értékes
bőrök egy része is a szerencsés vadászok birtokában maradt.
A kígyók pusztítását főként a bennszülöttek űzik, akik a
múlt évben 72,000 darabot küldtek a másvilágra, amiért
6000 koronányi tiszteleti dijat kaptak az államtól.
5 . G.
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A V IL Á G ÍTÁ S R Ó L .

Korunknak egyik jelszava, «több vilá
gosságot», nemcsak a szellemi, hanem az
érzéki világban is napról-napra inkább
érvényesül. A több világosság
követelése életünknek szellemi
és érzéki szférájában sokoldalú
vonatkozásban van egymással,
sőt bármennyire paradoxonnak
tűnjék is fel, kideríthető, hogy
kettő egymással valódi és
okozatos kapcsolatban is van,
és h ogy egyik a másikat fel
tételezi. Felvilágosodott ko 
— ..
.
runknak «papir-korszakában»
;
ugyanis kelleténél jobban el van
terjedve az az egyoldalú nézet,
1 lü w
mintha az irodalom és az olvasás volna
1 IS B
a helyes értelmi fejlesztésnek a legtökéletel fra |i
sebb, némelyek szerint és sokakra nézve
||P ^
talán kizárólagos eszköze. Olyan vén pro^
fesszor mint én, tehetett olyan és annyi
megfigyelést, hogy ezt a felfogást legalább az irodalom túl
nyom ó részének mai chaotikus könnyedsége, hogy ne mond
jam, vétkes könnyelműsége mellett legalább is előítéletnek
bélyegezzem. Kétségtelen, hogy az irodalomnak lelkiismere
tesen megválogatott előkelő termékei hatalmas eszközei le
hetnek a józan felvilágosodásnak, de nagy méretekben a so
kaságra nézve ez többnyire csak oly föltételek alatt áll, me
lyek a valóságban legtöbbször -nincsenek meg. Ezek a föl
tételek az olvasóknak helyes neveléssel fejlesztett józan Ítélete
és kritikai érzéke. Ö nök bizonyára értik, milyen nehéz föl
tételekről van itt szó, ha a társadalomnak nagy tömegére
gondolunk.
Arra, hogy a mai irodalom papir-tengeréből az igazán
jót, eredetit és igazat valaki kiszemelhesse, egyes szakmák
ban is csaknem egy emberélet kom oly munkássága szüksé
ges. De ha kiszemeltük, adjuk az ily módon megválogatott és
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igazán előkelő munkát tíz különféle egyén kezébe, kikben a
fenn vázolt előfeltételek különféle módon és általában nem tö
kéletesen vannak m eg. Képzeljük, h ogy azokat a képeket és
benyomásokat, melyek ezen kiváló munka olvasása közben
a tíz egyénben előállottak, lefotografálhatnók. Tapasztalásom
szerint mind a tíz fotogramm különböznék egym ástól; és
szép eredményről, szerencséről beszélhetnénk, ha a fotogrammok közül egy-kettő kissé hasonlítana az eredetihez
és 8— 9-nél nem volna több a torzkép. A nagy baj nem
is annyira az, hogy az az előítélet igen el van terjedve, ha
nem főképen az, h ogy a tudós pedagógusok és a pedáns
tanítók az iskolában és pedig az új nemzedék legzsengébb
korában iszonyúan érvényesítik. O lyat és annyit meg úgy
tanítanak és iratnak manapság a legjobb szándéktól áthatva
a gyermekkel, h ogy a tengersok világosságtól megkáprázik
a szeme és épen azokat a dolgokat nem látja, amelyeket
legjobban kellene látnia.
De ne folytassuk ezt a sajnos témát, hanem lássuk,
h o gy a szellemi és érzéki világítás fokozásának szükséges
sége miképen kapcsolatos egymással a reális valóságban.
Hat éves korától a gyerm ek az értelmi felvilágosodás «fő
eszközével», az olvasással, írással és tanulással, zsúfolt rossz
levegőjű és rosszul világított helyiségben görnyedve és agyát
egyoldalúkig fárasztva tölti életének azt a részét, melyben a
természet törvényei szerint értelmén kívül izmainak, érzé
keinek és m egfigyelő tehetségének kellene első sorban ki
fejlődni.
Miként történik mindez, annak fejtegetése nem tartozik
ide, de saját tapasztalásomból is elmondhatok annyit, hogy
mikor a 12 éven át felvilágosított fiatalság e tanteremben a
további felvilágosítás érdekében buzgósággai beiratkozik, arra
a kérdésre, h o gy jól lát-e, körülbelül 9 0 % -a azzal válaszol,
h ogy «közellátó vagyok». M ég a klasszikus világ emberei
ről, akik pedig talán a maguk nemében szintén felvilágosodottak voltak, azt állítják, h ogy a Jupiter holdjait szabad
szemmel látták, mostanában pedig a szünetnélküli felvilágoso
dás következtében a legtöbb felnőtt ember a stearingyertya
világításánál szem üveg nélkül nem tudja az újságot elolvasni.
Igaz, h ogy az újságok többnyire nem a felvilágosodás szel
lemétől követelt papiron és betűkkel vannak nyom va és
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ezért csak «több világosságot» követelnek. íme az egyik
kapocs, mely a szellemi felvilágosodás fokozását az érzéki
világítás fokozásának szükségességével összeköti.
De térjünk át tulajdonképeni tárgyunkra.
Előadásom tárgyául a világítás kérdését nemcsak azért
választottam, mert egyáltalában fontos, hanem mert jelenleg
az új világítási rendszerek alkalmazásával közérdekű, és tudo
mányos szempontból is igen tanulságos. Természetes, h o gy
e terjedelmes kérdésnek apróbb részleteibe nem bocsátkoz
hatom, hanem csak arra kell szorítkoznom, hogy az eddig
használatban levő világítási módoknak chemiai és fizikai mi
voltát ismertessem m eg önökkel.
Mielőtt az elektromosság szerepelt volna, a mesterséges
világítás alapját kizárólag az égési folyamatok tették. A z égés
alatt, mint önök jól tudják, közönségesen azt a chemiai
folyamatot értjük, mikor az éghető anyagok bizonyos hő
fokra fölmelegítve, a levegőben foglalt oxigénnel h ő - és
fényfejlesztés kíséretében egyesülnek. Mindenekelőtt tehát
tisztába kell azzal jönnünk, h ogy mik a levegő föalkatrészei.
E végből egy vizen úszó kis porcelláncsészében gyújtsunk
m eg egy darabka phosphort és borítsuk le az égő töm eget
eg y nagy üvegharanggal. A z égő phosphor a magas hő
mérséklet következtében elpárolog és gőze égés közben a
levegőnek oxigénjével fehér poralakú testté egyesül, mely
finomul el lévén a levegőben oszolva, a harangot erős fehér
füsttel tölti be. Ez rövid idő múlva a vízben feloldódik és
ekkor egy színtelen gáz marad vissza; ez körülbelül 4/5 ré
szét teszi a harang levegötartalmának, amelynek \/5 része az
égéskor eltűnt. Ez az V5 rész volt az oxigén, amely a
phosphorral egyesült. A visszamaradt gázba bármiféle égő
testet belemártok, az benne kialszik, ez tehát az égő testek
alkotórészeivel nem képes egyesülni, vagy, mint röviden,
kifejezik, az égést nem táplálhatja. Ez a gáz az, amelyet
nitrogénnek neveznek, és chemiai tekintetben egészen közö
nyös. A levegőnek öt térfogata tehát eg y térfogat oxigén
ből és négy térfogat nitrogénből áll. A levegőben történő
minden égéskor csak az első egyesül az égő anyaggal, az
utóbbi pedig semmi részt sem vesz a chemiai folyamatban,
hanem mindenkor változatlanul marad vissza. A levegőben
e két főalkatrészen kívül m ég csekély mennyiségű vízpára
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és elenyésző kevés szénsav is van, melyek azonban az
égés folyamatában szintén nem szerepelnek.
Lássuk most, mik az égés tüneményének leglényege
sebb föltételei. Látták előbb, hogy a phosphor úgy égett el,
hogy a levegővel érintkezett és hogy meleg testtel érintve,
legalább egy pontján bizonyos magasságú hőfokra, a gyulás
hőfokára fölmelegedett. Ez a két feltétel, tudniillik az ég
hető testnek közvetetlen érintkezése az oxigénnel s másrészt
a gyulás hőfokára való fölmelegítés, az, amit közönségesen
meggyújtásnak mondunk, mindenféle égésnek a lei lényege
sebb két föltétele. Ha ezek egyidejűleg megvannak, akkor
az égés minden körülmény között előáll, és ha csak az
egyik hiányzik, az égés kimarad. Igen könnyen m eggyőződ
nek erről, ha egy darabka phosphort a levegőre kiteszek, itt
az oxigénnel való érintkezés megvan, de a phosphor még
sem ég, mert a phosphornak a hőmérséklete 20 C., holott
a gyulási hőmérséklete 60 C. körül fekszik. Viszont, ha a
phosphort 70— 80 C. lokú vízbe dobom, az edény fenekére
száll és ott megolvad, de nem éghet, mert itt m eg az oxi
génnel nem érintkezhetik. Abban a pillanatban azonban,
mikor az így fölmelegített phosphorhoz egy üvegcsövön át
oxigéngázt vezetek, úgyh ogy az egyes gázbuborékok vele
érintkezhessenek, mint látják, a phosphor a víz alatt is va
kító fénnyel ég el.
A világításra eddig használt éghető anyagok a külön
féle zsírok voltak, mint az olajok, a faggyú és a belőle
készült stearin, a viasz, a petróleum és a világító-gáz. Mind
ezek az anyagok olyan vegvületek, melyek szénből és hidro
génből állanak, a zsírokban pedig kívülök igen kevés oxi
gén is fordul elő. H ogy mindezekről m eggyőzzem önöket,
megismertetem röviden a módszereket, melyekkel a chemikus ez alkotórészek jelenlétét a vegyületekben bebizonyítja.
A hidrogén színtelen gáz, amely közönséges hőfokon
az oxigénnel nem egyesül; ha azonban ezt a gázt, amelyet
alkalmas készülékből finom nyílású csövön hagyok kiára
molni, gyujtófával m eggyujtom , alig látható, mert nem
világító lánggal ég el, Ha a lángot nagy üvegtekében ha
gyom égni, mint látják, a teke hideg falaira vízharmat ra
kódik le. Ez onnét származik, mert égéskor a hidrogén a
levegő oxigénjével vizzé egyesül, csakhogy a láng magas
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hőmérséklete miatt gözalakú, és íg y nem látható; de látha
tóvá válik, mihelyt a lombik hideg falain lehűlve, harmat
alakjában jelenik meg.
Ha drótra erősített faszéndarabot m eggyújtva, oxigén
gázzal telt lombikba állítok, mint látják, itt fényes izzással
ég el és a szén látszólag eltűnik. Égés közben a szén az
oxigénnel egyesült az úgynevezett szénsavgázzá, melynek az
a sajátsága, hogy mészvízzel összerázva, vele calciumcarbonáttá, a kréta anyagává vegyül, mely a vízben oldhatatlan
finom csapadék alakjában válik ki, s így a vizet tejszerüen
zavarossá teszi.
Ismételjük most ezt az egyszerű kísérletet valam ely vilá
gításra szolgáló anyaggal, például stearingyertyával, vagy a
világító gázzal Ha ezeket meggyújtva, nagy üveglombikban
hagyjuk egy darabig égni, látjuk, hogy az edény falaira har
mat rakódik le, és a lombikban levő gáz a mészvizet, vele
összerázva, megzavarosítja. Ez bizonyítja, hogy a stearin
anyagának és a gáznak alkotórészei a hidrogén és a szén.
A hidrogén elégésekor vizet adott, a szén pedig szénsavat.
Ugyanezt tapasztalnék, ha az előbb felsorolt világító anyagok
bármelyikével ismételnők a kísérletet. A chemiai bizonyítá
sokhoz nem lévén szokva, önök talán mégis kételkedhet
nének, h ogy a színtelen világító gáznak egyik alkotórésze
lehet a fekete szén. H ogy pedig ez valóban így van, kézzelíoghatólag bebizonyíthatom egy másik kísérlettel. Ebben az
üveghengerben a világító gáznak egyik fontos elegyrésze,
az aethyléngáz van chlórgázzal keverve. Ha a keveréket
meggyujtom, a lánggal égő elegyből fekete koromfelleg
emelkedik fel. E kísérletben a ehlór a gáznak csak hidrogén
jével egyesült, a szén pedig oxigén hiányában nem éghetett
el, mint az előbbi példákban, hanem szabad állapotban vállott ki, és íg y eredeti sajátságai észlelhetők.
Ezzel bebizonyítottuk, hogy a közönséges világító anya
gok elemi alkorórészei a hidrogén m eg a szén, m elyek el
égéskor a levegő oxigénjével egyesülve, vizet és szénsavat
adnak és ekként a világító anyagok égési folyamatának
anyagi részével tisztába jöttünk. De bennünket különösen
az érdekel, miért világítanak ezek az anyagok égéskor.
Ennek megértése végett figyeljék m eg jól a következő
kísérletet és a belőle vonható következtetést. Itt látnak egy
H a n k ó : U n iv e rsu m .
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vastagíalú keskeny üveghengert, melynek az alsó vége be van
zárva: a hengerbe jól beleillö dugó tolható be a rúd segít
ségével, melynek végére a dugó van felerősítve. A dugó vé
gén levő horogra egy kis durranó gyapotot teszek, és most
a dugót nagy erővel és gyorsan betolom a hengerbe, úgy,
h ogy a hengerben foglalt levegő térfogatának gyorsan mint
egy tizedrészére összeszoruljon. Eközben, mint észreveszik,
a durranó gyapot m eggyulad és fényes lánggal lobban fel.
Ennek a tüneménynek magyarázatára elfogadták, h ogy a
gázoknak és így a hengerben foglalt levegőnek legkisebb
részei, úgynevezett molekulái, a gáz hőmérsékletétől függő
és haladó mozgásban vannak. A gázoknak ezt a sajátságát
a mechanika nyelvén röviden úgy fejezik ki, h o gy mozgási
energiájok van. A részek e m ozgása következtében a mole
kulák az edény falaihoz és íg y a dugóhoz is ütköznek,
amely ütközéseknek számtalan ismétlődése az, ami a gázok
nyomását eredményezi. Ez a nyom ás okozza az ellentállást,
mikor a levegőt a hengerbe össze akarjuk szorítani. Ha elég
nagy külső energia felhasználásával ezt a nyomást legyőz
zük és a gázt rögtön kisebb térre szorítjuk össze, az egész
külső energia átm egy a gáz részecskéire és mozgásuk ener
giáját, tulajdonképen sebességét szaporítja. Ekkor a gáz ré
szecskéi iszonyú sebességgel m ozogván, hevesen egymáshoz
ütköznek és egymással surlódnak: ennek pedig következm é
nye, h ogy a gáz részeire kívülről átvitt egész energia, mint
minden más esetben, az ütközés és súrlódás miatt hőener
giává változik, mi abban nyilvánul, h ogy a gáz m egm eleg
szik, azaz hőmérséklete fölemelkedik. Fennebbi kísérletünk
ezt határozottan bizonyítja; a durranó gyapotnak gyuláspontja ugyanis 90— io o ° fölött van, a levegő gyors össze
nyomásakor meggyuladt, a levegő hőmérsékletének ezen a
hőfokon túl kellett emelkedni.
Egészen hasonló módon képzelhetjük el a chemiai fo
lyamatokban, tehát az égés folyamatában is a hő létesülését; csakhogy ezekben nem szükséges kívülről energiát al
kalmaznunk. Mikor a hidrogén m eg az oxigén egymással
vízzé egyesül, akkor azt a munkát, amelyet előbbi kísérle
tünkben a levegőnek összenyomására karom izmai végeztek,
az az energia szolgáltatja, amit chemiai rokonságnak nevez
nek. A hidrogén égésekor a vonzás energiája, m ely a hidro
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génnek és az oxigénnek atomjai között működik, a részek
nek rendkívüli heves mozgását okozza, amely az ütközés és
súrlódás miatt, mint előbbi kísérletünkben, hőenergiává válváltozik, amely olyan nagy mennyiségű, h o gy az égő tö
meg hőmérséklete m integy 2800 C. fokra emelkedik.
A testek, ha mintegy 525 C. fokra vannak hevítve, a hő
kisugározásán kívül világítani is kezdenek. Mennél magasabb
hőfokra melegítjük őket, aránylag annál erősebb világossá
g o t sugároznak ki. A világosságot a fizikai búvárlatok szerint
úgy kell fölfognunk, mint a rendkívül rugalmas fényéternek
rezgő mozgását. A testek hevítésekor létesülő világosság ke
letkezését ehhez képest csak ú gy magyarázhatjuk meg, ha
felvesszük, hogy a testek molekulái és atomjai igen ma
gas hőfokon rendkívül heves mozgásban vannak, és h ogy
ezt a mozgást az őket körülövedző éterrel is közük. A z
anyagi részek éterburkának mozgása a térben mindenütt
előforduló étert is hullámzásnak indítja és e mozgás ennél
fogva minden irányban elterjedve, szemünkben a fény érzé
sét idézi elő. Röviden kifejezve, a világító anyagok égése
kor az égő anyagnak és az oxigénnek chemiai energiája, az
energiamegmaradás törvénye szerint, végelemzésben hőener
giává, a sugárzó hő m eg fényenergiává változik át.
A z égő tömegekben foglalt anyagoknak igen külön
böző mértékben van meg az a sajátságuk, h ogy a chemiai
energiájok nemcsak hővé, hanem sugárzó fényenergiává is
átalakulhat. Ez a tulajdonság az egyes anyagoknak chemiai
természetén kívül főképen a halmazállapotuktól függ. Általá
ban véve, az átlátszó g á z- és gőzalakú, m eg az átlátszó
folyékony testek magas hőfokon is csak kevéssé világítanak.
Ha egy szélesebb csőből kitóduló hidrogéngáz lángjába a
széles csőbe illesztett keskenyebb csövön át oxigént füvünk
be, a durranó gáz lángja áll elő. Fönnebb tapasztaltuk, hogy
e két gáz egyesülésekor vízgőz képződik, itt tehát ez igen
magas hőmérsékletű vízgőz teszi az égő láng tömegét. Ez
a víz a lángban gázalakú és átlátszó, és, mint látják, a durranógáz-fujtatóból kitóduló gázok alig világító kékes lánggal
égnek el. Ez a láng pedig igen m eleg; mert ha vékony
acél órarugót tartok bele, ez acélrugó nemcsak megolvad,
hanem forrásnak is indul és egyes részei elpárolognak és ma
g a s hőmérsékletük következtében elégve, valóságos szikra
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esőt létesítenek. Sőt e lángban platinadrót is azonnal m eg
olvad és részben el is párolog, pedig a platina csak 2500 C.
fokon olvad m eg. A z ilyen csupán átlátszó gőzökből álló
lángoknak, mint a durranógáz lángjában, a chemiai energia
föképen hő energiává alakul és az energiának az a része,
mely fényenergiává változik, alig számbavehető.
Vannak azonban olyan gőzök is, melyek nem egészen
átlátszók, amennyiben bizonyos színű fényt nem bocsátanak
magukon keresztül. A z ilyen gőzök, ha izzó állapotban vannak,
a Kirchoff-féle törvény szerint épen azt a fénysugarat lö velik ki, amelyekre nézve nem átlátszók. Ilyenek a fémeknek
gőzei. Ezek izzó állapotban nem mindenféle színű, tehát nem
fehér, hanem csak bizonyos, az egyes fémre nézve jellemző
színű fényt lövelhetnek ki. Itt látják a thalliumnak, a lithiumnak,
nátriumnak, a réznek és a káliumnak az izzó gőzét, melyek
a felsorolt rendben gyönyörű zöld, vérvörös, vakító sárga,
kékes-zöld és fakó ibolya színben tündökölnek. A fém gőzök
nek ezen a sajátságán alapszik a spektrálanalizis. De ezek a
fényforrások világításra nemcsak azért alkalmatlanok, mert
nem igen erősek, hanem azért sem, mert a megvilágítandó
tárgyakat egyoldalú színes világításban tüntetnék fel.
Egészen máskép viselkednek azonban izzó állapotban a
szilárd testek, kivált ha teljesen átlátszatlanok. Ezek- a fö n nebbi törvény értelmében mindenféle színű fényt lövelhetnek
ki egyidejűleg, és az ilyen fényforrás, mint önök tudják, a
fehér fény hatását okozza. E z könnyen bebizonyítható az
úgynevezett Bunsen-féle gázlámpával, melyet jelenleg a che
miai laboratóriumokban a magas hőmérsékleten végezendő
műveletekre általánosan használnak. E lámpa lángjában leve
gővel kevert gáz ég el, és mivel ekkor a gáz teljesen víz
gőzzé és szénsavvá ég el, ezek pedig mindketten átlátszó
gázok, a kérdéses láng, noha igen magas hőfokú, úgyszól
ván semmit sem világít. Ha a lángba vékony platindrótból
készült hálót tartok, ez izzóvá válik és igen élénk, csak
nem fehér fényt sugároz ki, mert a platina e hőmérsékleten
m eg nem olvad és átlátszatlan. M ég nagyobb mértékben
bírják e sajátságot némely földek, így az égetett mész, a
mágnézia, különösen némely ritkábban előforduló földnem,
mint a zirkon, kivált ha lanthan, thorium, yttrium, cerium
és a neodymium oxidjaival van keverve. E földeknek sa
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létromsavsói vízben oldhatók, és ha ezzel az oldattal pamut
ból szövött hálósipka alakú szövetet itatunk át és kiszárítjuk,
azután erős gázlángban elégetjük, a szövet hamva finom
háló alakjában visszamarad, mely most az említett föld
nemekből áll. Ha egy ilyen hálót a fénytelen Bunsen-féle
lángba tartok, mint tapasztalják, benne izzásba jő és minden
felé vakító fényt áraszt. A nevezett ritka földeknek ezt a
sajátságát használta fel Aiter von Welsbach bécsi chemikus
arra, hogy a gázlángban a chemiai energiának sokkal na
gyobb részét fényenergiává alakítsa át, mint régiebb eljárá
sokkal sikerült. A közönséges világító lángokban ezt a sze
repet a finomul eloszlott szén veszi át. A szén, mint a ne
vezett földek, a legmagasabb hőfokon is megtartja szilárd
halmazállapotát és korom alakjában teljesen átlátszatlan, ezért
a fönnebbiek szerint a világításra kiválóan alkalmas. Mint
már többször láttuk, a hidrogéngáz lángja, mert égéskor be
lőle az átlátszó vízgőz képződik, alig látható fénytelen lánggal
ég. De ha ugyanezt a gázt olyan csövön hajtom keresztül, mely
benzinnel megnedvesített gyapottal van m egtöltve, mint
látják, ekkor a láng azonnal erősen világítóvá válik. A ben
zin, a petróleumnak illékonyabb része, elpárologván, gőze
a hidrogéngázához keveredik és ezzel együtt ég el. A ben
zin maga, mint a petróleum, szénnek és hidrogénnek a
vegyülete, a hidrogén láng magas hőmérsékletén felbomlik
hidrogénre és korom alakjában kiváló szénre, mely a láng
belsejében erős izzásig felhevül és ekkor, fennérintett saját
ságainál fogva, a chemiai energia egy részét, mely különben
csak hővé változott volna, fényenergiává alakítja át. H o gy a
benzin-lángban, valamint egyéb világító lángokban is való
ban a finomul eloszlott szén van, egyszerűen bebizonyíthat
juk, ha a benzin-lángot, vagy a stearingyertya lángját fém
kanállal közepéig leborítjuk. A jó vezető fémkanál a lángot
lehűti és így az égést megakadályozza, amikor a lángban
úszó finom szén korom alakjában rakódik a kanálra.
De a különféle szénvegyületek is nagyon különböző
mértékben alkalmasak arra, hogy égéskor a chemiai energiát
fényenergiává alakítsák. A legalkalmasabbak e célra az olyan
szénvegyületek, melyek kevés vagy semmi oxigént se tar
talmaznak, amilyen például a petróleum, amely csupán
szénből és hidrogénből áll. A fényenergia fejlesztésében azon-
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bán m ég ezen is túltesznek az úgynevezett endothermikus
szénvegyületek, vagyis az olyanok, melyekben már előállítá
suk alkalmával igen sok chemiai energia halmozódott fel.
Ilyen chemiai energiában dúsgazdag vegyület a szénsulphid
és a nitrogénoxid. Ez az üveghenger az utóbbi gázzal van *
m egtöltve, ha néhány köbcentiméter szénsulphidot öntök a
hengerbe, összerázáskor, e folyadék nagyon illékony lévén,,
párái a gázzal elegyednek. Most m eggyújtva az elegyet, az~
egész meggyulad és alig elviselhető vakító kékes fehér fényt
áraszt. E kísérlet bizonyítja, hogy az ilv vegyületekből az
égéskor kiváló szén a legalkalmasabb fényenergia fejleszté
sére, amely eddigelé bizonyos technikai nehézségeknél fogva,
m ég csak kivételesebb esetekben használható a gyakorlatban..
Világítsuk m eg erős elektromos ívlámpával a közönsé
ges stearingyertyának a lángját. Elég erős megvilágítással az
égő gyertya lángjának — h ogy úgy mondjam — • árnyékát
lencse segítségével a falra vethetjük, s rajta a láng egyes- '
részeit megvizsgálhatjuk. A három, lényegesen különböző
részt vehetünk észre. A gyertya belébe felszívott égő anyag
a láng magas hőmérséklete miatt chemiai bomlást szenved,
a stearinból itt valóságos világító gáz áll elő, mely a gyertya
belét közvetetlenül környezi, de a levegőt a láng külső bur
kai nem engedik hozzá jutni. Itt benn tehát égés nem tör
ténik és világosság sem fejlődik; a lángnak ez a belső m agva
még nem is igen magas hőmérsékletű és a valóságban egé
szen sötét is. Ez a belső m ag kicsinyben a gázgyárat he
lyettesíti. A magvat környező világító rétegben a belső
magnak szénből és hidrogénből álló alkotórészei közül főkép
az utóbbi ég el és ezáltal magas hőmérséklet keletkezik,
mely a finom állapotban kiváló szenet izzásban tartja; ez a
része a lángnak tehát az, amelyben a chemiai energia e g y
része fényenergiává változik át, és a világításra nézve leg
fontosabb. Végül ezt a réteget egy átlátszó burok környezi,
amelyhez minden oldalról elég levegő férhet; itt történik az
izzó szénnek is teljes elégése szénsavvá, ez a réteg t. L
vízgőzből és szénsavból, tehát csupán átlátszó gázalakú tes
tekből áll, és ennélfogva nem világít.
A gyertyaláng alakja az említett viszonyokból könnyen
megmagyarázható. A láng tengelye, amelyet a burkok leg
inkább megvédnek a lehűléstől, aránylag a legforróbb, és
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így a legritkább; ez a rész tehát legnagyobb sebességgel
emelkedik felfelé. A tengelytől távolabb eső lángrétegek in
kább ki lévén téve a lehűlésnek, mindinkább kisebb sebes
séggel emelkednek felfelé, s ez okozza, h ogy a láng alakja
hegyével felfelé irányuló tojásdad kúp.
M ég egy körülményt kell önöknek kiemelnem, amely
nagy hatással van a fényforrások világító erejére: ez a hő
mérséklet. Ha a világítás feltételei valamely égő testben
egyáltalában megvannak, akkor világosságának ereje vagy
fénye annál nagyobb, mennél magasabb a hőmérséklete.
Mivel minden chemiai folyamatban egészen meghatározott
hőmennyiség áll elő, az égés hőmérséklete annál magasabb,
mennél rövidebb idő alatt áll elő e hőm ennyiség; szóval,
mennél gyorsabb és teljesebb az égés, annál nagyobb a fény.
Ezt a feltételt a közönséges lámpákban a jó és erős lég
vonat előidézésével szokták elérni. Legfeltűnőbben bizonyítja
állításomat az a kísérlet, ha ugyanazt a gyertyát egyszer
levegőben, másszor pedig tiszta oxigénben égetjük el. Mivel
a levegőnek csak egy ötöd része oxigén, ez utóbbi gáznak
egyenlő térfogata ötször annyi oxigént tartalmaz, mint a
levegő. A z égés ennélfogva tiszta oxigénnel sokkal hama
rább történik, aminek következménye, h ogy a hőmérséklet
és ezzel együtt a fényfejlés is sokkal magasabb fokra emel
kedik. És valóban láthatják, h ogy a stearingyertya a levegő
ben megszokott fényével lassan ég, az oxigénnel telt lom 
bikba mártva pedig sokkal gyorsabban és élénkfehér fénnyel
ég. Ha hasonló két kísérletet magnéziumszalaggal végezünk,
m inthogy a magnézium égésekor igen sok hőt fejleszt,
ezenfelül az égéskor képződő magnéziumoxid a legmagasabb
hőmérsékleten is szilárd és átlátszatlan marad, és ezek, mint
tudják, igen kedvező feltételek a fényfejlesztésre: a m agné
zium már levegőben elégetve is vakító fényt áraszt; ha
azonban a csavaralakúlag összehajlított égő magnéziumszala
got oxigénnel telt lombikba égetem el, az égés csaknem lobbanásszerüleg történik és a fényt a szem alig viselheti el.
Röviden összefoglalva, az eddig leginkább használatban
levő világítási módok alapját oly égési folyamatok tették,
melyekben a chemiai energia nagy része hővé és egy csekély
része fényenergiává változik. A világítás annál tökéletesebb
volt, mennél nagyobb része volt a chemiai energiának fény-
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nyé átalakítható. Ennek a leglényegesebb feltételei pedig a
következőkben foglalhatók össze :
1. H ogy a világító anyagok lehetőleg tiszták legyenek
és sok energiát tartalmazzanak.
2. H ogy az égés mennél teljesebben és mennél g yo r
sabban történjék meg.
3. H ogy viszonylag ok fény fejlesztése mellett lehető
leg kevés hőséget és mennél kevesebb égési termékeket
származtassanak.
E feltételek szemmeltartásával könnyen megítélhetjük
azt a nagy haladást, mely a világítás technikájában az utóbbi
évtizedekben történt.
1. A z antik mécs, melyet kivételesen még ma is hasz
nálnak, olajba vagy faggyúba beágyalt belével, kiálló végén
m eggyujtva, szomorúan pislogó lánggal ég és kellemetlen
bűzt terjeszt.
2. A faggyúgyertya hasonló világosságot és nem kelle
mesebb bűzt áraszt.
3. A z olajlámpa, különösen a még pár évtizeddel ez
előtt használt «moderateur»-lámpa már nagy haladást jelez.
A köralakú bél és a fölébe állított üvegkürtö a légvonatot
nagyon elősegítette és így az égést gyorsabbá, a világítást
fényesebbé tette. A világításnak ez első korszakát az jellemzi,
h ogy a nyers zsírokat, tehát az olajat és a faggyút közvetetlenül égették el. M inthogy pedig ezek a szénen és hidro
génen kívül oxigént is tartalmaznak, az égés chemiai energiája,
és így a hőmérséklet m ég a fény aránylag szerény, mond
hatnánk szegényes.
A nyers zsirok égetése még azért is igen kedvezőtlen,
mert a vízgőzön és szénsavon kívül, amelyek a tökéletes
égésnek termékei, a tökéletlen elégés folytán a zsíroknak
bomlási termékei is belekerülnek a levegőbe, melyek nemcsak
kellemetlen büzüek, hanem az egészségre is nagyon ártal
masak. A mécs- és a faggyúgyertya, meg a moderateur is,
kivált ha idejében le nem koppantották őket, e kellemetlen
büzü termékekből néha annyit árasztottak szét, hogy a tar
tózkodás ily helyiségekben kiállhatatlan volt. Ezt a kellemet
len bűzt manapság többnyire csak a híréből ism erik; fogalmat
ad róla a takaréktüzhely izzó lapjára kiömlött zsír füstje.
N agy haladásnak tekinthető, h ogy 1834 óta a faggyú
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ból el tudják választani a stearinsavat a glicerintől, és az előb
bit a stearingyertyák készítésére alkalmazzák, amelyben
kevesebb oxigén van, tehát több chemiai energiát és így
nagyobb fényt ad. M inthogy pedig glicerint nem tartalmaz,
egészen büztelenül ég. M ég nagyobb haladás a hatvanas
évek óta a petróleum-világítás. Ez megtisztított állapotban
csupán szénből és hidrogénből áll, és elégéskor igen sok
chemiai energiát fejleszt, teljes és gyors égéskor tehát igen
szép, erős és nyugodt fényt áraszt. A most használatban levő
petróleumlámpák körbéllel vannak ellátva és a láng íölé egy
fémkorong, az égető korong van állítva. A láng fölé ü gye
sen szerkesztett és könnyen el nem pattanható üvegkürtö
van alkalmazva. A körláng nagy hőmérsékletétől az égető
korong is erősen fölmelegszik, miáltal hatalmas levegővonat
áll elő a kürtőben, ú gyh o gy a körlángot kívül és belül
szünet nélkül friss levegő erős áramlata veszi körül. Ennek
tulajdonítható a gyors égés és erős fényfejlesztés, valamint
általában a teljes elégés szénsavvá és vízzé, mely kissé go n 
dos kezelés mellett minden bűzt kizár.
A világítás történetének legújabb korszakáig, az elektro
mos világításig, a legnagyobb haladás \ olt a gázvilágítás
fölfedezése, melyet legelőször Londonban, 18 12 -ben alkalmaz
tak gyakorlatilag. A gyertya- és lámpavilágításnál az éghető
gázok magában a lángban keletkeznek, a gázvilágításnál pedig
az éghető gázok gyártását a központi gázgyárban végezik,
és a lángban csupán ez a kész gáz ég el a világítás czéljából. A világító gáznak körülbelül fele tiszta hidrogéngázból,
a másik fele pedig szénhidrogéntartalmú gázokból áll. Mint
hogy ezeknek égésekor igen sok chemiai energia alakul át,
a láng hőmérséklete, és így világító ereje is jó szerkezetű
lámpákban igen nagy. De mivel e gázoknak égési melege is
igen nagy, általánosan ismert rosszoldala a gázvilágításnak az
igen is nagy hőfejlesztés. A leginkább használt gázlámpák
közül közönséges az egyszerű pillangó égő, melyben vonal
alakú nyitáson ömlik ki az elégő g á z; ez a legtökéletlenebb
gázláng, és egyenlő erősségű fenyre vonatkoztatva, a legtöbb
hőt fejleszti. Ennél tökéletesebb az Argand-féle gázlámpa,
amelyben a gáz köralakban ég, és a fölébe helyezett üveg
kürtö levegővonata az égést annyira fokozza, h ogy fénye
sokkal erősebb a pillangó lángénál. A gázvilágításban nagy
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haladást jeleztek a különféle Siemens-lámpák. E lámpákban
a meleg égési termékek arra használtatnak fel, h ogy a gáz
és az elégetésre használt levegő előre fölmelegíttessék. Ez
által az elégés teljesebb és az égés hőmérséklete és így a
fényfejlesztés is magasabb.
.
Fényfejlesztés dolgában a gázlámpák közt legtökélete
sebb az Auer-féle izzólámpa. Ebben levegővel kevert gáz
ég el olyformán, mint a Bunsen-lámpában, s e nagyon m eleg
lángban a lönnebb már leírt ritka földekből álló hamuhálószövet van platinadrót segítségével beállítva. Ez a ham uszövet
erős fehér izzásba jő és vakító zöldesfehér fényt áraszt.
M ivel itt az elégés a gázhoz kevert levegő hatása miatt
tökéletes, a fény teljesen nyugodt és oly intenzív, h ogy az
egyszerű pillangó lánghoz képest 5 0 % , a Siemens-féle lám
pához képest 2 8 % a gázmegtakarítás. Ennélfogva a világításnemcsak olcsóbb, hanem, mivel aránylag kevesebb hőt ter
jeszt, a teljes elégés és a fény nyugodtsága miatt a gázvilá
gítás különféle fajai között közegészségi szempontból is a
legjobb. Ez okokból az Auer-féle világítás különösen olcsó
ságánál fogva m ég sokáig fog versenyezni az elektromos
izzólámpával.
Kétségtelen azonban, hogy a világítási technika leg
nagyobb vívm ánya az elektromos világítás. Ennek lényege
abban áll, hogy gőzgépek segítségével egy vagy több köz
pontban dinamógépeket tartanak tevékenységben. Ezeknek
hatalmas elektromos áramát, ha az áram váltakozó, azaz
iránya minden pillanatban ellenkező, elszigetelt kábeleken át
közvetetlenül a lámpákba vezetik. Egyirányú áram esetében
az áramot kiegyenlítés kedvéért többnyire előbb akkumulá
torokba gyűjtik össze és azután vezetik az előbbi módon a
lámpákba. Zárt helyiségekben az izzólámpákat használják.
Ezek kis tojásdadalakú üvegtekék, melyekben két platinadrót
van beforrasztva, amelyek igen tömör, de nagyon vékony
szénfonal végeivel vezetöleg vannak összekötve. Ha az áramot
a kiálló platinadrótok közbenjárásával ezen a szénfonalon
keresztül vezetjük, a szén, nagy elektromos ellenállása miatt,
erős fehér izzásba jő és világít. H ogy a szénfonal el ne
éghessen, az üvegtekéböl ki van szíva a levegő.
N a g y és tágas helyiségek, vagy nagyobb vidékek
megvilágítására a szabadban és az utcákon az úgynevezett
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ívfényt használják. E végből az áramot két, mintegy i ' j cm.
átmérőjű s igen töm ör szénrúdba vezetik, melyeknek végei
egy kis önszabályozó gépezet segítségével nehány milliméternyi távolban tartatnak. A z áram itt a m ég nagyobb
ellenállású levegőrétegen kénytelen keresztül hatolni, és ezt,
valamint a szénrudak hegyeit és az áram heves mozgásától
elszakgatott szén részecskéket m integy 3000 C. fokra hevíti
fel. Ennek következtében a szénrudak vége a legerősebb
fehérizzásba van és ennek megfelelőleg vakító kékes-fehér
fényt lő vei. A z ívfénynek vetített képén látják a két izzó
szénrud hegyét, melyek közül az egyik, a pozitív sarkot
képező m ég erősebben izzó mint a másik, egyúttal tapasz
talják, h ogy a két csúcs között az izzó levegőből és szén
részecskékből álló izzó fényív áll elő. Fényerősségre nézve
az Ívfény minden más világítási módot sokszorosan felülmúl,
mert fénye szoros értelemben véve vakító, és hogy ezt
mérsékeljék és egyenletesebben eloszlassák, mindig homályos
üvegtekébe állítják. Ezt czélszerü lehetőleg magasban elhe
lyezni, hogy m ég a mérsékelt fény se juthasson egyenesen
a szembe, amelyet rövid idő múltán igen megviselné.
A világítás előbbi módjaival az égő töm egek zárt
helyiségekben szünet nélkül fogyasztják az oxigént, és belőle
vízgőzt m eg szénsavat fejlesztenek. A z elsőnek csökkenése,
az utóbbiaknak növekedése bizonyos határon túl a lélekzésre
és így az egészségre igen kártékony. Ehhez járul, h o gy
gondatlan kezelés va g y rossz szerkezetű lámpák miatt bűzös
és valóban mérges égési termékek is képződhetnek.
A z elektromos világításban, különösen az izzólámpák
használatában a nagy haladás épen abban áll, h ogy itt min
den chemiai folyamat ki van zárva, ennélfogva a zárt helyek
levegőjét semmiféle égési termék sem rontja m eg. Ezenfelül
a fény fejlesztéshez képest a hőfejlesztés minden másféle vilá
gítással szemben igen sokkal csekélyebb.
A nemzeti színháznak egyes pontjain a gázvilágítás
utolsó napjaiban és az elektromos világítás első napjaiban a
hőmérsékletet megmérve, azt tapasztaltam, h ogy az utóbbi
esetben a hőmérséklet átlag 5— 6 R. fokkal csekélyebb volt,
számba se véve, hogy a vízgőznek és m eleg szénsavnak a
gőzfürdőre emlékeztető hatása is csaknem egészen megszűnt.
Árnyoldala az elektromos világításnak egyelőre a nagy ára,
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mert alig kételkedhetünk, h o gy 2V2— 3-szór annyiba kerül,
mint a jó gázvilágítás. Remélhető azonban, hogy idővel ez
a baja is enyhülni fog.
H ogy milyen viszonyban van a szereplő összes energia
az égés termékeihez meg a viszonyos fényenergiához, hatákövetkező szám okból :
Egy lóerőnyi elektromos energia
= egy köbméter gáz fejleszt mint

K ö zö n sé g e s g á zlá n g __ __
A rgan d féle g á zlá n g
__ .
N a g y S iem en s-féle g á zlá n g
A u e r-fé le g á zlá n g _ _ _ _ _
E lektrom os izzó lám p a
...
E lektrom os ív fé n y _ _ _ _ _ _

Szénsavat

0'57

m3
«
°'5 7 «
0-57 «
sem m i
sem m i

057

Víz^ázt
107 m3
1 "07 «
1 07 «
1 07 «
sem m i
sem m i

A fejlesztett
fény viszonya
10

A

fényenergia
°/o-okhan
0-31

1*6

o -5

44

14*
5 )

32
2-4

12 2

10

286

N oha e számok nem egészen megbízhatók, annyi
kétségtelen, h ogy fényfejlesztésben a gázlángok közül az
Auer-féle a legjobb, és hogy az elektromos világítás általá
ban véve nagy felsöbbségben van a világítás többi módja
felett.
Végül, ha azt kérdezzük, honnét vesszük mind azt a
fényt, amelyet a világításban értékesítünk, erre a rövid válasz
az, h o gy végelemzésben mindezt a jótékony Nap fényétől
kölcsönözzük. A zsírok és egyéb éghető anyagaink eredetileg
a növényországból származnak. De az élő növényekben
ezek az éghető anyagok csak a Nap melegének és világos
ságának közreműködésével állhatnak elő. A z újabb tudomány
kétségen kívül kiderítette, hogy mikor a növények életfo
lyamatában az egyszerű inorganikus nem éghető anyagokból,
milyenek a víz és szénsav, az éghető organikus vegyületek
képződnek, a Nap sugárzó energiája chemiai energia alakjá
ban halmozódik fel bennök. Épen ennek köszönik azt a
sajátságukat, h ogy elégethetők. Elégéskor a bennök felhal
mozott chemiai energia, mint láttuk, ismét hő- és fényener
giává alakul vissza. M inthogy a kőszén eredete is ugyanaz,
világos, hogy a gáz m eg az elektromos áram fejlesztése a
gőzgépek segítségével, végelemzésben szintén a Nap energiá
jának forrására vezethető vissza. N agy jelentőségű a tudo
mánynak e vívm ánya; és noha jelenleg m ég leginkább csak
*
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filozófiai fontossága van, meggyőződésem szerint ez az a
tér, amelyen az exakt tudományok hivatva vannak arra,
hogy e törvényeknek m ég behatóbb tanulmányozásával és
értékesítésével egykor a leghatalmasabb segédeszközévé
váljanak a jövő nagy szociális kérdéseinek békés úton való
kielégítő megoldásában. Ez annyival fontosabb, mert a
szociális kérdésnek óriási és ijesztő méretekben való fölmerü
lése irányában a tudománynak más irányai elégteleneknek,
csaknem tehetetleneknek látszanak. (Term . tud. K özlöny.)
D r. Than Károly.

A T E N G E R M É LY E K VIL Á G A .

Mindazideig, m íg megszületik végre Verne G yula mese
szövő fantáziájának Nemo kapitánya, aki tengeralatt úszó
palotájának a Nautilusnak üvegfalán át szemlélte a tenger
mélyek életének titkait, nekünk, a levegőóceán lakosainak m eg
kell elégednünk azzal, ha annyit tudunk m eg a vízi-oceánok
titkaiból, amennyit e g y -e g y expedíció kotró-hálói a mélyből
a napvilágra hoznak 3— 4 ezer méterre a tenger szine alá
élő emberfia m ég le nem hatolt, nem is lett volna senkire
tanácsos, h o gy egy effajta kirándulást megkísértsen, mert ha
fel volna is szerelve buvársisakkal és lélekzökészülékkel, oda
lenn irgalmatlanul összelapítaná az óriási külső n yom ás: kép
zeljük csak el egy embert, akinek a mellkasára 60— 70 tonna
súlyt helyeznének! Pedig már a feladat nehézségénél fogva
is izgatóan érdekes, h ogy onnan alantról egyet-m ást m eg
tudjunk s tisztázzuk végre azt a kérdést, igaz-e, h ogy az
óceán mélységeiben ma is élnek olyan kiveszettnek hitt állat
óriások, amelyek emléke fölé rég sírt állított a tudom ány?
A tengeri kígyó, amelyről most újra sokat beszélnek, m eg
erősíteni látszik ama föltevéseket, h ogy a tengerm élyek nyu
galma és évszázadokon át való egyformasága megőrizett szá
munkra néhány példányt a föld ködös múltjának trónvesztett
zsarnokaiból, amelyek — hála Istennek •— vérengző hajlamai
kat ma már csak odalenn elégítik ki, a hová a napsugár sem
hatol le.
De ne beszéljünk most a tengerek óriásairól, hanem az
igénytelen aprókról inkább. A z ember azt gondolná, hogy
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pazar, változatos és tobzódó élet csak a rózsaszínű napsugá
ron v a n ; idefönn az élet, és a félhomályos és vaksötét m ély
ségekben az örök sír. Tévedés ilyesmit feltenni, sőt nem
mondunk nagyot, ha azt állítjuk, hogy igenis élet dolgában
éppen a szárazföld az, amely koldus-szegénynek mondható
a tenger gazdagsága mellett. Nem ritka dolog a tenger fene
kén, h ogy olyan területen, mint e g y -e g y m egye, avagy e g y eg y ország, a parányi állatoknak számokban kifejezhetetlen
töm ege él és táplálkozik. Ezek a parányok csodákat művel
nek. Testük váladékából hegyeket építenek, új kontinensek
alapfalait rakják le és a mi a föld életében rendkívül fontos:
nekik köszönhető, h ogy folytonos áramlásban van a tenger,
ez a hatalmas víz meg nem büdösödik és nem válik a dög
halál lehelőjévé.
Más tengeri állatoknak, mint például az algáknak a
hullái más állatokat táplálnak: megérnek a tengerszinen a
napsugáron s mint kész táplálék hullanak alá a mélyebb víz
rétegekbe olyan állatok számára, amelyek nélkülük ott alant
éhen vesznének. A z algák halála amazoknak asztalterítés . . .
A «táplálék-erő» tette lehetővé, h ogy benépesülhetett a ten
gerek legmélyebb zuga is, ahol szivacsok, korállok, tüskebőrüek, rákok és csodálatos torzalakú halak nyertek íg y
polgárjogot. Ezek az itt fölsorolt állatok azonban csak ötszáz
méterig élnek, ameddig m ég lefurakodik e g y -e g y fénysugaracska. Ezek tehát m ég láthatják a zsákmányt, s ha aratásuk
kal egy helyt nincsenek megelégedve, fölszedhetik a sátorfát
és kereshetnek jobb vadászterületet. Mit csinálnak azonban
ama pályatársaik, akiket örökös sötétség vesz körül ? A tudó
sok sokat töprengtek ezen, mikor három-négyezer méter
mélységből az örök éjszakának e g y -e g y lakosa eléjük került.
M ég jobban elcsodálkoztak, midőn észrevették, h o gy ezeknek
az állatoknak szemük is van. Minek az nekik, mikor nincs
hozzá napsugaruk? ílisz némelyiknek akkora szeme van, h ogy
szinte már nem is szem, hanem távcsőszerű optikai műszer.
A B aldivia-expediciónál került ki aztán megcáfolhatatlanul,
hogy a tenger eme hamupipőkéi is látnak, ha nem is nap
fénynél, de a saját fényük világosságánál. Vannak ugyan olyan
állatok is, amelyek szem nélkül születnek és örök vakságra
vannak kárhoztatva, de a szemmel megajándékozott állatok
valamennyien világító szervekkel is bírnak.
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A B aldivia expedícióban felszínre hozott halaknak finom
recehártyájuk, nagy gyújtótávolságú szemlencséjük és nagyon
fejlett világító szerveik voltak. N ém ely polipnál, ráknál és más
mély vízi állatnál is ezt a tapasztalatot tették. A grethofóráknál pláne m ég külön mirigyek is vannak, amelyek váladéka
is világít és fénykéve alakjában övezi körül az állatot. Más
fajta rákoknál, például az eufóráknál a szemet magát gyűrűzi
körül egy ezüstfényü világító réteg, homoruan, mint az
optikai konkáv-tükör. A fejlábuaknál is ilyenfajta szerv a g y a 
kori, csakhogy itt világító pontok vannak elhintve a test
többi részein is, többek közt a tapogató karok végein. M eg
figyelték azt az érdekes dolgot is, h o gy a kilövelt fény szine
a kilövellő testrész szerint változik. íg y például a Clwn ter
mészettudós által foglyul ejtett licothentis-1 nézve, ú gy tetszik
a szemlélőnek, mintha ezt az állatot tarka ékkövek és szipor
kázó diadémok öveznék. A szeme körül ultramarin-fény lövell
elő, oldaláról viszont gyöngyházfényü, hátuljáról hófehér,
hasáról gyönyörű rubin-vörös fény szóródik szerte. A halak
fénymirigyei paszulyszem nagyságúak és a test minden hajlásán, nyúlványán és dudorodásán el vannak hintve. A m irigy
szövetek, amelyek a világító váladékot termelik, nagy sejtek
ből vannak fölépítve és a test többi részeitől sötétebb réte
gekkel elszigetelve. Mind e szervek gazdag ideg- és vérháló
zatba vannak beágyazva. Eme szervek, melyek rendeltetésével
azelőtt nem voltak tisztában, sok fejtörést okoztak a tudó
soknak. A mélységből kihalászott állatok egyike sem világít,
vagy csak igen gyöngén, úgy, h ogy alig látható, mert e
szervek nyilván csak az alsó hatalmas nyom ásviszonyok közt
világítanak. W illemoes, Sulim, Gunther, Guppy, Behr és a
már említett Clum állítják, h ogy a mélységből elökerített
állatok még a sötét kamarában se világítanak, ahol pedig a
m egfigyelő szemét más idegen fény nem zavarta. Csak a
Skopelidáknál, a melanostomias-rnelanopsml vették észre, hogy
a szemet övező mirigyekből pompás kék sugárzás tör elő.
Napjainkban mind több és több kutató szenteli idejét
a mély tengerek világának s ha tudnak majd építeni olyan
tengeralattjáró hajót, amelynek fala négyzet centiméterenkint
4— 5 száz kiló külső nyomásnak elenáll, majd akkor derül
világosság a tengerek mélységeire. E gy ilyen járómü óriás
akváriummá fogja tenni az egész Óceánt, mert üvegfalain
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keresztül megláthatjuk majd a fenekek életének titkait, s el
válik majd az is, élnek-e ott alant affajta iszonyatos állatok,
mint a tengeri kígyó s igaza volt-e Ctuming Tamásnak, a
hóbortos föltevéseiről ismert amerikai biológusnak, aki a
minap azt jósolta a Saturday N ew s hasábjain:
—
Szentségtörő emberek, kik a mélységekbe akartok
merészkedni, megálljatok! Gondoljátok meg, hogy a tenger
fenék Pandóra szelencéje lehet, amelyből a ti kíváncsiságotok
iszonyú veszedelmet idézhet föl az egész emberiségre.
Serényi Gusztáv.

A MI T O R P E D Ó IN K .

T ávol Keletről csaknem órán kint hozza a kábel-telegráf
idegrázó híreit a máskor oly csöndes Sárga-tenger mostani
szenzációinak. Nekünk pedig alig jut eszünkbe a nagy izga
lomban csak rá is gondolni, miként lehetséges teszem az,
hogy rövid félóra alatt már vége is van a modern háború
legmegrázóbb tragédiáinak, e g y -e g y tengeri csatának s m ég
rövidebb pár perc alatt megsemmisül a csatákban az úszó
aczélvár, az évekig készülő, milliókba kerülő legnagyobb
pánczélos csatahajó is?
Ezt a rémgyors megsemmisülést mind egy ördögi ta
lálmány okozza. A modern tengeri csaták eldöntője a tenge
részek réme, a torpedó. A tengerek királya, ahogy a torpe
dót hívják a tengerészek. Ez az alig pár méteres, aczél Británika-szivar, mely lopva közelíti m eg kiszemelt áldozatát, a
csatahajót és észrevétlenül, orvul támad rája, h ogy egyetlen
érintésével menthetetlenül kivégezze.
Ez az apró tengeri szörny, jól hivják pokolgépnek,
csakugyan a pokol démoni pusztító hatalmát hordja karcsú
testében.
Nem sebet üt, hanem halált ad. N em sért, hanem gyil
kol. Ha egyszer megérintheti zsákmányát, érintése feltétlen
halál, mint a vipera csípése. Mihelyt csak egyet is csíphet a
hadihajó bordáin a tenger viperája, a torpedó, ez a csípés
barminezöt méter léket jelent az óriáshajó oldalában. Mert
az egész gépezet, a torpedó szivaralaku teste, telítve van
nemcsak romboló hatású robbantószerrel, hanem mechani
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kusokkal, fizikusokkal, mérnökökkel és tüzérekkel. T erm é
szetesen mindezek a tudományos urak csak aczélból készült
automaták. Egész hátsó része, melyre a romboló kúpot fel
csavarják, meg van rakva ily modern, tudományos faktorok
kal. Egyik hajtja, másik irányítja, harmadik megállítja és lesülyeszti vagy felszínen tartja szükség szerint az egész instru
mentumot, m íg csak el nem ér az a kitűzött célhoz.
O tt aztán elsüti egy külön tüzérautomata. Ez idő szerint a
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világ legtökéletesebb torpedói a fiumei Lagos-öbölben lévő
W ithead-féle torpedó-gyárban készülnek. A gyár idegen ha
talmasságoknak is szállít torpedókat, de a találmány főtitka
nélkül. Ez a titok a Rihctungsregulator, az irányszabályozó.
O ly egyszerű találmány, akár a Kolumbus tojása. Mégis a
legszentebb hadititkunk, melyet néhány gyári felesküdt alkal
mazotton kívül csak a torpedónaszádok haditengerészei tud
nak, rája külön nagy esküt tesznek, elárulásáért go lyó t kap
nak, vagy örökös rabságot. A z idő válogatja: béke van-e,
vagy háború?
Hankó : Universum
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Mit sem mondunk hát felöle többet, csak annyit, hogy
ez az irányszabályozó tartja m eg a kilőtt torpedót a cél
nyílegyenes vonalában. Ha hullámverés vagy egyéb külső
erő ki találja téríteni útjából a vízben úszó torpedót, a re
gulator rögtön visszairányítja a célvonalba. Ennek köszön
hető, hogy a mi torpedóink, ha egyszer pontosan be van
állítva a célnak a kilökést végző lanciercső, hajszálpontos
sággal elérnek az ellenséges hajó oldalába. Minden más ha
talom torpedója bizonytalan, mert nincs rajtuk ez a regu
lator. Kizárólag tökéletes torpedóinknak köszönhetjük tehát,
h ogy Adriánk egyszerűen bevehetetlen és h ogy a tengeri
barátságunk is egyike a legbecsesebbeknek minden hatal
masság szemében.
a/.
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A z emberiségnek közös, ösztönszerü vágya és nevezetes
tulajdonsága, hogy a hatalomnak, a vagyonnak bizonyos jel
képeit keresi, kutatja és feltünteti. A hatalom e szimbólumai
nem lehetnek más dolgok, mint olyanok, a melyek vagy
ritkák, vagy nagyon szépek és főleg technikailag is értéke
síthetők, tehát bizonyos kitűnő tulajdonságokat bírnak. Ilyen
pl. a gyémánt. A gyémánt a vagyonnak, a hatalomnak szim
bóluma még ma is. Ritka, szép, gyönyörű fénytörése van,
a legkeményebb test, amelyet ismerünk: mind olyan tulaj
donság, melyet nagyrabecsülünk, azért értékes, drága, és csakis
gazdag ember szerezheti meg.
A z ilyenféle szimbólumok mindenütt m egvannak; a leg
civilizálatlanabb népeknél épen úgy, mint a legcivilizáltabb
embereknél.
A néger főnök ritka toliakból csináltat sapkát és köpö
nyeget, vagy baltát farag a ritkán előforduló, de kemény és
rendkívül s z í v ó s nefritből. A civilizáltabb ember aranyat meg
drágakövet keres és ezekből készíti jelvényeit, díszeit. A z a
dísz és drágaság azonban csak fogalom. Ha ma sikerülne a
gyém ántot kilogrammonként 10 koronáért előállítani, többé
senkinek sem tetszenék. S ma már nagyon is ezen az úton
járnak az elektrotechnikusok. Nem rég sikerült gyönyörű szép
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kristályos, a gyém ánthoz nagyon közel álló testet előállítani:
a karbonul duvi-ot, a szén és szilícium kristályos vegyületét.
Fénytörési együtthatója nagyon emlékeztet a gyémántra, na
gyon szép kristályokban is állítható elő, csakhogy drága
kőnek nem ismerik el, mert kilogrammja 8 ko ro n a! Köszörű
kőnek használják. De ha ritka volna, és nagyon nehezen
lehetne megszerezni, bizonyára nagy szerep jutna neki.
De nemcsak drágakövek, hanem ritka és szép színek is
lehetnek ilyen szimbólumok.
A legrégibb időktől fogva a színekben is kerestek és
találtak is ilyen szimbólumokat. A zt hiszem, sokan emlékez
nek, hogy az iskolában azt tanulták, hogy a rómaiak nagyon
kedveltek egy festőanyagot: a purpurt, a bíbort. Csekély
mennyiségben szerezhető, nehezen előállítható, állítólag g y ö 
nyörű szép vöröses, kékes, ibolyaszínü festék volt az. A ró
maiak a perzsáktól és a feniciaiaktól vették át, mert azok
gyártották először nagyobb mennyiségben, még pedig igen
hosszadalmas és fáradságos munkával a biborcsigából (M arex
brandaris, M . trunculus), mely most is elég gyakori a
Földközi-tenger partmellékén. Színtelen a csiga teste, és ha
kisajtoljuk, nedvében sem látunk festő anyagot. De ha a
csiga leve levegőn áll néhány óráig, és jól keveredik a leve
gővel, megszínesedik, zöldessé, majd kékessé és mindinkább
sötétebbé és sötétebbé válik, s utoljára sötét, kissé ibolyára
emlékeztető színt ölt. Ez a purpur, a bibor.
A rómaiaknál e festék nagy becsben állott. Július Caesar
idejében a római arisztokrácia nagyon tényüző v o lt; sok
pénzt költöttek ennek a festőanyagnak megszerzésére. Abban
az időben egy kilogramm selyem, purpurral festve, 5000
koronába került a mai pénzérték szerint. S a bibor egyide
jűleg a hatalom jelképe is v o lt : a tóga prsetexta a konzuláris
hatalmat jelképezte. Később a római császárok monopolizálták
e festék gyártását, sőt néhol saját maguknak tartották fenn
és halállal büntették, aki purpurral festett ruhát mert viselni.
Es e^ a hires régi purpur nem volt más, mini a mai
indigó.
Sokáig azt hittük, hogy az a purpur valami más anyag,
talán nehezen előállítható ibolyaszínü anyag, mert a közön
séges fogalom szerint purpuron ma inkább ibolyába játszó szint
képzelünk. De kiderült, h ogy apurpur nem egyéb, mint indigó.
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M ég a harmincas években vizsgálta egy olasz chemikus
a dolgot és kimutatta, hogy a csigának bibormirigyében levő
anyag épen olyan, mint ami az indigó növényben van.
A levegővel érintkezve, vagy keverve, kékké válik és felszíne
sajátságos rcis\ín-vörös fényt ölt. Ugyanezt a jelenséget adja
az indigó is, ha a növény nedvéből kiválik. A régi időkből
származó ruhákban megtaláljuk az indigót. íg y pl. szt. A m 
brosius tetemén levő ruhafoszlányokat megvizsgálván, festő
anyaga indigónak bizonyult, pedig a liturgiái szabályok sze
rint csak bíborban volt szabad az elhalt püspököt eltemetni.
1876-ban egész határozottan kimutatták, hogy a biborcsiga néven ismeretes csigák mirigyében indigófesték van jelen.
A Krisztus után I. és II. századból való régi afrikai
sírból került festett ruhafoszlányon, mely gyűjteményünkben
van, látni a színpompát még ma is, annyi idő után. Ma,
midőn több ezer sírt bontottak fel Afrikának egy abszolút
száraz, talajvíz nélkül való fensíkján, ahol a legszebb, telje
sen ép állapotban lehet e ruhanemüeket megtalálni, könnyen
lehet ily festett szövetek birtokába jutni. Magam is m eg
győződtem , h ogy ezek alizarinnal és indigóval vannak festve.
H o gy miként jártak el a festésben, azt csak szemtanú
mondhatja el. És van is rá szemtanú, aki igen éles szem
mel vizsgálta a régi feniciai festők munkáit: ez Constantinus
Monomachus császár felesége, Eudo.xia, aki a X I. században
élt és legelső koronás női író volt. A helyett, h ogy a bizánci
udvar cselszövényeivel foglalkozott volna, a technológiát ta
nulmányozta és éles megfigyelései ránk is maradtak jegyze
teiben. Leírása szerint kétségtelen, h ogy azok a festőanyagok,
melyekkel ott munkálkodtak, tökéletesen ú gy viselkedtek,
mint a mai indigó. Mikor az indigó növényt az Indigofera
tintoriá-t, vagy az európai festő csüllenget (Isatis tinctoria)
kezdték m egism erni: mintha csak Moissan feltalálta volna a
gyémántot, rögtön sülyedtek a purpur akciái, s ma a purpur
a népnek a legkedveltebb színe. Megmaradt a tartóssága, azt
el nem lehetett venni tőle, s azért az az ember, aki kény
telen számot vetni azzal, h o gy tartós, jó és fényálló festéket,
vagy azzal festett szövetet használjon, az mind mai napig
is az indigóhoz fordul.
Lássuk ezután az indigó festék szerzését.
A z indigónövénynek, főleg az Indigofera tintoriá-nak
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India a hazája. A z Indigofera anil-1 később fedezték föl
D él-Am erikában; Linné Anilnek nevezte, mert hasonlít az
Indigoferához, kisebb eltérések vannak közöttük. A n il vagy
nil arab vagy, meglehet, indiai elnevezés, mert a levágott
friss növényt a n il-m k nevezik.
A z indigónövényt nedves időben, eső után szokták
vetni az indiaiak. Rövid idő múlva egy, egész másfél méter
nyire felnő. Kellő időben le kell vágni, mert attól nagyon
sok függ, hogy a termesztő észrevegye, mikor van benne
a legtöbb festőanyag. Látni nem láthatja, mert sejtelme sincs
az embernek, hogy abban a növényben festőanyag van.
Hosszadalmas és igen nehéz műveletekkel kell mintegy ki
csikarni a természettől. Igazán bámulatos, h ogy az emberiség
rájutott magától, útmutatás nélkül. A növényt learatva, kévébe
kötik és cementtel bélelt kádakba helyezik, meleg vízzel ha
marosan leöntik és gerendákkal lenyomják a víz alá. E gy
pár óra alatt sajátságos erjedés indul meg. Ez erjedést néme
lyek szeszes erjedésnek nevezték', de nem az, jóllehet szén
dioxid is fejlődik és nyomokban alkohol is kimutatható
benne. A változást igen nevezetes baktérium okozza, nem
pedig penész- vagy élesztőgom ba; az élesztő nem is fej
lődhetnék az indigós víz lúgos volta miatt. A z indusok nem
bíznak magának a víznek lúgos hatásában és szódát, hamu
zsírt tesznek hozzá; ekkor m ég jobban fejlődik ez a bakté
rium, amelyet 1878-ban egy spanyol chemikus, Alvure£
talált m eg. N agyon hasonlít a tudőgyuladást okozó bakté
riumhoz, mely a természetes indigóvegyületet szintén felbirja
bontani. A z indigó színtelen vegyület, m ég pedig cukorvegyület alakjában van m eg a növényben, és ha a cukor
bomlik, a baktérium hatására, kiszabadul a festőanyag. A cukor
felbomlásakor széndioxid fejlődik. A rothadás alatt a víz,
melyben az indigó ázik, kezd sárga színt ölteni, olyanná
válik mint a bor, vagy a sör. A mint a levegővel érintke
zik, mindjárt kiválik belőle az indigó. A munkások lapátolják
a sárga folyadékot, minek következtében a levegő oxigénje
vele érintkezik és az oldhatatlan indigó rézszín-vörös hab
alakjában kiválik. Ezt megtisztítják, szűrik, kifőzik, h ogy a
benne maradó baktériumokat megöljék. A sterilizált indigót
azután szövetfelületekre helyezik, a szárítás után darabokra
vágják és forgalomba bocsátják. A z indigóra nézve jellemző,
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hogy, ha az ember körmével kissé megnyomja, megdör
zsöli, vörös rézszínüvé válik a felülete. És épen ez az,
ami a purpurra emlékeztet. Legszebben látni ezt a kristályos
indigón.
A z indigót minálunk azelőtt festő csülíengből f Isatis
tinctoria) készítették. Egyszerűen lekaszálták, megszárították,
megerjesztették, azután nedves állapotban összeszorították és
ilyen gom bócok (csüllenggömbök) alakjában jutott a forga
lomba, amit a posztófestők használtak. .
Mikor az indiai indigófélék Európába kerültek, a festők
féltették mesterségüket és a kormányok megtiltották az ide
gen indigó alkalmazását. Angolországban, Németországban
halálbüntetés volt arra mérve, aki indiai indigóval mert
festeni.
És m ég sem használt sem m i; mégis csak az olcsóság
döntött. A z indiai indigó használata óta a csülleng eltűnt.
Nálunk mindamellett mégis fel-feltünik e g y -e g y ilyen indigó
termesztő. Nem rég kaptam Aradról levelet egy indigótermesztőtöl, aki egy darab magyar indigót is küldött. M ádai
János nyugalmazott gimnáziumi tanár volt a szíves küldő,
aki éveken át foglalkozott fáradságos munkával, hogy a
csülíengből indigót csináljon. De hiába való fáradság, hiába
minden kísérlet, nem fog az menni. Csak egy pár adatot
említek, hogy bebizonyítsam a hazai termesztők fáradságának
hiábavalóságát.
Indiában, ahol az éghajlat olyan, hogy kétszer, sokszor
háromszor is aratnak indigót egy esztendőben, ahol a nap
szám 20 fillér, ahol a föld olyan keveset é r : ott is csak
nehezen lehet fentartani a termesztést, mert gondoljuk meg,
hogy a legtelítettebb indigónövényben súlyának csak V7 szá
zaléka indigó és fele annak is hamú, úgy hogyha átszámít
juk 'a termő felületre, egy magyar kataszteri holdra másfél
kilogramm indigó esik, amelynek ma Németországban hét
márka az ára!
A z indigónak egy pár igen feltűnő és nevezetes tulaj
donsága van. Üvegcsőben hevítve elillan és gőzének színe
ibolya. Ha feloldjuk forró parafinban, akkor is gőzének szí
nével olvad fel. Nem oldható közönséges oldószerekkel:
vizzel, alkohollal, éterrel; csak újabb időben jutottunk rá,
hogy legjobban oldódik az anilinben, a melyet először az
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indigónak száraz párolása termékeiben találtak. Különös a
sorsa az anilin névnek. Anil volt az indigó-növény régi
neve az araboknál, indusoknál és ebből állították elő először
desztilláció útján az első anilint 1862-ben, és az anilin segít
ségével állítjuk elő ma az indigót. Csakhogy az anilint többé
nem indigóból, hanem kátrányból csinálják.
Ha ezt a festéket óvatosan teljesen léghíjas csőben he
vítjük, gyönyörű szép test, a szublimált indigó keletkezik,
melynek színe ráeső fényben réz-, bronz-színű, áteső fény
ben pedig átlátszó kék.
A z indigót először 1869-ben sikerült szintetikailag elő
állítani; azóta a chemikusok nagy része egyre törekedett az
indigónak jutányos módon való előállítására. Bámulatos szí
vóssággal, éveken át folytatott munkássággal, felhasználva
több, tisztán tudományos érdekből végrehajtott munka ered
ményét, sikerült az utóbbi években annyi adatot összesze
rezni, h ogy már a valósághoz közel állottunk. Baycr volt
végre az, akinek fenn volt tartva az indigónak szinthézisét
először nagyban megkisérleni. N agy dolog az, ha m eggon
doljuk, h ogy olyan anyag töm eges előállításáról van szó,
amely a természetben olyan kis adagokban van, s olyan
nagy munkába kerül azt a keveset is megszerezni, és akkora
területet kiván termesztésére, amekkorát nálunk nem is lehetne
erre a célra fentartani. Láng Zsigmond volt tanítványom
számítása szerint, aki az indigó analízisével sokat foglalko
zott és a gyártást a színhelyén tanulmányozta, egyetlenegy
kékfestőgyár, pl. a budai Goldberger-féle gyár számára, mely
a kontinensen is a legnagyobb, 213 négyzetkilom éter föld
kellene, hogy azt az indigót megteremje, ami annak az egy
gyárnak kell. Most pedig az egész világ számára egy-két
gyár gyártja az összes indigót Németországban.
Mikor Baycr e téren dolgozni kezdett, nehézségekkel
küzdött, mert nem tudott elég olcsó nyersanyagot találni.
A 'gyako rlatb a azért nem is igen ment át a Baycr-féle el
járás. Utána a badeni anilingyár foglalkozott e problémával
egy zürichi műegyetemi tanár dolgozata és szabadalma alap
ján. Ez a tanár Heumann volt, aki, sajnos, fiatal korában
halt el. A z ő munkásságában fekszik az alapgondolat, m ely
ből későbben a badeni anilingyár az indigónak nagyban való
olcsó gyártását illetőleg kiindult. M a . már vagy 10 millió
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márka értékű festőanyagot állíthat elő és ez anyagot már
Amerikába is szállítja.
Én persze mindazokat a vegyületeket, amelyek az
indigógyártás folyamatában szerepelnek s amelyeknek igen
hosszú nevök és m ég hosszabb formulájok van, el nem
sorolhatom ; csak a legfontosabb vegyületek neveit fogom
megemlíteni.
Mindenki ismeri a naftalint; m oly ellen használja az
egész világ; sokszor 10 m távolságról már érzik a szaga.
Ez az alapanyag az indigógyártásban.
Hcumami-nak csak az anilinből előállított anthranilsavból sikerült előállítani az indigót. Ez azonban m ég drága
dolog volt; a gyakorlat nem használhatta. Megpróbálták a
naftalint; ez sokkal olcsóbb. E gy tonna kátrányból 70 — 100
kilogramm naftalint lehet készíteni. A zanilin pedig 7— 10-szer
drágább, mint a naftalin. Már körülbelül annyira vitték, hogy
egy métermázsa naftalinból átlagban 70 kg indigót kapnak,
jóllehet 85— 87 k g -o t kellene kapni. Ez is igen szép siker.
Ha a naftalint kénsavval főzzük, az égő kénes gyújtó
szaga fejlődik, és gyönyörű szép fehér kristályokban kiváló
test keletkezik. Phtálsavnak nevezik. Ebben m ég nincs nitro
gén; de nagyon egyszerű módon juttatják bele. Ha m eg
olvasztjuk és közönséges szalmiákszesz gőzével kezeljük, e
gőzt mohón elnyeli és leköti; új vegyület keletkezik, a mit
phtalimidnak nevezünk. Ha ezt a vegyületet alchlórossavas
nátronnal melegítik, az anthranilsav keletkezik. N eve emlé
keztet az am i gyökre. A z anthranilsavnak chlóros ecetsavval
való kezelése ismét új vegyületet szolgáltat, amelyet a chemikusok phenilglicin-ortho-carbonsav hosszú névvel jelölnek.
Ezt az utolsó vegyületet csak erős lúggal kell hevíteni, h ogy
ép olyan oldatot kapjunk, mint a minő a természetes indigó
növény kilúgozásakor keletkezik. Ha most ezt levegővel
keverik, kiválik a festőanyag, az indigókék, melyet 2 0 % - 0 S
tésztapép alakjában bocsátanak forgalomba. Ez a mesterséges
indigó azután teljesen azonos a természetes indigóval, s csak
annyiban különbözik tőle, h ogy sokkal tisztább és olcsóbb.
A z indigónak nem ismerték sokáig oldószerét. Nem is
igen használták, csak kép- vagy falfestésre. Azután rájöttek,
hogy a töm ény kénsav oldja; ámbár ez nem valóságos oldó
szere, minthogy a kénsav hatására az indigónak csak kén
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savas (szulfo) vegyülete keletkezik, melynek oldatát nagyon
jól ismerik a m o só n ő k: a kékítö ugyanis nem egyéb, mint
az indigó oldata kénsavban, vízzel higítva. Ennek a kékkő
nek az a tulajdonsága, hogy, ha az ember egy kis szódával
semlegesíti, kevés krumplicukrot tesz bele és fölmelegiti, elszíntelenedik és sárgává válik. Ha ebbe a sárga oldatba szö
vetet áztatunk, és a levegőre tesszük, vagy magát a folya
dékot helyezzük levegővel érintkezésbe: megkékül a szövet,
vagy a folyadék. A gyakorlatban azonban nem használjuk
festésre az indigó kénsavas vegyületét, hanem magát az old
hatatlan indigót úgy, a hogy van.
E célra a finom porrá törött, vagy tésztaszerü pép alak
ban kapható indigót, elegendő víz jelenlétében oltott mésszel
és cinkporral keverjük; ennek következtében a kék szín el
tűnik és sárgás folyadékot kapunk, amelyben az indigó az
ú. n. indigófehér alakjában teljesen fel van oldva. E folya
dékot indigócsávának nevezzük. A gyárakban igen egyszerű
készüléket használnak e célra: Van egy hordó, melybe csi
gán hengeres vasvázat eresztenek, erre feszítve ki a szövetet,
h ogy a festőanyaggal minden oldalon érintkezhessék. A szö
vetet belesülyesztik a lébe. kis ideig bent hagyják, mikor is
a fehér oldat belehatol a szövetbe; pár perc múlva íölem elik;
ekkor a levegővel érintkezik és megkékül. Most megnézik,
vájjon elegendő sötét-e, vagy se m ; azután megint bele
sülyesztik és bent hagyják, m íg olyan sötétté nem válik,
mint a mustra. íg y keletkezik a sötét, majdnem feketének
látszó indigó, melynek felszíné rézszín-vörösbe játszik. K ö z
népünk nagyon kedveli ezt a bronzos fényű színt és nagy
súlyt helyez reá; lehet, h ogy ez m ég arra a hagyományra
vezethető vissza, hogy a bibor a legbecsesebb festék.
H ogy ma ezt is utánozzák, mint mindent a világon,
nagyon természetes. N agyon kevés indigóval festik a kelmét,
és olcsó anilinfestékkel adják meg neki a bíboros fényt.
A z igaz, h ogy ez nem kifogástalan eljárás, de annál olcsób
ban lehet adni a kelmét.
Nem egyszer kívánatos, hogy a kelme ne egyszínű
legyen, hanem legyen rajta mustra. Sok mindenféle furfangosságot találtak ki már arra, hogyan lehet egyszerű módon
mindenféle mustrát előállítani. Például, ha az a cél, hogy
világoskék alapon szép fehér mustrát kapjunk, a fehér mustrát
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közönséges agyag és jó faggyú keverékével rányomtatják a
szövetre, s a mikor megszárad, az egész szövetet belemárt
ják a csávába. Ahol a pipaagyag és faggyú van, ott az
indigó nem hatolhat bele, csak felületesen rakódik le, s ha
a faggyút szódás vízzel lemossák, megmarad a fehér mustra.
Ezt a koreaiaktól és japánoktól tanulták, akik viaszkkal saj
tolnak mustrát a szövetre és azután mártják be a csávába;
ahol viaszk van, nem fog a festék, ahol nincs, ott fog.
A viaszkot azután hamuzsírral eltávolítják.
Máskor a szövetet előbb indigóval egyenletesen kékre
festik, azután a mustrát valami marószerrel, pl. chrómsavval
kimaratják. A chrómsav az indigót könnyen kimosható isatinná alakítja, minek következtében kék alapon fehér mustra
keletkezik. A fehér helyeket a szükséghez képest tetszőleges
más színekkel is lehet még festeni és ez úton igen szép,
sokszínű mustrázatot készíteni.
Ma már ezeket a különböző színeket nem természetes
indigóval, vagy más növényi festékkel, hanem mesterségesen
gyártott vegyületekkel készítik. «A modern ipart az jellemzi,
mondja A . IV. Hó/maiin, hogy nem szedi nyersanyagait az
állat- vagy növényországból, mint eddig, hanem az anor
ganikus természetben keresi. A szódát és a marónátront nem
készítik többé tengeri, vagy parti növények elégetésével, ha
nem kiindulnak egyenesen a kősóból, vagy a kryolith kőzet
ből. Eredetét már a nevében eláruló hamúzsír nem kerül
többé a hamúból, hanem a stassfurti bányák szolgáltatják az
előállításra való nyers anyagot. A stearint és a repceolajat
pótolja a paraffin meg a petróleum, a köszénkátrányból ké
szülnek a leggyönyörűbb festőanyagok. Angolország és
Németország, mely eddig milliókat adózott a világnak min
den részeiből hozatott növényi vagy állati festékekért, ma
ellátja a világot mesterségesen gyártott, szebbnél szebb fes
tékeiddel. Ma már nem hozatjuk az indigót Indiából, a cochenillet Mexikóból, a sárga fát Khinából és Japánból, hanem
mi látjuk el ezeket az országokat a szükséges festékekkel.
A kátrány festék-ipar szülte nemzetgazdasági hatás már na
gyon is észrevehető. A festő zuzmó gyűjtése, az indigó
növény és a buzér, valamint a cochenille és a vadsáfrány
termesztése megszűnt és száz m eg százezer ember kénytelen
a mezőgazdaságnak más ágával foglalkozni.» A földnek más
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rendeltetése van m a: A föld, amely azelőtt festéket termett,
ma búzát terem ; a festőanyag a chemiai gyárakban készül,
És mindez a rendkívüli haladás a chemiai laboratóriumokból
indult k i : egyes chemikusok éveken át tartó fáradságos
munkájának érdeme. A chemiai festék-gyárakban rendkívül
élénk munkálkodás fejlődött ki. íg y pl. a badeni nagy anilinfestékgyár 1 20 chemikust alkalmaz, m ég pedig egyetemeken,
vagy műegyetemeken kitünően végzett chemikusokat, sőt
tanári pályán állókat is, akik gyakorlati irányra adták m agu
kat. Ezenfelül hat ezer munkás dolgozik azokban a labora
tóriumokban. N agy dolog ez! — Es 20— 25 évvel ezelőtt
bizony nem sejtettük, hogy e subtilis chemiai reakciókat,
melyek oly nagy gondot kívánnak, ahol 1 — '-2 C. fokkal
több, vagy kevesebb d ö n t: száz métermázsa számra könnyű
séggel végezni lehessen. Ez csak azokban a nagy ipari labo
ratóriumokban lehetséges, amelyek olyan pénzösszeggel ren
delkeznek, amilyennel soha állam nem fog, de nem is ren
delkezhetik; mert annak egészen más célja van. Csak ott,
ahol különleges célra berendezett gyárak vannak, ott lehet
ily eredményeket várni és elérni.
ivariba Vince.

SZÍNEK A TEN GER BEN.

A kis «Klotild», már mint a tengerészeti hatóság gőzöse,
a hajnali órákban hagyta el a kikötőt. Ú g y határoztuk, hogy az
egész napot künn töltjük a tengeren s a szigetek alatt halászunk.
Tavasz m osolygott ránk köröskörül. A májusi reggel
ide künn a tengeren olyan mint akár a m ezőn, vagy a ré
ten. Szép világ van ilyenkor itt is, m eg ott is. Derült az
ég, aranyos a napsugár. A levegő is tele van édes illattal.
A kósza szellő hozza a szárazról, a szomszéd szigetekről,
ahol épen most virít a zsálya és lilaszínre festi a partot.
M ég madárdal is van itten. Ide hallatszik a fülemile
néeke valahonnan a parti babérligetből. Am i tengerparti lige
teink egyébiránt arról nevezetesek, hogy sok bennük a füle
mile. Egész nap szól az ének és mint a messzeszálló gon
dolat, eljut hozzánk is, ami szép kis gőzösünkre, amely mint
valami fehér hattyú, ringatódzik a tenger kék vizén.
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Messze a szemhatáron violaszinü fátyol leng a sima víz
fölött. A reggeli pára. S amint a levegő lassankint átmeleg
szik, a pára szertefoszlik, messze száll és elébünk tűnik a
szárazföld varázsa. Zöldelö hegyek, maroknyi fehér házaikkal.
Ablakaik, meg annyi ragyogó gyémánt, káprázatos fényt
árasztanak.
Szemközt velünk, mélyen a szárazba nyúló tengeröböl
sziklás partján valami tinhalásztanya szürke kőháza hunyászkodik egymaga. A ház körül néhány emberi alak jár—kel,
m eg-m egáll. Messziről azt hinnéd, h ogy valami csúnya, nagy
bogarak. Pedig tinhalászok. O két is meghozta a tavasz, mint
az alföldi tanyán a gólyát.
Télen a tinhalász-tanya puszta, lakatlan. De alig hogy
kinyílik az idő és megered a tinhalak vándorlása, a halászok
is visszatérnek téli otthonukból a tanyára. Elvetik a nagy
eresztö-hálót és fölállítják a hórihorgas létrát. Most már ott
ácsorog a tavaszi veröfényben, akárcsak a bibliai magas létra,
amelyen angyalok jártak le a mennyek országából.
Igenám, de annak a halászembernek, aki egész áldott
nap ott gubbaszt a létra tetején és lesi, várja, mikor téved
hálójába a tinhalak rengeteg raja, nincs olyan gyöngyélete,
mint a mennybeli angyalnak! A tengerparti nyár lángoló
melege ugyancsak megkínozza a szegényt!
Valahányszor lemászik a létráról, lelógó fejjel, tétova
lépéssel keres valami árnyékos helyet, h o gy kicsit hüsöljön.
Olyan, mint a holtra betegedett ember, annyira megviselte
a nyári nap heve. N o, de ha aztán megtelik az óriási háló
pár száz darab ötven, néha száz, kétszáz kilós tinhallal, rög
tön felpattan s ekkor olyan büszkén hordozza a fejét, mintha
ő hajtaná a göncöl szekerét. Pedig ö vajmi keveset lát a tö
mérdek hal árából. A dúsan terített asztalnak csupán a kenyér
hulladéka jut neki. Mindent felfalnak a gazdag vállalkozók.
A tinhalász-tanyával szemben vetettük el fenékjáró
hálónkat. A «K lotild» emberei a hajó farán helyezkedtek el.
Ketten a háló kötelét fogták, hogy odakiáltsanak, az öreg
'kormányosnak, állíttassa m eg a hajót, ha a háló véletlenül
valami kősziklába akad a mélységben. Ezt mi egyébiránt
csupa óvatosságból tesszük, mert jól ismerjük már a tenger
fenekét. Tudjuk, h o gy hol iszapos vagy fövényes és hol
sziklás a fenék.
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Gőzösünk eközben lassan folytatta útját. Mi pedig a
hajó fedélzetén, a nagy fehér ernyő, tudniillik a kifeszített
vitorlavászon alatt álldogáltunk és néztük a tengert.
Micsoda káprázat! A tenger vize olyan sima volt,
mintha kivasalták volna. Pazar fény rezgett rajta, amely hol
nefelejcskék, hol violaszínü szikrát vetett. Itt-ott a ragyogó
síkon szélesszárnyú vitorlák úsztak. Valamennyi fehér színben
tündöklött, csak az egyik volt sárga s a közepén hatalmas
piros csillag ékeskedett. Ú g y tűnt fel a messzeségből, mint
valami hímes fejedelmi sátor. A vitorlák közül fehér szárnyú
madarak röpködtek. Ezüstös sirályok. Egynémelyük elhagyta
társait és felénk szállva, hirtelen elsuhant mellettünk. Azután
mind magasabbra emelkedve, eltűnt az ég kékjében.
A fütő is előbujt a hajó medréből, a friss levegőre.
Szörnyen melege volt a gép mellett. Nézte, nem került-e
m ég föl a háló. Végre m osolygó arccal kérdezgette, jut-e
neki is valami a zsákmányból. A fütő tudniillik bolondja a
tarisznyaráknak. A zt nyersen szokta megenni, héjastul, min
denestül. Elevenen dugja a szájába és amint a vonagló rákot
jóixüen ropogtatja, nevetve mondogatja, hogy a gyomorbaját
gyógyítja vele.
_
'
Valami háromnegyed óráig seperte a háló a tenger fene
két, mintegy negyven méternyi mélységben. Képzelhető,
hogy mekkora riadalom támad ilyenkor a tenger fenekén, a
mélység lakói között!
A tengerfenéknek ép úgy m egvan a maga sajátságos
állatvilága, mint akár a parti vagy a nyilt vizeknek. Csak
hogy itt az életviszonyok sokkal nehezebbek, mint a sós
vizek birodalmának bármely más helyén. Azért itt az állatok
szörnyen ragadozók és vérengzők. Ezernyi ezer furfanggal,
csalafintasággal szerzik eledelüket. A testük színével, alakjá
val majmolják a környezetet, amelyben élnek, nehogy az
ellenség észrevegye őket, vagy pedig, hogy észrevétlenül
támadhassanak áldozatukra. A halak alakja is elüt a többi
halakétól. Nagyobbára laposak. Ú g y odalapulnak a fenék
iszapjához, a színük meg annyira hasonlít az iszap színéhez,
hogy a gyakorlott szem is nehezen veszi észre. A szájuk
akkora, hogy kapunak is beillenék. Jaj annak a ráknak vagy
halacskának, amely véletlenül melléje vetőd ik! O tt pusztul el
a szörnyeteg telhetetlen bendőjében. A polip várat épít ma
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gának, nehogy ráismerjenek. Onnan lesi áldozatát. Szóval
ki-ki azon van, hogy minél könnyebben essék át az élet
veszedelmein.
Ha mármost a fenékjáró háló egyszer csak közibük
tör és mint a fergeteg végig nyargal rajtuk, iszonyú nagy
a kavarodás közöttük. Bizonyosan olyan rémület fogja el
őket, mint aminöt mi érezünk, hogyha megindul alattunk a
föld és elnyeléssel fenyeget bennünket.
A gyámoltalan, mint mindenütt a világon, leghamarabb
kerül a hálóba. A z erősebb, a hatalmasabb menekülni ipar
kodik. Megszeppenve surran tova. A háló ólomnehezéke
azonban fölszántja az iszapot és szörnyen zavarossá teszi a
tenger vizét, amely az imént m ég kristálytiszta volt. A me
nekülő állat a zavaros vízben maga is megzavarodik. Nem
lát, ide-oda szökd.l s eközben elkapja a háló. Bezzeg a háló
előtt megszűnik minden furfang, élelmesség, akárcsak a halál
előtt. Azért aztán csakhamar megtelik a roppant kelepce a
tengerfenék mindenféle lakójával.
Csak ú gy hemzsegett a sok állat a fedélzeten, amikor
a hálót kiürítettük. Mindjárt látni lehetett, hogy jó helyen
vetettük el. Tengerünk fenekének csaknem minden lakója
képviselve volt köztük. Bennünket csak az alsóbb rendű álla
tok érdekeltek, a többivel mi nem igen törődtünk. A halakat
embereink szedték össze, h ogy halászlét főzzenek belőlök.
A fütő is ott termett a zsákmánynál, el-elcsent e g y -e g y
fürge tarisznyarákot és mohón tömte a szájába.
Ekkor a nagy üvegmedencéket megtöltöttük friss ten
gervízzel, a szükséges állatokat kiválogattuk és beleraktuk a
vízbj. M ég élt valamennyi és ki-ki azon iparkodott, hogy
minél kényelmesebben helyezkedjék el szűk börtönében. Mert
h o gy csakugyan tömlöc volt rájuk nézve az üvegmedence,
mutatta az, h o gy nagyon is szedett-vedett népség került
együvé. Szakasztott úgy, mint amikor a nagyvárosok külső
részeinek szegénv embereit fogdossa össze a rendőrség és
valamennyit egy és ugyanazon börtönbe zárja. A becsületes
szegény ember összekerül ilyenkor az útonálló, a gonosztevő
szegény emberrel. U gyanúgy itt is a félénk és jámbortermészetü remeterák egy kalap alá került a vakmerő és rabló
polippal.
Csakhogy a rendőrség börtönének alakjai nagyon is
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szürkék, gunyájuk ütött-kopott, fakult, bizonytalan színű..
Másként áll a dolog a tengerfenék elfogott lakóinál. A z ő
köntösük ragyogó színpompa. Ünneplő bímes ruha födi tes
tüket. Első pillantásra azt hisszük, hogy mindenik e g y -e g y
eleven drágakő, vagy ékesen nyiló virág.
Van köztük egy tengeri csillag, az astropecten, amely
valóságos remekműve az anyatermészetnek. Ha el-elnézzük,
szinte önkénytelenül azt kérdezzük, hogy került a tenger
fenekére ez a gyönyörűséges teremtmény. Hiszen neki nem
is ott a helye. O da való inkább a magas égre, a többi tün
döklő csillag mellé. A z egyik oldala ibolyaszínü bársony,
káprázatos árnyéklatokkal, a másik narancssárga selyem, amely
itt-ott halvánnyá lesz és rózsaszínbe m egy át. Ámulat fog
el bennünket, amint egyszer csak azon vesszük magunkat
észre, h ogy az ékes ötágú csillag — megmozdul. Lassan,
szinte méltósággal teljesen siklik ide-oda. Mintha tudná, hogy
ő a legcsodálatosabb teremtménye a világnak, ő, az égi csil
lag képmása.
Láttunk ott m ég többféle tengeri csillagot is. A z egyik,
az echinaster, vérvörös. O lyan, mint a gyön ge száráról le
hullott piros csillagvirág. Ez már könnyebben mozgatja kar
jait. Felmászik a medence üveg falára és onnan nézi, mi
történik körülötte, micsoda kavarodás van odalenn a medence
fenekén. Ötfelé lát, mert mindenik karjának a végén e g y egy szeme van. A másik, az ophiura, ide-oda úszkál a víz
ben oly sebesen, mint akárcsak a hal, kigyószerüen mozgatva
karjait. Azért olyan mindenik karja, mintha e g y -e g y kígyó
volna. A színe zöld s itt-ott piros rajzok ékítik.
De a legpompásabb valamennyi között az antedon, vagy
a tollas tengeri csillag. Ez csakugyan úgy tűnik föl, mintha
igazi virág volna. M ég virágcsészéje is van. Azzal ül valami
szilárd tárgyra és hol összevonja, hol pedig szétterjeszti tolla
sán ágazott karjait. Ezek szakasztott olyanok, mint valami
ékes trópusi virág sziromlevelei. A z egyik állat piros, a másik
sárga, a harmadik m eg fehér. És ahogy ott ülnek egvmás
mellett, szétterjesztett, m ozgó karjaikkal, meg mernék rá
esküdni, hogy megannyi piros, sárga és fehér szegfű, amiket
lágyan ringat a szellő. De mekkorát bámulsz, amidőn ezek
a csodaszép virágok egyszer csak leválnak a szilárd tárgyról
és fürge mozdulattal tova úsznak a vízben.
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Mellettük hirtelen surninással egy darab eleven gyémánt
szökdel. Kék, zöld, sárga, piros s ibolyaszínű szikrákat szór
minden porcikája. Ez a kis sepia elegáns, a lábasfejü, puha
testű állatok legragyogóbb alakja. N agyon kényelmetlenül
érezheti magát a szűk medencében, mert igen nyughatatlan.
A medence fenekén narancssárga göm bölyded alakok
hevernek. Ezek is állatok. Pedig úgy rémlik, mintha m eg
annyi gyüm ölcs, m ég pedig pirosba játszó, szép sárga kajszínbarack volna. Ha nem mondanák m eg, dehogy hinnéd,
hogy ez a suberites nevű szivacs. Hasonlít hozzá a sárga
tethya, amely szintén szivacs. Ez meg szakasztott olyan, mint
a citrom. Egyszer csupa ilyen szivaccsal telt m eg a hálónk.
Alig bírtuk felhúzni, mert nagyon nehéz volt. Am ikor kiürí
tettük, a hajó emberei azt hitték, hogy valami citrom-rako
mány sülyedt el a tengerben azon a helyen, ahol a háló járt.
Sehogysem akarta elhinni a legénység, h ogy az nem citrom,
hanem állat, különösen amikor kettévágtam, mert belülről is
íigy tűnt fel, mintha citrom lett volna.
A narancssárga szivacs egyszer csak megmozdul. Kerek
nyílás van rajta s benne egy piros remeterák. Ez lódított
egyet a sárga szivacson. Előbb ollóit, aztán fejét dugta ki a
nyíláson. Micsoda pazar színek ragyognak ezen a csöpp rákocskán. A z ollók belső oldalán, fehér és lilaszínű gyűrűk
közepén, egy violaszínü pávaszem díszeleg. Hosszú piros nyé
lén ülő két szeme szép világoskék. Ú g y tűnik föl, mintha
egy-egy fénylő türkisz-gyöngy volna.
Amint a szivacs egyet gurult, apró ibolyaszinü rákocskák szöktek föl mellőle. Mintha e g y -e g y cifrán faragott ame
tiszt lett volna mindenik.
Néhány tengeri sün is belekerült az üvegmedencébe.
Három szín ragyog rajtuk. A legszebb, a legkedvesebb szí
nek, ami színeink: piros, fehér, zöld. O lyan szinü a héjuk
s olyan a tüskéjük. Első pillantásra azt hinnéd, h ogy pompás
színű kaktuszok. De ha egy darabig szem ügyre veszed őket,
akkor látod csak, hogy a tüskék hol lekonyulnak, hol fel
merednek, maga az állat pedig nagy lassan egyet-egyet lódit
a testén.
,
Egy különös állat jár-kel a medence fenekén. Ú g y lát
szik, félnek tőle, mert kerülik. Csaknem olyan, mint egy
szőrös hernyó. Azért is nevezik tengeri hernyónak. Pedig
Hankó : Universum.
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voltaképen tengeri féreg. A tudósok igen szép nevet adtak
neki: Aphrodité. A z állat alakja azonban nem valami szép,
no de azért a színe káprázatos. Valóságos eleven opál.
A szőrei vöröses fényben égnek. Ú g y tűnnek föl, mint az
aranyból készült apró nyilak. Ezek a ragyogó nyilak az ö
fegyverei. Ha melléje vetődik valami hal, kapja magát és a
nyilat belédöfi. Ez menten leválik róla és ott marad a hal
testében.
A medence üvegfalához tapadva, ékes krizantémok nyi
lának. Három ül egymás mellett s mind a háromnak más
más a színe. A z egyik halványsárga, a másik lilaszinü s a
harmadik skarlátpiros. A zt hiszed, igazi virágok. De ha jól
megfigyeled őket, hát azt veszed észre, h ogy a viráglcvelek
mozognak, ide- oda hajladoznak, majd megnyúlnak, majd pedig
rövidekké lesznek. Ezek szintén állatok. Aktiniák. Ha m eg
érintik őket, karjaikat hirtelen összevonják és akárcsak a virág,
becsukódnak.
Minél tovább nézzük az üvegmedencében levő állatok
ragyogó színét, annál nagyobb ámulat száll m eg bennünket.
Megilletődve kérdezzük, hogy minek is ékesítette fel az anya
természet a szinek pazar pompájával a mélyvizek lakóit ?
Bizonyosan nem a puszta véletlen müve. A napfénynek vö 
rös és sárga sugarait nagyon hamar elnyeli a tenger mély
vize, minélfogva a túlnyom ó színek itten a kék m eg a zöl
deskék. És ép itten él a legtöbb narancssárga és piros színű
állat, amely a környezet, tudniillik mély tenger vizének szí
nével a kiegészítő színeket adja. Ha tehát valamely tárgyat
a kiegészítő színe világánál nézünk, sötét alapon maga a
szín teljesen elenyészik. Tehát azok az állatok, amelyek a
kék és a zöldeskék vízrétegekben élnek, ép olyan jól tudják
magukat védelmezni az ö kiegészítő színeikkel, tudniillik a
pirossal és a narancssárgával, mint a partok tengeri növényei
között élő zöld v a g y a nyílt tenger színén lebegő üvegszerü,
átlátSZÓ testű állatok.
Garády Viktor.

A madagaskári ősállat.

A M ADAG ASKÁRI ŐSÁLLAT.

A mi vénülő földgolyónk külső arculata jó pár ezer
évvel ezelőtt nem azokat az öblöket, szigeteket, és tenger
szorosokat mutatta, mint amelyeket a mai kontinensek part
vonalai rárajzolnak. Réges-régen tenger volt ott az úr, ahol
ma öt világrész áll és viszont szárazföld tárta ki hegyvölgyes
kebelét a termékenységnek ott, ahol most az óceán habjai
csókolgatják a vérszínü klárist. A zt hihetnök, hogy az elme
rült kontinensek meséje csak — mese, de ime, ahol hiány
zott a közvetetlen bizonyíték, ott az állat- és növénytan sie
tett a geológusok segítségére. A z állat- és növénytan vezet
rá bennünket kétségtelen bizonyossággal arra például, hogy
Ausztrália Celebesszel, Uj-Guineával és Lom bok-szigetével
e g y óriási déli kontinenst alkotott valaha, amelynek semmi
köze se volt K elet-Á zsia ujabb szülött földségeivel, például
Borneóval, a Fülöp-szigetekkel, Szumátrával és a Malakkafélszigettel.
Ehhez hasonló földrajzi érdekességgel állanak szemben a
tudósok Madagaszkár szigeténél is, amelyről Rcclus egy fel
tűnést keltő könyvében merészen azt állította, h o gy az koránt
sem Afrika keleti partjának egy öskorbeli Ararát-hegye, ma
radványa egy özönvíz alá került hatalmas földrésznek. A francia
protektorátus alatt levő hatalmas sziget, m ely közel kétszer
akkora mint Magyarország, egy egészen sajátos külön világot
tüntet föl állatban és növényzetben. E gy, a föld ködös múlt
jában exisztált, de már likvidált világot, melynek, ú gy látszik,
ez a darab föld az utolsó mentsvára a falánk óceán közepén.
H ogy ez a régi kontinens csakugyan létezett, arra most ujabb,
érdekes bizonyítékot kaptunk egy új, macska-féle állat fölfede
zésével, amely eddig ismeretlenül élt déli Madagaszkár járatlan
őserdőiben. Ez az ősállat, mely sehol másutt, m ég a szomszé
dos Afrikában sem ismetetes, és a mely a tudományban fossza
nevet kapta. Koponyája és fogazata a mai macska-félék ősé
nek bizonyítja. Lom ha teste, rövid lábai, erős szálú bajusza
van, duzzadt pofazacskója, mely első látásra íölfedi ragadozó
voltát. Göm bölyű kis feje, nagy füle és szeme van, teste sző
rös farokban -végződik. Csupasz talpait öt visszahúzható köröm
fegyverezi. Koponyáját rövid, kissé fölborzolt szőr födi, hasát
II*
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világosbarna, többi részeit pedig csíkozott sötétbarna prém.
A z állat maga 80, farka 65 centiméter hosszú.
Madagaszkárnak ez a barlanglakó morózus remetéje fékezhetetlen vadságával tűnik ki. Telfoir, madagaszkári termé
szettudós, aki élete veszedelme árán nyomult a belföld mocsarai
és vad hegyei közé, néhányat foglyul ejtett ez állatok közül.
O azt állítja, h o gy a fosszához hasonló vérengzö állatot még
nem látott. Ez a hunyorgató szemű, ártalmatlan álorcájú állat
pusztító vágyban túltesz a tigrisen. A lomha kinézésü állat
mozgékonysága rendkívüli. Csupa erő, csupa izom. A szabad
ban lefolyó társas élete ma még titok, de azt már tudják róla,
hogy zsákmányát kisebb állatok, kígyók és madarak adják.
N agy ritkán bemerészkedik a fossza a bennszülöttek íalvaiba
is, h o gy látogatást tegyen a baromfiak közt. O ltalom az efféle
vizitek ellenében alig van, mert kerítés nem lehet elég ma
gas, sövény elég sürü, h ogy fossza uram vágyainak határt
szabjon. Ha az ember váratlanul meglepi és sarokba szorítja
ezt az érdekes állatot, akkor vakmeröen szembeszáll és he
gyes karmaival veszedelmes sebeket vág. A meglepetések
esetei azonban a legritkábbak, mert a fossza rendkívül óvatos
és m egszokott vadászterületén túl csak az éj leple alatt me
részkedik.
Serényi Gusztáv.

TO R D A -H A S A D É K .
«Torda felett e g y h e g y rep edett meg.»

Jöjj, vetődj fel újra emlékemben merész képzelmeket
túlszárnyaló csodás jelenség, melyről a költőnek ihlett ajka
szólt, hadd mondjak rólad én is szépet, szépet, mint csak
tudnom lehet, hogy m ég az is, ki messze van, fölkeressen,
megszeressen s emlékében maradj mindig.
Gyermek valék, midőn e helyet először láthatám, azóta
többször felkerestem ifjúi vágygyal s megszerettem én is a
férfi állandó szeretetével.
T úl a bércen, Királyhágón, Erdély kies belsejében
«m int e g y szilaj m én es sö ré n y ét len g etve
vágtat a sziklákon n yu ga tról keletre#

T ORDA-HASADÉK.
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az Aranyos folyó. Itt e folyó partján, a nyugatról keletre
húzódó Erdélyi Erchegység egyik nyúlványában — Tordától
nyugatra 10 kilométer távolságra — tündöklik e hegy a
rendkívüliség
fényében.
O
J
A kikeleti hóvirág korai megjelenésétől az első hó lesjzakadtáig nap-nap után zarándokhelye ez a természet fen
séges megnyilatkozása iránt fogékony lelkeknek.
A Tordáról induló közönség két oldalról közelítheti m eg:
észak felé kerülve Peterd felől, va g y dél felöl Mészkő fölött.
Kocsin emerre közelebb, de arra könnyebb, járhatóbb. A ki
rándulók nagyobb raja a délirányba indul el, emerre menjünk
hát mi is.
Két órai derék séta Tordáról elég, hogy M észkő fölé
a Siőkedoinbnx érjünk, honnan a Ges^teg (Székelykö) ősz
fejére, a régi Aranyos-szék faluira s a történelmi nevezetességü KeresetesmezöxQ széttekintést nyerhetünk. M íg e kilátás
délre s részben keletre és nyugatra szól, egy északra tett
fordulat a m eghatványozott pompának fenséges képét tárja
fel, amelytől elbüvölten szögezzük tekintetünket reá és ha
volna száz szemünk is, ott felejtnők valamennyit.
Előttünk nyugatról keletre hegylánc húzódik el, mely —
Isten csodája-e, vagy mi más erő? megtudnunk nem lehet harántirányban tetőtől aljáig, egyik szélétől másikig több száz
méternyi mélyre szétrepedve áll.
Ereszkedjünk a mélybe le s útunkat folytassuk ott tovább,
hadd lássuk: mit rejt magában ez alvilág ?
A hegyszorosból -— mintha volna Styx folyamja — tör
elő a Hesdát vize s zajt ütve eldicsekszik, hogy e hegyet ő
törte volna át, s mint ki pályáját dicsőn bevégezé, a közel
Aranyos folyó hullámaiban keres magának szép halált. E Styx
vizén egy új Kharón evez, ki lelkeket már nem terel, csu
pán malmára hajt vizet s egykedvűen őrölgeti az életet. S bár
e völgyben Hades nincs, megjelennek mégis őrei, ez alvilág
nak cerberusai: molnárkutyák csoportja fogadja itt az érkezőt.
Ö blös hangjuk megrezegteti a völgyet s ki meg nem szokta
m ég a borzadálylyal határos, ijjesztőn szép szoros mélyébe
menni — - ómennek tartja azt.
Pár év előtt m ég annak vélhetök, mert út se volt.
A látni vágyó előre úgy hatolt, ha a vízből kiálló szikla
tömbökön ugrálni volt elég merész. Ha lába megsikamlott,
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vagy felborult a kő, amelyre lépett, övig merült a vízbe s
bár nem kívánta, megfürödni kényszerült.
Most a patak mentén méternyi széles út vezet, amely
veszély nélkül megjárható. (Az Erdélyi Kárpát-Egyesület jó
voltából ma a Torda-hasadék kényelmesen megjárható; a
turistaházat is az E K E emelte. Szerk.)
r

~
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De gyorsan mennünk nem szabad. Önm agunk ellen
követnök el a bűnt, ha m eg nem néznénk minden helyet,
melyhez a nép naiv lelke csodás dolgokat csatol. A rend
kívüliség okát az ész megérteni erőtelen, de mert tudatlanul
a lélek nem pihenhet, szárnyat ölt a képzelem s merész
vonásival az Ú r remekművét színezni ö is segít. lm ! előt
tünk egy széthasadt hegy áll. Hasztalan keressük az okot,
miért repedt m eg ígv e hegy? A nép azonban his% s mert
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mi biztosabbat nem tudunk s szebbet ki sem gondolhatunk,
hallgassuk m eg, hogy mit regél a nép.
Hajdan eg y volt e bérc, — így szól a hitrege — de
Isten csodát tőn kedvelt királya: Szent László kedveért.
E királynak egykor a kunokkal ütközetje volt. Csatát veszt
vén, csapatja üldözőbe vétetett, s már-már megejté őt is az
ellen; de e bérc fokára é r t: ugrott nagyot lovával egyet s
im m ögötte megrepedt a h e g y ! M íg az^ ellen túlnan álm élkodva, tétlen áll, ő a szembeoldalon az Úrnak hálaszót rebeg.
M ég gyermekkoromban haliám e szép regét, de másra,
újra vágyva, megkérdezém az oláh molnárt is, vaj’ tudna-e
e hegy felöl rég történt dolgokat beszélni ?
«Hej u ra m ! — felelte ő — ré g e n ! de rég történt a'
m ég! — tán kétszáz éve is van annak: Alexandru vitéz
vezér táborba szállá itt s mert az ellen m eggyőzte őt, futni
kényszerült, akkor hasadt el íg y e hegy.»
—
És tudja-e, ki volt e nagy vezér, kit mond Alexandrunak? — kérdeztem őt tovább.
-— H ogyne uram !? kinek képe (így) Fehérvárit a kő
kapun lovastul együtt látható, kinek D ucipál volt lova.*
M ég mielőtt a szorulatba mennénk, hogyha jobbra né
zünk, egy pincéhez hasonló kőcsomó
mintha emberkéz
rakta volna — tűnik szemünk elé, amelyről igy beszél
a nép:
A Vágottkőben — mert ez neve — fénkőt * * nyalva
tündérek laktak e g y k o ro n : kincset öriztenek. N agy vasajtó
zárta őket, m ely hét évben egyszer nyilt csak. Történt e g y
szer: megnyílott a nagy vasajtó s a tündérek el-lementek
játszadozni a patakhoz, hol egy pásztor kecskenyáját furu
lyázva terelte.
Szóba állva a juhászszal ily beszéd keletkezett:
K ik vagytok ti szép kisasszonyok!? M ég mióta
kecskéimet őrizem e völgyben itt, látni soh’sem láttalak!
Mi tündérek vagyunk — feleltek ők. — És ki vagy
te? Mondd nekünk!
*
E g y kis jóa karatta l m e g é rth e tjü k , h o g y szerin te Nagy Sándor az, ki a
gy u la fe h é rv á ri várkap u n lá th a tó I II . Károly m a gya r királyt á b rá zo ló lo vas sz o 
borra ült. A Ducipál história pedig v a ló szín ű le g ú g y keletkezett, h o g y k é p zelm e
Decebált felü ltette Bucephalusra ; ez p edig, m ert n em szokott h o zzá , ú gy vetette
le m agáról, h o g y kitö rt keze, lába D e ce b á ln ak s le tt b elő le Ducipál.
** F énkő = fen ő k ő , m e ly e t a kaszás h asznál.
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— Kecskéket őrizek, szegény pakulár* vagyok.
— N o, ha szegény pakulár vagy, látod azt a nagy
vasajtót, nyitva van még, nyitva is lesz, ott lakunk mi, kin
cset őrzünk, menj be abba s annyi kincset hozz ki onnan,
mennvit elbírsz, de csak egyszer!
jól jegyezd m eg!
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A kincsszomjas ember el-bem ent s tarisznyáját megtömte
jól, de mert telhetetlen volt a lelke, újra visszatért, reázárult
a nagy vasajtó s örökre ott maradt.
lm ’ a nép igazságérzete! A Dinom -Dánom országba csak
úgy könnyű szerrel bejutni nem lehet s ha van talán esély,
h o gy Eldorádó fogadja a dologtalant, a nép igazságérzete a
hőst önönmaga hibáival buktatja el a cél előtt.
* oláh szó — juhpásztor.

iy o
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A szoros szájáig ily hangulat vezet.
Előttünk zárva látszik az út, két oldalról pedig magasba
nyúló sziklafal emelkedik, menekvés hátra van csupán; de a
szomjas lélek mégis előre tör, mert az őrs, a szem immár
megvesztegettetett. A z égbe nyúló sziklaszálak fantasztikus
alakzata lelkeinket fogva tartva, bűvös erővel hat reánk.
A szédítő magasban, hol szédehg a szem, ha feltekint,
pásztorfiuk őrzik marháikat s ha a vásottság e g y -e g y kavi
csot a mélybe dobna le, égzengéshez hasonló zaj hulláma
tölti be az űrt s a lent járó utas m egrettenve húzódik el
eg y sziklafal alá, h o gy élte roncsát megmenthesse így. O tt
a patak szükebbé lesz, sziklák közé szorul s tovább halad
nunk már-már nem lehet, mert az utat örvény nyelte el. De
im ’ a szikla oldalában, mintha lábnyom volna látható! V aló
ban lábnyom az, mely kivájta a követ. Arra lépve áthalad
hatunk e szédítös örvény fölött, hogy odább haladva az ég
felé tekintve fel, fölülről fogjon el a szédülés.
Itt pár ölnyi szélesség csupán s mindössze néhányszor
hosszabb az útvonal, amely határt szab most látásunknak.
Tem plom szentélye ez: keskeny, rövid, 400 méternyi m ély
ü re g ! Köröskörül csupán csak szikla látható. Szemünk az
égre néz s Istent keres. Keblünket a fenség borzongató érzése
fogja el, miségünk szemernyi voltát kétségbeesve látjuk itt.
A sziklamélyedésekben e g y -e g y bagoly huhog, a csúptetőn
vércsék ijesztő hangja szól s fejünk fölött, ahol az égnek
csak kis, rövid, keskeny szalagja néz reánk, prédára vágyó
lomha saskesely kering.
Borzongató a tájék itt, gyerünk odább, hol szelidebb
égboltozat hajol reánk.
Tovább haladva egy, több száz méter magas, merőben
függélyes fal kelti fel csodálatunk; ott pedig orgonasípok
módjára égbenyuló sziklatömbök dacolnak az ég villámival.
Mellettük merész magasban három kőóriás — az ég, ha
tudja, h ogy mióta -— • koronát tartva áll, tán h o gy fölavas
sák vele a jövendő sziklakirályt. A Bajkacsür is ott mered
az ég felé, de benne csak a szél s vihar csépel és az orkán
szórja a követ.
A gyermekes nép izgatott kedélye itt e helyen kincse
ket keres s bárha róla m eggyőződni volt elég oka, hogy
Dárius a kincseit másutt rejtette el, a hitében él tovább.
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Balra egy patakba nyúló nagy követ mutatnak,
me
lyet bár a víz locsolja, m ég fehérre nem mosott — szájra
kelt a monda ró la : Pásztoriul fenn az ormon kecskéket őri
zett, közülök egy sziklák közé rekedt s h ogy megmentse
ezt, utána ment, de lába megcsúcsott, vérét a szikla nyelte
el, testét a saskeselyü szedte fel.
E g y köomladék van ott ma is, de jaj, ki arra merne
lépni, mert bárha volna élte több is, m eg nem mentne egyet is.
Pár száz lépésnyire odább újabb örvény kereng, neve
D anyilla-tó. A szűk szoros i — 2 ölnyi már csupán, a csen
des, állni látszó víz a sziklához simul s útunk újólag zárva
van. De a merész, ki eddig el hatolt, pár lépést ha lép tovább
a sziklába vájt nyom on, túllépte a veszélyt s jutalmul a jobb
s bal oldalon két várszerü üreg, a Bajkabar lá n g * látható.
A víz színétől mintegy 20 méter magasra, egymástól
kétannyira farkasszemekkel néznek össze. Szájukat m ég a régi
zord idő kettős kőfallal zárta cl, mely megmaradt idáig,
innen a hangzatos vár m ég ma is. E barlangok 100 — 100
lépésnyi mélyre nyúlnak, ott a sziklaház megkeskenyül, sötét
ség borítja be s lábunk alatt forrás fakad, mely visszatérni
kényszerít. Ezt mondhatnák a másról is, m ely túlfelöl nyu
gatra tart. A képzelem azonban hinni véli m ég, h o gy itt
emebben csúszva-m ászva elmehetni messze mélyre, tán T o rockó tájáig s bukkannánk eg y tóra is.
Am int a külseje mutatja, hajdan mindkét üreg erős
ség volt.
A kún sergek portyázó csapatja egykor felkereste ezt a
várat, bevenni mindazáltal nem birá. A monda azt beszéli,
hogy Keme a kún vezér, a bennszorult magyar sereggel
boldogulni máskép nem tudott, éhségpróbára fogta őket s a
kis csapat már-már feladni kényszerült a várat. Alku kezdő
dött. Kem ény feltételt szabott Keme, kívánva összes kincsü
ket s reá a legszebb hat leányt. Elment a hat leány, vivén
a kincseket, hogy megmentsék sokaknak életét; de vitt magá
val rejtve mindenik m ég egy gyilkot is, h ogy boszút álljon
ellenén. De im ! midőn az ellen táborába értek s a vad vezér
*
A k ik irtak e b arlan gró l, azok Balyika, Balika várn a k m o n d ják. E n év
így okvetlen oláh os. A szo m szé d M észkő n és S zen t-M ih á ly fa lvá n p e d ig m a is
éln ek magyar, unitárius Bajkák, kik a m ú lt század b eli Bajkával e g y á gbó l való k ,
azért írtam e n evet én is Bajkán a k ; kü lö n b e n a nép is íg y nevezi.

Torda-hasadék.

előtt Ke m ii, m agyar vezér Ilon húgának bűbájos arca leltünik,
a hódítóból egyszerre hódoló leszen s a bősz vezér rabként
veti magát a lány elé: keresztény hitre tért maga s kereszténynyé lön serge is.
A zó ta háborús időkben biztos mén helye volt e vár az
itt közel lakóknak. A gazdag féltettebb kincseit e várba
hordta fel, a védtelen itt védte életét; Bajka kuruc vezér
guerillaharcait e várüregből folytatá, kiről a barlang is nevet
kapott. És itt e vár körül folyt m ég le annyi harc, omlott
m ég annyi vér, miről a történet mit se tud.
A költő is bejárta ezt a tájt s képzelnie fényénél a múlt
való küzdelmeit regényes képbe * írta le, h ogy azt is tanul
juk megbecsülni, amit Klio m ég fel nem jegyezhetett.
Leszállva innen újra, a patakból százados kő tartja fel
fejét, mutatva az irányt, amelyre utunk elvezet. Ki tudja hány
ezer láb lépett e kőre már, mióta megnyílott e hegy, mert
ki erre jár, csak erre lépve érhet rajta túl. De a megpróbál
tatásoknak ezzel vége van, a fenséges hatást is szelidebb
érzelmek hullámzása váltja fe l: kiértünk a szorosból s egy
szép lapályon, zöld vetéseken pihen szemünk. Pét érd falu
lakói győzedelmeskedtek a természet fe le tt: igába hajtva föl
det és vizet, h ogy búzát adjon az s őröljön ez nekik.
lm ’ itt a kétezer méternyi regényes utunk megszakad,
mögöttünk zárva már a kép s a természet e misztikus m ű
helyébe tekintenünk alig—alig lehet. A pázsitos oldalon ledülve,
m ég egyszer visszanézhetünk s lelkünk gyönyörtől ittasul.
A szoros végén kapu emelkedik — nem emberkéz emelte
azt — a természet müve, kőből alkotva meg. A Bajka vár
lakója felhasználta a természet ez önkénytes ajándokát: a
kőkaput kifúrta, véste, vájta s eltorlaszolta véle önmagát,
h ogy m eg ne ejtse ellensége őt.
A kőkapun a sark helye meglátszik m ég ma is.
És látni ott egy óriást a Bajkabarlangon felül, amint
parancsolón lenéz és őrizi e hegyszorost. Megkérdezém a
föld népét, ha tudja-e e sziklaóriás miért, mióta áll magá
ban ott?
—
Uram
felelte ö — régen, midőn a Bajka vár
ban tündérek laktanak s midőn e várakat ezüst híd kötötte
* «Egy az Isten» c. örökb ecsű regén yében .
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össze, amelyen egyböl-m ásba jártak át, a tündérek közül
egy bár ez tiltva volt neki — szerelmeteskedett eg y
pásztoriíjuval s büntetéséül örökre érzéketlenné leve, szoborrá,
sziklakövé változott.
Ha szomjazunk, a jámbor földmíves az áhítatnak hang
ján mondja el, h ogy midőn Szent László hajdan itt kunok
kal vitt csatát, szomjas lön ö és serge is, de mert akkor
vizet m ég nem talált, a tikkadságról e g y fa árnyékába ült
s csákóját a földre téve le, azon szent helyen * hármas vízü
forrás fakadt, tiszta gyö n gy, amelyből szomjunk oltható.
Megihletödve hallgatám a népnek egyszerű fiát, amint
gondolkodásának naiv világa felderül s amint a romlatlan
kedély érzelmével — úgy miként adák neki az istenek —
magasztalásra kel a nagynak szellemeért.
Ha eddig eljutottunk, búcsút inthetünk a völgynek s
tartsunk most a hegyre tel.
M egmondani bajos lehet, hogy melyik hegytetőn, nyugatfelől vagy ellenoldalon, láthatni-e szebbet, többet. Mert
egy napon mindkét tetőre érnünk nincs idő, induljunk keletre
fel, az út emerre kevésbbé testtörő, mint szembe véle nyu
gaton, ahol a tüskén, bokrokon s mohos kövön csak edzett
lábbal mászhatunk.
Másfél órai kúszás után a hegytetőn vagyunk, ahonnan
Erdély belsejébe s Biharba messze láthatunk: S%eben, Brassó
havasai s a Ré^-hegyeknek ormai tisztán megláthatok. De
im ’ a m íg szemünk a messze tájakon kalandoz, alattunk
tátong borzadályos mély üreg s erünkben fagyni indul már
a vér, oly hideg borzongatón félelmes itt e hely. 400 mé
terre lent ezüst habot höm pölygető, fékevesztett víz rohan.
A túlsó oldalon lépten-nyomon e g y -e g y üreg szájtátva néz
reánk, mintha mondaná: miért e bámulás? nincs m ég ok
reá elég! ha rejtekembe jőnétek, akkor volna mit csodál
notok.
A z innenső oldalon a Kéményseprő üregre bukkanunk.
A nép azt hitte szentül, némelyik most is azt hiszi, h ogy
Dárius a kincskirály e sziklákba rejtette kincseit. K iss János,
a vakmerő kéményseprő a kincseket hogy kiszedje onnan
*
Azon a szent helyen, n em az első értelm ében v ee n d ő a szent szó, h a n em
népen ott«. «épen azon a helyen), értelem ben .
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(még gondolatnak is m erész!) kötéllel bocsátkozott a mélybe
le, de ott rekedve, ott hala.*
A sziklatömbökön, melyek között a vakmerő lement,
ma elszórtan áll e g y -e g y szál fenyő s a szél szeszélye ját
szik véle. A nép hitében rozmaringbokor az. A nagy király,
midőn átugorta ezt az űrt, a lendülettől hátra dűlve, kalpagja
mellől el—kihullt eg y rozmaringszál, m ely a sziklán m egfogam zott s lett belőle e bokor.
A túlsó oldalon pedig, nyugatfelől a kétkedőknek kedvé
ért ma is mutatják azt a helyet, hol Szent László serege állt,
s hol a lovak lábanyoma mészkövekbe besüppedve, egy k ö nyöknyi mélyre nyúlva, csalódásig hűen, tisztán, -— ma is
épen látható.
A csodás megszabadulás emlékére a helynek király
erdője lett neve s a néphit szerint a szent király oltárt emelt
a hegytetőn. A m ongol horda széthányta azt. Később oláh
papok, kalugerek éltek itt, de mert szabadságharcunk idején
a szent királytól e megjelölt helyen ellenség ütötte föl tanyá
ját : honvédeink el-ki űzték őket szerteszét s a kolostorból
kövön kő nem maradt.
A harci lég lecsendesült, az ellenség fegyvercsörrenése
ma már zajt itt nem üt s a néma táj nyugalmát semmi sem
zavarja, hacsak kirándulók üjongó kedve nem s a nyájat őrző
pásztorok, amint vesződnek nyájaikkal.
*
A K is János esete tén y, a m in t a zt a Magyat Hírmondó is közzé
1780-ban. E kém én ysep rő bátoríttatva a rábeszélő k k ö n n y elm ű tan ácsátó l s elcsábittatva a találh ató kin cs fén yétő l, vasm acskák s kötél segély ével leereszkedett
a kin csekk el telin ek v élt üregbe. O tt v a la h o l ú gy beszorúlt, h o g y seh ogysem
m o zoghatott. A segítségére m en őkn ek, kik h ú zták fö lfelé , a zt kiáltotta voln a :
«Ne h ú zza to k , m ert többen h ú zn ak lefelé!» A felesége h asztalan járt ki é le le m 
m e l h o zzá , m e rt ő fejjel le fe lé lévén , tá p lálékot sem v eh etett m a gá h o z. E tlenszom jan h ét n ap ig kibírta s akkor m egh alt. E z esetet Gyöngyösi János új-tordai
reform átu s pap (kortársa), ki az a lk a lm i v erse lésn ek kedvelője s a honin-form á
nak n a g y m estere volt, n yom ban m egírta, m ely e t érd ekességén él fogva s a k ö z
vetlen ebb m e gg y ő zé s okáért ide iktatok :
T o rd a felett e g y h e g y h asad o tt m eg. E z e g y b izon yos jegy
T é g e d e t a n ev e zett kin cskam arára vezet.
K e sk e n y ü re g m élyen v a g y o n itt. O d a közbe kevélyen ,
(H ogy n em félti fo g á t!) K is lebocsátja m agát.
O stob a bátorság ! H a rm in ck étö ln y i s z o ro s s á g ;
N a g y d o lo g addig elé elvereked n i belé ;
T éto v a ford ulván s az ü re g d erekára szoru lván ,
H ét n ap o kig n yom o ro g, sir szem e, kön yve csorog.
S zo m ju h o zá s, é h ség m egö lék. Ó h , kínos e g é sz s é g !
M elyn e k alatta h a lá l rést az ö lésre talál.

tette
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A lejtő déli oldalán szelidülni kezd az átmenet s a ter
méketlen mészalapzatot kövér humus takarja be, amelyből
felnövelkedett több század év előtt a Király-erdője. Ez erdő,
miként diadém a fej körül, borítja be a hegy homlokzatát.
A szeszélyes alkotású hegy m ég egyszer megpróbálkozik, hogy
az erdő sűrűjéből kitörje ö n m agát: s végső erőjét megfeszítve,
egy megkapó szegélyt mutat s eg y kiálló éles párkányzatban
halad m ég messzire, de mert erője elfogyott, megadja ön
m agát: több öl magasból alá bukik s az erdő iái ellepik.
Miként a természetnek e szeszélyes gyerm eke fantaszti
kus játékában kimerülvén, völgybe ér és m egpihen: akként
pihenni v á g y ’ az ember is, mert kifáradott a lélek s törődött
már a test.
De vissza m ég se térjünk addig, m íg fel nem keressük
a ritka szépségű Saxifraga Rochelianát, az Ephedra M onostachiát s h ogy többeket ne m ondjak: a Ferula Sadler innál
s vigyük emlékként otthonunkba, mert ily növények csak
Dalmatiának tengerpartjain s az Uralhegy lejtőin találhatók.
És mondjuk el a többit is: miért keressük fel e hegy
szorost.
Istent, ki nem tanult ismerni, va g y elfeledte tán, e
helyre jöjjön el s hatalmas alkotásait szemlélvén, önmagába
té r : keblében érez dobbanást s e dobbanásban ott van Istene.
Lelkünk, ha szenvedett sokat s komorság rabja lett, s ha tán
legszebb érzelmeink helyét ridegség foglalta el, zarándokol
junk el ide, ahol a szívben érzelem kél s magunkkal itt kibékélünk. Ha gyö n ge testet hord a lélek s vonszolni már
kifáradott, e helyre hozza el, ahol a tiszta lég s a tiszta víz
megedzi annak izmait s éltet újat önt belé. A turista is, ki
teste s lelke mérlegét fenntartani s a m eglevő erőt fokozni
célul tűzte ki — keresse fel e hegyszorost, ahol kitágul a
tüdő s acélos lesz a láb s a kar. Á természettudós szobáját
hagyja el s a föld csodás alakzatát, a kőzetek nemét, az
ásványok s a ritka szép növények ezernyi válfaját itt kutassá
fel. A rege-, s mondakedvelö, kit érdekel a nép, amint ez
naiv hitében megnyilatkozik, ereszkedjék e mélybe le s kerül
jön túl a bércre fe l: útjában annyi kincset felfedez, amennyit
DáriuS Sem rejte el.
Borbély Sándor.
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Anglia leghatalmasabb gyarmata, melyre az egész szi
getország virágzása alapítva van, India, ez a háromszögű
óriási félsziget, melynek lakói oly sokat élveznek ma azért,
hogy az anya- (jobban mondva m ostohaanya)-ország jólét
ben élhessen és a nemzetek versengő nagy kockajátékában
olyan játékos legyen, aki — n y e r . . . Anglia sorsa Indiától
függ s épp ez a magyarázata annak, h ogy a hármas király
ság olyan féltékenyen néz farkasszemet a Himalája vonalán
legfőbb ázsiai versenytársával, Oroszországgal. E gy pillantást
kell vetnünk a legújabb térképekre és be a politika kulisszái
közé, hogy láthassuk, mikép közeledik karjaival India felé a
népek kapzsi északi réme, megfojtással fenyegetve Angliát,
támadva ott, ahol legjobban sebezhető: ázsiai gyarmatá
ban . . . N yugat felől az iráni fensíkon vetette m eg a lábát
O roszország, kereskedelmi szerződést kötve a sahhal, akinek
országán át vasutat szándékozik építeni a Perzsa-öbölig.
A lig ocsúdott föl Anglia meglepetéséből, O roszország már
Afganisztánnal kacérkodott, melynek fővárosa a Kabul folyó
völgyében nyitott kapu az öt folyó, a Pendsab vidékére.
Miután a legközelebbi években Anglia lépésről-lépésre veszí
tette a tért úgy a sah, mint az emir udvarában, föladta a
sterlingek harcát a guruló rubelekkel szemben és föerejét
arra fordította, h ogy India északnyugati határait lázasan m eg
erősítse. •— Ekkor jött a hire, hogy O roszország Tibetre is
szemet vetett. Nem nehéz kitalálni, milyen érdekek szálait
bogozták itt a szentpétervári diplomaták. Azért van szüksé
gük Tibetre, erre a Magyarországnál hétszerte nagyobb,
terméketlen lensíkra, mely oly magasan fekszik a tenger
színe fölött, mintha egym ás tetejébe két Lom nici-csúcsot
állítanának, mert ha kitolhatják szibériai határaikat a Hima
lájáig, 2500 kilométeres vonalon nyugtalaníthatnák vetélytársukat. Innen a délre nyiló szorosokban és hágókon jó
formán csak egy macska ugrás lenne India.
A brit külső politika sokkal élesebben figyeli az ese
ményeket, sem hogy ezzel korán tisztába ne jött volna. Be
látta, h o gy erélyes akcióra van szükség, de mielőtt valami
elhatározóba fogott volna, gondoskodott róla, h ogy másutt
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kösse le ellenfele erejét. Ezért szította lángra a mandzsu
kérdés parazsát s bátran állíthatjuk, hogy a most folyó
háború, melyben Anglia suttyomban Japánországot támogatja,
tulajdonkép Indiáért folyik és az a sok elvérző piros képű
katonagyerek, akit sápadt-fehérre csókol a halál angyala,
tulajdonképen azért leheli ki a lelkét a harcmezőn, h ogy
elbillentse jobb, vagy balfelé azt a kérdést: «Kié legyen
India»?! •— Miután a háború előkészített terve oly pompá
san bevált, a szabadabban lélegző szigetország parallel a
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háborús eseményekkel, Jounghusband ezredes vezetésével
katonai expedíciót küldött Tibetbe, a Nepál és Bután orszá
gok közti hegyi ösvényen, h ogy végre-valahára utat nyisson
magának Lassúd felé, ahol a tibeti főpap-uralkodó, a Daláj—
Láma székel. — Eleinte ú gy ment a dolog, mint a karika
csapás. O roszország hasztalan tiltakozott, súlyt nem adhatott
a szavának, mert a háború teljesen lekötötte erejét. A tibeti
katonaság pedig mód nélkül g y á v a ; egy szakasz angol elől
a bennszülött katonaság több százada puskalövés nélkül hát
rált a főváros felé. Miután a dolgok idáig fejlődtek, eg y
szerre csak beleszólt a játékba maga a zordon természet,
H a n k ó : Universum.
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Tibet leghübb szövetségese. A z égbe meredő Himalája déli
falánál, ami Körösi Csorna Sándorunk dardzselingi sírhelyén
túl, elhagyott ősi vadonba érkezett Jounghusband ezredes
300 főnyi csapata, oda, ahol ma egy zárkózott hegyi nép,
a radtok törzse lakik. Fölülről az ösvényt szegélyező erdős
magaslatokról itt is, ott is e g y -e g y kiváncsi hegylakó leste
bámuló szemekkel a katonákat, akik lármájukkal fölverték a
sziklás rengetegek sejtelmes csöndjét. A z útnak egy kanya
rulatánál sovány, rongyos, ősz aggastyánt talált szembe az
expedíció, aki ég felé tárva karjait, raót nyelven így intette
a katon ákat:
N e menjetek tovább, sápadt idegenek ti, észak fe lé !
A z amott a hegyek szellemének országa, aki rettenetes halál
lal pusztít el benneteket, ha földére merészeltek lépni. És az
ösvény soha nem szűnő emelkedéssel visz az égig, egész a
szellem trónusáig és onnan senki sem tért m ég vissza. . .
Higyjetek nekem és forduljatok arra, a merről jöttetek.
A katonák m osolyogták a furcsa öreget, félre tolták az
útból és mentek tovább a megkezdett úton. Azonban a
rongyos öreg pátriárka jó prófétának bizonyult. M ég jófor
mán Tibet pitvarában van a Jounghusband csapata és máris
elviselhetetlen fáradalmakkal kell küzdeniük a katonáknak,
melyekről érdekes leleplezéseket közöl most e g y berlini né
met újság. A cikkely szerint a Tibetbe küldött expedíciónak
rendkívül sokat kell szenvednie a hidegtől.
Posszéban (Jelapla tartomány), Kumbiban, Fort-Fáriban,
Tunában örökös hó és jég környezi a csapatokat. Kumbiban
a tisztek közös sátra eg y sziklaverem fölébe van építve,
mindamellett oly tűrhetetlen itt is a hideg, h ogy a tisztek,
a sarkutazók módjára, szőrmezsákokban szorosan egym ás
mellett alszanak, gondosan betakarva kezüket és lábukat
m ég külön meleg pokrócokkal, mert máskép a m egfagyás
veszedelmének tennék ki magukat. Reggel nagy íöladat a
teát megfőzni a yak-trágya bűzös füstü tüzénél s ha törté
netesen a kiosztással egy kicsit vesztegelnek, az imént még
gő zö lgő folyadékot vékony jégkéreg futja be. Hajnalonkint
keleti szél kerekedik, melynek fagyasztó lehelete a velőkig
hat, s amely finom kristályos port kerget a szembe, a léleg
zőcsőbe és a ruhákba. A szegény, elgyötört embereknek az
egész testük viszketni kezd, mintha ezer fullánk csípné őket.
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Akinek zsebében pénz, vagy fémtárgy van, a nagy hidegben
égető fájdalmat érez, mintha tüzes vas volna a bőrén.
A fegyvert is lehetetlen ilyenkor a kézbe fogni. — K özel a
mostani táborhelyhez, az ősrégi Fort-Fáriban egy rakás el
hagyott kunyhó kínálkozott lakóhelyül, de a századok óta
fölhalmozódott hulladék és szemét o ly dögletes bűzt árasz
tottak, h o g y a katonák inkább a fagyoskodó sátoréletet

TIBETI
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választották. A teherhordó állatok, melyek követték az expe
díciót, szintén nem bírták soká ezt az éghajlatot. A vak-o k
• és tevék elhullottak s csak a gayalok ellenálló képességén
•
nem foghat semmi. Egyszerűen bámulatos, amit ezek az álla
tok kibírnak. «Egy gayal, irja a helyszínéről Newman Hen
rik, egy kalkuttai angol lap tudósítója, éjszakai menetelés
közben elcsúszott és az út melletti szakadékba zuhant.
A tisztek az állatot elveszettnek hitték, de a hátára kötött
kétszersültért másnap néhány embert küldtek vissza, akik
12*

i 8o

A tibeti expedíció viszontagságai.

legnagyobb meglepetésükre a gayalt egy tóba fagyva talál
ták, melynek jegét a zuhanó hatalmas állat keresztül törte
volt. A z állat úgyszólván a jégbe fagyott, csupán a feje lát
szott ki. M ég élt és hatalmasan erőlködött, hogy jégbörtönéböl megszabaduljon. A z ezredes rendeletére nyomban csá
kányokat hoztak és a tó jegét feltörték az állat körül.
A gayal ezután a maga erejéből a partra vergődött, miután
va g y tizenöt órát töltött a vízben és jégben s másnap —
már ismét hordta a rárakott terh et!
H ogy az ázsiai sakkpártiban ki lesz az ügyesebb játé
kos, azt előre tudni nem lehet, de ha a siker istenasszonya
Angliára fog m osolyogni, abban része lesz a gayalnak,
ennek a hatalmas, türelmes, szelidnézésü igavonónak is,
mert ez állat nélkül a mostani tibeti expedíciónak kudarccal
kellett volna meghátrálnia.
serényi Gusztáv.

A TEHERHORDÓ

YAK.

északi nyúlványain terül el. Ez a nagy és mindeddig ki
fürkészhetetlen birodalom, mely csaknem hétszer akkora, mint
M agyarország, máridestova egyszázada izgatja a nyugati müveit
népek fantáziáját. Ez az oka annak, h ogy a múlt század folyamán
a földrajzi kutatók egész légiója ostromolta ezt a titkokkal
teljes birodalmat, de úgyszólván eredménytelenül. A legelsők
közt is, akik be tudtak lopódzni ebbe a levegömentesen el
zárt országba és ott huzamosabb ideig tartózkodtak, az első
ség egy magyar embert illet, Körösi Csorna Sándort, aki
1823— -30-ban Ladabban végezett nyelvészeti tanulmányokat.
A későbbi utazók, mint M anning Tamás, Hite és Gabet,
akik 1 846-ban elsajátították a tibeti tájszólást és álöltözetet
vettek magukra, alig jutottak száz kilométerre a határon belül.
A behatolás mind sűrűbben ismétlődő kísérletei még foko
zottabb éberségre bírták Kelet egyházi államát.
A z első utazó, aki európai megbízással haladt el Lasszaig,
a «Szent város»-ig, ahol a budhisták pápája, a Dalai Láma
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él, Ovché Narzpnnof volt, aki a cár parancsára indúlt útnak
és tapasztalatairól írásban és fényképekben számolt be. T őle
hoztuk az első biztos híradást Tibetről és a Láma reziden
ciájáról, amely a várostól keletre rendetlen töm ege az egymás
hegyibe épített palotáknak és citadelláknak. Lasszának ez a
Vatikánja, M a r-b o -R i megszentelt hegyén 3630 méter ma
gasan fekszik a tenger színe fölött és mered komoran az ég
felé, mint egy megkövesedett tiltakozás a betolakodó idegenek
átkos kulturája ellen. Pótalát, a rezidenciát kolostorok övezik,
amelyekben sok ezer ifjút nevel a szerzetesek sokasága, akik
a teológiára és az orvostanra fektetik a fősúlyt. A város életét
idönkint 10,000 főnyi zarándok-csapatok pezsdítik föl. A val
lásosság eme rajongói mikor messziről megpillantják Lassza
templomait és aranyozott kupoláit, leborulnak a földre és a
legképtelenebb mozdulatokkal hason csúszva háromszor egy
másután kerülik meg a város húsz kilométeres kerületét, mi
előtt sarujokkal illetnék a város porát. «Ez a hatvan kilomé
teres vezeklö-út — írja O vché Narzonnof — kész merénylet
az ember ereje ellen.»
Lassza nem csupán vallási középpont, hanem K özépÁzsiának egyik legjelentősebb kereskedő városa is. A kínaiak,
hinduk és nepálok itt cserélik ki árúikat. A z utakon, melyek
a budhista Rómából kivezetnek a környező falvak felé, teher
hordó asszonyokat lehet találni lépten-nyom on, akik háti batyújokban eladásra szánt dolgokat cipelnek Lasszába. Politikai
lag Tibet Kina fönhatósága alatt áll, de a Nap fiának egész
szuverén itását egy gyön ge helyőrség képviseli gyáva kinai
katonákból a Dja-chi-Tau-erődben, mely Lassza északi végé
ben emeskedik. A z angolok 1 8 1 6-ban vetettek először szemet
Tibetre, melyet India védövárának lehet tekinteni magas
hegyeivel és áthághatatlan szakadékaival. A mostani katonai
ekszpedició, mely négy héttel ezelőtt a 300 főnyi angol
csapat kezébe juttatta a Kambadjanga erősséget, utat nyitott
Angliának a Himalája hótetöin át Tibet belsejébe és remél
hetőleg világot fog vetni a Láma elszigetelt birodalmára.
Serényi Gusztáv.
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Kassára, Felső-M agyarországnak e sok tekintetben ne
vezetes városába utaztunk, hogy innen nemcsak az ország,
nemcsak Európa, de az egész világ egyik természeti csodá
jához, a ránki időszakosan szökő, ásványos vizű árte'zi for
ráshoz kiránduljunk. S ha semmi másért, mint ezért utaztunk
fel Budapestről, fáradtságunk m eg lesz jutalmazva, mert e for
rás szökése oly szép, oly fenséges, aminönél szebb látványt
a legélénkebb fantázia sem bír magának íesteni.
A 404 méternyire fúrt ártézi forrásnak a föld felszíné
től mintegy fél méternyire kiálló széles vascsövében m oz
dulatlanul áll a savanyúvíz tükre körülbelül nyolc órán át.
Egyszerre fölszabadulván a földalatti manók, apró szénsav
buborékok alakjában kezdenek sisteregni s rezgő mozgásba
hozzák a csőben levő víz sima tükrét.
De alig h ogy figyelmesekké lettünk e változásra, ugyan
ezen víz máris forrni látszik az óriási mennyiségben elszálló
szénsavtól háborgatva, úgy, mintha az alvilág minden melege
rajta keresztül akarna kitörni; — még nehány másodperc s
egy-két cseber víznek nagy rohammal való kiömlése után,
ember vastagságú, tajtékzó, hófehér vízoszlopot látunk mint
egy 18 méternyi magasra felszökelni, mely fent oldott kévéd
ként foszlik szét, h ogy foszlányai részben kaleidoszkópszerüleg
változó legfantasztikusabb alakokban, részben milliónyi g yö n g y
és hópehely alakjában siessenek vissza az anyaföld keblére,
mely őket csak az imént oly haragosan kilökte magából.
E fenséges tüneményt nem lehet leírni s nincs ecset,
mely azt hiven lefesthetné.
M ég hét perc, s a föld haragjának vége. Bámulatunk
tárgya hirtelen fogy, de mire fogyását észrevesszük, el is tűnt
már vascsövében száz méternyi mélységben, a honnan csak
órák múlva emelkedik csendesen, észrevétlenül, mintha szégyelné magát, hogy ily erőszakosan bántak vele. Ezen roha
mos, nyolc óránként ismétlődő kitöréseket itt a túlságos
mennyiségben összegyűlt szénsav okozza. A víz hőmérsékle
tét, saját mérésem szerint, kitörés alatt 20 C. fokig láttam
emelkedni.
A kitörések régebben ritkábbak v o lta k ; átlag kettő volt
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naponként, de sokkal magasabbra mentek. Megtörtént, hogy
60 méter magasra is felszökött. Ma rendszerint háromszor tör
ki naponként s ritkán m egy fel 18 méternyinél magasabbra.

A révi cseppkőbarlang.
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Időszakait pontosan megtartja; s m ég azon angol ked
véért sem lehetett öt megereszteni, ki közvetlenül a kitörés
után érkezvén ide, nem akart várni s fizetni akart, csakhogy
rögtön láthassa a kitörést. A zt hitte talán, h ogy Versaillesben van.
A z ekként napfényre került víz savanyú vasas s a fürdő
felső M agyarországon, már e csodaforrás fúrása előtt is jó
hírnévnek örvendett. A kincstár, melynek tulajdona, újabban
modernebb épületeket is állíttatott ide, de a berendezésben
még sok kívánni való van.
Dr. Chyxer Kornél.

A RÉVI CSEPPKŐBARLANG.

A múlt év december havában Handcl M Á V . pályafel
vigyázó, ki mellesleg kutató, kereső turista, arra lett figyel
messé, hogy a révi szorosban, a Sebes-Körösbe vízesés
alakjában alázuhanó bőséges vizű patak, onnan pár száz
lépésnyire, hatalmas sziklafal alól tör elő, mintha a föld méhéből fakadna. Elgondolkozott a feltűnő jelenségen s elhatározta,
h o gy
dinamitrobbantással megtágítja a sziklafal keskeny
nyílását, hogy a patak keletkezése felöl tájékozást nyerjen.
Nyom ban írt Aradra, C\árán Gyula menyházai birtokosnak,
aki szenvedélyes turista, s ki az egész királyhágói hegységben
otthonos — akit az oláh nép is ajkára vett már, mert évek
óta «Olcsásza hercegének» hívja — s felkérte, jönne a hely
színére s kutatnának együtt a titokzatos sziklák m ögött.
Czárán e hírre nyomban odautazott, megejtették ketten
az első robbantásokat s feltárult előttük a révi barlang atri—
uma s ismételt kutatás után a további belterületek s cseppkő
és egyéb alakulatok varázslatos világa.
A zóta Czárán Gyula fáradhatatlan áldozatkészséggel és
nagy szakértelemmel kényelmes turista-ösvényt készíttetett a
nehezen megközelíthető barlanghoz, serpentinákkal s — amint
egyik képünk mutatja — a sziklák világában elmésen és
merészen alkalmazott lépcsözetekkel. A z erdőségben minden
lépten-nyomon vörös-fehér olajfestékkel megjelölt szálfák
jelzik az utat, úgy, hogy a barlangig jutás ma már — bárha
meredek volta miatt fárasztó — szinte kényelmesnek m ond

1 86

A révi cseppkőbarlang.

ható. Ennél vadregényesebb, de amellett szebb és kedve
sebb háromnegyedórai út ritkán jut a turistának osztályrészül.
Mindkét oldalt kopár és meredek sziklafalak. Alattuk a
keskeny völgyben csak a vasúti sínpárnak és a Sebes-Körös
vadul rohanó árjának van szűkös helye; a sziklákat övező,
rügyezésben levő erdőségek pedig március idusán, mikor ott
jártunk, már is tele voltak hangos madárdallal, milliárdnyi
hóvirággal, a téli avaron keresztültörő lila kökörcsinnel,
ibolyákkal és melegen ragyogó napfénnyel. . . E gyütt ünne
pelte velünk a szabad nagy természet is a magyar szabad
ság elévülhetlen, dicsőséges ünnepét!
*
A barlang bejáratát az onnan kifolyó kristálytiszta patak
medre képezi. M integy ötven lépést kellett két-három lábnyi
mély vízben gázolnunk, m íg a torkolat annyira tágult, hogy
szárazföldet, illetőleg sziklát érhettünk. A barlang további
iránya innen több méternyi emelkedéssel felfelé halad, s
hatalmas sziklafalakkal szegélyezett kisebb-nagyobb, helyen
ként igen magas boltívü tágabb helyiségeken vezet át.
Mindjárt az elején a «sárkányok»-nak elnevezett ragyogó
fehérségü kettős sziklaalakulat ragadja m eg az ember figyel
mét, amelyek élesen válnak ki a többi komor, sötétalapú
sziklafalaktól, amelyeknek kékes alapszíne a mesterséges
megvilágítás módja és mértéke szerint a legkülönbözőbb
árnyalatokban változik.
T ovább menvén, hol szükebb, hol tágasabb szorosokon,
olykor csak a patak kiszélesedő medrének gázlóin át elérjük
az «Oltárt».
Két színes oszlop között egy «tabernaculum»-szerű
kőlap adja m eg e szép résznek az oltárszerü jelleget. A z
oszlopok sárgás-vörösesek, ami ehelyütt, de a barlang sok
más részében is arra vall, h ogy a sziklák falain alácsurgó
víznek vastartalmúnak kell lennie.
Innen a barlang jobbra kanyarodik s csakhamar egy
felfelé húzódó magas boltozati] részben, jobbra-balra önálló
szikladarabok emelkednek ki az alapszintről s elnevezésüknek
megfelelően csakugyan «K álváriára» emlékeztetnek.
E több ölnyi magaslatról, úttalan sziklákon keresztül,
amelyek alatt a patak mintegy mély katlanba jutva, állóvíz-
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szerű reservoir-t, mondjuk, kisebb tavat képez, csak a leg
nagyobb elövigyázattal ereszkedhettünk alá.
A sekélyebb részeiben átlátszó víznek a színe itt sötét
smaragdzöld s mélysége 4 — 5 méter. Néhány szikláról-
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sziklára fektetett, az embersúly alatt m eg-m eghajló hosszú,
vékony deszka képezi itt a nagyon is problematikus bizton
ságú, ideiglenes padlót, amelyeken egyszerre csak egyenként,
balancirozva hatolhattunk át; m íg élő ellensúlyképpen a két
végen hűséges oláh csatlósaink álltak s őrködtek reánk
csáklyákkal és kötelekkel.
E g y balrakanyarodással ahhoz a göm bölyű szikladom
borulathoz, mondjuk, kődudorodáshoz vezet az ösvény —
ha ugyan az úttal an irányt, melyet követtünk, ösvénynek
nevezhetjük — • amelyet a barlang feltalálói «Földgömbnek»
kereszteltek el.
Fölöttébb érdekes, sőt m egkapó e szikla felületének ezer
hajszálvonalnyi repedezettsége, amelyet sima patinával vont
be az az egyenletes finom vízfátyol, am ely sajátos ellentét
képpen szinte leheletszerű permetezéssel íüröszti állandóan e
kőkolosszust!
Innen kezdve a barlang egy hosszú szorosba szűkül
öS'ze, ahol már typikus cseppkőalakulatok vannak.
Eocen-szerü képződések csodás világa tárul itt elénk.
Ellentétben a barlang előző részeiben tapasztaltakkal, ahol a
cseppkövek ritkábbak, de szokatlan terjedelműek, helyenként
majdnem embernagyságúak; itt levő alakzataik sűrűk és subtilisek, mintha mindmegannyi szál gyertyák volnának, melyek
nek végén a megtelő kristálytiszta vízcseppek — a rájok
vetített erős fényben — gyémántszemekként világítanának.
Sajnos, itt már oly keskeny a sziklafalak között a tér,
h o g y csónakon sem lehet átjutni; az egyedül lehetséges út:
a patak medre pedig ehelyütt több méternyi mély.
E gyik társunk végigfeküdt a csónakban s erős acetylenreflektorral elég messze bevilágított. G yönyörűséggel konsta
tálta, h ogy alabastromfehérségü cseppkövekben gazdag falakkal
szegélyezett kisebb tó képezi a barlang folytatását; míg
arrább kihamvadt kohósalak fényüek s több színben játszók
az oldalfalak s a háttérben a megkapó látképet e g y fehér
csipkefüggönyszerü fal zárja be.
Rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdenünk, h ogy
azt a kevés felvételt is tehessük, amiket képeinkben bem u
tatunk. Lehetetlen helyeken kellett apparátusainkat átjuttatni
s főleg mesterség volt állványainkat a sziklás szűk helyeken
ú gy megtámasztanunk, h ogy a gépeket reáerősíthessük.
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A megcsúszásnak, a vízbeesésnek, az összezúzásnak folytonos
veszélyében forogtak összes eszközeink 's nem egyszer m eg
is sérültek.
Legelső felvételünk, a csónakos kép, teljesen sikerült,
mert ez volt az első. Ellenben a többi a magnesium okozta
erős füst miatt eg ytö l-egyig használhatatlanoknak bizonyul
tak ; csak annyiban szolgáltak alapul az erősen fátyolos negativákon áttörő körvonalak, hogy kitűnő müvész-útitársunk,
Tull Ödön, azok segélyével később emlékezetből rajzolhatta
m eg a természethez híven sikerült tus-képeit.
A barlang temperaturája mérsékelten m eleg volt, sőt a
víz is, holott az, az ottani nép állítása szerint, nyáron jég
hidegen tör elő a sziklafalak alól. A lig, hogy feltáratott a
barlang, a néphit máris babonát fűz hozzá; azt tartják, hogy
«nem jó a vizéből inni, mert nagyon hamar megéhezik az
ember tőle».
Figyelm es kutatás után megállapítottuk, h ogy a barlang
belsejében sem flórának, sem faunának semmi nyom a nin
csen. A bővizű patakban néhány órai ott tartózkodásunk
alatt — legalább is a sekélyebb részében — sem halat, sem
békát, bogarat vagy más élőlényt nem találtunk; ellenben
a sziklafalak és üregek régióiból egy egész denevérhadat
riasztottunk fel, amely szegény eszeveszetten szállongott foly
ton körülöttünk,7 nem egyszer
belénk is ütközvén a fel-felÖJ
csapó erős acetylen- és magnesiumfény hatása alatt, am elylyel olyan félelmesen zavartuk m eg a komor, néma biro
dalmukat.
A révi barlangnak eddig feltárt bejárható része alig
lesz hosszabb 500— 601) méternél, de kétséget nem szenved,
h o gy jóval tovább terjed, mert azon pontról, amelyet csó
nakos képünk mutat, a reflektor fényében tisztán kivehettük,
h o gy további sziklafolyosószerü nyílások torkolnak a tóba,
amelyeken át, ki tudja mennyire lehetne beljebb hatolni?!
Különben határozott hitünk az is, h o gy miképpen az
aggteleki barlang, úgy ez is, minden valószínűség szerint,
m érföldekre terjed. Nevezetesen sok azon a vidéken az el
vesző s a hirtelen felbuggyanó patak, amikre mindeddig
nem vetettek ügyet. Már csak azért sem, meri azok több
nyire kívül esnek a jártabb helyeken. Títfalu határában is
van egy barlang, R év-hez 8— 10 kilométernyire, amelynek
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szintén van patakja. Mióta a révi barlangot fölfedezték, több
ízben tettek kísérletet, h ogy vájjon a Tízfalun bedobott tár
gyakat a víz nem hozza-e el a révi barlangon keresztül a
Sebes-Körösbe ? Sikertelen maradt minden próba, mikor eg y
szer, szinte véletlenül jöttek rá, h ogy egy csomó kenderpozdorját, amelyet régebben dobtak a tízfalusi vízbe, a révi
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barlang patakja szépen áthozott. Tehát kétségtelen, hogy a
tízfalusi elvesző ár azonos a hegy méhét átfutó révi bar
langbeli patakkal! Viszont valószínű, h ogy medrében sok az
akadály, amelyek miatt a többi, próbára bevetett s útközben
felakadt tárgy ki nem jöhetett.
A z innen ugyancsak nem messzire eső kies Jád völ
gyében hasonlóképpen van ilyen titokzatos patak Csernobil-

192

A szovátai forró sóstavakról.

ián, amelyik eg y sziklaüregből tör elő s olyan vízből, hogy
egy nagy malmot hajt, anélkül, h o gy a víz voltaképeni
eredetéről bárki is csak a leghalványabb sejtelemmel bírna.
Ezenfelül
Vársonkolyos község szomszédságában, a
M isit völgyében, amely más irányban szintén tíz kilométer
nyire fekszik R év-töl, egy másik, eddig teljesen át nem
kutatott barlang is van, melyet B iró Lajos, nagy természet
tudósunk, néhány évvel Austráliába utazása előtt fedezett fel.
E barlangnak az a ritka nevezetessége, h ogy az abban
élő rovarok és bogarak vakok, mely sajátszerü jelenség tanul
mányozására évente több és több természettudós jön oda
messze-földről, különösen Németországból.
Utóbb Kovács Gézával, az Erdélyi Kárpát-Egyesület lelkes
titkárával is volt alkalmam eszmét cserélni, aki szintén be
járta az új révi cseppkőbarlangot s ő is osztotta abbeli néze
temet, h o gy mindezen ma m ég ismeretlen terjedelmű barlan
gok és vizek szoros összeköttetésben állanak egymással s
h o gy minden valószínűség szerint a révi cseppkőbarlang, ha
egyszer teljesen feltáratott, világhírre méltó, hatalmas ter
mészeti kincsévé lesz hazánknak.
Fokozza e fölfedezés nagy jelentőségét főleg az, hogy
e ritka tünemény N agy-V árad és Kolozsvár között, a M Á V .nak egyik fő, nemzetközi vonala mentén fekszik, közvetlen
a vasút mellett.
Csak fel kell tárni teljesen, hozzáférhetővé tenni, melléje
egy idény-szállót építeni s a legrövidebb idő alatt állandó
kül- és belföldi turistateleppé leSZ !
Dessewffy Aristul

A SZOVÁTAI F O R R Ó SÓSTAVAKRÓL.

A z utolsó három esztendőben itthon és a külföldön sok
szó esett a szovátai langyos és forró sóstavakról.
A ki figyelemmel kisérte azt, amit a vizekkel való tudo
mányos foglalkozás az irodalomban a felszínre vetett, aki
észrevette azt a kom olyságot, odaadást, m elylyel előkelő
szaktudósok a tavakkal kapcsolatos jelenségeket tárgyalták,
annak be kellett látnia, hogy a szovátai sóstavak igazán első
rendű természeti ritkaságok.

Hankó : Universum.
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Legyen szabad a m agyar földnek ezen — a nagy
közönség körében m ég ismeretlen — nevezetességét az «Uni
versum» tisztelt olvasóinak bemutatnom.
Szováta-furdö M aros-Torda vármegyében a szovátai só
sziklák tövében terül el. Ezek a messziről feltűnő, hol fényes
oszlopokat, várromokat, hol üregeket alkotó, finoman baráz
dált, csillogó, száraz időben hószínfehér, nedves időben sötét
sósziklák is Erdély természeti ritkaságai közé tartoznak.

A SZ OVÁTAI
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A telep — mely alsó- és felső részből áll — a Hargitahegylánc déli lejtőjén épült fel, ős tölgyerdök közt fekvő
meleg és langyos sóstavakkal, modern beredezésü kád- és
tükőrfürdökkel, nyílt uszodákkal, zuhanyokkal.
A fürdőnek nagy nevezetességei langyos és forró sós
tavai; ezek között különösen az Illyés—féle M edve-tó való
ságos természet csodája! Csoda, mint látvány, csoda, mint
tünemény. Lom bos fákkal sürün benőtt hegyek rejtik maguk
ban ezt a 8 kát. hold kiterjedésű pompás tavat.
A lig múlt 25 esztendeje, h o gy ott, ahol most a tiszta
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vizű szép tónak víztükre csillog, terjedelmes kaszálórét pom 
pázott, melyen patak sietett tova. Magas fák nőttek a patak
partján kúszó növényekkel és mezei virágok tarkázták a rétet.
1879-ben egy szép napon megrendült a hegy s ahol
a vö lg y legszűkebb, a hegyoldal mennydörgésszerű robajjal
leomlott s betemette a lefelé siető patak útját; ez időben a
kaszáló közepén tömör sóból álló, meredek szélű sötét szaka
dék képződött. A vízben gazdag patak elárasztotta, majd
megtöltötte a völgyet és a szakadékot.
íg y támadt a formájára nézve kiterített medvebőrre
emlékeztető M edve-tó. A víz tükréből még ma is kilátsza
nak az eltemetett íaóriások törzsei.
A tó vize nem édes, hanem erősen sós. Halak, viziállatok nem játszadoznak habjaiban; ha benézünk csillogó
vizébe, nem találunk benne semmi életet. A 10 — 12 méter
mély tó (Schafarzik főgeológus pontos mérései szerint a tó
legnagyobb mélysége 23 méter) ott ring, mint eg y tükör a
fehér sósziklák tövében; sósziklák s lombos fákkal sűrűn
benőtt hegyek néznek le kacér tükrébe.
A tóba két hegyi patak vize öm lik; ez a víz szétterjed
a tó nagy fajsúlyú vizének a felszínén. Ennek tulajdonítható,
h o g y télen a tó felszínén vastag jégkéreg képződik. A többi
erdélyi sóstó m ég a legkeményebb hidegben sem fagy be.
A víz erősen sós, de nem egész tömegében egyenlően
sós. Minél mélyebbre haladunk ugyanis benne, annál inkább
növekszik a víz tömörsége, sótartalma. Rigler professornak,
az erdélyi sóstavak tudós vizsgálójának észleletei szerint, a
M edve-tó felületén a víz egy literében 83.620 gr. a szilárd
alkotórészek mennyisége (nagyobbrésze konyhasó). Én az
1 méter mélységből felhozott víz 1 literében a szilárd alkotó
részek mennyiségét 227.438 grammnak találtam. (Ebben a
konyhasó mennyisége 225.483 gramm.) Kalecsins^ky a 12 m.
mély vízréteg vízét megvizsgálván, úgy találta, h o gy egy
literben a szilárd alkotórészek mennyisége 307'30 gramm.
(Ebben 30 4'18 gr. konyhasó.)
A z is érdekes, hogy m íg a víz felső rétegeiben a jód
nak, bromnak csak nyomait tudtam kimutatni, addig K alecsinszky a 12 méter mélységből felhozott vízben tekintélyes
jód- és brommennyiséget talált (egy liter vízben kaliumjodid
o ‘oo63 gr., kaliumbromid o 'o i9 7 gr.).
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A víz hőmérséklete nem egészen másfél méternyi mély
ségben 65° C. A felszínen megközelítőleg olyan hőmérsék
letű, mint amilyen a legalsó vízréteg. Másfél métertől lefelé
ugyanis a hőmérséklet fokozatosan alászáll. Ez a tó, mely
hőmérsékleti viszonyait illetőleg páratlanul áll Európában, a
nagy jövőre hivatott szovátai fürdő középpontja és legfőbb
ékessége.
H o g y a M edve-tó vizének melegsége honnan ered, a
magyarázatok eltérők voltak; az egyik befakadó hőforrásnak,
a másik chcmiai folyamatnak tulajdonította azt. Kalecsinszky
Sándor egy hónapig tanulmányozta a szovátai sós területe
ket ; nagyszámú mérés-adatai, megfigyelései és egy kis meleg
tó lecsapolása során egész határozottsággal megállapította,
h o gy a meleg víz nem thermális eredetű s hogy a felmele
gedést chemiai folyamat sem idézhette elő. Vizsgálatai figyel
mét odairányították, hogy a meleg forrása más, mint a Nap,
nem lehet. Következtetése igazolást nyert azokban a meleg
sóstavakban, amelyeket mesterségesen előállított. A tiszta
tömör sósvíz a Naptól nem melegedik fel, de ha a víz felü
letére édes vizet öntött, az alsó rétegek felmelegedtek, míg
a víz felszine hideg maradt.
A sóstavak felmelegedéséhez tehát a Nap melegén kívül
lényeges feltétel az, hogy a tömör sóoldat felszínén állandóan
édes, vagy gyengén sós vízréteg legyen, mely a közvetítő
és egyúttal a védő szerepét is játszsza. A z ilyen sós tavak a
nap melegét összegyűjtik és azt hosszabb ideig magukban
megtartják; azért ezek nem egyebek, mint höakkumulátorok.
Ha a tó vize homogén volna — mondja Kalecsinszky ú gy a meleg a felszínen gyűlne össze. A felszín a kisugár
zás által nagy melegveszteséget szenved; ez az oka annak,
h ogy a közönséges tavakon és a tengernél a felmelegedés
nem olyan nagy. Sós tavainknál az édes víz alatt lévő réte
genként concentráltabbá váló sós víz a napsugarak elnyelése
révén felmelegszik, de nagyobb sűrűsége miatt a felmelege
dett vízréteg a felületre felszállani akadályozva van s íg y a
melegveszteség színhelyére nem juthat el. A nappal folyto
nosan hozzája juttatott meleget tehát csakis vezetéssel adhatja
mind felfelé, mind lefelé tovább; másnap s a következő
napokon a meleghez újabb meleg járulhat; a nyár folyamán
bizonyos határon a melegség 70 °-ra is felhalmozódhatik.
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Kalecsinszky a gyakorlati értékesíthetés tökéletességeig
kidolgozott munkájának felhasználásával módunkban van a
kolozsi, báznai, tordai, vízaknai sós tavak vizét m eleggé,
forróvá tenni; hogy ezt tehessük, a tavak felületére édes vizet
kell vezetnünk.
A hol annyi a só, mint pl. Kolozson, ahol a sóréteg
majdnem a föld szinéig emelkedik, ott nem volna nehéz a
sósziklába vágott meleget gyűjtő vízmedencéket készíteni s a
meleg vizet a meleg fürdőben felhasználni. A város sok
tüzelőanyagot takaríthatna m eg ezzel. Ha keresztül vitetnék,
Kalecsinszky eléggé nem méltányolható vizsgálatainak egyik
practikus eredménye volna. Külföldön már nem egy helyen
tettek — Kalecsinszky közleményeit olvasva — ez irányban
kísérleteket m ég pedig teljes sikerrel.
A z idei nyár perzselő hévsége részben kiapasztotta, rész
ben m egfogyasztotta a tóba öm lő patakok vizét. Ha Kale
csinszky theoriáját elfogadjuk, a tó felszínére kerülő édesvíz
mennyiségének csökkenése feltétlenül maga után kellett vonja
a rétegek hőmérsékletének a megváltozását. A z épen Szovátán időző Schafarzik Ferenc dr. fögeologus társaságában
pontos hőmérséklet meghatározásokat végezvén, a következő
eredményekre jutottunk:
A víz felszínén a hőmérséklet
= 26' 30 C.
1 méter mélységben a hőmérséklet = 3 3
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A változott körülmények folytán tehát a tó vízének
hőmérséklet csökkenése csaknem 20°. E hőmérsékleti adatok
Kalecsinszky theoriáját fényesen igazolták.
A szovátai sóvidéken a víznek, mint geologiai tényező
nek hatására a M edve-tón kívül a sós tavak egész sora
támadt. Ilyen pl. a hosszúkás, sekély Vörös-tó. E gy méter
mélységből merített 5o'2° C. hőmérsékletű vize nagyon concentrált sósvíz. A konyhasó mennyiségét egy liter vízben
2 1 7 '5 1 4 grammnak találtam. Csekélyebb mélységéhez képest,
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a vízrétegek hőmérsékletében, összetételében nincs m eg az
a nagy eltérés, amelyet a M edve-tónál tapasztal az ember.
Vize nagyjában olyan összetételű, mint ugyanazon m élység
ben a M edve-tó vize. Értékes a víz-termelte s a tó fenekét
vastagon borító vassulfid, calciumsulfat, konyhasó stb. tar
talmú fekete iszap. Összetételéhez képest kitűnő anyag iszap
fürdő készítéséhez, amint a V örös-tó kitünően alkalmas arra,
h ogy sós-kénes iszapfürdőnek berendeztessék. A Vörös-tó
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sekély; 1— 2 méter mély, de nagy kiterjedésű. Ebbe a tóba
édes víz beáramlását nem vettem észre. A víz rétegeiben
sincs m eg a nagy sűrűség-különbség; a felszín rétegének
sűrűsége nem sokkal kisebb a legalsó rétegénél. (A íelszín
rétegének e g y literében 61 '2 5 gr. a szilárd részek mennyi
sége.) A víz felső rétegének hőmérséklete — a tó azon ré
szén — ahonnan az elemzésre való vizet vettem : 2 7 0 C.
A legalsóé ugyanezen a helyen 5o‘2° C. A tó fenekét a
folyton-folyvást képződő vassulíidtól korom-fekete iszap bo
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rítja, amelytől a sekély tó vize feketének látszik. H o g y a nagy
kiterjedésű, nagyon mély és a mélységgel emelkedő sűrűségű,
édes víz-réteggel borított M edve-tó honnan kapja i'3 mély
ségben 65° C. melegségét, azt Kalecsinszky magyarázatából
tudjuk; a magyarázat teljesen kielégít.
De mi okozza a sekély V örös-tó felmelegedését? A V ö 
rös-tónál Kalecsinszky theoriája — ú gy gondolom némi
kiegészítésre szorul. Nézetem szerint a Vörös-tó felmelege
désében része van a tó fenekét borító fekete iszapnak is, mely
a Nap sugárzó melegét nagy mértékben absorbeálja; az iszap
az absorbeált hőt közli az érintkező vízrétegekkel, amelyek
nagyobb sűrűségűknél fogva a felületre nem szállanak fel.
Másnap a meleghez újabb melegség járulhat.
A V örös-tó vizéhez hasonló tömörségü sóoldatokkal
fekete- és fehérfalú üvegkádakban a kísérletek egész sorát
végeztem . A hőmérséklet-különbség a feketefalú edény alján
már eg y óra múltán szembetűnő.
A Vörös-tót magasan kiemelkedő sósziklák környezik,
amelyek formájuknak változatossága, méreteiknek aránya,
alakulásuknak bizarr formái által foglyul ejtik a látogató sze
mét. A sósziklák színe fehér, mintha Carrara hófehér kövé
ből volnának faragva, gerince szaggatott, oldala hol síma,
hol pedig rovátkos, vízmosta árkokkal, sötét üregekkel baráz
dált. A z oldalból helyenként sósziklacsoportok, ném ely helyen
ragyogó sóvirágok emelkednek ki.
Szovátán nemcsak a tavak vize s ó s ; sós itt m inden; a
víz, a föld, a levegő is. A föld, amelyen járunk, egy ten
gerrész sógazdagságát rejti magában. Sót izzad ki a föld, sóval
vegyes az út pora, sótartalmúak a források, a kutak vize
sós ízű, márványfehér, sima sóhegyek törnek ki a földből,
sósziklákkal viaskodik a hegyről lesiető csermely patakzó vize.
Itt-ott az erdő hatalmas tölgye vívja élet-halál harcát a
sóval. Gyökere már-már elérte a sóréteget; egyszerre csak
megáll lefelé tartó útjában s a sóréteg felett oldalvást ter
jeszti ki gyökerének szálait. Mikor néha megsuhan a vihar
korbácsütése s egy-egy ilyen fát feldönt ereje, a gyökér ma
gával ragadja a földet s feltűnik előttünk a takarójától m eg
fosztott hószinfehér színsó.
A sziklák környékén a sóval átivódott agyagos föld
felülete a kivirágzott sótól száraz időben fehér, mint a hó
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és mikor a Nap rásüt, vakítóan csillog. Fia a források és
patakok vizét a nyár melege megapasztja, a felületen vagy
a kiszáradt patakok kavics-ágya felett csillogó sóréteg támad,
mely azt a benyomást teszi a szemlélőre, mintha sima jég
borítaná a vizek felszínét. Félve lépünk rá, h o gy el ne
csúszszunk.
A sónak ilyen mértékben való fellépése — Erdély többi
sósfürdőiben s az osztrák sósfürdőkben szerzett tapasztalataink
szerint — kizárja a növényi tenyészetet. Szovátán a sós ta
vakat a legbujább vegetatió veszi körül, a sósziklákat évtize
des fák lombkoszorúja, a Medve-tavat egy remek szép árnyé
kos sétaút övezi.
Ha az Illyés-féle M edve-tó vizének chemiai összetételét
más hasonló természetű vizekével összehasonlítjuk, kitűnik,
h ogy a M edve-tó e vizek között az első helyet foglalja el.
A 3 méternél mélyebben fekvő vízrétegekből felhozott víz
tömörebb, mint a Salzkammergut g yó g yító helyeinek für
désre használt bármelyik só svize; tömörebb a hallinál (Tirol),
a reichenhallinál is. (Ischl, konyhasó = 236’ ! gr., A u ssee:
233'6 gr., Gmunden: 23 3'6 gr., Hall: 2 5 3 5 , Reichenhall:
244/3 g r-) Összetételénél s magas hőmérsékleténél fogva
bizonyos esetekben jól pótolhatja Wiesbaden, Baden-Baden,
Nauheim meleg sósvizeit is.
Am ilyen nagy természeti nevezetesség a szovátai M edve-tó,
csúzos, rheumás bajokban, éppen olyan nagy annak orvosi
értéke. Nem csoda, h ogy egyre többen keresik fel Szovátát,
nem csoda, h ogy évről-évre többen teszik e bájos helyet
állandó otthonukká.
Dr. Hankó Vilmos.

AZ A U T O M O B IL .

A szó igazi értelmében automobil alatt olyan jármüve
ket kell értenünk, amelyek mozgatására nyers természeti erőket
használunk, ellentétben azokkal a jármüvekkel, amelyek m o z
gatása élő organismusok erejének felhasználásával történik. Ez
a meghatározás magában foglalja nemcsak a szárazföldi, ha
nem a vizi és levegőben járó mechanikus közlekedési eszkö
zöket is. Szükebb értelemben az automobilok csakis száraz
földi közlekedési eszközök és pedig többnyire olyanok, ame
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lyek közutakon, tehát nem sínpályán járnak, a vasúti jármü
vek közül pedig azok, amelyek berendezésre nézve hasonlók
a közutakon járó gépkocsikhoz. A z automobilt első sorban
az jellemzi, h ogy a hajtómotor és az energiaforrás, továbbá
a kezelőszemélyzet és a szállítandó teher, illetőleg személyek
eg y és ugyanazon járművön vannak elhelyezve. Ebből a jel
lemzésből önként következik, h ogy az automobilok motorai
nak és a hozzájuk tartozó felszereléseknek, gőzgép esetében a
gőzkazánnak, munkaképességükhöz viszonyítva lehetőleg ki
csiny térfogatúaknak és kicsiny súlyúaknak kell lenniök; to
vábbá önként következik, hogy a vasúti lokomotivokat, a
közúti lokom otivokat és a makadamgépet nem sorozhatjuk
az automobilok közé és pedig a két elsőt azért nem, mert
a szállítás azoknál külön kocsikon, történik és a lokomotiv
csak ezeknek a kocsiknak a vontatására szolgál, az utób
bit pedig azért nem, mert az nem közlekedési eszköz.
Ugyancsak nem tekinthetjük automobilnak azokat a motoros
villamos vasúti kocsikat, amelyek a mozgatásukra szükséges
áramot egy, a pálya mentén elhelyezett vezetékből szedik és
azokat a társaskocsikat, amelyek, bár sínpályájuk nincsen, az
áramot mégis vezeték útján kapják helyhez kötött központ
ból, épp úgy, mint a villamos vasutak. Nem tekinthetjük
pedig ezeket annak, mert az áramforrást nem viszi magával,
ellenben automobil lesz az ilyen járműből, ha accumulatorokat visz magával. Világosan kitetszik az eddigiekből, hogy
az automobil egy, a környezettől teljesen független jármű,
amelynek rendeltetése az eddig állati erővel vontatott kocsi
kat minden téren kiszorítani. A közéletben automobilok alatt
csakis a közúti gépkocsikat értik, azokat tehát, amelyeket m ég
sínpálya sem köt helyhez, amelyekkel tetszés szerinti időben,
tetszés szerinti úton lehet tetszés szerinti helyre jutni. Ezúttal
az automobiloknak elsősorban a legutóbbi fajtájáról kivánok
egyet-m ást elmondani és pedig, a teljesség kedvéért, néhány
históriai adattal kivánom ismertetésemet megkezdeni.
A z első automobil, amelyet gyakorlatilag is megvalósí
tottak és amely tényleg ment is, Cugnot, francia mérnök
tiszt gözkocsija volt. Ez a jármű háromkerekű, fából készült
kocsi volt. A z első egyedül álló kerék tengelyét közvetlenül
hajtotta egy kéthengerü gőzgép, a kazán pedig zárt üstszerü
vasedény volt, amelynek alsó részébe tüzet raktak, felső ré

A z autom obil.

203

szét pedig mintegy kétharmadáig vízzel töltötték m eg. — A z
első kísérletet 1763-ban végezték. A kocsi Páris utcáin elő
ször 1769-ben közlekedett és pedig négy .személyt vitt ma
gával, óránként csak n ég y! kilométer sebességgel járt mint
egy tizenöt percig, am íg ugyanis csekély tűzi és vízkészlete
tartott. A jármű menetét nem lehetett m ég szabályozni, így
történt, h o gy egy alkalommal nekiment egy falnak és bedöntötte azt. E z okból veszélyesnek tartották és betiltották a
további használatát. Ezután a gépkocsi fejlődése más irányba
terelődött. Amerikában O livér Evans, Angliában Richard T re vithik foglalkozott ilyenek szerkesztésével. A z utóbbi lo ko motivszerü gépét 1803-ban Londonban próbálta ki és arra a
meggyőződésre jutott, h o gy eredményeket csakis sínpályán
mutathat fel, mert a közutak egyenetlenségei folytán m ég a
lassan járó gözkocsinál is oly erős rázkódások léptek fel,
amelyek azt csakhamar tönkretették.
Innen kezdve a vasúti jármüvek indulnak fejlődésnek és
általánossá válik a nézet, h ogy gépkocsikat szerkeszteni
közúti használatra majdnem lehetetlen, mert a hajtó gépezet
és a kazán súlya igen nagy és mert a közutak nem alkal
masak ilyen jármüvekhez. A z utóbbi bajon segítendő, Boydell
olyan közúti m ozdonyt szerkesztett, amelynek a kerekein
egyenes talpak voltak az érintők irányában elhelyezve oly m ó
don, h ogy azokat a kerekek forgás közben sinek gyanánt
rakták le maguk elé.
A z első automobilok a szó mai értelmében Daimler ne
véhez fűződnek. Daimler az automobilokon explosiós m oto
rokat alkalmazott és pedig az általa feltalált benzin-motorokat.
A benzin-m otorok készítésének jogát megszerezte de Dión
g ró f és tovább tökéletesítette azt. De Dión g ró f egy ősrégi
büszke francia nemesi család ivadéka, eg y szép reggelen arra
ébredt, h ogy ha tékozló életmódját tovább is folytatja, óriási
vagyonának m ég m eglévő részét is elveszíti. Energikus, egész
séges észjárású ember lévén, kiszakította magát a léha társa
ságok kötelékeiből és szövetkezve Bouton mülakatossal, sport
eszközök gyártására vállalkozott. Főképen bicycliszerü jármü
vek szerkesztésével foglalkozva tanulmányozta Cugnot és
mások kísérleteit s arra a m eggyőződésre jutott, hogy az
automobilok céljaira igen könnyű és oly szerkezetű hajtógé
peket kell alkalmazni, amelyek kezeléséhez nem kell szoro
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sabb értelemben vett szakembert alkalmazni, szóval, h ogy a
motorokat ú gy kell átalakítani, hogy a velük való bánást
laikusok is könnyen megtanulhassák. Első motorkocsijainál
gőzgépet alkalmazott, a gő z fejlesztésére egy általa szerkesz
tett gyorsforraló gőzkazán szolgált, későbben aztán a Daimlermotorokat is óriási mértékben tökéletesítve, megalapítója lett
a modern automobilismusnak.
áttérve a modern automobilok ismertetésére, osztályoz
zuk azokat előbb. A z osztályozás kétféle alapon történik és
pedig a hajtóerő szerint megkülönböztetünk gőzerejü, elek
tromos és explosiós motorú automobilokat. A z utóbbiak m oz
gatására petróleumot, benzint vagy újabban spiritust használ
nak. Rendeltetés szerint vannak szem ély- és teherszállító
automobilok.
A gőzgépet főképen a nagyobb teherszállító és társas
kocsikon alkalmazzák és pedig ilyeneknek csövekből össze
rakott gyorsforraló kazánjuk van. A kisebb automobilokon,
amik mint luxus- vagy bérkocsik használtatnak, ha gőzgép
pel vannak ellátva, Serpollet-féle kazán van. A Serpollet-féle
kazán egy kicsiny, acéllemezből készült vesealakú üreges tok,
amely körül a tüzelés történik. Ebbe a tokba két cső vezet,
az egyiken át egy kis szivattyú kismennyiségü vizet fecsken
dez be, ami az izzó tokban hirtelen nagyfeszültségü gőzzé
alakulva, a második csövön át a gép hengerébe jut. Maguk
a gőzgépek és az explosiós motorok úgynevezett könnyű
gépek, amelyek, h ogy kicsiny térfogatúak és kicsiny súlyúak
legyenek, igen nagy fordulatszámmal dolgoznak és mindig az
első kerekek fölött vannak elhelyezve, m íg a jármüvek m oz
gatása rendesen a hátulsó kerekek útján történik.
A z elektromos automobilok volnának a legtökéletesebb
ilyszerü jármüvek, mert legkényelmesebb a kezelésük, nem
zakatolnak és nem ráznak. M égis ezek vannak ma legkevésbbé
elterjedve, mert a legkönnyebb accumulátorok használata mel
lett is igen súlyosak és csak rövid utakra használhatók. So
kat vártak Edison új accumulatorától, de ez, amint az első
felbuzdulás után kiderült, m ég nincs abban a stádiumban,
h o g y gyártani lehessen. Mint különös szerkezetet, csak egy
ilyen automobilt említek ezúttal és pedig azt, amelyen min
den kerék agyában e g y -e g y elektromos motor van elhe
lyezve, úgy, h ogy azokat kívülről nem is látni.
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Most pedig, áttérve a legelterjedtebb gépkocsik ismerte
tésére, az explosiós motorú jármüvekre, nézzük m eg az ábrán
a kocsi vázát és a motor elhelyezését. A kocsi váza erős fa
gerendákból készül és rúgok közbeiktatásával négy keréken
nyugszik. A kerekeket ma egyforma átmérőjűre készítik, h o g y
ne kelljen kétféle pneumatikot használni, ellentétben a régebbi
rendszerrel, ahol a két hátulsó kerék nagyobb átmérőjű volt,
mint a két első. Maguk a kerekek fából készülnek és acél
abroncsokkal vannak pántolva, a gummi pedig, mint a ke
rékpároknál, az acélabroncsok fölé vannak húzva és azután
felfújva. A z első kerekek fölött van elhelyezve a motor, a
motor előtt pedig a kocsi legelején a bordázott hütőcsövek
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vannak, amelyek rendeltetéséről majd a motor tárgyalásánál
lesz szó. A mozgást a motorról régebben lánc segélyével
vitték át a hátulsó kerékpárra, m íg a legújabb automobilok
nál a kocsi hosszában végigvonuló tengely fogas kúpkerekek
segélyével forgatja a hátsó tengelyt. A z utóbbi elrendezést
Gardannak nevezik és Darracq és Renault-tól származik.
A z első két kerék ú gy van elrendezve, h o gy egy füg
gélyes csap körül elfordulhasson, ez az elfordulás fogas ív és
végtelen csavar segélyével történik, a végtelen csavar forga
tására a kissé rézsútos tengely felső végére erősített korm ány
kerék szolgál. Ugyanazon tengely alsó részén pedálokat látunk,
amelyekkel a kocsinak átkapcsolása történik különféle sebes-
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ségre. Minden kocsi hátrafelé csak egyféle, előre pedig kisebb
kocsik három, nagyobbak négyféle sebességgel járhatnak és
pedig hat lóerejü motorral harmincöt, tizenkét lóerejü m otor
ral hatvan kilométer óránkénti legnagyobb sebességre készül
nek. M eg kell m ég említenem a benzin vagy pedig a spi—
ritustartót, amely vagy a kormánykerék előtt — a kocsivezetö lábánál van elhelyezve, amint az ábrán látható, vagy
pedig az ülések alatt, továbbá a hütővíztartót és a fékező
emelökart. M aga a fékezés kétfélekép történik és pedig féke
zik a kocsi hosszában elhelyezett tengelyt, amelyet a motor
forgat és fékezik a hátulsó kerekeket a rájuk erősített fékeződobokon. Ismerve az automobilok mechanikus berendezéseit,
lássuk magukat a motorokat.
A z explosiós motorokat, legyenek azok gázm otorok,
benzinmotorok, petróleum vagy spiritusmotorok, mindig egy
levegővel kevert gáz robbanó ereje mozgatja. A z első ilyen
m otorok szerkesztői ezeket a gépeket is kettős müködésüekre
konstruálták, olyanokra, mint a gőzgépek, amelyek dugatytyújára alulról is, felülről is váltakozva hatott a gő z feszítő
ereje. Eredményeket explosiós motorokkal csak akkor tudtak
felmutatni, amikor egyszerű működésű motorokat szerkesz
tettek. Ezeknél a robbanó gázok csak a dugattyú felső lap
jára hatnak, m íg a henger alsó része nyitott.
A z ilyen gépbe, amikor a dugattyú a felső állásában
van, beomlik a gáz és levegő keveréke, m eggyúlad és kilöki
a dugattyút, mialatt a gép tengelye egy fél fordulatot tesz.
A második félfordulat a súlyos lendítökerék tehetetlensége
folytán történik, mialatt az égéstermékek a szabadba kitaszít—
tatnak. A gázkeverék tökéletesebb kihasználása céljából később
áttértek az úgynevezett négyütemü motorokra. Ezek műkö
dése olyan, h ogy a gép minden két fordulata mellett csak
egyszer történik explosio. A működése ezeknek a gépeknek
a következő. Indításnál a lendítökereket először kézzel kell
forgatni. A dugattyú a hengerben előre haladva, beszívja a
gázkeveréket, visszajövet, bezáródva a beömlesztő nyilás, a
gázkeverék comprimálódik. Mikor a dugattyú legbelső hely
zetébe ér, egy szerkezet meggyujtja a keveréket, amely fel
robbanva, kilöki a dugattyút, ami visszajövet kinyomja a sza
badba az égésterméket, azután ugyanez a játék megismétlődik.
A z automobilok céljaira ma kizárólagosan ilyen négyütemü
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motorokat használnak, újabban azonban foglalkoznak olyan
kétütemű motorok szerkesztésével, amelyek comprimált gáz
zal dolgoznak. A benzin- vagy spiritus-motoroknál a hasz
nált folyadékból gázok fejlődnek, a gázfejlődés azonban sem
nem a motor hengerében, sem pedig a benzin, illetőleg spi—
ritustartóban nem történik, hanem egy külön arra a célra
szolgáló térben, úgy, h ogy ezek a m otorok teljesen veszély
telenek. Robbanás csak abban az esetben történhet, ha valaki
szándékosan meggyújtja a tartóban a folyadékot.
A hengereket, h o gy fel ne melegedjenek, kettős falúra
készítik és a két fal közötti térben víz circulátiót létesítenek.

DE

DION BOUTON

A UTOM OBILJA.

H ogy ne kelljen a kocsival sok vizet vinni, a legelején egy
hűtőberendezés van, amelyen a használt víz keresztülfolyik.
A hűtő egy többszörösen ó-alakban hajlított fémcső, amely
nek, h o gy nagyobb hűtőfelülete legyen, széles bordái vannak.
A víz ezen csövön átömölve a kocsi futásával előidézett
hidegebb légáramnak átadja a melegét. Újabban a víz hűté
sére motortól hajtott kis ventillátort is alkalmaznak.
A z automobilokon eleinte fekvő hengerü gépeket alkal
maztak, de mivel ezek erősen ráztak, felhagytak velük és ma ki
zárólagosan álló hengerü gépeket alkalmaznak. A gépek fordulat
száma nagyon különböző, de mindig igen nagy, kisebb g é 
pek percenként 1200— 1400 fordulattal járnak, a nagyobbak
800— 1000 fordulattal. A régebbi
automobilokon ea;v
hen
O ^
O
gerü gépeket alkalmaztak, az újabbakon azonban mindinkább
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áttérnek a sokhengerüekre és pedig különösen a versenygé
peken ma már nemcsak két, de négy, hat, stb., sőt n yolchengerü gépeket is találunk. Ezek a gépek azután ú gy van
nak elrendezve, h o gy az egyes hengerekhez tartozó m ozgó
géprészek a rázkódásokat egymáson kiegyenlítsék. Végül m eg
kell m ég a motornál említeni annak burkolatát, amelyen
keskeny nyílások vannak, hogy a hengert elég levegő érje,
kellő ventillatio céljából.
Áttérve a kocsi és a motor kapcsolására, előre bocsá
tom , h o gy a motor és a kocsi két egészen különálló és e g y
mástól független darab. A motor indítása az annak tengelyén
levő forgató hajtásával történik, a gáz gyújtására pedig elek
tromos gyujtószerkezet szolgál. Ha a m otor forog is, a kocsi
azért m ég nem mozdul. H ogy a kocsi mozgásba jöjjön, ah
hoz előbb a motort be kell kapcsolni. A bekapcsolás egy, a
m otor tengelyével egyvonalba eső tengelyrész közvetítésével
történik, amelyre a különböző sebességekhez használt fogas
kerék-áttételek vannak szerelve. Maga az áttétel úgy van a lék
emelőkarjával összekötve, h o gy fékezés esetében a motor auto
matikusan kikapcsolódik és a motor üresen fut to vább; szüksé
ges ez az elrendezés a m otor kímélése céljából. M egjegyezve,
hogy úgy a motor m ozgó részei, mint a mozgást átvivő fogas
és kúp-kerekek légmentesen zárt tokokban vannak elhelyezve,
nem kívánok mélyebb technikai tárgyalásokba bocsátkozni, ha
nem áttérek az automobilok felső berendezésének ismertetésére
A z automobilok osztályozásánál említettem, h ogy az
nemcsak a hajtóerő minősége, hanem a jármű rendeltetése
szerint is történik. A jármű kocsiszerkezetének berendezése
annak rendeltetésétől függ. Rendeltetés szerint m egkülönböz
tetünk teherszállító automobilokat, amelyek vagy nyitottak
vagy zártak. A teherszállító automobilokon gyakran alkalmaz
nak gőzgépet is hajtómotor gyanánt, m íg a személyszállító
automobilok többnyire benzinmotorosak. A személyszállító
automobilok kocsiszekrénye lehet szintén vagy nyitott vagy
csukott és készülnek egy, két, három, négy és több sze
mélyre, a legkülönbözőbb formában és elrendezésben, ami
ket itt mind elősorolni épp olyan lehetetlen, mint a külön
féle célokra szolgáló teherszállító automobilokat. Ezúttal az
automobiloknak csak egy különös fajtájáról kívánok m ég egyetmást elmondani, és pedig a versenygépekről.
■
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A versenygépek nem sportcélokra készültek, mert az
automobilsport eszköz nem lehet, mivel a rajta ülő a kocsi
val elért eredményhez önm agából semmit sem ad, holott a
sportnak ez volna az első lényeges feltétele. A z automobil
versenyek téves értelmezése a dolgokban tájékozatlan és kellő
ismeretek híján szűkölködő nagyurak és sportmanok helytelen
felfogásából származott. Kétségtelen, h ogy az automobil ver
senyek egyik célja az volt egy ideig, h ogy az automobilo
kat sebesség tekintetében fejlessze, de miután a mai rekord,

A PARIS-M AD RID I

VERSENY-M INTA.

140 kilométer óránként, már több mint kétszerese annak a
sebességnek, ami vezetés nélküli jármüveknél egyáltalán m eg
engedhető, az automobil-versenynek mint sebességfejlcsztő
intézménynek nemcsak semmi értelme nincs, de a mint a páris— madridi versenyek igazolták, az ilyen versenyek ellen
törvényes intézkedéseket kell életbeléptetni. A z automobil
versenyek igazi rendeltetése, h o gy fejlesztöleg hassanak az
automobil-iparra. Ilyen versenyek megtartására a résztvevő
cégek igen soká készülnek és igen nagy pénzáldozatukba ke
rül, a versenyek után pedig a tapasztalatok alapján sok üdvös
Hankó : Universum.
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újítás történik. Maguk az újítások és javítások azonban, az én
szerény nézetem szerint, versenyek nélkül is bekövetkeznének, épp
ú gy, ahogy minden más találmány is magától tökéletesedik
a technika fejlődésével, anélkül, h o gy versenyeket tartanának.
Ha mégis versenyek útján akarnak üdvös eredményeket el
érni, ú g y ma már csakis olyan versenyeknek van értelmük,
amilyeneket Angliában tartottak. E g y ilyen versenynek az
volt a feltétele, hogy a versenyzőknek nem szabad a kocsi
jukkal megállani. Célja volt ennek a m otorok tartósságát ki
próbálni. E gy másik verseny a kerékabroncsok és a gum m i
kipróbálására rendeztetett. De versenyezni arra, h ogy io o
v a g y 140 kilométer óránkénti sebesség mellett melyik gép
tud országúti akadályokat legyőzni, alig 30 méter vagy m ég
sokkal kisebb sugarú kanyarulatokon átfutni felborulás vesze
delme nélkül, továbbá szemközt jövő kocsikat és gyalogoso
kat kikerülni, az olyan dolog, ami a józan gondolkozással
ellenkezik, mert hiszen tudvalevő dolog, h o gy ez lehetetlen
és ha mégis itt-ott sikerül, a véletlen körülményeknek nagy
szerepe van benne. Különben is ilyen sebességek esetében
vasúti jármüveknél minimum 1000 méter sugarú kanyarula
tot kell építeni, pedig ott az az előny is m egvan, h o gy a
külső sínszál sokkal magasabban fekszik. Ha már mégis ily
versenyeket is tartanak, nem láthatom t»e, mért kell ahhoz a
nézők százezreit odacsödíteni, és miért nem lehet azt kevés
számú és ebben illetékes meghívottak előtt elintézni.
A z ábrán a páris— madridi verseny győztes gépet lát
juk. Ezt a gépet a versenygépek tvpusa gyanánt mutatom
be. Jellemzi a versenycélokra készült automobilokat a sokhengerü, túlerös, 80— 100 lóerejü motorkocsi alacsony • fek
vése és a motornak elől hegyes burkolata. A kocsiban több
nyire csak egy személynek, a vezetőnek van helye és a kocsi
gyakran úgy készül, h ogy egyetlen szivaralakú burkolatból
áll, amelynek a középen levő göm bölyű nyílásán át csak a
vezető feje látszik ki. A bemutatott automobil a páris—
madridi versenyen öt órán át állandó száz kilométer sebes
séggel futott.
A m i az automobilok jövőjét illeti, azok rendeltetése az
állati erővel való vontatást a közutakon is kiküszöbölni és a
közúti közlekedést gyorsabbá és kényelmesebbé tenni, erre a
célra már ma is alkalmas és elég kár, h ogy ezt a szép és
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hasznos vívm ányát a technikának, némelyek a sebességben
való kéjelgésböl származó gyakori balesetek miatt a közön
ség szemében oly ellenszenvessé teszik. A m i azt a kérdést
illeti, h o g y valamikor ezekkel a jármüvekkel ki fogják szorí
tani a drága vasúti pályákat, az igen nagy tévedés azoktól,
akik a vasúti síneket akadálynak hiszik. A vasúti jármüvek
nek egész más a rendeltetése, mint az automobiloknak. A zo k 
tól, különösen ma már, igen nagy sebességet és amellett
tömeges szállítást kívánunk, m íg az automobilok arra a célra
oly mértékben semmi esetre sem felelhetnek meg, mint a

I^O

KILOM ÉTER

ÓRÁNKÉNT.

nehéz és síneken közlekedő vasúti jármüvek. Am i magát a
sebes közlekedést illeti, az csakis sínpályán, menetrend és csakis
megfelelő felügyelet és óvintézkedések megvalósítása mellett
lehetséges, a szabadon m ég a külön arra a célra épített uta
kon közlekedő automobiloknál pedig ez'semmikép sem való
sítható meg.
Befejezve ismertetésemet, egy tanulságot ajánlok az ol
vasó figyelmébe, amit technikus embereknek sem árt m eg
szívelni. Ne ábrándozzunk, ne veszítsük el holmi lelkesedés
következtében a józan Ítéletünket, ellenben tanuljunk m eg
distingválni, tanuljuk m eg élesen megkülönböztetni azt, amit
lehet megcsinálni, attól, ami a célszerű.
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Az okszerű táplálkozás.

A Z O K SZ E R Ű TÁ PLÁ LK O ZÁ S .

A z ebédhez kiválasztott nyers élelmiszerek csak akkor
válnak asztalra méltókká, ha ételekké vannak alakítva. A z
ételek elkészítésének laboratóriuma a konyha. O tt igyekszik
a szakács v a g y szakácsnő az élelmiszereknek olyan ízt és for
mát adni, mely az ízlésnek legjobban megfelel, s m inthogy
az ízlés a míveltséggel finomabb, kényesebb, követelőbb: csak
természetes, h ogy mennél míveltebb az ember, annál inkább
eltér az ősi egyszerűségtől, s annál több gondot fordít rá,
h o gy ételeit ne csak egye, hanem élvezze is.
Kitünően ebédelhetünk egy fogásból is, és a táplálkozás
szabályainak értelmében a túrós csusza egymagában is kielé
gítő lehet, mert a túróban megvan a fehérje, a tésztában a
szénhidrát s néha akár túlságosan kijut a zsírból is. Ha azon
ban kivánságunii a «legkevesebbnél» valamivel több, mégis
csak azt mondhatjuk, h o g y minden jóravaló ebéd alapja a
hús és zöldség. Ezek teszik a középpontot, s körülöttük cso
portosul minden, miként — ha szabad e hasonlattal élnem —
a dráma főeseménye körül az epizódok. Akinek jobban telik,
erősebben küzd a testet és lelket ölő egyformaság ellen, és
épen nem a véletlennek, hanem hosszas tapasztalásnak tulaj
doníthatjuk, h ogy a táplálkozás követelményeit szemmel
tartva, az ételek csoportosításában olyan változatosságot léte
sítettek, m ely mellett lehetséges, h o gy egyik fogás a mási
kat kiegészti.
A fogások megállapítása, elrendezése lehet a szakács
vagy szakácsnő feladata is, de jobb ha a ház úrasszonyáé.
A feladat nem könnyű, s nagy baj, ha a háziasszony ebédjé
ben az egységet megteremteni nem tudja, ha ebédje e g y 
máshoz nem illő fogások halmazából áll.
A z ebéd fogásainak megállapításában minden kornak
m egvolt a maga divatja. Bizonyosan tudjuk, h o gy Európa
népeinek étlapján, az ó-kortól kezdve máig, a hús mindig
első helyet foglalt el. Nálunk a X V II. században a húsleves
m ég nem tartozott a fogások közé, sőt a XVIII. század
elején is m ég csak előkelő házak asztalán fordult meg.
Thurzp S?aniszló g ró f 160 3-ból hátramaradt étlapjain
olyan erős levesek vannak fölemlítve, h o gy lehetnek bármik,
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csak mai értelemben vett levesek nem. Thurzó g ró f étlap
jain a hús szerepel erősen, és h o g y milyen változatban, a
következő példák világosítják m eg legjobban.
Nem bojtos ebéd. i. Tehénhús tormával. 2. Kappan
éles lével. 3. Lúd tiszta borssal. 4. Borjúhús zuffával. 5. Ö kör
bél tejben. 6. O zcim er sütve. 7. N yúl fekete lével. 8. Bá
rányhús ecettel. 9. Tehénhúspecsenye. 10. Harcsa tiszta bors
sal, vajjal. 1 1 . Csuka lengyel lével. 12. Kecsege sóban.
13. Harcsafark borsporral. 14. Rántotthal, vajba. 13. Vizáikra
sóba. 16. Császármadár sütve. 17. Fánk. 18. Savanyúkáposzta
tehénhússal.
Böjtös ebéd: 1. Sóba főtt csuka. 2. Kecsege éles lével.
3. Viza gyüm ölcslével. 4. Csuka fehér lengyel lével. 5. Csík
marsolt lével. 6. Kochhechtl. 7. Csuka éles lével. 8. Lencse
faolajjal. 9. Csík káposzta levébe. 10. Savanyúkáposzta faolaj
jal. 11. Hal rántva vajba és faolajjal. 12. Posár tiszta borssal
vajba. 13. Sült hal borsporral. 14. Aszú m egy. 15. Tejes
étek vajba. 16. Sóba kecsege. 17. Aszúszilva. 18. T örök
rizskása. 19. Aszúhal ecetbe. 20. Süllő hideg étek.
Ezek az étkek az akkori Európa ízlését hiven ismertetik
meg. M inthogy eleink Európának csaknem minden népével
sürü összeköttetésben állottak, természetes, h o gy konyhájok
nem maradt érintetlenül, hanem a künn szerzett tapasztalatok
szerint módosult.
Feltűnő példát említhetek fel. Radváns/Jiy Bcla báró
«Régi szakácskönyvek» czímü közleményeiben említve van,
hogy őseink konyháján egy pecsenye következőleg készült:
«Az ökörbe volt egy kövér juh, a juhba egy kis borjú, a
borjúba m eg egy kövér kappan.» A pecsenye akkor volt
kész, ha a kappan m eg volt sülve. Ez az étel bizonyosan
G örög- vagy Olaszországból került hozzánk. Ilyenféle sülte
ket mind a görögök, mind a rómaiak ettek. Macrobius le
írja, h ogy Rómában disznóba tettek többféle, részint négy
vagy kétlábú, esetleg lábatlan állatot, s ezt a sültet a trójai
lóra czélozva trójai disznónak nevezték. A z eszme ebben és
az előbbi pecsenyében ugyanaz: őseink legfeljebb csak túl—
Hezitáltak a rómaiakon, midőn ők trójai ökröt süttettek.
A régiek nyers erejével párhuzamba állítható ételeiknek
durva erőssége is: a fogások pedig mennyiségökkel ejtenek
csodálatba. Tervszerűség, finomabb választékosság iránt való
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érzék nemcsak nálunk, de más országokban sem található.
Azonban az ízlés lassan pallérozódott, az étkek elrendezésé
ben rendszer fejlődött s ez, mely legelőbb s legszebben a
franciáknál s épen a francia nők érdeklődése következtében
jelentkezett, bizonyos kétségbevonhatatlan eredetiséggel ottho
nos lett a mi háztartásunkban is.
Ha végig tekintünk a mai ebéd fogásain, lehetetlen
észre nem vennünk, h o g y a sok fehérjefélét tartalmazó éte
lek az ebéd első felében vagy a közepén, a szénhidrátokban
gazdagabb fogások pedig inkább a második felében uralkod
nak. Előbb mindig a tartalmasabb, később a táplálkozás szem
pontjából mindig silányabb ételek kerülnek előnkbe.
Akár egyszerű, akár fényesebb ebéd első fogása a leves.
A leves mint tápszer csekély értékű m ég akkor is, ha elké
szítésekor nem azt tartjuk szem előtt, h o gy «a kecske is jól
lakjék, s a káposzta is megmaradjon», azaz: a hús adjon le
vest is, és mint hús is megállja helyét. Lehet ugyan mind
két kívánságot kielégíteni, ha a húst azonnal forró vízbe
tesszük, mert a magas hő a fehérjenemü anyagokat m eg
akasztja s a húsból oldatba menő alkatrészek mennyiségét
csökkenti. Ha azonban erős húslevest akarunk csinálni: ak
kor a húst mennél apróbb darabokra vágva, pár csepp tiszta
sósavval (500 g. húsra elég 6 csepp) és elégséges sóval, fel
főzött s lehűtött vízzel, két óráig állani hagyjuk; azután
gyenge tűzön, lassan felforraljuk, időnként lehabozzuk s a
zöldséget akkor tesszük bele, mikor már egészen tiszta húslé
képződött. Ilyen eljárással nemcsak az oldható fehérjéket kap
juk m eg, de az izom ból is oldható fehérjét, syntonint állí
tunk elő, mely főzéskor többé nem válik ki. A leves erős
lesz, de a hús — az izom — áldozatul esik. A víz előle—
ges felfőzésének az a célja, hogy a szénsavval oldott sók,
melyek a fehérje megalvasztását előidézik, kiváljanak. Ha a ,
habképződést, amennyire csak lehet le akarjuk szállítani, cél
szerű a húst Papin-féle fazékban főzni.
A leves szerepe az éhséggel szemben csupán csak v i
gasztalás, h o gy majd jön m ég jobb is, s az egész ebéd sor
sára nézve azért értékes, mert felserkenti a gyom rot az
emésztőnedv elválasztására.
Leves után következik a hús, íőzve vagy párolva nö
vényféle körítéssel; azután zöldség va g y főzelék húsdíszítés-
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sel, majd hús sülve salátával vagy befőzött gyüm ölccsel, s
végre tészta, cukrásznemüek s gyüm ölcs.
Ez az alaptípus, m ely csak annyiban bővülhet, h o g y a
levest megelőzheti vagy helyesebben követheti mellékétel,
mely ismét csak étvágygerjesztöleg h a t; és szaporodhatnak a
húsfélék, m ég pedig nem azért, h o gy a mennyiséget növel
jék, hanem, hogy a minőség változatosabb legyen, s az el
tompuló étvágyra az újság ingerével hassanak.
Szokás ebédhez sajtot is adni. Van ebéd, melyen a sajt
az éhség ellen való m entség; vendéglőben étkezőknél sok
szor eg y pecsenye helyét pótolja. Ha azonban az ebéd ki
tűnő, akkor az emésztésben mint chemiai folyamatban van
feladata. A chemikusnak elég alkalma van tapasztalni, h o gy
sok erjedéssel járó chemiai átalakulásban a sajt, m ég pedig
a rothadt sajt az átalakulás feltétele; ilyen feltétel a sajt az
emésztésben is, melyben újabb vizsgálatok szerint erjesztő
anyagok okozta chemiai átalakulások is mennek végbe. Ö sz szeföglalva egy jól rendezett nagyobb ebéd fogásait a követ
kező tételeket találjuk: leves, mellékétel vagy Ízelítő, hal, de
rékfogás, fogásközti étek, hideg étek, pecsenye, főzelék, édes
ség, csemege és sajt, megfelelő minőségű és mennyiségű
italok társaságában és kíséretében.
Értetődik, h o gy ezek a fogások csak Európában, a mér
sékelt égöv lakóinak ízlését és táplálkozási követelményeit
elégíthetik ki. Másként képzeli magának az ebédet a sark
vidék és másként az egyenlítő alatt fekvő területek lakója;
másként a kínai és perzsa, mint a török vagy az arab, m i
ként erről a népszokások leírói értesítenek.
>
A z ebéd fogásainak helyes megállapításánál semmivel
sem kisebb jelentőségű, sőt talán m ég lényegesebb az ételek
tökéletes elkészítése. A z elkészítés tökéletessége nem csak
azért fontos, mert a jól elkészített ételek ízletesebbek, étvágygerjesztőbbek, hanem azért is, mert az ilyen ételek jobban
megemészthetők és kevésbbé idézik elő a gyom orm egterhe
lés kiállhatatlan érzetét. E célokat elérendők, az élelmiszere
ket főzik, párolják, sütik, fűszerezik. A főzés és sütés olyan
műveletek, melyek csak a vadságból kiemelkedő népeknél
találhatók m eg, s melyek a műveltség előrehaladásával foko
zatosan fejlődtek.
A növényi élelmiszereket az étellé készítés előtt kevésbbé
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szükséges előkészíteni, mint az állatiakat. A legpompásabb
vadhúst el lehet rontani, ha kemény izomrostjait, állás köz
ben végbem enő és erjedésfolyamaton alapuló átalakulással nem
lazítjuk, porhanyóvá nem tesszük, és időt nem hagyunk rá,
h o g y a vadhúst jellemző s kedveltté tevő aroma képződjék.
A z ügyetlen főző a legizletesebb húsú halat is megfoszthatja
finom izétől, ha felbontva, óraszámra hideg vízben áztatja.
A főzés feladata kétféle: lazító és kem ényítő: mindkét
esetben mechanikai. Idáig nincs bebizonyítva, h ogy a főzés
chemiai átalakulást is létesítene. Azonban lehet a főzés, vala
mint a sütés, fertőtlenítő művelet is, amennyiben az élelmi
szereken levő ártalmas apró szervezeteket megsemmisíti. F ő
zéssel a növényi élelmiszerek keményítőszemeeskéinek taka
róját szétszakgatjuk s a keményítőt vízzel felduzzasztjuk, h o gy
az emésztő nedv jobban megközelíthesse.
Akár növényi, akár állati fehérje főzéskor megalvad, m eg
keményedik. Sokan azt hiszik, h o g y a megalvadt fehérje ne
hezebben emészthető. Ez a föltevés nem helyes. Hiszen min
den fehérje, melyet savak megakasztanak, a gyom ornedvben
is megalvad előbb s csak azután oldódik fel: következőleg
az emésztésre nézve mindegy, akár a szervezetben, akár kí
vüle történt a megalvadás.
A párolásnak és a sütésnek is egyik célja a fehérje m egalvasztása s ennyiből a sütés nem egyéb mint zsírban, vaj
ban, olajban való főzés; a sütés azonban chemiai átalakítást
is létesít. A z a szakács fog táplálóbb pecsenyét készíteni, aki
a húsnedvben foglalt fehérjét gyors megalvasztással legnagyobb
részben megmenti. Ez pedig csak ú g y sikerül, ha a pecsenye
lehetőleg forró zsírban, vagy szabad tűz felett rostélyon sül.
Kevesen tudják, h o gy milyen egyszerű fogással tudhatjuk
m eg, h o gy a zsír, vaj esetleg olaj hőmérséklete a sütésre
elég magas-e. Kis hasáb kenyeret vágva, a sütésre előkészí
tett zsírba belemártjuk : ha 5 — 10 másodperc múlva m eg
pirul, a zsir hőmérséklete jó. A röhreknek vagy zárt sütő
tereknek hőmérsékletét pedig úgy állapítjuk m eg, h o gy a
térbe eg y darabka fehér papirost teszünk. Ha a papiros m eg
gyül, vagy elszenesedik, a tűz e rő s: ha fehéren marad, akkor
gyenge. Ha a papiros, nehány másodperc múlva sötétbarnává
válik, a sütőtér pecsenyék és zom áncozott tészták sütésére
elég meleg. Pástétom-tészta sütésre olyan hőmérséklet kell,
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melyen a papiros világosbarna szín ű ; cukros süteményekhez
a töm eg szerint a papirosnak sárga vagy világossárga színt
kell öltenie.
A sütésnek, illetőleg a sütést végző hőnek chemiai át
alakítással járó hatása abban áll, h o gy a lisztes ételek kem é
nyítőjét legalább részben dextrinné változtatja, mi által m eg
könnyíti az emésztés munkáját; továbbá, h o g y a húsnak vala
mely alkatrészéből, eddig m ég m eg nem fejtett módon, létre
hozza azt a sajátságos, semmivel össze nem téveszthető, csá
bító pecsenyeillatot, melyet nagyszerűségéhez képest csakis a
jó étvágyú, éhes ember tud méltányolni.
A z ételek elkészítése nem történhetik m eg fűszer nél
kül. A fűszerek nem élelmiszerek; legtöbbször olyan viszonyban
állanak az élelmiszerekhez, mint a ruhához a csipke. A ruha
csipke nélkül is lehet célszerű, jó és szép, de csipkével m ég
szebb; ha a csipke illik is hozzá, tulajdonosa több kedvvel
viseli. íg y vagyunk az ételekkel is. A z étel nem jobb, nem
táplálóbb fűszerrel, mint nélküle; de íze jobban tetszik, szaga
ingerlőbb, egészben véve kívánatosabb. A fűszer megveszte
geti érzékeinket s hatása alatt m ég kevésbbé kedvelt táplálé
kokat is szívesebben költünk el. Nemcsak az embernek, de
az állatnak is van érzéke a fűszer iránt. Ismertem egy vizs
lát, mely a narancslébe mártott kenyeret m egugatta; ha a zon 
ban eperlébe volt mártva, a maga módja szerint kéjelegve
kapkodta be.
A fűszerek lehetnek állati vagy növényi eredetűek. A káviár, a szárdella, ha ételekben ízök miatt vannak felhasználva,
csak fűszerként szerepelnek. A legtöbb fűszer mégis növényi
termék. A m agtól kezdve a gyökérig a növény minden részé
ben lehet valami olyan vegyidet, mely erős, csípős, esetleg
savanyú ízével vagy illatával hozzájárulhat, h ogy ételeink kí
vánatosabbak, élvezhetőbbek legyenek.
A fűszerek azonkívül, h o gy ízlelő és szagló szerveinkre
hatnak más élettanilag fontos feladatot is végeznek. A száj
ban a nyálelválasztó mirigyek tevékenységét elősegítik, az
emésztőszervek munkásságát fokozzák. Hiszen mindenkivel
megtörténhetett, h o gy némely jószagú ételnek vagy szép
gyüm ölcsnek láttára is érezte szájában a nyál erősebb kivá
lását. A nyálnak pedig nevezetes feladata egyeben kívül az is,
h o g y a keményítő részleges elcukrosítását előmozdítsa.
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Volt idő, mikor a fokhagym a általánosan használt fű
szer volt. A z asa fcetida, ez a borzasztó büzü gyanta, mely
a legerősebb fokhagym aszagot megszégyeníti, keleten ma is
lüszer; de sokáig Európában is kedvelt füszérszám volt. A z
ambra, melyet ma már csak illatszernek használnak, e század
elején m ég divatos fűszer volt s különösen szellemi munká
soknak nagyon ajánlották, azt tartván róla, hogy a m eglassúdott gondolkodást gyorsabb menetre készteti.
A fűszereket részint a konyhában, részint az asztalnál
használjuk. Elégséges e tekintetben a vaníliára, mustárra,
borsra, paprikára, fahéjporra, citromra és borkősavra hivat
koznom.
A fűszerekről szólva, érintenem kell az élvezeti szere
ket is. Ezeket két csoportba foglalhatjuk össze. Vannak olya
nok, melyek nitrogéntartalmú, az idegrendszer legveszedel
mesebb ellenségeivel, a szó szoros értelmében vett növényi
mérgekkel rokon vegyületeket tartalmaznak. Ide sorozzuk a
kávét, teát, melyeknek ható alkatrésze a caffein, továbbá a
kákaót, m ely a theobromint tartalmazza. A kávé, tea, kákaó
ma már olyan kiterjedten használt termékek, h o gy inkább
élelmiszereknek tekinthetnök. Vannak élvezeti szerek, me
lyeknek ható alkatrésze az alkohol. Ilyen a bor, sör és a kü
lönféle, néha édes vagy keserű, különféle módon szagosított
pálinkák, liqueurök.
A z élvezeti szerek alkatrészei a középponti idegrend
szerre hatnak; az egész szervezetet megfrissítik, az emberben
az erömegújulás érzését keltik fel, ennek következtében a
munkabírást fokozzák. Petlenkofer szerint az élvezeti szerek
úgy hatnak, mint a gépek mozgásában az olaj, m ely a súr
lódást csökkenti, az egyes géprészek m ozgását megkönnyíti
s a kopást lassúvá teszi. M egjegyzendő azonban, h ogy szer
vezetünk mind a fűszerekkel, mind az élvezeti szerekkel
szemben eltompul, ha nagyon is bőven használjuk. N eveze
tes sajátsága az élvezeti szerekben levő és más az idegrend
szerre ható testeknek, h o g y az éhségérzetet rövid időre csök
kentik, anélkül, hogy végképpen megszüntetnék. Peru lakói
az éhség érzetének csillapítása végett koka-levelet rágnak;
nálunk a munkás ember pálinkát iszik. Jól tudjuk, h ogy nagy
gyaloglás közben az éhséget, kimerülést jobban tűrjük, ha
közbe-közbe cognacot, bort ihatunk. Lehetséges, h ogy a fő
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lég nálunk divatos ebéd előtti pálinkázást a lassú gazdaaszszonyok honosították meg. A z alkohol, az idejére el nem
készült ebédre való várakozást elviselhetőbbé teszi.
A z élvezeti szerek közül a bor és sör, nemkülönben a
kávé, sőt sokaknál a tea is, az ebédnek kiegészítő részei.
Ebéd után sorra szoktak kerülni a pálinkafélék is. Ez alka
lommal különösen a borról és ivásáról kívánok egyet-m ást
elmondani.
A bor, főleg szellemi munkával foglalkozó előrehala
dottabb korúakra nézve csaknem olyan szükséges, mint gyer
meknek a tej. Sem testi, sem lelki tehetségeik nem nyilvá
nulnak kellő mértékben, ha a bor elernyedt idegrendszeröket
egy kissé nem izgatja. Ha a bornak alkoholtartalmát testnek
tekintjük, akkor a bor íze és zamatja az a dísz, m ely a tes
tet kellemmel ruházza fel. Mennél inycsiklandoztatóbb az íz,
és mennél kielégítőbb a zamat, annál kívánatosabb a bor.
A z igazi bor, mérsékelten élvezve, megeleveníti a testet és a
lelket, szárnyat ad a gondolatoknak, s az erőnek kitartást
kölcsönöz. Á bor alkoholtartalma, íze és zamata a lényeg;
a többi alkatrészek a vonadék, cukor, szerves sav, glicerin
és ásványos részek, csak járulékok. Cukortartalmánál fogva
tulajdonítanak a bornak csekély tápláló értéket is; mindazáltal ez sokkal kevesebb, hogysem a bort élelmiszernek tekinthetnők. Hiszen a legédesebb csemegeborban is, ha való
ban szőlőtőkén termett, 1 5 % cukornál több vajmi ritkán van.
A borok alkoholtartalma 8— 17 térfogatszázalék között
ingadozik. A jó pezsgőben 10 — 12 térfogatszázalék alkohol
s körülbelül ugyanannyi százalék cukor van.
Sokan azt mondják, hogy ebédkor a borokat nem jó cse
rélgetni. Akinek nem telik, úgy sem teszi; de aki teheti,
helyesen jár el, ha többféle bort iszik, mert az izlés telette
állhatatlan, s két-három pohár után, a legjobb bor iránt is
eltompul. A vendéglősök nagyon jól ismerik az ízlés e gyen
geségét, s az élelmesebbek akárhányszor megkísérlik az első
izben feladott jó bort kicserélni, abban bízva, hogy a társa
ság legnagyobb részének Ízlelő szerve Ítéletre már nem alkal
mas. A bor megválasztása izlés dolga; de ha többféle bort
ihatunk, könnyű, gyenge borból menjünk át nehéz, erős és
tüzes borra, és nem megfordítva. S ne feledjük el, h ogy a
személyeket okoknak nem tekintve, az ebéd élvezetes csak
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akkor lesz, ha étel és bor íze, zamata egymást kiegészítve,
ízlelő szervünket harmonikusan érinti. A z evés és ivásokozta
élve'zet nagyon rövid ideig tart; csak addig, am íg az étel és
ital szájunkban van, mert ízlelő szervünk szájunkban van el
helyezve : enélfogva balgaság volna annak, akinek módjában
áll, az élvezet rövidségét nagyságával nem kárpótolni.
A többféle borivást már a görögöknél m egtaláljuk; leg
utoljára hagyták majd a chioszit, majd a leszboszit. Valószínű,
h ogy g ö rög mintára ittak a rómaiak s a többféle bor ivása
átszármazott Európa mindenféle lakójára, köztük a m agya
rokra is. Azonban a bor és az alkoholos italok ivásában kö
vetendő sorrendet egy nemzet sem állapította m eg több kö
rültekintéssel, valódi tanulmánnyal, mint a francia. Boraink
m ég filloxéra-csapás ellenére is megengedik, h o gy bizonyos
sorrendet állítsunk össze, s azok számára, akiket érdekel, el
mondom, h o gy én milyen sorrendben alkalmaznám borainkat.
Ebéd kezdetén, leves után nagyobb alkoholtartalmú bor
kell, mely evésre serkentsen; ilyen lenne az ó szomorodni.
Mellékételhez szomjúságot oltani, megfelelne a sör is. Hal
után kitünően izlik valamely könnyebb fajtájú bor, például
magyarádi, neszmélyi, badacsonyi vagy leányka; derék étel
hez testesebb debröi, kamenitzi vagy Merlot való ; fogásközi
ételre helyén való volna háromputtonos, de nem nagyon
öreg tokaji; hideg ételre okvetlenül csak zamatos bor illik,
s ilyen a csombordi rizling; a pecsenyéhez jutva sorra kerítném a pezsgőt s a sajtig uralkodni hagynám ; a sajthoz
elkel az az egri szemelt vagy ménesi, s ha a csemegéket,
gyüm ölcsöt muskotállyal vagy tokajival leöntöttük: jöhet a
kávé, jöhetnek a liquerök.
Hát ez bizony fényűzéssel berendezett ebéd volna, főleg
ha a fogások tartalma, külső feldíszítése, az ebédlő pompája
s a felszolgálás csinja összhangban volna egymással. A zo n 
ban volt, van és lesz is mindig fényűzés. De a fényűzések
között is van okosabb és oktalanabb, s a mait nem a leg
oktalanabbak közé sorozhatjuk.
Hol adnak ma fel fülemilevelőt vagy pávanyelvet nya
lánkságnak ? Van-e a mai kornak Yitellusa, aki flamingónyelvre
éhezik? Heliogabalusa, ki halat bors helyett, keleti g yö n g y
porával hint be? Van-e ország, melynek királynéja, miként
Cieopatra, borban feloldott keleti gyön gyöt inna? A legva
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gyonosabbak sem rendeznek be Lucullus-módra több étter
met, melyekben e g y -e g y ebéd 10 ezertől 200 ezer forintig
kerülne. S bizonyára, a legszerencsésebben konvertáló ban
kárnak sem jutna eszébe, éneklő madarak nyelvéből állíttatni
össze egy fogást, mely több százezer forintba kerülne, mi
ként ezt Aesopus, a hires tragikus tévé.
A míveltségnek, az izlés nemesedésének hatalmas része
van abban, h o gy az étkezésben a legrégibb kortól napjain
kig lépésről lépésre követhető fényűzés, mely időszakonként
esztelenséggel határos módon nyilvánult, mérséklődik. A z
emberies érzelmek diadalának tekinthetjük, h ogy azok, akik
a szükséget csak híréből ismerik, azoknak is juttatnak vala
mit, akik a rossz táplálkozás miatt minden járványnak első
áldozatai. A legnemesebb intézmények a nagyobb városok
ban, köztük fő - és székvárosunkban létesülő népkonyhák; mert
töm eges bevásárláskor az élelmiszerek olcsóbbak, s értelmes
és tisztességes vezetéssel a szegénység osztályosai okszerű
táplálkozásban részesülhetnek.
A táplálkozásnak, egyéb tényezők’ között, kellőképen
alig megbecsülhető szerepe van abban, h ogy testben, lélek
ben egészséges nép növekedjék, s h o gy a táplálkozás jó le
gyen, kormány, társadalom, népnevelő-intézetek tervszerű
működésétől függ. Sajnálattal kell tapasztalnunk, h ogy ha
zánkban az okszerű táplálkozásra m ég a jobbmódúak sin
csenek kielégítő m ódon nevelve. Nincs egyetlen gyűjtem é
nyünk, mely a nyers élelmiszereket, hamisítatlan fűszereket,
élvezeti cikkeket, chemiai alkotásukat, hamisított alakjait be
mutatná; m ely a tápláló ételeknek egybeállításához szüksé
ges nyers anyagmennyiségeket szemlélhetővé tenné, s bemu
tatná, h o gy milyen külsejű egy jól elkészített étel, s milyenné
alakul át, ha különböző hatások miatt már elromlott, miként
mindezt a londoni bámulatos leleményességgel berendezett
élelmiszerek múzeumában nagy okulással láthatjuk. Miként
azonban egyrészről nem mindegy, h o gy mit és hogyan elszítve eszik az ember, s mennyire van megértetve a néppel,
h ogy mit tesz az «több húst enni, mint több pálinkát inni»,
ú gy más részről lényeges az is, h ogy a tanítás alkalmazását
lelketlen élelmiszer-árulók ne akadályozzák.
He 11rion de Pansey, aki 1814-ben Franciaország igaz
ságügyi minisztere volt, három nagyhírű tu d ó s: Laplace,
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Chaptal és Berthollet társaságában ú gy nyilatkozott, h o gy
«egy olyan étel feltalálását, m ely étvágyat gerjeszt és élve
zetet nyújt, sokkal fontosabb eseménynek tekinti, mint egy
csillag fölfedezését, melyből ú gy is van már elég». A legtöbb
elhíresedett nagy mondást egyoldalúság, sőt néha bizonyos
szellemeskedéssel védelmezett hetykeség jellemez: ez illik de
Pansey nyilatkozatára i s ; annyi azonban tagadhatatlan, hogy
az emberi célok között nem a legutolsó, hozzájárulni a táp
lálkozás ama titkához, m ely amennyiben tőle feltételeződik,
egészségünket biztosítja s az elromlott gyom or szeszélyeinek
nagyon is alárendelt kedélyünket a megecetesedéstöl oltalmazza.
És ha ugyancsak de Pansey-nak ama nyilatkozata, «hogy
ő a tudományokat sem eléggé tisztelteknek, sem kielégítőleg
képviselve nem látja addig, m íg a tudom ányok akadémiájá
ban szakácsot nem lát» talán nagyon is túlzott: mindazáltal
el kell ismernünk, h o gy a konyhamívesség épen a női fo g
lalkozások között sokkal előkelőbb helyre méltó, mint ahová
helyezik, v a g y sokan helyezni szeretnék.
Végre nagyon m egszívlelendőnek tartom a családi élet
boldogságának feltételei között, amire egy mindenesetre okos
m agyar gazdaasszony utalt. Férje állandó vonzalmának okai
felől kérdeztetvén, ezt a feleletet adta: «tudjátok kedveseim,
addig am íg fiatal voltam, megáldva szépséggel, kellemmel,
bájjal, férjem körömben találta magát legjobban; mikor pedig
az idő fejem felett haladt, itthon maradt, mert sehol sem
ebédelt, sehol sem vacsoráit ízletesebben, mint saját asztalanal».
D r. Ilósvay Lajos.

KÖ RÖSI C SO M A SÁN D OR EM LÉ K E ZE TE .

A magyar nemzet mindig élénken érdeklődött eredete,
ősi hazája és nyelvrokonai iránt. Már a Persisbe költözött
m agyarok követek útján érintkeznek otthon maradt testvé
reikkel; II. Endre király idejében egy O ttó nevű dömés .szer
zetes indul keletre s az ő jelentése alapján IV. Béla ifjabb
király pénzzel és kísérőkkel látja el Julián szintén dömés szer
zetest, ki a V olga-m enti N agy-Bolgárországban magyarul
beszélő fajrokonokra talál. Mátyás király ősmagyarokat akar
Ázsiából idetelepíteni s Bethlen Gábor fejedelem is küld ki
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egy vállalkozó ifjút, aki Indiát, Perzsiát, Arábiát bejárva, viszszatértében 1627-ben jegyzeteivel együtt Konstantinápolyban
vész el.
Ugyanezen cél iránti lelkesedés iktatta nemzetünk nagy
tudósai közé azt a 15 éves ifjút, kit a nagyenyedi ref. fő -

KÖRÖSI

CSOMA SÁNDOR.

iskolába 179 9 őszén Csorna András gyalogkáplár H árom székmegye orbai széke Kőrös községéből vitt magával s aki
178 4 április 2 1 -én Kőrösön született s első osztályait a helyi
ref. felekezeti iskolában járta. Édesanyja Gecse Krisztina, test
vérei : nénje Krisztina, Csórja Zsigáné, öccse Gábor, és húga

224

Körösi Csorna Sándor emlékezete.

Júlia, Dancs Józsefné. A szülőház elégett, de ott állott, hol
jelenleg a 76-ik házszám.
Csorna András és fia Sándor gyalo g mentek, az úton
az atya egy m agyar forintot költött gyermekére s ez volt az
utolsó kiadás, melyet életében fiára fordított. Átadta a kollé
giumnak, mint szolgafiút, ahol állítólag nagybátyja, zabolai
Kovács József tanár is segítette. Csornát a régi rendszer sze
rint, m ely nem nézte az éveket, az első gimnáziumi osz
tályba irták be s a szolgafiú 50 tanulótársa közt első lett
mindjárt az első esztendőben. íg y végezte a gimnáziumot, a
bölcsészetet és hittant, köztanító lett a poétika classisban s
végül iskolai senior.
G yerm ek- és ifjúkorából több becses följegyzésünk ma
radt fenn, melyek mind m egegyeznek abban, h ogy Csorna
középtermetű, inkább szikár és gyöngéd, mint erős testalkatú,
kerekded ábrázatú, fekete hajú, mindenekfelett szelíd, nyájas
vonású, barátságos és m ély tekintetű, gondolkozó és kifogy
hatatlan szorgalmú ifjú volt. Megjelenése vonzó, magatartása
rokonszenves. A róla fenmaradt metszet szerint határozottan
szép, klasszikus arc vonású ifjú volt. Testét már kora gyer
mekségétől aszkéta módra gyakorolta. A földön aludt: hús
sal, nyalánksággal, vagy hevítő italokkal nem élt, sőt a víz
től is néha napokig tartózkodott. Eledele rendszerint: kollé
giumi cipó, gyüm ölcs, túró és olykor öntött saláta. Lapdában, cigiében, táncban és szerencsejátékokban nem vesz részt •
de a legjobb úszó és birkózó. Elcet, furfangos szókat soha se
mond. Ellenben oly alapos és rendszeres tanuló, h ogy taná
rai fel se szólítják s ha igen, vitatkozás lesz belőle. De azért
szerény s iskoláit úgy végzi, h o gy bár szóval is soha m eg
nem büntetik. Nincs haragosa s ő se haragszik senkire. Bár
télen-nyáron mindig egy posztóruhában jár, mégis mindig
tiszta, testileg úgy mint lelkileg. Takarékos úgy, hogy tanuló
társai tőle kérnek kölcsön, a szolgafiútól: de korhelynek vagy
rossz fizetőnek nem ad.
Csorna már úgyszólván gyermekkorában, harmadmagá
val fogadást tett, hogy ha felnőnek, keletre zarándokolnak.
A fogadást azonban egyedül Csorna tartotta meg.
18 15 -b en letevén a külföldi egyetemekre képesítő vizs
gálatot, az enyedi kollégium u. n. angol-pénzén létesített
évi 15 font sterling stipendiumával Németországka ment. Itt
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több mint három esztendeig tartózkodott s ebből 27 hóna
pot a göttingai egyetemen töltött, történelmet és nyelvésze
tet hallgatván. Egyik tanára figyelmeztetésére Csorna a n yu gat-aramiai és a török nyelven kívül az angollal együtt m eg
tanulta az arabot is. Elolvasta az ismert keleti utazókat.
1818 augusztusában visszaérkezett N agy-E n yed re; itt várta
már a szigeti professzorság, ahova egyhangúlag választották
m eg; pap is lehetett volna első osztályú eklézsiában s az
enyedi professzorságot is kilátásba helyezték. De Csorna már
elszánta m agát; s miután első terve szerint Odesszán, M oszk
ván s valamely karavánnal Irkutzkon át akart Kina éjszaki
felébe hatolni s a szláv történetírókat is m eg kívánta ismerni,
ezért a szláv nyelv megtanulása végett m ég a tél folyamán
gyalo g Temesvárra s több havi ott tartózkodás után Zágrábba
utazott. Ez útjára Kenderesy Mihály kolozsvári fökorm ányszéki tanácsos, talán az egyetlen ember, aki őt igazán m eg
értette, évi 100 forinttal segítette s ugyanennyit igért neki,
míg Ázsiában jár.
Csorna visszatérve, m ég egyszer meglátogatta szülőföld
jét, h o gy elbúcsúzzék immár porladozó szülői sírhalmától,
testvéreitől, kik közül Krisztina már szintén nem élt s k ö n ynyű vándorbotot metszvén a szülőföld erdeiből, a viszont
látás reményével visszaindult Nagy-Enyedre. E gy adat szerint
ekkor ősi kis földjét, h o g y útiköltsége legyen, eladta. Ú tköz
ben többekhez beszólt, de mindenütt csak lebeszéléssel és
visszatartással találkozott. Segítség ellenben sehonnan nem mu
tatkozott. E gyik tanulótársának mondta ekkor bánatosan:
«Megtámadnak mindenfelől, h ogy útitervemmel hagyjak fel,
mert kivihetetlen s csak eszelősség szüleménye. És én keb
lemben, fiatal éveim óta táplált vágyamat feláldozzam, amire
tizenhárom élő és holt nyelvet szereztem meg, mire annyi
nélkülözéssel és sanyargattatással készitém el testemet ? . . .
Barátom ! A nagy kérdés megoldása: őseink lakhelyét föl—
fepezni, az én feladatommá vált. Élj boldogul!» Csornát,
amint ez idézetből is kitetszik s amint ez számos későbbi
nyilatkozatából látszik, nem valamely konkrét nép, valamely
előre kiszámított «ősmagyar» felkeresése vezeti, hanem az
őstörténeti és összehasonlító nyelvészeti kutatás a déli, illetve
keleti irányban, amelyre ö, kora színvonalát messze túlhaladó
képzettséggel volt elkészülve és felszerelve. Novem ber végén*
Hankó : Universum.
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23-ikán m agyar nyelven nyom tatott útlevelet vett ki N a g y Enyed tanácsától, melynek leírása szerint ismertető jele, h o gy
bajuszát borotválja; ruhája az akkori deák viselet szerint:
fekete frakk (talán quekker-kabát), bársony nadrág és fekete
kalap, felül egy köpeny-gallérral, a lábán stibli s visz magá
val egy zöld viaszosvászon tarisznyát, amelyben fehérnemű
s útiköltség vagyis élelmiszer van. Pár napra rá, egy vasár
nap délután meglátogatta N agy-E nyeden Hegedűs Sámuel
tanárt, aki neki korábban osztálytanítója volt s aki iránta sok
jóindulattal viseltetett: «No, holnap — mondá — Isten se
gedelmével indulok». Hiába való volt ismét a marasztalás.
Másnap reggel könnyű öltözetben, mintha csak a mezőre
menne, kezében sétabottal belépett s le sem ülve, m o n d á:
«M ég egyszer látni kívántam». Ekkor mindketten — a n agyenyedi kollégium kapujától, amint följegyezték -— kiindultak
a Szentkirály-utca felé, melynek végén a mezőn elváltak s He
gedűs a halál gondolatával agyában sokáig nézett utána, m íg
nem a Maroson átment.
:k
S most következnek azok a hihetetlen nehézségek és
akadályok, melyek legyőzésére Körösi Csorna Sándornak csak
egy fegyvere volt: a végtelen szelidség, türelem és kitartás.
Bukarestből 1820. január i-é n Konstantinápolyba indult;
Ruscsuknál átlépte a Dunát s gyapjút szállító üres bolgár sze
kerekkel Bulgárián keresztül Drinápolyba tartott. De a pestis
az segei tenger partján levő Enoszba kényszeríti; honnan
hajón Khios és Rhodus szigetek mellett Egyiptomba, A le xandriába vitorlázik. Néhány jó embernek segítségével, sok
fáradság után Cypruson, Szírián át Bagdadba jutott. Ázsián
végig eddig a Sándor név törökös kiejtése szerint «Sikunder
bég»-nek ismerék: de Csorna álarcot nem viselt, hanem min
denütt saját neve alatt járt. Rich bagdadi angol követhez
latin nyelvű jelentést intézett s támogatásával szeptember 14-én
európai öltönyben lóháton egy karavánnal Kurdisztánon át
október 14-én Perzsia fővárosába, Teheránba ért. Itt európai
embert nem talált, de az angol követségnél egy perzsa szolga
szállást és egyéb tárgyakat adott neki. Levelet intézett Mr.
W illock Henrik őrnagy követhez, aki hazajött s öccsével
G eorge-al, valamint dr. Ri'chard követségi orvossal együtt

Körösi Csorna Sándor emlékezete.

227

felkarolták a m agyar utazót. Szivességökböl négy hónapot
töltött Teheránban, hol megismerkedett az ó és új perzsa
nyelvvel, több őt érdeklő munkát áttanulmányozott. Decem
ber 2 1 -én levelet írt N agy-Enyedre Zabolai Kovács József
tanárhoz. «Látván — írja e levelében — micsoda nagy
bizonytalanság uralkodjék az egész tudós világban nemzetünk
eredeti lakhelye, elszárma%ása, régibb történetei', nyelvünk más
nemietekkel való atyafisága felett, továbbá micsoda helytelen
vélekedései legyenek a külső íróknak, akik sem nemzetünk
történetével, sem a nemzet karakterével és szokásaival eléggé
ismeretesek nem lévén, csupán a nevek hasonlatosságából
ítélvén, akarták megmutatni nemzetünk elszármazását és ré
gibb történeteit; utoljára látván, mennyire eltévelyedtek légyen
némely tudós hazámfiai (jóllehet a nyelv atyafiságát helyesen
állíták) a külső írók tekintete u tá n : én hogy mind tulajdon
vágyódásomnak eleget tegyek, mind pedig nemzetemhez való
szeretetemet és háládatosságomat megmutassam, számba nem
vevén fáradságot, nyughatatlanságot, távolságot és m egtör
ténhető veszedelmet, azon fáklyánál fogva, melyet Ném etország
ban gyújtottam volt meg, elindultam nemzetem eredete felkeresé
sére ; az ég megáldotta lépéseimet s nagy reménységem vagyon,
h ogy ha valami szerencsétlenség nem ér, bárha szintén épen más
úton indultam is meg, mint amelyet a közvélekedés javallhatott
volna, rövid idő alatt megbizonyíthatom, h ogy nem helyte
len fundamentumon épült az én meggyőződésem.» Kéri,
h ogy a «nagyérdemű hazafiak» némi pénzsegélyt küldjenek,
mert tulajdon költségéből, bármi szerényen élt is vele, ki
fogyott, s reméli, h ogy ha valami szerencsétlenség nem éri,
örvendetes relatiókkal egy esztendő múlva hazatérhet. A levél
megjelent a «Tudományos Gyűjtemény »-ben s Pestvármegye,
József nádor főispán elnöklete alatt 1821. május 10-én tar
tott közgyűlésén «jeles összeget» adtak össze s elrendelték a
gyűjtést a megyében a szolgabirák útján a birtokosok közt
is. Erdélyben 86 arany gyűlt össze, mely összeg Trattner
János a «Tudományos Gyűjtemény kiadója útján József ná
dor, mint a M agy. Tud. Akadémia pártfogója közvetítésével,
18 2 1. szeptember 1 8-án a bécsi titkos kancelláriától s illetve
O Felsége kabinet-irodájától legmagasabb parancs mellett
további kézbesítés végett Konstantinápolyba g ró f L ü tzow
cs. és kir. internuntiushoz küldetett, aki az ottani angol kö
15*
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vetnek adta át, h ogy W illock útján Csornának kézbesítsék.
A z összeget azonban Csorna ekkor már nem kapta meg,
mert március i-én hátrahagyva európai ruháját, minden köny
vét és iratát, bizonyítványait s m ég egy levelet is Kovács
tanárhoz, arra az esetre, ha el találna halni, a W illocktól
kapott 40 arany, másként 300 rúpia, körülbelül ugyanannyi
ezüst huszas segéllyel, melyet ez később az angol kormány
nak betudott, örmény paraszt ruhában Khorrasszánba indult.
Meshedben az orosszal folyó háborús villongások miatt két
hónapig időzött, de november 18-án megérkezett Bokharába.
Néhány nap múlva télviz időben, Afghanisztán főváro
sába, Kabulba érkezett. Január 19-én tovább menve, Duka
városában találkozott Allard és Ventura francia tisztekkel, kik
szívesen fogadták s mivel a tél miatt tovább nem hatolha
tott, velők egyelőre a pendsábi britt Lahorba ment. De már
cius 23-án már Kasmírba indult s onnan junius 9-én m eg
érkezett Ladak tartomány fővárosába, Lehbe. Innen 25 napi
veszteglés után kénytelen volt Lahorba visszatérni. Ez útjában
Kasmír határánál találkozott W illiam Moorcroft angol kor
mányügynökkel és utazóval, aki kölcsönadta neki Georgi
ágostonrendi páter 1762-ben írt kezdetleges tibeti szótárát,
melyből megismerte, hogy a tibeti nyelv egytagú m ongol
nyelv s az indogermán szanszkritból csupán az írásjegyeket
vette át, úgy mint a magyar a latint. Később közölte M oorcrofttal, hogy a telet a tibeti nyelv és irodalom tovább tanu
lására szentelné, ha mindennapi szükségei fedezésére segedel
met nyerne, abból a célból, h ogy megismerje az előtte már
tudvalevő számos kötet tartalmát, melyek minden tibeti zár
dában feltalálhatok. Moorcroft belátván, h ogy Anglia ép ekkor
folyó közép-ázsiai terjeszkedésére nézve ez milyen fontos do
log, 300 rúpiát ad mindennapi szükségei fedezésére, melyet
ő is később az angol kormánynak szintén betudott. Csorna
1823 április 21-ikén írásban kötelezte magát, h ogy «hü lesz
Ígéretéhez», azaz kutatásai eredményét a kalkuttai angol kor
mánynak ajánlja fel. M egegyeztek abban is, h ogy a kalkuttai
ázsiai társaság a szükséges segédkönyveket m eg fogja kül
deni, ami azonban sohasem történt m eg.' Csorna 1820-tól
18 3 4 -ig, mialatt tibeti nyelvtanát és szótárát befejezte, tehát
tizennégy esztendeig összesen 4226 rúpiát, körülbelül ugyan
annyi ezüstforintot kapott az angoloktól, ami havonként alig
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tesz ki 20 forintot; és Csorna ez összegből nemcsak élt és
ruházkodott, hanem fedezte útiköltségét, a szállítók honorá
riumát, a szolgabért és díjat fizetett a lámáknak tanulásért és
tibeti kéziratokért. Ennyiért jutott Anglia és az emberiség
Csorna nagy müvéhez, Tibet első alaposabb megismeréséhez.
1823 május 2-án elbúcsúzott Moorcrofttól, kivel az élet
ben többé soha sem találkozott; 1825-ben állítólag megölték
Bokharában. Jun. i-é n Csorna megérkezett harmadízben L á
dák tartomány Leh városába, átadta Moorcroft és segédje, a
delhii Mir Izzat Ullah leveleit s ajándékait a Kalon, vagyis
első miniszter számára, aki viszont nyolc font theát és ajánló
levelet adott Csornának Ladak tartomány zangskari kerületé
ben a yanglai lámához, ahova kilenc nap múlva megérkez
vén, 1823 junius 26-tól 1824 október 22-ig, teljes 15 hó
napig a zárdához tartozó egy szobácskában a tudós lámával
és egy szolga társaságában lakott. Megtanulta a tibeti nyelvet
s megismerkedett azon irodalmi kincsek nehányával, melyek
320 vaskos nyomtatott kötetben foglalvák s melyek az összes
tibeti tudományosság és vallás alapjai. Ez időre nézve a sors
reánk hagyta dr. G. E. Gerard angol kormányügynök egy,
bár későbben kelt levelét, mely akaratlanul bár, a regényíró
tollával festi le Csorna ekkori életét és állapotát.
«A kanumi hideg évek zordonsága — úgym ond — el
törpül, ha összehasonlítjuk azt a sangskari zárdában uralko
dott tél fokával, ahol Csorna egy egész évet töltött; s ott
ö egy lámával és egy szolgával kilenc négyszög lábnyi szo
bában, 3— 4 hónapon át el volt szigetelve. Szobácskájukból
nem mert egyikük sem kimozdulni, mert a környék hóval
volt fedve s a hőmérő állandóan zérus allatt, 10 — 16 fokon
állott. O tt ült ö ködmönébe öltözve, kezeit ölébe té v e ; s ily
állapotban olvasott reggeltől estig, melegítő tűz és alkonyat
után világító mécs n élk ü l: a föld szolgált nyoszolyául s az
egyszerű csupasz falak voltak egyedüli oltalma az éj zordon
sága ellen. Á hideg oly szigorú volt, hogy nehéz feladat
volt a kezeket a gyapjutakaró alól felszabadítani a könyv
leveleinek átlapozása végett.»
Miután már a Ladakban való hosszas tartózkodásnak
célja nem volt, Csorna útra kelt, hogy áthatolhasson a Hi
malaya havasi szorosain, m ég mielőtt azokat a hófuvatagok
egészen eltakarnák. Novem ber 26-án eljutott a kelet-indiai
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angol Sabathuba. Itt gyanús szemmel néztek rá s igazolásra
szólították fel, mire ö a kalkuttai főkorm ányzóhoz írt jelen
tésében fejtette ki céljait s beszámolt eddigi munkásságáról.
Erre a kormány május havától 50 rúpia havi segélyt
utalványozott neki s most Csorna egy másik terjedelmes em 
lékiratban ismertette eddigi tanulmányait.
1825 junius 6-ikán nyelvtana és szótára végleges elké
szítése végett elindult második útjára Tibet felé. Reményei
ezúttal egy láma hanyagsága miatt, kivel tanulmányaiban
való segítésre szerződött, meghiúsultak, ú g y hogy 1827
január i-é n tizennyolc hónap múlva, irodalmi kincsekkel
megrakodva ugyan, de mégis csalatkozva és lehangoltan tért
vissza ^Sabathuba.
Újabb angol segéllyel, melyet azon feltétel alatt kapott,
h ogy három év alatt Tibet történetéről és nyelvéről kimerítő
tudósítást ad, elindult harmadik útjára, a busahiri Kamimba.
Itt ismét egy értelmes láma s az öreg Padma társaságában,
9500 láb magasságban a tenger szine felett, a falu legszélső
magaslatán, egy kunyhóban tartózkodott 1827 augusztustól
1830 októberig, több mint három éven át. Itt találta meg
őt barátja, dr. Gerard, ki, már idéztük levelében, 1829 telén
róla a következőket írja: «A tél itt mindig kegyetlen. A z
utolsó télen át, íróasztalánál ülve s tetötöl-talpig gyapjúruhába
burkoltan reggeltől estig dolgozott minden melegítő tűz nél
kül, nem engedve magának a legkisebb időt sem a szóra
kozásra. Egyszerű tápláléka az itteni szokás szerint készített
zsíros thea volt . . . O ily helyzetben, mely más embert
bizonyára kétségbe ejtett volna, 40,000 tibeti szót összegyűj
tött s elrendezett. Már is 44 kötetet olvasott át egy tibeti
munkából..»
Elhagyva kanumi magányát, 1830 októberében K alkuttába érkezett, h o gy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá
adja. A z Ázsiai-társaság havi 100 rúpia illetménnyel alkal
mazta, feladata lévén, h ogy a Hodgson nepáli követ által a
kormány költségén beszerzett s a társaságnak átadott tibeti
m üvek felől kivonatos jegyzéket állítson össze, amit kívüle
senki más ez időben megtenni nem birt. Ezt ő példás pon
tossággal teljesítette is; de négy és. fél esztendő telt el, m íg
két főmunkája sajtó alá kerülhetett. Ez idő alatt 1834 feb
ruár 6-ikán egyhangúlag az Ázsiai-társaság tiszteletbeli tag
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jává választották s végre megérte, h ogy ugyanezen évben
személyes gondozásával,, a kalkuttai misszionárius baptista
nyomdában, az Ázsiai-társaság költségén megjelent először a
345 lapra terjedő szótár (Dictionary), azután a 204 lapra
terjedő nyelvtan (Grammar) is angol és tibeti nyelven. A z
előbbihez 40 lapra terjedő kőnyom atos melléklet csatlakozik,
mely Csorna sajátkezű munkája. Mindkét mű címlapján büsz
kén áll ott: «by Alexander Csorna de Kőrös, Siculo-H ungarian o f Transylvania», «írta Körösi Csorna Sándor székely
magyar Erdélyországból». Intézkedett, hogy mindkét m üvé
ből 25 példány küldessék Magyarország közintézeteibe is.
A tudományos világ a legnagyobb elismeréssel fogadta a két
alapvető munkát, melyek egyszerre a világhírű orientálisták
közé emelték Csornát.
Magyarországban is nagy örömmel fogadták, hogy a
már általánosan halottnak hitt Csorna él. Budapestről tudat
ták vele, h ogy a M agyar Tud. Akadémia 1833 november
1 5-én levelező tagjává választotta s megküldték neki a József
nádor aláírásával ellátott oklevelet.
★
1835 november 30-án három évre útlevelet kért az
angol kormánytól, hogy a brit éjszakindiai Mithila és más
tartományokban divatozó nyelveket tanulmányozhassa. A z
útlevelet angol és perzsa nyelven, utóbbit «Molla Eskander
Csorna» név alatt m eg is kapta, azzal a megtoldással, hogy
további havi 50 rúpiában részesül, ha kutatásainak eredmé
nyét az angoloknak adja. 1836 januárban a hideg éjszaki
széllel szemben csónakon a Hugli folyamon fölfelé indult s
Maidán át márciusban a szikkimi határon a Himalavák köze
lében Jalpigoriban találjuk. Majd Titalyába ment, egy benn
szülött nyom orúságos kunyhójában lakott, hogy a nép bizal
mát megnyerje s eközben idejét a szanszkrit, maharatta és
bengáli nyelvek tanulására szentelte.
Reménye, hogy Hodgson nepáli követ közvetítésével
Katmundon át eljuthat Tibetbe, nem valósulván, 1837 vé
gén Kalkuttába [ment, hol négy esztendeig, mint az Ázsiai
társaság könyvtárosa, ennek épületében egy cellaszerü szo
bában a könyvek és iratok halmaza között remeteként lakott.
A z utazásoktól megbámult, de egykorú leírások szerint most
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is nyájas, szeretette méltó és mindenkivel jót tenni akaró
férfiú volt. Este az udvarban, vagy az épület nagy termében
tett egy kis sétát s azután becsukatta magát. íróasztala fölé
hajolva, a szankszrit nyelvet és dialektusait, valamint a tibeti
forrásokat tanulmányozta s víg volt és derült, ha a hazáról
és a magyarok
eredetéről beszélhetett. Kalkuttában léte alatt
O
folytatta a londoni es kalkuttai Ázsiai-társaságok folyóiratai
ban azokat a közléseket, melyek egy külön kötetre menő
dolgozatot és tanulmányt foglalnak magukban. Kéziratban
maradt 686 folió lapra s 20 lapnyi mutató táblára terjedő
«Szanszkrit és tibeti műszavak gyűjteménye». Hasonlóképen
kéziratban maradt s Duka Tivadar Londonban élő hazánkfia,
Körösi Csorna Sándor életrajzának feldolgozója ajándékából a
M agyar Tud. Akadémia birtokában van több száz szóból álló
szanszkrit, angol és magyar szó gyűjteménye.
A tibeti nyelvtan, szótár és Csorna tanulmányai után,
Londonban ú gy mint Párisban s az egész világ tudós társa
ságaiban foglalkozni kezdtek vele s Csorna magát a budhizmus emlőjén táplálkozott nagy bölcsész Schopenhauer elmé
jét is termékenyítette, aki elismeréssel emlékezett m eg az
«érdemteljes m agyar»-ról. íg y lett Csorna, akinek szem élyé
ben a nyelvész, történész, geographus, bölcsész és theologus
egyesült, a világ egyik legelső és legnagyobb orientalistája,
aki tudós szempontból is világhírűvé tette a m agyar nemze
tet. Csorna ekkor már anyanyelvével együtt több mint 20
nyelvnek van grammatikai és gyakorlati birtokában, m elyek:
a héber, arab, szanszkrit, chaldeai, puhstu, ó - és új-perzsa,
görög, latin, oláh, szerb, horvát, német, angol, francia, orosz,
tibeti, hindosztáni, maharatta és bengali.
Ö tvennyolc éves volt már Csorna, midőn 1842-ben el
határozta, h ogy m ég tíz évet fordít kutatásaira s azután haza
jön. Szándéka volt Lasszába menni, hogy felkutassa a tibeti
irodalom m ég rejtett kincseit. Evégböl február hóban, csóna
kon indulva fel a Gangán, Tibet kelet—éjszaki útján március
24-ikén érkezett a bengal Darzsilingbe, hol dr. Campbell
angol ügyvivő a szikkimi radsa egy udvari emberét küldte
el Csornához, győződjön m eg Csorna célja és tibeti m űvelt
sége felől. Ez elbámult egy európai embernek ily nagy tanultsága felett s levelet írt a radsához, kinek családi szokása
szerint legidősebb fia volt a tubgáni láma s így remélni lehe
J
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tett, h ogy engedélyt kap a Szikkimbe s Lasszába menetelre.
Csorna boldog örömmel várta az izenetet. Április 6-án azon
ban lázba esett. Darzsiling felé ugyanis a Himalaya felé emel
kedő út utolsó tíz mértföldjét sűrű tropikus növényzet kö
zepette azon időben még terjedelmes posvány borította. Ez
azon hírhedt Himalaya alatti öv, mely Terai körül, mint a
legveszedelmesebb maláriával ellepett helység ismeretes. A z
utasok azért itt csak nappal és gyorsan utaznak át. Csorna
azonban szokása szerint gyalo g járván, valószínűleg itt m eg
hált s megkapta a gyilkoló betegséget. Hiában akart neki
gyógyszert beadni dr. Campbell, — azt válaszolta, h ogy
mindig orvosság nélkül gyó gyu lt m eg r s pár enyhe orvosi
szeren kívül mást soha sem vett be. Április 9-ikén azonban
arcán a halál nyomaival belenyugodott, h ogy gyógyszert ve
gyen b e : másnap reggel kissé jobban érezte magát, de es
tére rosszabbul lett s 11 -ikén reggel öt órakor panaszszó és
küzdelem nélkül kimúlt.
Dr. Campbell írta össze holm iját: négy szekrény könyv
vel s iratokkal, indiai durva kék posztóból készült öltöny,
melyet mindig viselt s abban is halt m eg, nehány ing és egy
főzőedény, ez volt minden vagyona. A ruhát szolgájának ad
ták, őt pedig másnap, április 12-én reggeli nyolc órakor
elhelyezték az angol gyarmat sírkertjében, dr. Campbell ol
vasta a halotti imát. Találtak nála 224 rúpia készpénzt, övé
ben 26 drb aranyat s eg y pénzutalványt a kalkuttai bank
nak. Ebből levonták a temetési költségeket, megfizették a
szolga bérét s a többit Kalkuttába küldték. A z Ázsiai-tár
saság értesülve a tudós haláláról, 1000 rúpia költséggel hét
láb magas sírkövet állított hantja fölé.
Csorna utolsó útjára távozása előtt egy levélben az
Ázsiai-társaságra hagyta mindenét. Összes hagyatéka a kal
kuttai bankutalvány szerint 3000 sikka rúpia, 2000 közön
séges rúpia; ehez járult m ég a temetésről megmaradt 21
rúpia és az övében talált 26 darab hollandi arany. A bíró
ság azonban formahiány miatt nem erősítette meg a v é g 
rendeletet s így egy holland ügyvéd útján a hagyatékban
talált pénzt itthon maradt rokonai örökölték. Csorna Sándor
három testvérének gyermekei egyenlő összegben egyenkint
1 5 0 0 — 1500 rénes forintot kaptak.
Ekkor történt, hogy a rokonok síremléket akarván állí
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tani a temetőben. N agy Pál ref. lelkész tanácsára ahelyett
io o forintot adtak írószerek és tankönyvek beszerzésére az
iskolának, m ely összeg kamatozva, ma io o o forintnál na
gyobb s részben iskolai, részben vallástanítói kepealapul szolgál.
Csorna nem jutott ugyan el Lasszába, de a nélkül is
befejezte a m aga feladatát, oly tudományossággal, mellyel
«leckét adhatott volna Európa és Ázsia minden tudósának»;
az alapokat ő lerakta, a jövőt a követőknek megnyitotta.
A Góbiban már folynak az ásatások; Tibetről ma tudjuk,
hogy a föld eme legmagasabb fensíkján, az emberi nem
bölcsejében keletkezett először a világ legrégibb s számos
tudós szerint a magyarokkal rokon akkád-s^umir kulturája.
A tibetizmussal az ázsiai nyelvek legnehezebbje, az ázsiai
népek legtitokzatosabbja táratott fel s e kulccsal haladva a
most folyó angol expedíció is naponta emlegeti a Csorna
nevét. A tibetisták pedig m áig őt tekintik mesterökül. A ma
gyar tudomány legnagyobb alakjainak egyike ő, aki az egye
temes tudomány fejlődésében is maradandó nyom okat ha
gyott maga Után.
Sándor József.

H Á TS Ó -IN D IÁ B Ó L.

«Globetrotter» csak ritkán kerül Burmába. Kívül esik
azon a világforgalmi útvonalon, melyet a turisták nagy
csapatja tapos, s mely Kolom bo, Szingaporén át vezet a tá
voli Keletre.
A zok a többé-kevésbbé sablonos «világkörüli» útvona
lak, melyeken a brémai «Nord-Deutscher Lloyd» a hires
C oo k-cég és a berlini utazási irodák utasaikat a világ körül
vezetik, különben is egy nagy hibában szenvednek. A z uta
zót elvezetik a lehető legrövidebb útor Ázsia ^nagy kikötő
városaiba, átröpítik a Csendes-Óceánon, át Észak-Am erika
e g y Pacifik-vonalán és leteszik ismét Southamptonban vagy
Brémában. És így megesik, h ogy az utas először Sanghai
ban lép Ázsia kontinensére, mivel tudvalevőleg K olom bo,
Penang, Szingapore és H ongkong szigeteken fekszenek. El
rohan Britt-India, Burma, Jáva és Siam mellett anélkül, h ogy
ezen országoknak m ég csak partjait is látta volna. Pedig épp
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ezek az országok azok, melyek Közép- és Dél-Ázsia ig a/"
képét alkotják.
Ázsiát megjárni és Indiát nem látni, körülbelül egyazonos azzal: Rómában lenni és a pápát nem látni. De sze
rencséjükre a «Globetrotterek«-nek föambiciója csak az, hogy
elmondhassák, hogy ezt a világot körülutazták. Megelégsze
nek azzal, hogy egynéhány szállodában jól-rosszul eltöltöttek
egypár napot s a többi idő alatt kényelmes gőzhajókon pi
henték ki az utazással járó fáradalmakat.
De aki e világrészt tényleg ismerni akarja, nem mu
laszthatja el ez országok meglátogatását. Pedig tisztán laikus
nak is mennyi érdekes és szokatlan látnivaló tárul itt sze
mei elé.
Ez áll Burmára is, melyről oly édeskevés hir szállingó
zik felénk, hogy bizony sokan vannak, akik azt sem tudják,
mi fán terem. Noha Burma ma Anglia egyik legvirágzóbb
gyarmata.
A független burmai királysággal először a portugálok
és hollandusok jutottak kereskedelmi összeköttetésbe a X V I.
században, midőn itt telepeik is voltak. Később, a X V II.
században a franciák, de különösen az «Angol Kelet-Indiai
Kereskedelmi Társaság» került szorosabb összeköttetésbe a
burmai kormánynyal. Az angolok épp úgy, mint Indiában,
itt is mindinkább befészkelték magukat, kedvezményekben
részesültek s 1825-b en találtak alkalmat fegyveres beavatko
zásra is. 1826-ban Burma egyes déli vidékeit angol gyar
matnak jelentették ki. 1879-ben Thebaw király az uralkodó
család több tagját Mandalayban, az akkori fővárosban, mely
az. ország északi részében fekszik, megölette. Ez a körül
mény és az országban uralkodó teljes zűrzavar, véres bel—
villongások újabb alkalmat adtak a közbelépésre, melynek
hosszas, eredménytelen diplomáciai tárgyalás volt az ered
ménye. 188 5-b en ennek vége szakadt az angolok kevés
ellenállás legyőzése után bevették Mandalavt. Thebaw királyt
pedig fogolyként előbb Rangoonba, majd Indiába vitték.
1886 január elsején egész Burmát Indiához csatolva, gyar
matuknak proklamálták. De eltartott még vagy négy évig,
míg az ország bensejében portyázó martalóc-csapatok garáz
dálkodását beszüntették s azok kiirtásával a békés gyarmato
sítás kezdetét vehette.
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Csodálatot keltő, hogy mit teremtett itt az angol ura
lom rövid tizennégy év alatt.
A feldúlt, elhanyagolt ország ma virágzó kert. Kiterjedt
csatornahálózat öntözi a gazdagon termő rizs-, gabona- és
gyapot-ültetvényeket, vasúti sin köti össze a fontosabb váro
sokat, melyek a lüktető gazdasági élet képét nyújtják.
Az uj főváros Rangoon, a Rangoon folyó bal partján,
a Pegu folyó beömlése által képezett földnyelven fekszik,
körülbelül tizenöt tengeri mértföldnyire a tengerparttól. Már
ez a körülmény és az, hogy itt a Rangoon folyó háromnegyed
mértföld széles és mélysége a 6— 8000 tonnás mélyjáratu hajók
feljövetelét is megengedi, — elsőrangú tengeri kikötővé pre
desztinálják Rangoont. H ogy e város fejlődését méltányolni
lehessen, elég egypár száraz számadat felsorolása. Lakossága húsz
év előtt 90,000 lélek volt, ma 240,000. Tengeri kereskedelmi
forgalma ugyanannyi idő alatt 45 millió rúpiáról (72 millió ko
rona) 200 millió rúpiára emelkedett. (320 millió korona.)
A város gazdasági életét illusztrálja a nagy kiterjedésű
partvonalon emelkedő harminc kisebb-nagyobb gőzüzemre
berendezett rizs- és gabonamalom.
Nagy kiterjedésű faraktárak, melyekben az olcsó munka
erőt szelídített elefántok szolgáltatják és az egymagában két
mértföld hosszú kőolaj-kikötö. (Felső-Burma ugyanis gazdag
kőolaj-forrásokban.) Három mértföldnyi útvonalon terül
nek el a közraktárak, melyekben a kivitelre szánt ter
mékek és a behozott áruk vannak felhalmozva. A kivitel
íőcikkei a rizs, gabonanemüek, gyapot, épületfa, kőolaj,
olaj, — ezeken kívül a selyem- és müipari termékek. Ezek
közül különlegesség becsével bírnak különösen a burmaifafaragásos bútor, vert-ezüst csecsebecsék és a selyem- és
ezüsthimzések, melyek mind azt a túlságba menő gazdagsá
got mutatják, mely a burmai művészetnek a kínaival való
rokonsága mellett főjellemvonása.
Csaknem az összes keleti nagy pénzintézetek bírnak itt
fióküzleteket. N agy kiviteli házak raktárai sürün vannak egy
más mellett, úgyszintén a nagyszámú «curio»-üzletek szem
kápráztató gazdagságukkal,
Az üzletemberek túlnyomó része az indiai mohamedán
és parsi elem, mely utóbbi Bombay és Kalkutta kereskedő
osztályának is jelentékenyebb tényezője.
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Ezek a parsik tulajdonképpen a régi szasszanidák le
származottjai, kik 650-ben, midőn a szaracénok a szasszanid
birodalomnak végét vetették, vallási üldözéseknek voltak ki
téve és így India észak-keleti részeibe menekültek, hol ked
vező fogadtatásra és védelemre találtak. Ősi élelmességüknél
fogva csakhamar magukhoz ragadták a kereskedelemben a
vezető szerepet.
Vallásuk még ma is a régi nap- és tüz-imádás. Halot
taikat nem temetik el, s nem is égetik mint a hinduk, hanem
az ég madarainak adják oda táplálékul. Bombayban öt e célra
szolgáló köralakú tornyuk van. A levetkőztetett holttetemet
itt kiteszik, -— a sasok és keselyük félóra alatt elvégzik a
temetés műveletét. A fehérre kopasztott csontvázat aztán a
torony belső üregében helyezik nyugalomra. A parsik kü
lönben elsőrangú kulturális intézmények bőkezű megalapítói
és általános tiszteletnek örvendenek.
Már ruházatukról is könnyen felismerhetők. A férfiak
fehér vászonruhát és különös, magas, perzsasüveghez ha
sonló alakú fekete, viaszkosvászon kalapot hordanak. A nők
a régi görög női viselethez hasonlóan, lenge, világos szinü
selyemszövetekbe burkolóznak. A gazdagabbak kápráztató
gyémánt-ékszereket hordanak. Mindkét nemet egyaránt jel
lemzi a hosszú perzsa orr. Mindemellett a parsi nők meg
jelenése bájos és akad közöttük számos, valódi szépség
számba menő.
Rangoon lakossága különben a népfajok változatos kaleidoskopja. Túlnyomó természetesen a burmai. Lapos arc,
távol álló, kissé ferde metszési! szemek, nyomott orr, sár
gás arcbőr a kínaihoz teszik hasonlóvá. Fokozza ezt a ha
sonlóságot a hosszú, fonott hajtincstől eltekintve, borotvált
fejbőr. A férfiak sötétkék vagy fekete bő nadrágot és ugyan
olyan, de gallér nélküli kabátot hordanak. Ing többnyire
ismeretlen fogalom a köznép előtt. A nők itt is a jobb izlés
megörvendeztetői. Szoknya helyét ügyesen felkötött, több
nyire rózsaszínű selyemlepel pótolja. Fehér ing felett ugyan
csak fehér, rövid, a spanyol «boleró»-hoz hasonló derék.
Ezt az öltözetet a nélkülözhetetlen rózsaszínű selyemsál egé
szíti ki. Ennek alkalmazása annyira egyéni, hogy úgyszól
ván annyiféleképp hordják, ahány lány vagy asszony van.
Derék körül csavarva, egyik vállon átvetve, majd a magas
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kontyba tűzött fekete hajon fejkendőnek, esetleg úgy, hogy
egy része még a vállra is lecsüngjön, de mindenképpen
festői. Minden leány hajában vagy rózsa, vagy egyéb virág.
Kis kopogós fatalpakon többnyire kettesével, hármasával jár
kálnak vidáman csicseregve, de illedelmesen. Talán csak az
arcon túlságos mennyiségben alkalmazott rizspor volna kifo
gásolható, meg a legöregebb havannaszivart is megszégye
nítő, másfél arasz hosszú, gyermekkar vastagságú cigaretta,
melyet kitartással és látható élvezettel szívnak. A cigarettapapirhüvelyt sárga pálmalevél képezi, a töltelék pedig elijesz—
tőén fekete, apróra vágott dohány. Az idősebb nők (25 évtől
felfelé) dorong nagyságú fekete szivart szorongatnak kicsor
bult fogsoraik közt.
De ez még mind hagyján. Sokkal visszataszítóbb az u.
n. «bethel-rágás». A szegényebb néposztályok ezzel helyet
tesítik, vagy ezzel teszik változatossá a dohányzás élvezetét.
A bethel-rágás eléggé összetett művelet. Receptje körülbelül
a következő: «Végy egy tenyérnyi nagyságú világos zöld,
szívalakú bethelfa levelet, szórj rá sűrűn apróra vágott sötét
kapadohányt, tégy bele vékony szeletekre vágott, fás harricotte-mogyorót, hajtogasd össze az egészet négyszögletesre,
kend be jól fehér égetett mésszel, — az egészet kapd be a
.szádba és rágd — amig jólesik.»
Európai ember valószinüleg csak egyszer használja ezt
a receptet. Mert az amúgy is erősen borsizü, csípős bethellevél fenti maró ingredienciákkal elegyítve és megrágva a
pokol tüzét varázsolja a szájba, melyhez képest a legmérge
sebben megpaprikázott pörkölt lé valóságos hűsítő ital. De
miután az ízlésről vitatkozni amúgy is meddő, meg kell
nyugodni a tényben, hogy ez a keleti embernek élvezet,
még pedig elég olcsó. Tiz darab rágásra elkészített levél ára
egy annas = tiz fillér. De amint a valódi dohányos is maga
sodorja cigarettáját, úgy a valódi bethel-rágó is maga készíti
el magának a csemegéjét. A hozzávalókat az utcán árulják
kis fiúk.
A bethelrágásban a legcsunyább mindenesetre az, hogy
az erős maróhatás következtében a bethelrágó szájaürege és
nyelve kisebesedik és nyála vörösszinüvé válik. Miután pedig
-errefelé, a nálunk mindenütt alkalmazott tilalmi-táblák forga
lomban nincsenek és ha volnának is, nagy eredményük nem
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volna, ezért az utcák porában mindenütt számtalan barnás
vörös foltot látni, — mintha csak az egész lakosságnak meg
eredt volna az orra vére.
De talán elég is erről a nem épen Ízléses és esztbetikus tárgyról, mely azonban a keleti élet egy igen jellemző
vonása és így felemlítés nélkül nem hagyhattam.
Térjünk vissza Rangoon lakosságához. A burmai és már
említett parsikon kívül elég nagy számmal vannakr a kínaiak
képviselve, kiknek egész külön városrészük van. És amilyen
konzervatív a khinai, üzlete fölé nem tesz sem angol, sem
burmai, sem hindu feliratot, hanem hosszú cinober piros,
papirossávokon fekete, vagy fekete alapon arany kinai írás
jegyekkel adja tudtára a közönségnek úgy a nevét, mint
árui jegyzékét. Utóbbiak különben szabadon láthatók az egynyilású üzlethelyiség ajtajában felhalmozva. Csaknem kizárólag
európai selejtes vásári cikkek, ruhanemüek, szövetek, cipők,,
gombok, szerszámok, porcellán- és üvegnemü túlnyomó
mennyiségben. Kinai különlegességet hiába keresnének.
Lényegesen kisebb számmal vannak a japániak. A kisebb
hivatalokat a hinduk töltik be. így a rendőrség is hindu.
Az utca népének kiegészítője a hindu rendőr. Ott áll min
den nagyobb forgalmú ponton, mozdulatlanul, mint e g y
bronzszobor. Ruházata természetesen angol egyenruha. Hosszú
sötétkék kabát, egy sor sárgaréz gombbal. Mellén piros alapon
ugyancsak sárgaréz szám. «Kaki» térdnadrág, sötétkék föl—
csavaros lábszárvédő (patt) és fekete cipő. Fején piros csúcs
ban végződő «kaki»-turbán. Széles sárga bőrövről csüng alá
egyetlen fegyvere: kis karszijon az angol rendőrök ismert
rövid fabotja, mely azonban épen elég tekintélyt kölcsönöz az:
angol álladalom közegének, hogy a legnagyobb zavarban
egy kézmozdulatára egész kocsi :or megálljon vagy lármás
csődület eloszoljon.
Rangoon, mint új keletkezésű város, teljesen nélkülözi
a keleti vonást. Látszik, hogy gyorsan épült és a város
rendező mérnök se vett magának túlsók fáradságot. Rajz-sín
és háromszög segélyével félóra alatt kész lehetett a város
tervrajza. Párhuzamos utcák, ezekre merőlegesen ismét pár
huzamos utcák. Az így keletkező háztömbök kifogástalan
négyzetek. E g y -e g y négyzet beépítetlenül, parknak hagyva.
Az utcák szélesek, jól makadámozva vagy fakockákkal bo
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rítva, kétoldalt fasor. A többnyire egy-két, ritkábban három
emeletes házak olasz renaissanceban épültek. De uram Iste
nem, milyen káposztafej lesz a korinthusi kapitálből, mire
ide elvándorol!
Annál kedvesebb a tulajdonképpeni várostól északra el
terülő cottage-negyed, hol az európaiak, a vagyonosabb
bennszülöttek lakóházai és a klubbok vannak. A forró ég
hajlati viszonyoknak megfelelően (most, március közepén,
nappal 26, este 2 3 0 R . árnyékban), szellősen, tágas veran
dákkal körülvett, messze kinyúló ereszes, kellemes kis családi
házak ezek, minden különösebb dísz nélkül. A valódi és
méltó díszt a környezet, a tropikus növényzetben pompázó
kertek adják meg, melyek közepén a családi-ház emelkedik.
Kis kerti házak, mesterséges tavacskák teszik az egész elren
dezést festőivé, kedvessé.
Ezen a villanegyeden is túl, a város legészakibb hatá
rán emelkedik égnek a legnevezetesebb burmai emlékmű, a
«Shwe-Dagon-pagoda ».
A pagoda elnevezés tulajdonképpen nem illeti meg.
A «pagoda» szó ugyanis európai átváltozása az eredeti indus
«Bhagawati» szónak, mely annyit jelent «istenháza» és oly
építkezésre alkalmazható, mely mint a délindiai nagy pago
dák, belső helyiségekkel bir, amelyekben az istenség szobra
áll. Ezekkel szemben a rangooni «pagoda» tömör építmény,
belsőhelyiség nélkül, ellenben mindenben rokon az indiai
stupákkal vagy dagobákkal.
Egypár szóval röviden érintenem kell itt ezek keletke
zését és mibenlétét.
Midőn 2 50 év körül Kr. e. Asoka észak indiai király
Buddha vallását vette fel és azt államvallássá emelte, ő Buddha
holttestét a monda szerint 40.000 darabra osztotta és ezeket
az ereklyéket országa jelentékenyebb városainak elküldte azzal
a meghagyással, hogy föléjük emlékműnek, dagobák (dathurgarbha = testmegőrzö) emeltessenek. íg y keletkeztek ezek
az indiai emlékművek, néha azonban ereklye nélkül is, pusz
tán Buddha emlékének szentelve (stupa). Hengeralakú alépít
ményen emelkedik a félgömbhöz hasonló alakú tömör kupola.
A félgömb jelzi a vízbuborékot, melyhez Buddha előszererettel hasonlítja az emberi életet. A félgömb tetején még fa
ernyő ; a szent fügefa emlékére, mely alatt meditálva Buddha
H ankó: Universum.
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az ö vallásos alaptételeinek ismeretére jött. A dagoba bensejébe volt befalazva a kristály- vagy nemesfém-dobozba el
helyezett ereklye. Ilyen dagoba vagy stupa India és Ceylon
területén, ha nem is 40.000, de igen számos még ma is
romjaiban feltalálható. Még pedig a két méter magas miniatűr
dagobától fel az anuradhapurai, még ma is romjaiban 1 1 0 m.
magas Abhayagiriya-dagobig számtalan változatban és méret
ben. A ceyloni és eszak-indiai dagobák egy elváltozást mu
tatnak fel. Ezeknél ugyanis a félgömb felett, az ernyő helyett,
egy magasba nyúló, mindinkább vékonyodó végződés mutat
kozik. Ehhez a típushoz hasonló alapalakot mutat a rangooni
«pagoda» is.
Két téglányalakú terassz emelkedik egymás felett.
A felső terassz magassága harminchét méter a talaj
magasságtól. A felső terassz közepén emelkedik a dagoba.
Alépítményét ismét két négyszögletes terassz képezi. A da
goba teste azonban nem félgömb, hanem nyolcszögletes
harangalak, mely finom hajlatú átmenetben magasan fel
nyúló csúcsban végződik. Az egész harangalak gazdagon
aranyozott. A végződés pedig ■— Mindon-Min burmai király
ajándéka — fölfelé kisebbedő rézkorongokból áll; ezek arany
lemezekkel burkoltak, dombormüvekkel és ékkövekkel diszí—
tettek, peremükön pedig vagy kétezer arany és ezüst kisebbnagyobb csengetyü csüng. Tiszta finom hangjuk állandóan
cseng-bong az alant járók füleibe.
,
E végződést ma 50,000 fontra, 1.2 0 0 ,0 0 0 koronára
becsülik, a legmagasabb csúcsa 12 4 méternyire van a ta
lajtól.
A dagoba lábazatához négyoldalt oszlopcsarnokok tá
maszkodnak ; mindegyik felett sokszoros, magasba nyúló
tető, elképzelhetetlen gazdag, csipkefüggöny finomságú fa
faragások az oszlopállások között és a tetők végződésein.
A lábazat körül pedig számtalan kisebb-nagyobb kápolna, —
mindegyikben egy vagy több különböző nagyságú aranyo
zott bronz-, alabástrom vagy fehér márvány Buddha-ülőszobor — négyszögletes oltárok, térdelő elefánt-szobrok, há
tukon kisebb oltárok, aranyozott sallangos bádogernyök,
magasba meredő árbocrudak fából vagy fémből, tetejükön
sárkány- vagy isten-alak, hosszan lelógó organtin-kigyókkal,
melyeket állandóan lenget a szellő. A felső terassz szélen
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köröskörül ismét kápolnák, oszlopcsarnokok, áldozati virágot,
füstölőt, szentelt gyertyát árulók festői bódéi.
A déli oldalról felvezető lépcső a legforgalmasabb.
A lépcső kövei helyenkint homorúra taposvák a hivők év
százados vándorlása által. Ez a déli lépcső emelkedő tető
alatt van, megszakítva bizarr tornyocskákkal, melyek csipké
zete élesen válik el a ragyogó kék égről.
Leírni lehetetlen, a fényképező gép lencséje sem ele
gendő, a festő színgazdag ecsetje kellene hozzá azt az életet
megörökíteni, ami itt a lejárati lépcső és a felső terassz ká
polnái, csarnokai és vásáros bódéi között a «pagoda» körül
folyik. Ember ember hátán nyüzsög, férfiak és nők vegyest,
a legtarkább színösszetételü ruhákban. E keverékből egy-egy
buddhista pap sárga tógája emelkedik ki, amint az, nélkü
lözhetetlen, kifeszített sárgabélésü, fekete papirernyőjével fel
halad a lépcsőn.
Az egyik bódéban groteszk gyermekjátékokat és bábu
kat árulnak, a másikban szent könyveket és hindu szent
képeket (Isten tudja, hogy került ebbe a környezetbe az Ú r
töviskoszorús arcképe, meg a Szüzanya szomorú, könnyes
arca, de ezek is itt vannak), másutt óriás cigarettát és szi
vart kínálnak. Itt ismét cukrozott nyalánkságot, mely azon
ban csak a bennszülött ínyencségét képes izgatni, pár helyen
kis papir-ernyőcskéket és kis zászlócskákat, melyekre szent
mondások vannak írva és istenek képei festve; nagymennyi
ségben fapálcikákra kötözött virágcsokrok, — mindezek ál
dozatképen az istenség szobra elé kerülnek.
Fönt a terasszon harsány hangon kínálja a fagylaltot és
hűsítő jeges italait egy ember, •— az egész buffet elfér egy
kosárban a fején. Minduntalan felhangzik az angol kiáltás:
«Ice-créme, ice-créme!»
Itt egy oszlopcsarnok lépcsőjén egy hosszú, kopott
talárba öltözött jós, — hófehér szakálla mellét veri, — jö
vendőt mond egy hindunak. Szemközt guggolnak egymás
sal, miközben a jós nagy figyelemmel nézi a hindu tenyere
ráncait.
E g y üvegmozaikos kápolna előtt ájtatosan térdel öt-hat
zarándok, összetett kezekkel imádkoznak és bólongatnak a
Buddha-szobor felé. A folyton nyüzsgő, — hullámzó töm eg
majd elsöpri őket. Szent áhítatukat azonban ez se zavarja.
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Amott nagy csődület egy nyitott oszlopcsarnok előtt, -—melyből Buddha fehérmárvány szobra szinte kivilágít. A z
istenség lábainál ül egy vak alak, két kis fakalapáccsal kü
lönös, rithmikus zenét kopogtat kis fadarabokon, jobb lábával
kis réztányérokat, a ballal pedig kettéhasított bambusznádat ver
össze legjobb belátása szerinti időközökben. Baka tőle egy tizen
háromévesnek látszó szépség «énekel» a «zenéhez». Az «ének
lést », nehogy valaki véletlenül európai fogalmak szerint értel
mezze! Előttük pedig csaknem egy méter magas, bajuszos
törpe, női ruhában, színes papír legyezővel kezében lejt lassú,
kecses táncot, — és sajnos ő is énekel. A hallgatóság soraiból
idönkint előtör a tetszés kétségbevonhatatlan moraja.
Pár lépéssel odább furcsa hang üti meg füleinket. Ö smert angol hang hangzik felénk recsegő hangon egy bódé
felől. Ekörül szintén nagy tolongás. Közelebb lépünk, hát
uramfia, nem Edison fonográfja ejti álmélkodásba a naiv ke
leti lelkeket?
Délelőtt tizenegy óra van, egy pár ember kormozott
üvegen át nézi a napot. Igaz is, ma van a napfogyatkozás.
Jóindulatukig odanyujtják nekem az üveget, hadd nézzem.
Mások egy dézsa víz tükrében nézik a csodálatos tüneményt,
mely azonban semmi különösebb hatást nem szül. Moso
lyognak rajta, az asszonynép szinte hangosan derülközik. Á l
talánosan tetszett, mikor felhívtam figyelmüket arra, hogy a
fák lombozatán átszürődő napkarikák a kőpadozaton most
az elsötétedésnek megfelelően holdsarlót mutatnak. T íz perc
múlva az egész terasszon minden fa alatt ezt mutogatják
egymásnak és igen jól mulatnak.
E gy kápolna rácsa előtt csinos kis burmai leányka térde
pel, virágokat tesz a kápolna lépcsőjére, imádkozik, de vidáman
mosolyog hozzá, aztán két kis agyagcsöbör vizét nevetve a
szigorú nézésü Buddha-szobor arczába önti. Ezzel az ájtatosság
véget ér. Hiába, mindenki a maga módja szerint üdvözül!
Odébb egy csarnok oszlopáról tigrisbőr csüng alá,
előtte egy tigris festett gipsz-szobra áll. Megtudom, hogy
félév előtt, éjszaka idején egy tigris jelent meg itt a pagoda
terasszán. Nyilván a közeli ligetből űzte ki az éhség és itt
próbált szerencsét, de póruljárt, mert a felvert bódésok agyon
verték. Ennek emlékére függ ott a bőre és áll alatta szobra.
Pár év múlva talán már külön kápolnája lesz.
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Közel a tigrisbőrhöz, alacsony, gyékénynyel leterített
padkán ül valami emberféle és tagolatlan torokhangokat hal
lat. Közelébe lépve látjuk, hogy másféléves gyermektesten
felnőtt, 3 5 — 40 éves férfifejből jött a hang. A szegény
nyomorék kis lábacskái háromszorosan elgörbültek; törökös
ülésben a gyenge kis test aláhúzta. Eszembe jut a «cserép
ember» története. Intelligens szemeivel oly bánatosan néz az
elmenőre, hogy daczára a lármás sokaságnak, általános v ig ságnak, nem mehet el mellette senki, hogy a könyörületesség adóját le ne rójja.
E g y mosolygó képű leány kis rózsacsokrot kínál s talán
mert a kapott pénzdarabbal van megelégedve, talán mert
amúgy is bőkezű, még egy piros rózsát is tűz nevetve a
gomblyukamba. Fehér gyöngyfogsora megvillan, aztán tril
lázva lépdel tovább. Talán mégis igaza volt annak, aki azt
mondta, «az élet egy nagy vásár». Hisz itt is úgy változnak
a szomorú, víg és derűs képek, mint az életben.
E g y estét illő Thaliának szentelni. A benszülött múzsa
egyemeletes házban lakozik. Öt nagy ajtó vezet közvetlenül
az utcáról a nézőtérre. A négyszögletes terem túlsó oldalán
hasonlóan öt ajtó az udvarra vezet. Ezek csak vészkijáratok.
E g y külön ajtó vezet a karzati lépcsőhöz. De ez csak farácscsal van elválasztva a földszinti nézőtértől, valamint a lépcső
maga is fa. A chicagói katasztrófa kihatása itt nem igen
mutatkozik.
Két nagy petróleum-lámpa világítja meg a nézőteret,
nyolcz kisebb a szinpadot. A földszint nádszékei előtt kis
elkerített hely a «zenekar». Értsd: egy fiszharmonium és egy
zenész, aki lelkesedéssel és két ököllel dolgoz meg két dobot.
A magas hengeralakú dobok szigorú következetességgel ál
landóan szólnak, akár van rá szükség, akár nincs. A fiszhar
monium már szerényebb, pedig nagy múlt állhat mögötte.
Egyes hangjai teljesen felmondták a szolgálatot, a fújtatok
hallhatólag súlyos aszthmában szenvednek.
Midőn belépünk, esti tiz óra van, az előadás már javá
ban folyik. «Alladin» megy ma, hogy stílszerűen fejezzem
ki m agam : megy, de igen lassan. Az első felvonás harma
dik jeleneténél tartanak. Pedig felvonás van öt s mindegyik
hét jelenetből áll. A darab Kinában játszódik le. A szin egy
olaszországi renaissance-palota oszlopos termeit mutatja, de
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ez nem baj. E g y potrohos, zöldruhás kínai a földön fekszik,
körülötte vagy nyolcz másik és nagyban versenyeznek, ki
tud nagyobbakat ütni, rúgni a fekvő alakon, közben egypárszor lábánál fogva végighurczolják a színpadon. A színészek
ordítanak, a karzat tombol, a harmonium liheg, a dobok —
mint rendesen ■— teljes erővel szólnak.
Végre a zöldruhás felugrik és bal fenéken elmenekül.
A jelenetnek vége. Nyilt színváltozás. E g y arabs bűvész
barlangjában vagyunk. Sok transzparens koponya, melyek
mögül kilátszik a petróleumlámpák üvege. Egynéhány lámpa
alaposan füstöl. Tarka szövetrongyokból összevarrt ruháju
szerecsen tizenöt perczig énekel. Majd hat szörnyeteg jelenik
meg, zöld, czafatos moszat-ruhában, fehér álarczczal, hosszú
piros orral. Kísérteties tánczot járnak és üvöltenek erős tíz
perczig. Megjelenik a bűvész barna köpenyben, hosszú szakállal.
Következik a tarkaruhás és a bűvész kettese, sok dobszóval
és a szörnyetegek folytatólagos táncával. Végre a tarkaruhás
megkapja a bűvész varázsgyürüjét és bűvös vesszőjét.
Tizenegy órakor nyilt színváltozás. Középkori, angol
város utcája. Alladin labdázik pajtásaival. De miután a labda
szerencsésen beröpült a nézőtérbe, inkább énekelnek és fel
váltva vernek meg egyet a fiúk közül — de alaposan. Jön
a tarkaruhás szerecsen szolgájával és jön Alladin anyja is.
Hosszas disputálás, énekelés, többrendbeli kölcsönös tettlegesség után az alku véget ér és a tarkaruhás megvásárolja
Alladint két erszény aranyért féltizenkét órakor.
Nyilt színváltozás. A kinai hercegnő parkja. Háttérben
barock-kastély, előtte nyesett park à la «Schönbrunn ». A her
cegnő megbízásából egy szolga a hóbortos udvarnagyot, a
főkomikust lefátyolozottan találkára hivja. A három méter
hosszú copfos udvarnagy azt hiszi, a hercegnő rejlik a íátyol
alatt. Végre a szolga leleplezi magát, a hercegnő és udvar
hölgyei berohannak és az egész társaság orrot mutat az
udvarnagynak, ki ülő helyzetben hirtelen a földre esik. Dob,
taps, függöny. Vége az első felvonásnak pont éjfélkor.
A darab vége tehát emberi számítás szerint a késő
órákra várható. Bevárjuk ?
Bármi szép erény is a türelem, ezt az egyet a burmai
Thália csak nem követeli a barbár idegentől ?
Keltesz. K. Róbert.
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A hadi találmányok felváltva a védelem és a támadás
szolgálatában állnak. Hol a védelmi eszközt sikerül tökéletesí
teni, hol meg a támadó fegyver erejét növelik. Ily módon
találmány találmányt ér és a harcművészet mind meglepőbb
forradalmakon m egy keresztül. Manap a körül forog a kérdés,
hogy mi fog hatékonyabbnak mutatkozni, a robbanószerek
romboló hatalma-e, vagy a szívósság legmagasabb fokáig
vitt fémlemezek ellenálló ereje?
Ú gy látszik — és a japán-orosz háborúban a csemulpói
tengeri csata is bizonyította -— hogy ez idő szerint a táma
dás előnyben van a védelem felett. Ha a hadihajókat a leg
keményebb fémből készült, akár deciméternyi vastagságú
lemezek fedik is, melyeken a legnehezebb bomba sem tud
áthatolni, ha fedélzetökről akármily retentő ágyúk szórják a
halált és bármily vészedzett tengerészek várják ott a harczot,
tengeri csataközben egyszerre csak a legváratlanabbul meg
semmisítő csapás érheti a hajót oly oldalról, honnan lehetetlen
azt csak gyanítani is: a víz színe alól. Ha több deciméternyi
páncéllal lehetne az az egész hajót fedélzetétől a hullámokat
hasító éléig beborítani, a fém összelapulna, mint a pléhskatulya, mihelyt a torpedó hatalmas lökése érné.
Elég esetet tudunk már, hogy a torpedók egész hajókat
darabokra zúztak. Mindenesetre óriási a torpedótámadás er
kölcsi hatása. Ha el is hibázza célját a torpedó, csak az a
tudat, hogy jelen van, már csüggesztőleg hat a hajó legény
ségére. A torpedó nem végez fél munkát. V agy teljes sikerrel
használják, vagy egészen haszontalan. Előállítása roppant
költséges, de busásan fizethet, mert jól irányozva, képes az
ellenségnek egy millió értékű hadiszerét és egész ezred ten
gerészét a hullámok közé temetni.
A feltalálók arra törekedtek, hogy a torpedó irányozható
legyen, azaz a tengerre bocsátva, csakis a kitűzött célpont
felé haladjon s e végett semmi újabb utánasegítésre már ne
szoruljon. Nem csekély nehézségeket kellett legyőzni, hogy e
feladat megoldassák. A torpedót, mely a vízben futja meg
pályáját, úgy nem lehet kilőni, mint a levegőt hasító ágyú
golyót. A víz, bár félreszorítható, összenyomhatatlanságánál
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fogva a mozgó test elé akadályt gördít s ellenállása a mozgási
sebességgel arányosan növekszik. Szükséges ennélfogva, hogy
a torpedó magában foglalja a hajtó erőt s kormányzó-készülék
kel is el legyen látva, más szóval, hogy kicsinyben valóságos
és tökéletes víz alatt járó hajó legyen. Hogy észre ne vegyék
s veszély ne érje, a víz alatt kell haladnia, de még sem
szabad elmerülnie; hogy hatása teljesen érvényesüljön, nagy
gyorsasággal kell bírnia, valamint azzal a képességgel, hogy
minden esetleg útjába akadó áramlattal megküzdhessen.
Az önmozgású torpedók között első helyen áll a
Write-head-féle, melyet harminc év óta nem sikerült felülmúlni,
legalább midőn a nyílt tengeren való használatról van szó.
Lássuk kissé közelebbről e támadó eszközt, mely a leg
bámulatosabb módon egyesíti mindazt, a mi a kitűzött cél
elérését lehetővé teszi.
Lupuis osztrák tengerészkapitány 1873-b an olyan hajót
eszelt ki, melyek kötelek segítségével mozgatott és robbanó
anyagokkal terhelten igyekezett a támadás célpontjául kisze
melt hajónak nekiereszteni, hogy az összaütközés folytán
lángba borítsa és felrobbantsa. Az osztrák kormány Lupuis
eszméjét ebben a nyers alakban megvalósíthatatlannak találta
s a kapitány, ki érezte, hogy terve életrevaló, társat keresett,
ki a gyakorlati kivihetőség módját is megtalálná. Rá is akadt
az arravaló emberre; Whitehead volt ez, ki épp akkor egy
fiumei gépgyár igazgatója volt. Whitehead csak az alapgon
dolatot tartotta meg, elvetette a mozgató köteleket s más,
egészen eredeti rendszert gondolt ki. Két évig titokban dol
gozott eszméje megvalósításán és csak két ember segített
neki; egy megbízható gépész volt az egyik, a másik az ifjú
M'^hitehead, a feltaláló fia. íg y készült az első Whitehead-féle
torpedó-typus. Acél szolgált anyagául, átmérője 70 centimé
tert tett ki, súlya 13 6 kgrammot és 8 kgr. dinamitból állt
a robbantótöltés. De ez a torpedó meglehetős gyenge volt
még. Kedvező körülmények között is legfeljebb hat csomónyi
sebességre vitte és csak rövid ideig tartotta meg e gyorsasá
got. Nem haladhatott biztos irányban; hol a víz felszínére
emelkedett, hol a fenékig elmerült. E fogyatkozások dacára
az angol kormány méltányolta a találmány fontosságát Whi
tehead mérnököt annak tökéletesítésére buzdította és a sza
badalmi jogot nagy pénzösszeggel váltotta meg. Most már
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minta minta után következett és nemsokára a tökély magas
fokát érte el a Whitehead-torpedó, melyet a következőkben
ismertetünk meg.
Alakja szivarhoz hasonló, elől tompaorrú, hatrafelé csú
csosodó, körülbelül hal módjára. A hosszúság az átmérőnek
tizenkétszerese; az átmérő pedig 3 6— 48 centiméter. Elül
található az ütköző, hátul a csavarpár és a kormányzó
készülék. A legújabb szerkezetű ily torpedóknál a sebesség
29 csomónyi és pusztító hatásuk körülbelül egy kilométernyi
távolságra terjed.
Acélfalak öt kamarára osztják a torpedót. Az első kamara,
hol a robbanóanyag van, lecsatolható; a mikor nincs szük
ség rá, ugyanakkora súlyú, fával töltött kamara pótolja.
A második kamara sürüsített levegőt tartalmaz, mely a gépe
ket hajtja. A harmadik kamarában azok a készülékek vannak,
melyek segítségével a torpedó a megkivántató mélységben
marad a víz alatt. Negyedik a gépkam ara; az ötödik kamará
nak köszönhető, hogy a torpedó el nem sülyed, ha útját
befutotta.
Az első kamarában elhelyezett robbanószer robbanógyapot,
melynek súlya 90 kilogramm. Felrobbantására rézcsőben el
helyezett 6, egyenkint körübelől 3 dekás száraz robbanógyapotlemez szolgál. A rézcső összeköttetésben áll egy másik csővel,
melynek alján 2 gramm durranóhigany van. E másik csőben
egy acéldugó mozog, melynek ütése felrobbantja a durranóhiganyt. Ennek térfogata 2 joo-szorosan nagyobbodik, minek
folytán a rézcsőben levő robbanógyapotlemezek erős rázkódást
szenvednek s a nagy robbanógyapottömeget is felrobbantják. Az
acéldugót a csőbe beverni nem éppen egyszerű dolog. Először
elvágnak egy fonalat, mely a dugóhoz van erősítve; ennek
folytán egy csavarszárny jő mozgásba s e mozgás addig
tart, m íg a torpedó 15 méternyi utat nem tett. Addig tehát
a dugó ki nem mozdulhat a helyéből. H ogy a dugó a cső
végéig hatoljon, meglehetős erős ütés kell, melylyel egy
rézszöget keresztülmetszenek és mielőtt a csavarmozgás kez
dődnék, ki kell húzni egy biztosító szeget. íg y érik el azt,
h ogy a robbanás csak akkor következik be, mikor a torpedó
már kiért abból a zónából, hol a kisütő hajónak, tehát nem
csak az ellenségnek, hanem a jóbarátnak is vesztét okozhatná.
A sürített levegőt tartalmazó kamara a legerősebb acél
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ból vagy phosphorbronzból készül, mely 8 mm. vastagságú
és roppant nyomást képes kiállni. A levegő, melyet különös
szerkezetű szivattyúkkal hajtanak e kamarába, annyira meg
van sűrítve, hogy súlya 28 kilogrammot tesz ki. A sűrített
levegő egy szelep útján csak akkor juthat a gépekhez, mikor
a torpedót már kisütötték.
Legelmésebb szerkezetű része a torpedónak a harmadik
kamarában van, de e szerkezet sokkal bonyolódottabb, semhogy
részletes leírásába bocsátkozhatnánk. Főrészei egy ingalengésü
súlyos tömeg és egy szelep, melyet a víznyomás kinyit, ha
a torpedó sülyed. A kettő együttvéve arra szolgál, hogy a
torpedó se feljebb ne emelkedjék, se mélyebbre ne sülyedjen.
A gépek nagyon aprók. A dugattyúk három hengerben
mozognak. Minthogy a gépeket mozgató levegő a légkama
rában nagyon össze van sürüsítve, a gépek, bár nagy kicsinyek.
3 1 lóerőt képesek kifejteni.
A Whitehead-torpedókat nagy ágyúcsövekből szokás
kilőni, melyek vagy a hajó fedélzetén, vagy mélyebben, a
víz színe alatt vannak elhelyezve. Az első esetben nagy előny
az, hogy biztosan célozhatni a kisütés alkalmával; de ezt
az előnyt ellensúlyozza az a veszély, hogy a torpedót az
ellenség valamely eltévedt ágyu-golyója éri és felrobbantja.
Épp ezért inkább a víz színe alatt szeretik kisütni a torpedót
és ki is eszeltek egy elmés szerkezetet, mely lehetővé teszi,
hogy így is kellő módon célozhassanak, tekintetbe véve úgy
annak a hajónak sebességét, a honnan a kisütés történik,
mint ama másikét, a mely a torpedónak célpontja, valamint
magának a torpedónak sebességét. A kisütés pillanatában egy
hajóstiszt ujjának nyomásával elektromos áramot zár be, mely
az ágyúcső oldalán levő elektromágnest működésbe hozza s
ez által egy nehéz golyó esését és a kisütést előidézi. A lökést,
mely a torpedót a hajó elhagyására kényszeríti, sürüsített
levegő vagy puskaportöltés adja.
Képzelhető, hogy a torpedó igen költséges lö v e g ; egyegy körülbelül 10 ,0 0 0 korona értékű és ugyancsak vigyáznak
mindegyikre, hogy baja ne történjék. Portsmouthban ezrével
van raktáron a torpedó, de minden egyest időnként szétszedik
és apróra megvizsgálják minden részét, minek megtörténte
után ismét összeállítják. Minden egyes acél «baba» természe
tesen igen tisztán tartatik és vékony olajréteg födi, hogy
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egyetlen rozsdafolt se rontsa szépségét. H ogy egyébként is
mily pedáns pontossággal ügyelnek a torpedó jó karban tar
tására, azt a kővetkező eset mutatja, melyet G. E. Armstrong
«Torpedoes and Torpedo Wessels» című müvében említ.
E g y torpedónak szétszedése és megvizsgálása alkalmával 5000
kis sárgarézcsavar helyett csak 4997-et találtak. A három
hiányzó csavar ügyében egész levélváltás folyt, bár e csavarok
értéke a fillérnek csak csekély részét tette ki.
Midőn a vaktöltésü torpedó hadgyakorlak céljából víz
alatt van, úgynevezett «Holmes-fény» szolgál a hely jelzésére,
hol a torpedó található. Calciumphosphiddel,
töltött kosárkát erősítenek hozzá, melynek
számos nyílásán át behatol a víz; az így
keletkező gáz a víz színére emelkedik, a
levegővel érintkezve, m eggyü l; ennek foly
tán nehéz füstfelhők emelkednek fel s éjjel
nappal láthatóvá teszik a torpedó tartóz
kodási helyét.
A Whitehead-torpedók használhatóságá
nak első nagyobb próbája 1894-ben a Yalufolyó mellett vívott ütközet volt, melyben
a kínai és japáni hajóhad mérkőzött. A japán
hajók nehéz ágyúgolyói semmi eredményt
sem tudtak elérni. Ekkor torpedótámadást
intéztetett a japán tengernagy, korán reggel,
mikor még sötét volt. A siker igen nagy
úszó a k n a .
vo lt; a Ting Yuerc cirkálóhajó elsülyesztésével végződött a csata. A legközelebbi
éjjel a L a i Ywen cirkáló lett a japán torpedók áldozata; öt
perc alatt merült el. A kínaiak csakhamar átlátták, hogy a
japánokkal nem mérkőzhetnek^ és a kínai hajóhad megadta
magát.
A zóta még haladba Whitehead-torpedó a tökéletesedés
útján. Feltalálták a gyroskop nevű, lendítőkerékhez hasonló
szerkezetet, mely a haladási irányra merőlegesen forog igen
nagy gyorsasággal és majdnem lehetetlenné teszi a kitűzött
iránytól való eltérést.
Kikötő védelmére a Brennan vagy az amerikai SimsEdison torpedók használatosak, melyek irányítása összekötő
drótok segítségével történik s éppen ezért — a mennyiben
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a drótok a szabad mozgást akadályozzák — e torpedók
tengeri ütközetben nem alkalmazhatók.
Brennan, kinek találmányát az angol haditengerészet
fogadta el, órás vol Melbourne-bán s mint szegény ember,
a kormánytól kért és kapott is segélyt találmánya tökéletesítésére.
Ausztráliából csak 1 8 8 1 -ben hozta el torpedóját Angliába,
hol kipróbálták s miután bevált, feltalálója nagy pénzösszeget
kapott jutalmul. E torpedót a partról hatalmas, 10 0 lóerejü
gép mozgatja, melylyel vastag zongorahúr-drótok kötik össze.
A drótok egyik vége a torpedó belsejében két, csavart moz
gató hengerkerékre van tekerve, másik vége a, parton levő
két dobra, melyeket a gép nagy sebességgel forgat. Ha az
egyik dob forgási gyorsasága nagyobbodik, a másiké meg
felelően csökken s ez teszi lehetővé az irányítást, mely negyven
foknyi eltérést eredményezhet jobb- vagy balfelé. Ha m eg-
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indult a torpedó, csak utána küldött naszádból állítható meg.
Útját a fent már leírt Holmes-féle világító jelzi. Töltése
90 kilogramm robbanógyapot. H ogy mindig egy és ugyan
azon mélységben maradjon, olyanféle készülékkel van ellátva,
mint a Whitehead-torpedó.
A Sims-Edison -féle a Brennan-é töl abban különbözik,
hogy biztosabban kezelhető, mert egyetlen elektromos kábel
segítségével irányozza a motor. Hossza 9 méter, átmérője
6 deciméter. Rudakkal a vízszínen úszó tutajféle van hozzá
erősítve, melyen golyók vannak a torpedó útjának jelzésére.
E torpedó négy részből áll; az első a robbanószert tartal
mazza, a másodikban a kábelt helyezik el, mely annál jobban
kifejlődik onnan, minél előbbre m egy a torpedó; a harmadik
kamarában van a motor, a negyedikben a kormányzó-készü
lék. A gyorsaság, melylyel e torpedó halad, igen nagy; a
távolság, melyre kihat, vagy négy kilométer. Hátránya a
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hosszú kábel, mely könnyen összegabalyodik. Mind a mel
" lett kikötő védelmére igen jól használható.
A haladás legújabb stádiumát az Orling-Armstrong- féle
torpedó jelzi. Minthogy az összekötő drótok okozták minden
nemű torpedónál a legfőbb bajt, igyekezni kellett drótnél
külieket szerkeszteni. A drótnélküli telegraphia felhasználásával
sikerült ez a svéd Axel O rling-m k , ki J. T. Armstrong-gal
szövetkezett. Ú gy irányozzák ezek a torpedót, hogy bizonyos
fény- vagy még inkább Hertz-féle villamos sugarak segítsé
gével történik az energiának átvitele.
Orling szerint az ő torpedójának sebessége óránkint
22 csomó, megállítható az, jobbra és balra fordítható és
irányítása oly sugarakkal történik, melyek az ellenség előtt
láthatatlanok; még pedig egy és ugyanaz a sugár egyszerre
több torpedót mozgat. Minthogy e torpedó víz alatt van,
azért, ha fel is fedezik hollétét, igen rossz célpontja az ellen
séges ágyúknak. Van egy rudja, mely a vízből kiáll és annak
felső végén egy fehér korong felfogja a sugarakat, melyek
hajtóenergiává átalakulnak. Éjnek idején a rúd tetején egy
elektromos lámpa, az ellenség szeme elől elfedve, megvilágítja
a torpedót annak, ki azt igazgatja.
Orling találmányát először is a svéd királynak ajánlotta
fel s az uralkodó azt a svédországi folyókon kipróbáltatta.
N égy kilométernyi távolságból sikerült O rling- féle torpedókat
minden összekötő drót vagy kábel nélkül tetszés szerint
irányítani. Parancsszóra lemerültek és felbukkantak és az ered
mény annyira kielégítette a svéd kormányt, hogy megvette
a pátensjogot, s így a partvédelemre szolgáló olcsó és hat
hatós eszközre tett szert.
Tíz-tizenkét torpedójával, úgy vélekedik Orling, ha azokat
alkalmas kikötőcskében víz alatt 3— 4 méternyire készen tartja,
bármely közeledő hajóhadat megsemmisíthet. Ujjának egy
nyomásával zárja az elektromos áramot bizonyos, előre kiszá
mított, a közeledő hajó távolságához mért ideig zárva tartja,
mondjuk tizenkét másodpercig; az egyik torpedó megindul
s a hajó veszve van. íg y ismétlődik ez megannyi hajóval
szemben, a torpedó kormányzó-készüléke engedelmeskedik
a villámos sugárnak s ez utóbbi az irányító elmének.
Orling nem hajlandó a partvédelemnél megállapodni.
Miért ne lehessen a torpedókat villamos sugarakkal a hajó
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fedélzetéről irányítani? S mivé lenne a tengeri háború, ha
ily pokoli eszközökkel felszerelt hajók állnának egymással
szemben? Hát még akkor mi lenne, ha Orling, ki földijével,
Unge őrnagygyal a légjáró torpedó megszerkesztéséhez fogott,
ez eszméjének megvalósításával is célt érne? Melyik hajó
védekezhetnék oly torpedók romboló hatása ellen, melyek
részint a mélységből, részint felülről, miként az égből alá—
cikkázó villám, szórnának, láthatatlan villamos sugarakkal
igazgatva, pusztulást és halált? Ennyire tökéletes és ellenáll
hatatlan támadó eszközök lehetetlenné tennék a háborút s csak
sajnálni lehet, hogy Orling és Unge az orosz-japán háború
kitörését nem tudták megelőzni legújabb szenzációs találmá
nyukkal — ha ugyan igazán feltalálták a légjáró torpedót.
Dr, Durvái Mór.

(U ránia.)
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A szines fotografálás.

A SZÍNES
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A szines fotografálás titka is meg van fejtve, Koriig dr.
tartott erről egy igen érdekes előadást a boroszlói kon
gresszuson, aki szerint minden amatőr fotográfus képes min
den nehézség nélkül s^inesfényképeket előállítani. E mellett a
költségek alig nagyobbak, mint az eddigi rendes fényképek
készítésénél. A z új eljárásnál a kék, vörös és sárga színeket
veszik alapnak. A papíron ezek a színek úgy eltűnnek, hogy
még a legfinomabb nüansz is érvényre jut, a kép tehát az
eredetinek teljesen hü képmását adja. Nem lehet azonban itt
háromszinü, hanem csakis sok-szmü fotografálásról beszélni.
A három szükséges negatívumot egy kék, vörös és sárga
lap mögött veszik fel, amely mindig az eredetinek meg
felelő szint engedi keresztül a lapra és adja vissza. Mielőtt a
kék negatívumot az érzékeny papírra vetik és kópiái ás végett
elhelyezik, a papirt egy kék kollodium-oldattal kell leönteni.
Ennek a kollodium-oldatnak a fény iránt való érzékenysé
gén nyugszik az egész titka a szines fényképezésnek. Rövid
kopiálás után, amint szemmel megfigyelhető, a papir a kívánt
kék szint kapja. A képet lehet tovább fejleszteni és vörös
kollodium-oldattal leönteni: a sárga kollodiumnál ugyanazt
az eljárást kell követni, mint fentebb. A kész kép a termé
szetes színeket úgy adja vissza, amint azok a szabad szem
nek mutatkoznak.

A KÉPTELEGRAFÁLÁS.

E cikk oly fizikai törekvésekről ad számot, melyeket
ugyan nem koronázott világraszóló siker, de melyek egyrészt
érdekességüknél fogva méltók arra, hogy velük foglalkozzunk,
másrészt pedig élénk képét adják annak a rendkívüli elmességét
kifejtő és sokirányú tudományos tevékenységnek, mely a
X IX . század folyamán az elektromosság tanulmányozásában
és gyakorlati alkalmazásában nyilvánult.
Főleg a galvánáramnak gyors egymásutánban felfedezett
hatásai hívták fel a fizikusak figyelmét száz és száz problémára,
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melyeknek nagy része elég hamar bámulatra méltó módon
meg is valósult; a sok közül ilyen pl. a telegrafálás. Más
problémák viszont mai napig is kielégítő megoldás nélkül
maradtak, de azért folytonosan foglalkoztatják a fizikusokat
és nem lehetetlen, hogy egy napon meglepő eredménnyel
egészen új ösvényt teremtenek meg a gyakorlati életben;
ilyen probléma példájaképen említhető a képtelegrafálás.
A képtelegrafálásnak az a célja, hogy rajzoknak, esetleg
kéziratoknak hü mását közvetlenül telegrafálással nyerjünk.

Alapelve pedig az, hogy a galvánáram bizonyos színtelen
avagy világos színű vegyületeket úgy felbont, hogy az egyik
felbontott test sötét színű legyen; a galvánáram működése
pedig a kép alapján szabályozható. Ezt az elrendezést így
kell érteni (1. kép):
Mind a feladó (R), mind a felvevő (5 ) állomáson egyegv vörösrézlemez van, melyeknek mindegyikét egy fémnyél
súrolja végig az ábrában jelzett utón, ugyanabban az időben
a megfelelő pontokon (a két fémnyél egyidejű mozgását egy
alkalmasan bekapcsolt elektromos inga szabályozhatja). Az .V
17*
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felvevő állomás vörösrézlemezre azonban vagy jódkálium (KJ)
vagy sárga vérlugsó (.Fe(CN)6K 4) oldatával itatott papirt he
lyeznek. Amikor mind a két fémnyél egyidejű mozgásban
van és a feladó állomáson levő K telegrafkulccsal az E
telepből kiinduló és az ábrában látható módon bekapcsolt
vezetékben az áramot zárjuk, ez a felvevő állomáson a jódkáliumot vagy a sárga vérlugsót felbontja, mindegyikük
felbontott alkotó része pedig sötétkék színű (a sárga vérlugsó
alkalmazásánál a felbontás révén az ú. n. berlini kék szár
mazik). Ily módon az áram pillanatnyi zárása következtében
a felvevő állomás papirosán sötétkék pont keletkezik, hosszabb
ideig tartó zárásnál pedig hosszabb vonal.
Mindez azonban m ég csak jeliró telegraf és nem kép—
telegraf. A képet is bele kell kapcsolni a telegraíba, még
pedig úgy, hogy a kép vonalai maguk szabályozzák az áramot.
Ezt úgy érhetjük el, hogy a feladó állomás vörösrézlemezére
a galvánáramot nem vezető anyaggal rárajzoljuk a képet és
így járatjuk végig alkalmas gépezet segélyével a fémnyeleket
mind a két állomáson (a A kulcsra ez esetben nincs szük
ség!). Amikor a fémnyél az R állomás fémlemezének a nem
vezető anyaggal bekent helyeire ér, az áram megszakad és
az S állomáson a megfelelő helyeken a papir színe változat
lan marad; ahol azonban az R állomáson a fémnyél közvet
lenül a fémlemezt súrolja, ott az S állomás papirosán a meg
felelő helyeken sötétkék vonalak támadnak. Ily módon azonban
az eredeti képnek, mondhatni: bizonyos negatív képe szár
mazik, amennyiben épen az eredeti kép sötét vonalai tűnnek
fel világos színben, m íg az eredeti rajz fehér alapjának sötétkék,
rácsos háttér felel meg a másolaton. A másolat tehát nem
elég éles, nem kellően szembetűnő, elmosódott és így arra
kellett törekedni, hogy az eredeti kép vonalainak feleljenek
meg a másolaton is a sötét vonalak, a fehér alapnak pedig
ott is a világos alap. Vagyis az egész eljárást úgy kellett
elrendezni, hogy amikor az R állomáson a szigetelő réteg
megszakítja az áramot, akkor az S állomáson működjék és
megfordítva: mikor az R állomáson az áram záródik, akkor
az S állomáson szakadjon meg.
Ezt az elég nehéz követelést nagy elmésséggel Giovanni
Caselli apát, olasz fizikus (élt 1 8 1 5 — 18 9 1) teljesítette
1 856-ban. A két állomást egy drótvezetékkel és a földdel
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kapcsolta össze, az R feladó állomást pedig egy külön helyi
(H) vezetékbe kötötte, mely egyszersmind a galvánáramot
szolgáltató E telepen is keresztülment (2. kép). Amikor
az R állomás fémnyele a fémlemez* vezető (tehát rajz
mentes) pontjait éri, a galvánáram csak a helyi vezeték
ben fut körül és nem megy át a nagy ellenállású távolveze
tékbe, mely a S állomáson megy keresztül, ennélfogva az
érzékeny papiros ott változatlan marad. Amikor azonban a
R állomás a szigetelő rajzvonalra ér, az áram a fémnyél és
a lémlemez között megszakad és az áram már most kény
telen a távolvezetéken át záródni, miközben az S állomás
papirosán sötétkék vonalkákat vált ki a vérlugsó felbontá-

R

V;V:- •
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2.

KÉP.

sával. íg y tehát Caselli csakugyan elérte azt, hogy az S állo
más másolatának vonalai megfeleltek a rajz vonalainak. A fém
nyelek egyidejű mozgatását pedig egy kb. 2 ni. hosszú, a
vezetékbe kapcsolt villamos inga segítségével végeztette, mely
percenkint 40 lengést végzett. Caselli ezt a készülékét, melyet
pantelegrafnak nevezett, 1865-ben egy ideig Páris és Lyon,
továbbá Páris és Marseille között használták; sokáig azonban
nem maradt használatban, mert a mindennapi közéletben tu
lajdonképen nagyon ritkán van szükség kéziratoknak, rajzok
nak ily autotelegrafikus úton való lemásolására.
Más feltalálók által készített autotelegrafok elve többékevésbbé különbözik a Caselli pantelegrafiájáétól. íg y pl. Meyer
oly autotelegrafot állított össze, melynél fémlemezek helyett
fémhengerek vannak; ezeknek egyidejű forgását épen úgy
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szabályozta, mint Caselli a fémnyelek mozgását. A Caselli—féle
pantelegraftól azonban annyiban különbözik Meyer autotelegrafja, hogy nem az elektromos vegybontást használja fel
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a másolat vonalainak elkészítésére, hanem fekete olajfestékkel
ken éti be a spirális-alakú irótüt.
A Lenoir -féle autotelegrafnál az irótü egy tintával meg
töltött iridium-hajcsö, mely mindannyiszor a felvevő állomás
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papírjára nyomódik, ahányszor a feladó állomáson az áram
megszakad.
Edison is foglalkozott a képtelegrafálással és a továbbí
tandó képet egyszerűen kemény ceruzával rajzolta 1c puha
papirosra; egy a papirost végig súroló acéltü a kép vona
lainak mélyedéseibe esik és ezáltal vezeti az áramot a távol
vezetékbe ; a másolat elkészítésére Edison szintén az elektromos
vegybontást használta fel.
Ujabb időben Jm stiiti amerikai feltalálónak sikerült fotografikus képeket is autotelegrafikus úton továbbítania. A fotográfia
után pigmentlenyomatot készít, melyen a fotográfia sötét
foltjai kidomborodnak, a világosak laposak, a félsötét helyek
pedig többé-kevésbbé kidomborodnak. Amikor a feladó állomás
fémnyele végig súrolja a pigmentképet, hol felemelkedik, hol
lebocsátkozik; az áramba belekapcsolt mikrofon ennek követ
keztében változtatja az áram erősségét. Viszont az áramerősség
változása következtében a felvevő állomás fémnyele hol felemel
kedik, hol lebocsátkozik és ezáltal a fémlemezre kent paraffin
rétegben kisebb-nagvobb benyomásokat létesít; a paraffinrétegen
tehát egy a pigmentlenyomathoz hasonló domborrajz keletkezik,
mely után ismét fotográfia készíthető.
Ezek körülbelül a képtelegrafálás terén elért eredmények,
melyeknek mindegyikénél a Caselli-féle pantelegraf alapelvét
ismerjük fe l: a két állomás fémnyeleinek egyidejű mozgását
és az elektromos áramnak a képvonalai révén történő szabá
lyozását.
Biiumgarlner Alajos.
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Ellesett találmányok.

ELLESETT T A L Á L M Á N Y O K .

A z ipar történetében számtalan olyan esetet találunk föl
jegyezve, amelyekben egyes emberek a legraffináltabb módon
igyekeztek ellesni másoktól a féltve őrizett találmányi titko
kat. A múltban erre számtalan példa akad abból az időből,
mikor még a találmányok védelmét nem rendezték államilag
a szabadalmakkal. Aminek a titka kipattant, az nyomban
közprédává lett, mert mint mindennek, a föltalálásnak is meg
voltak a maga hiénái. A találmányok, kiváltképpen pedig a
praktikus vegyészeti fölfedezések titkai épp ez okból a föl
találó jószántából soha se kerültek nyilvánosságra, hanem
megmaradtak apáról-fiura szállva egy-egy család körében.
Sok találmány titka szállt így már a sirba a kiváltságos csa
ládok kihalásával, így például ma már nem ismerjük a ru
ganyos üveg készítésének módját, amihez pedig az ókor
iparüző népei állítólag értettek volt. Hasonlóképp semmit se
tudunk a zománcolás régi, egyszerű módszeréről, amiben
pedig a középkori magyar ötvös-művészek oly mesteri töké
letességre vitték. Damaszkuszi kardpengét, vagy például mú
mia-balzsamot se tudunk készíteni olyat, mint a régiek, akik
székében ismerték még e dolgok nyitját, amelyek sok eset
ben egyszerű «Kolumbus-tojása» voltak.
Ipari titkok ma is vannak még egyes családok birtoká
ban, így például egész Magyarországon csak egyetlen mester
él itt a fővárosban, aki újjá tudja varázsolni a kikopott ruha
darabokat azzal, hogy leveszi róluk a fényt; Lehet képzelni,
hogy az effajta titkokra, melyek némelyike testvérek közt is
megért egy zsíros bácskai domíniumot, a múltban és a jelen
ben is hányan áhítoztak olyanok, akik könnyűszerével szeret
tek volna meggazdagodni. A z ipari hiénák e hajtóvadászata
sokszor kész regényanyag. E g y amerikai újság most bok
rétába kötve elevenít föl néhány effajta történetet, amiből
átvesszük alább a következőket:
A múlt században történt, hogy egy sheffieldi angol
órás az acélgyártásnak egy rendkívül egyszerű módját födözte
föl. Huntsmann mester (így 'hívták) megtakarított pénzén
nyomban kohótelepet állított föl, mely az új módszer szerint
gyártotta az acélt s egy hatalmas iparág diktátorává emelte
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az egyszerű órásmesterembert, aki nem félhetett a konkur
enciától, mivel megbízható, hű munkásokkal dolgozott és
telepét olyan szorgosan őrizte a betolakodó kiváncsiaktól,
mint a Verne Begum ötszáz milliója című regényének fő
hőse. Iluntsmann évről-évre gyarapodott, telepét kibővítette,
midőn egy zimankós téli estén gyárának egyetlen vaskapu
ján egy ütött-kopott, elnyűtt csavargó zörgetett be és a
kapustól bebocsátást esdekelt, hogy megdermedt tagjait egy
kissé fölengesztelje a kohók melegénél, amelyek kéményei
szikrázva ontották a fekete füstöt a csillagtalan éjszakába.
Künn a csikorgóban olyan istenitéleti kemény idő volt, hogy
a jó kutyát is kár lett volna kikergetni. A kapus szive ellá
gyult a rongyos, didergő ember láttára és a szigorú parancs
ellenére ajtót nyitott előtte, hogy fölmelegedjék, de aztán
menjen tovább isten hírével. A csavargónak kétszer se kel
lett mondani, belül került, és látszólag halálrasápadtan dőlt
le az egyik műhely sötét sarkában, de a figyelmes szemlélő
azért észrevehette volna, hogy nem alszik, hanem sóvár
kíváncsisággal lesi a munkások minden mozdulatát . . . E g y
óra múlva megköszönte a kapus szívességét és eltávozott a
íéltve őrizett titokkal, mely ekképp kitudódván, nemsokára
a tönk szélére juttatta a kétségbeesett Huntsmannt.
E g y másik eset szintén Angliában történt egy droguistával,
aki egyedül tudta a citromsav készítésének titkát egész Európá
ban. Ez annyira féltékeny volt találmányára, hogy londoni
fleetsztréti laboratóriumában folyvást egyedül dolgozott és
oda soha egy teremtett lelket be nem bocsátott. Ellenfele
azonban ravaszabb volt nálánál. E g y este, midőn vegyészünk
befejezte dolgát és laboratóriumát gondosan elzárta, azzal a
tudattal távozott, hogy helyiségébe legfeljebb csak a szelle
meknek lehetne bejárásuk . . . A lig húzta ki azonban a lábát
s alig fordította rá a kulcsot, midőn egyszerre csak kidőlt
a mühelybeli kályha oldala s a felkavarodó nagy hamufelhöböl egy tetőtől—talpig kormos emberi alak két vizsga szeme
villogott elő: az ellenfélé. A hívatlan vendég alig egy óráig
időzött a laboratóriumban, aztán amerre jött, a kályhakürtőn
át eltávozott. De hogy nem üres kézzel, azt a közeli jövö
keservesen megmagyarázta a fleetsztréti droguistának . . .
Hasonlóképp lett általánossá Angliában az ólomfehér gyártá
sának kulcsa, oly titok, melyet ötven évvel ezelőtt még tél-
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tékenyen őrizett néhány hollandországi család. Shermann
James, egy vállalkozó szellemű angol, direkt azért, hogy az
ólomfehér gyártását közkinccsé tegye, Cornwallisból Holland
országba utazott, ahol a legzárkózottabb telepekre is befér
kőzött mint munkás és mikor néhány hónapi távoliét után
hazatért Angolországba, a titok kulcsa már a zsebében volt.
Serényi Gusztáv.

A H A D IH A JÓ K .

Az orosz-japán háború alkalmából a figyelem és az
érdeklődés a hadihajókra is ráirányult.
A japán hadihajók első sikeres hadművelete a tengeré
szeti köröket meggyőzte a szemben álló orosz tengeri haderő
vigyázatlanságáról, mely vigyázatlanság megkönnyitettc a ja
pán torpedóhajóknak az orosz hadihajókhoz férkőzését s ame
lyek így már a csata kezdetével sikerült támadással nagy
mérvű veszteséget okoztak az orosz tengeri haderőben, úgy
annyira, hogy a japán szárazföldi hadseregnek Koreában való
partraszállását nem hogy megakadályozhatta, de meg sem
nehezíthette az orosz.
Miután az első támadás a japán nagy csatahajók fede
zete alatt álló torpedóhajók által történt, elsősorban ismertes
sük ezen hajók alkotását, felszerelését és szerepét a tengeri
hadjáratban.
.
A torpedóhajó fölénye a gyorsasága, könnyűsége, mely
tulajdonságok a hajó szilárdságának rovására vannak elérve.
Tehát az ily hajó gyenge alkotású, keskeny acél- és vas
gerincét és bordáit vékony lemezek borítják. Ki van téve
annak, hogy a puskagolyó is átjárja, a kormánykészülékben
és gépezetben előálló sérülések a hajót csakhamar rendelte
tésükre képtelenné teszik, a kazán, valamint a torpedó-lövegek megsérülése pillanat alatt megsemmisülését okozhatják
az ilyen hajónak. Sikeres támadást csakis lopva végezhetnek
pl. a közelgő ellenséges hajókat egy sziget kanyarulatánál
bevárják s azokra torpedóikat ráeresztve, gyorsan elmenekül
nek; vagy az ellenséges csatahajókhoz férkőznek ködben,
sűrű záporesőben vagy hóviharban. Ha az éj sötétje nincsen
rossz időjárással egybekötve, a torpedóhajó támadását a csata-
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hajó kémlelő vetítő villanyfénye teljesen meghiúsítja, mert ha
lőtávolba merészkedne, egy percnyi megvilágítás tartama alatt
már a csatahajó a fenékre lőtte. Sík tengeren, nyílt csatáro
zásban a torpedóhajók nem vehetnek részt.
Tehát nagyon ferde felfogás az újságokban az utóbbi
időben hangoztatott az az óhaj, hogy a költséges nagy csata
hajók helyébe nagymennyiségű ilyen apró torpedóhajók sze
reztessenek b e ; mert rendes körülmények között kémlelő
szolgálaton kívül más szerephez nem is juthatnak. Erre azon-
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bán a torpedóhajó igen alkalmas, részint gyorsaságánál fogva
(óránként 2 5 — 30 tengeri mfd utat halad), részint miután
hosszúsága csak 30 — 80 méter, aránylag keskeny és lapos
és így nagyobb távolságra észrevehetetlen. A nagyobb fajta
torpedóhajókat értesítő vagy cirkáló torpedóhajóknak nevezik;
némelyiken pedig a kisebb torpedóhajók részére tartalékban
lévő torpedók vannak elhelyezve, az ilyen hajót torpedóanyahajó elnevezéssel illetik.
A torpedóhajó néhány kisebb fajta gyorstüzelő ágyúval
vagy golyószóróval van felszerelve. Tulajdonképeni fegyver-
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zctét a torpedókés~yülékek képezik. A torpedó vízre eresztésére
a hajó orrából kiágazó egy vagy két cső és a hajó fedélze
tén forgatható és irányítható egy vagy több cső szolgál.
A torpedó 3— 5 méter hosszú, középen 40— 50 cm.
átméretü, alakja szivaralakú és vékony fémlemezből készül.
Hátul egy tengelyen elhelyezett, két, ellenkező irányban forgó
csavarja van, melyet a torpedóban elhelyezett sürített levegő
által mozgatott gépezet hajt, mely körülbelül 10 percig mű
ködik s ez idő alatt öt tengeri mid * utat képes a torpedó
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megtenni. A torpedónak kormánykészüléke is van, mely által
egyenes, ferde, vagy félköralakú irányban haladhat kitűzött
célja felé a megkívánt 1 — 4 méter mélységben a víz alatt.
Mielőtt a torpedót vízre bocsátanák, rásrófolják az orrát
képező robbanóanyaggal telt löveget, melyhez a torpedó he
gyes orrából a gyujtószeg vezet s akkor betolják az eregetöcsőbe. Mikor az eregetőcsö a kívánt irányban van elhelyezve,
az eregetőcsö alsó része szerkezet segélyével lecsapódik, mi
nek következtében a torpedó a vízbe siklik s csavarja műkö
désbe jön. Ha a torpedó az ellenséges hajó szilárd testébe
* T en geri rafd =

1 85 5‘ i méter.
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ütközik, felrobban, miáltal nagymérvű rombolást idéz elő.
Ha a torpedó célt tévesztett, gépezete, mielőtt lejárna, egy
csapot kinyit, mire a torpedó megtellik vízzel s elsüllyed.
Legelterjedtebb torpedók a Whitehead- és a Schwarzkopf-féle torpedók, az előbbit Magyarországban, Fiúméban
gyártják, az utóbbit Németországban.
A franciák villamossággal járó és kormányozható torpe
dót is használnak, melyet szárazföldről vagy hajóról ereget
nek és onnan is kormányozzák villamos vezetékkel. A víz
alatt úszó torpedót a vízszinen egy alig észrevehető zász
lócska jelzi.
Fia a hadihajó nyílt tengeren horgonyoz és torpedó
hajók támadásától tart, ez esetben törpédőhálőval védekezik,
mely kötelek segélyével vízszintes irányban tartott rudakra
van erősítve. Az ilyen háló erős drótból készül és a hajó
testétől körülbelül 4 — 5 méter távolságra van kifeszítve a
vízvonaltól a legalsóbb részéig. Ha egy torpedó ilyen hálót
ér és gyújtó-szeges orrával a háló szeme közé jut, még a
hálóban sem okozhat kárt, ellenben ha a drótot éri, úgy
valószínű a felrobbanása, de akkor is csak a hálóban tehet
kárt, .amit könnyen kijavítanak.
A csatahajók közt a legnagyobb a páncélos vagy vértezett
hajó. Rendes hossza 145 — 15 0 méter, szélessége 40— 50 mé
ter, vízszinen felüli magassága 4— 5 méter, vízalatti mély
sége 5— 8 méter. Személyzete békeidőben 5 0 0 ... 700 ember,
háborúban kétszerannyi.
A vértezett hajót 4 — 5 cm. vastagságú kettős páncél
borítja, a páncélok között széles rétegű parafabélés van. A hajó
vízalatti részén, a hajó vízalatti vértjével párhuzamosan vas
falazat húzódik. A hajóvért és a vasfalazat közti térség vas
ajtókkal elzárható rekeszekre van osztva. Azon esetben, ha a
vízalatti kettős páncél megsérülne, a víz betódulását a szük
séges vasajtók bezárásával megakasztják.
Rendes felszerelése 25 nagyobbfajta ágyúból áll, melyek
között két 45 cm. calibérü, négy 36 cm. caliberü van, me
lyeket villamos erővel irányítanak. Azonkívül az árbocok
tornyai, valamint a gőzbárkák golyószórókkal vannak ellátva.
N égy torpedóeresztő-készülékkel s megfelelő torpedókkal is
fél van szerelve a vértezett hajó. A parancsnoki helyiség vér
tezve van, valamint a kormányházikó is. Némely vértezett
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hajón a legnagyobb ágyúk is páncélfallal vannak védve, mert
ezek a fedélzeten vannak elhelyezve több kisebb caliberü ágyú
val. A többi ágyú a fedél alatt, az ütegtelepen van. A hajón
több rendbeli kézi és géppel hajtott kormánykészüléket hasz
nálnak. A hajó orra víz alatt hegyesen kiálló, szilárd vas
csúcsban végződik. Ezt a kiálló részt kosnak vagy orrmánynak nevezik s arra szolgál, hogy vele az ellenséges hajóban
léket üssenek. A hajó gerince félköralakban domborodik ki.
Háborús időben a hajó előrészére is kormányt tesznek, mi
3% '
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által a hajónak gyors fordulását elősegítik. A hajó gépezete
igen erős s óránként 1 5 — 20 t. mfd sebességet ad a hajó
nak. A hajó összes helyiségei a parancsnoki helyiséggel tele
fonnal vannak egybekötve. A lőkészlet mélyen belül a hajó
testében és pedig a hajó V3 részében elöl van elhelyezve. A lövegek kézi- vagy villamoserővel hajtott csigákkal vonat
nak fel s taligákon továbbíttatnak az ütegek ágyúihoz, vala
mint a fedélzeti ágyúkhoz. A fedélzeti nagy ágyúk meg
haladják a 24 tonnát s az egyes lövegük súlya körülbelül
350 kgr. A nagy ágyúk 10 kilométerre hordanak. N agy
szerepet játszik a csatahajón a villamosság, mint hajtóerő, azon
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kívül világítás, fényvetítés és jelzésre használják. A jelzések a
hadihajókon látható jelekkel és hangjellel történnek. A nem
zetközi hajójelzésen kívül a jelzések titkosak s az ilyen jel
zést csak ugyanazon nemzetiségű hadihajó érti meg. A zász
lókkal való jelzésen kívül nagy szerepet játszik a fénynyel,
valamint a geometriai alakokkal * való jelzés is. Gözsíppal,
gőzkürttel és ágyúlövésekkel is jeleznek, valamint drótnélküli
távíróval, ez utóbbit híradásra is használják, úgyszintén a
postagalambokat is. A hadihajók mentökészülékei a személy
zet részére a mentőcsónakok, mentőgömbök és karikák.
Azokon a hajókon, ahol elzárható válaszfalak nincsenek,
a szenvedett sérüléseket kötelekkel ellátott s kócból font ta
karókkal tömik be kívülről, belülről pedig cementtel, melyre
támaszok és ékek által tartott erős deszkákat raknak.
Az ágyúnaszád 7 5 — 10 0 méter hosszú, 20— 30 méter
széles, víz felett 2 — 3 méter magas, víz alatt 3— 5 méter.
Személyzete békeidőben 10 0 — 15 0 ember, háborúban két—
szerannyi. Erős acél- vagy vasburkolattal van ellátva s a part
védelmére, valamint kikötők és erődök rombalövésére alkal
mas. A nyilt csatározásban is részt vesz. Rendesen nyolc
20 cm. kaliberű ágyúval és egynéhány gyorstüzelő ágyúval,
és golyószóróval van felszerelve. Gyorsaságánál fogva fel
derítő szolgálatra is igen alkalmas. A z ágyúhajó ennél kisebb
méretű s rendszerint belvizeken teljesít szolgálatot.
A víz alütt járó hajó (búvárhajó) a kisebb fajta csata
hajókhoz tartozik, gépezetét g ő z- vagy villamoserő hajtja. Az
előbbi esetben a gőzt még előbb fejlesztik, mielőtt a hajó
víz alá merülne s az e célra szolgáló kazánba gyűjtik össze.
Azután a hajó a víztartó megtöltésével a víz alá sülyed.
Bordái és burkolata igen erős, vas vagy acél, miáltal a víz
nyomásnak bizonyos mélységben képes ellenállni, mert min
den 10 méter mélységben 1 légköri nyomással fokozódik a
víz nyomása. A jobbra s balra való irányításra, valamint a
le- és felszállásra kormánykészülékkeí van ellátva. Azonfelül
a víznek a víztartóból való kiszivattyúzása által is vízszínre
jut a hajó. Ha pedig az erre szolgáló készülékek hasznave
hetetlenné válnának, úgy a hajó fenekén levő ólomsúly ki
kapcsolása által a hajó a víz színére emelkedik. A víz alatt
addig tartózkodik, míg a hajtásra szolgáló gőzerő s a belé
legzésre szükséges levegő ki nem fogy. A villamoshajtásra be
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rendezett hajó több napon át a víz alatt képes tartózkodni,
itt a belélegzésre szükséges levegőt mesterséges úton állítják
elő. Sebessége 8 tengeri mfd óránként, de ha ezt sikerül
fokozni, nagy szerep jut még a tengeri ütközetben az ilyen
hajónak. Célja, hogy a veszteglő vagy horgonyzó ellenséges
hajót meglepje s a gyengébbeken orrmányával léket üssön,
az erős hajók aljára pedig a hátán hordott aknát ráakaszsza
s azt villamosság által felrobbantsa, mi által az ellenséges
hajó kétségtelenül végzetes sérülést szenved.

VÍZ ALATT JÁ R Ó
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A horvetták, [regatták és sorhajók, vagyis egy, két és
három ágyú-üteges hajók már idejüket múlták. Ezek a hajók
igen magasak voltak, ellentétben a mostani hajókkal, melyek
laposak és mentül kisebb felületet tárnak az ellenség ágyúinak.
Az említett hajók vitorlások voltak, később vitorla- és gőz
erővel szereltettek föl. Mint iskola- és kórházi hajók ma is jó
szolgálatot tesznek. Ütközetbe ilyen hajókat már nem visznek.
A most említendő hadihajók az ütközetben nem vesz
nek részt, de mivel fontos szolgálatot teljesítenek a haditen
gerészetben, ezeket is megismertetjük.
Hankó : Universum.
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A szállítóhajó. Rendesen a többi hajókhoz tartozó tar
talékkészlettel, élelmiszerekkel, fegyverek és lös2erekkel, kő
szénnel van megrakva. Használják kórháznak is, kórházi esz
közöket és szereket tartanak rajta. Csapatszállításra is alkal
mazzák. Háború esetén a szállítóhajók számát a hajózási válalatoktól kibérelt hajókkal szaporítják.
A műhelyhajó. Az ilyen hajókon javításokat eszközöl
nek, személyzete különböző mesterségeket űző egyénekből áll.
A cisternahajó. Ezen az ivóvizet, valamint a kazánok
észére szolgáló vízkészletet szállítják az egyes hajókra.
A?y iskolahajó. Olyan hajó, melyen a fiatal tengerész
növendékeket képezik ki. Ezek rendesen vitorlával és gőzzel
ellátott hajók s a régi felszerelésü és alkotású brik, korvetta-,
fregatta hajókból kerülnek ki.
A jacht. Fényűzéssel berendezett hajó, utazásokra hasz
nálják, a hadászati gyakorlatokat is ennek fedélzetéről figye
lik meg. Személyzete 2 0 — 15 0 ember.
A vontatóhajó. Néhány golyószóróval van felszerelve.
Különösen erős gépezete van, vontatáson kívül hajömentéssel is foglalkozik, ha az zátonyra kerül, vagy sérülést szen
vedett. Személyzete 2 5 — 50 emberből áll, köztük néhány
búvár is.
Megemlítjük még az akna-lerakó hajót, mely a kikötő
közelében, csatornák és szorosokban aknákat rak le, melyeket
az ellenséges hajó alatt a szárazföldről villamosvezeték segélyé
vel robbantanak fel.
Említésre méltó még a néhány évvel ezelőtt, fiumei
munkások által feltalált akna, amelyet az ellenség által üldö
zött hajó a vízbe dob s az tetszés szerinti mélységben állva
marad. Ha már most az üldöző hajó ilyen aknába ütközik,
veszedelmes sérülést szenved. Nehogy azonban valamely arra
haladó társ vagy semleges hajó is veszélyeztessék, az akna,
bizonyos meghatározott időben, egy e célra szolgáló szerke
zettel a fenékre sülyed.
Szokásban van, hogy hadjárat esetén a hadikikötök be
járatát nemcsak aknákkal teszik az ellenség által megközelíthetetlenné, hanem nagyobb biztonság okáért, némelykor ki
feszített vasláncokkal is eltorlaszolják.
E g y középszerű tengeri haderő, csak a csatározásban
közvetlen résztvevő hajókat véve tekintetbe, a következő
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hajóállományból áll: 15 vértezett csatahajó, 10 ágyúnaszád,
20 nagyobb fajta torpedóhajó és 40 kisebb torpedóhajóból.
Födolog, hogy a háború kitörésekor a tengeri haderő
és a parti erődök ütközetre készen álljanak. Miután a tengeri
harcászat hosszadalmas leírást igényelne, azért csakis röviden
foglalkozunk ismertetésével.
A hadihajók csatája támadó vagy védekező, vagy mind
kettőre kiterjedő. A csata eldöntése a hadvezetés, a hajók
száma és szilárdsága, az ágyúk és lövegek száma és minő
sége és a személyzet harcászatra termettségétől függ. Sok
tekintetben a parti erődök segédkezése döntő befolyást gya
korol a csata kimenetelére.
A körülmények többnyire arra kényszerítik a haderőt,
hogy több csapatra oszoljon, de lényeges ily esetben a cir
kálók által oly összeköttetést létesíteni, hogy a csapatok szük
ség esetén összpontosíthatok legyenek. A haderő szétosztása
különféle körülmények folytán válik szükségessé, pl. hadá
szati szempontból fontos kikötők megvédése, a partok külön
böző pontjain elhelyezett erődök támogatása, melyek, mint
már említettük, a hadihajóknak is támaszúl szolgálnak. Az
ellenséges hadak partraszállásának meggátlására szintén hadi
csapatot rendelnek ki, ott, ahol a szárazföldi had elégtelen
nek bizonyulna; a hadi célra szolgáló szállítóhajók szintén
hajócsapat fedezete alatt állanak.
A tengeri háborúban a cirkálóhajó feladata, hogy gyor
saságánál fogva a feiderítő-szolgálatot végezze. Ha az ellen
séges hajók közeledését észreveszi, jelentést tesz erről a had
csapat vezérének.
Tegyük fel, hogy a jelzett ellenséges hadcsapat ereje
egyenlőnek látszik, tehát a csatát felveszik a nyilt tengeren s
képzeljük, hogy annak lefolyása a következő:
Utasításra a kisebb torpedóhajók egy nagyobb torpedó
hajó vezénylete alatt a partok felé húzódnak, mig az egyik
cirkálóhajó ismét felderítő útra indul, a másik a harcnak tá
volból való megfigyelésére kap rendeletet és hogy a harcról
különféle felvételeket eszközöljön.
A vezér-csatahajó a többi csatahajó élére áll, s ékalak
ban, kettős sorban haladnak az ellenséges had elé, elől ha
ladnak a vértezett csatahajók, utánuk következnek az ágyú
naszádok. Ha az ellenség már tisztán kivehető, a kettős sor
18*
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párhuzamos állást foglal. Már csak 5 tengeri mérföld választja
el az ellenséges csapattól, amely szintén kettős sorban köze
ledik. Akkor az előbbi libasorba helyezkedik 10 0 — 12 0 mé
ter távolságra egymásután s kissé jobbra tartva, az ellen
séges hajókat oldalba véve, ezektől 3 tengeri mérföld távol
ságra megáll. Egyúttal a torpedóvédő hálókat leeresztik.
A nehéz ágyúk megkezdik a tüzelést s a torpedók eregetése
is kezdetét veszi. Az ellenség is megállítja hajóit és szintén
megszólaltatja öblös ágyúit. A harc hevében az egyik ellen
séges hajón robbanás történik s a személyzetből épen marad
tak csónakon vagy úszva menekülnek a többi hajóra. A bát
rabb hajók gépezetüket mozgásba hozzák s 1 vagy 1 V2 ten
geri mérföld távolsággal előbbre tolódnak az ellenséghez.
E gy másik ellenséges hajónak egy jól irányozott gránát el
hallgattatja ágyúit, mire az ellenség mozogni kezd s oldal
vást menekül. Az ellenség hajójából egy hátra maradt, ebben
is bizonyosan hiba esett. Megtépett nemzeti lobogóját be
vonja, s kitűzi helyébe a fehér lobogót. Mivel a hajó szem
látomást sülyed, a győztes hajókról mentöcsonakok sietnek
a személyzet megmentésére. A győztes csapat megelégelte
sikereit, a menekülő ellenséget nem üldözi, hanem diadal
mámortól hajtva száguld hadikikötője felé. A csatatér elcsen
desült, a hold a lőporfüsttől ellepett tengerszín felületén sok
sok harcos holttestét világítja meg.
H ogy a tengeri háború a mások tulajdonát, a kereske
delmet és a kereskedelmi hajózást ne veszélyeztesse, a hatal
mak az 18 5 6 március 30-án Párisban tartott nemzetközi
gyűlésen a következő határozatot hozták:
«A hadi zsákmányolás jogától a kereskedelmi hajók eltiltatnak.
A semleges lobogó az ellenség rakományát biztosítja,
kivéve a hadi csempész-rakományt.
Semleges tulajdont képező árú, kivéve a hadi csempész
árút, ellenséges lobogó alatt sem kobozható el.
A kikötő vagy part elzárolása (blokád) csak oly esetben
érvényes és kötelező, ha az elzárolást kellő haderő bizto
sítja és így az ellenség partjaihoz való férközést meg
gátolni képes.»
A gyűlésen megjelent hatalmak a fentebbi módozatokat
elfogadták és elhatározták, hogy erről azon államokat is ér-
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tesítik, melyek a gyűlésen nem voltak hivatalosak és egyúttal
felkérik őket a határozat elfogadására.
Tengeri háború kitörése alkalmával zsákmány bíróságot
létesítenek, amely arra van hivatva, hogy a hadihajók által
elfogott ellenséges vagy gyanús kereskedelmi hajók és rako
mányaik felett bíráskodjék.
A hadihajók fel vannak jogosítva és kötelességük hadi
zsákmányokat ejteni.
Jogos hadizsákmánynak tekintendők:
Az ellenséges állam tulajdonát képező hajók s ezek ra
kományai ; azok a hajók, melyek a megállításnak ellenszegül
nek ; hajók, melyek jogilag kötelező blokádból ki- vagy be
törnek, valamint azok rakom ánya; hajók, melyek hadi csem
pész-rakományt szállítanak; végül oly gyanús hajók, melyek
nem képesek magukat kellőleg tisztázni a gyanú alól.
Hadi csempész-árúk, nem tekintve ezek tulajdonosait.
Hadi csempész-rakománynak tekintetnek — ha rendel
tetésük ellenséges kikötőbe szól -— a következők: ágyúk,
mozsarak, lőpor készítésére való szerszámok, bármely nemű
fegyverek, bombák, gránátok, gyutacs, gyújtózsinor, lőpor,
salétrom, kén, páncél-lemez, felfegyverkezési eszközök, ló
szerszámok, tulajdonképen mind olyan tárgyak, amelyek a
hadászatban azonnal alkalmazhatók. Kivételt képeznek azok
a szerek, melyek a rakcmányt szállító hajó és személyzetének
védelmére szükségesek.
Az elkobzott hajó kapitánya és legénysége, nemkülön
ben az utasok szabadon bocsáttatnak, ha bebizonyul róluk,
hogy az ellenséget nem támogatták és ha a zsákmány bíróság
tárgyalásaiban nincs reájuk szükség. Ellenkező esetben azok
élelmezése és eltartása az államot terheli.
Rendszerint a zsákmányolásra a fentemlített rendszabály
szolgál irányadóúl, de e tekintetben a hadviselő felek némi
változást is tehetnek.
U ránia.

Kardos László, tengerészkapitány.
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AZ E LEK T ROM O S FŰTÉSRŐL.

Az a siker, melyet a fűtés terén elektromossággal eddig
elértek, összehasonlítva az elektromosság egyéb alkalmazásá
val, nagyon jelentéktelen. Ez különben nagyon természetes
is; mert ha kiszámítjuk az elektromos energia fejlesztette me
legmennyiséget, illetőleg költségeit, világosan kiderül, hogy
ugyanannyi meleg előállítása szén elégetésével jelentékenyen
kevesebbe kerül. Valóban különködésnek látszik: tüzelő anya
got elégetni azért, hogy a kazánban fejlesztett gőz segélyé
vel gőzgép közbenjárásával di
namógépet tartsunk forgó moz
gásban azon elektromosság vé
gett, mely hivatva van meleget
szolgáltatni, mint a tüzelő anyag.
Fölösleges az ilyen elektromos
fűtésnek nem gazdaságos voltát
számítással is bizonyítgatni anynyival inkább, mert ide vonat
kozólag megbízható tapasztalati
adataink még nincsenek. Példa
képen fölemlíthető, Emmels H.
Stephen számítása, ki szerint az
elektromos fűtés tizennégyszer
annyi szenet követel, mint a
vele egyértékü gőzfűtés; m ege lh k tro m o s f ü t ő .
jegyzi azonban végül Emmels
is, hogy az elektromos fűtés
gyakorlati alkalmazhatósága egészen más elbírálás alá esik,
ha az elektromos áram előállítására vizi erő áll rendelke
zésre. Föltéve, hogy a vizi erőre berendezett telep olcsón
előállítható, akkor az elektromos fűtésnek van jövője és nélkülözhetövé fogja tenni a tüzelő anyag használatát. Mivel
azonban most még a vizi erő végett berendezett telepek föl
állítása és költségei csak ritkán alacsonyabbak, mint a gőz
gépeké, a vizi erőre berendezett elektromos fűtés égig m agasztalása még korai; más szempontoknak is kell közremű
ködni, hogy az efféle fűtés gazdaságos legyen.
Flogy mifélék ezek a szempontok, azt legjobban meg
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tudhatjuk, ha valamely már meglevő kiterjedt fűtési hálózatot
veszünk szemügyre, amilyen például az ottawai Amerikában.
Ez tudtunkkal eddigelé az egyedüli telep, mely nagyban és
sokfélekép alkalmazza az elektromos fűtést.
Az Ottawa folyó nem messze Kanada fővárosától alkotja
az ismeretes Chaudiére-eséseket, melyek 4 '6 m. esési magas
ság mellett 5000 lóerőt (angol egységekben számítva 76
kgr.-m eter másodpercenként) szolgáltatnak.
Ez óriási munkakészletet jelenleg még csak egy fűrész
malom és az Ahearn és Soper-féle központi erőtelep hasz
nálja fel céljaira. A z utóbbi telepből látják el
elektromos árammal a villámos vasutat és a
fűtési berendezéseket. A telepen ezidőszerint
három turbina van felállítva, mindegyik 600
lóerővel; kettő közülök a villámos vasút, a
harmadik pedig az elektromos fűtőkészülékek
számára szolgál.
A Westinghouse-féle váltakozó áramú
dinamó, mely a fűtéshez szükséges áramot
fejleszti, 15 0 ampér-erősségű, 1 1 0 0 volt fe
szültségű áramot szolgáltat; áramátalakítók
kal (transzformátorokkal) ez áram a fűtő
készülékekben legtöbbnyire 50 voltosra szállíttatik le; nehány fűtési berendezést nem
ezen áram, hanem a Chaudicre Electric
Light Comp. árama táplál.
Magán a telepen a dinamóházat, mely
24 m. hosszú, 15 m. széles és 3'41x1. ma
gas, elektromos árammal melegített alacsony nyomású víz
fűtéssel fűtik. Három, a padlózat alatti gödrökben elhelyezett
elektromos kályha szolgáltatja a meleget. E meleg a 9 10 m.
hosszú csővezetékben, mely a dinamóházat övedző falakhoz
van erősítve, a hőmérsékletet állandóan 1 7 0 C-on tartja.
Az egyes kályhák o'9 m .-j-o '6 m. tért foglalnak el és
60 ampér erősségű 30 voltos áramot igényelnek. íg y föl
szerelve, a helyiség fölmelegedése nem jelentékeny; inkább
az a cél, hogy a dinamóházban a kanadai zord telek esetleges
káros hidege mérsékeltessék.
Nem messze a teleptől van a hulladékok számára szol
gáló szárító kemence, melyben 5 2 0 C. hőmérsékletnek kell
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uralkodni. Ebben három elektromos kályha van felállítva,
mindegyik 20 amper erősségű 50 voltos áramot használ fel
a vezetékből. E kemence áramfogyasztása évenkint 600 frtba
(10 0 0 márkába) kerül.
A városi vízvezeték szivattyútelepén szintén van egy
hely iség 2'.4 m., 3 '6 m. és 3 m. méretekkel, melyet elek
tromos árammal fütenek. A kályha i2 '7 cm átmérőjű és
5o'8 cm. magas. Az áram 4 ampéres, 1 1 0 volt feszültség
gel ; ez áramot a szivattyú
telepen elhelyezett világítás
céljára szolgáló dinamó adja.
Ottawa gyógyszerészei
közül többen laboratóriu
maikban elektromos főző
edényeket használnak, me
lyekben
felmelegítik
a
munkálataikhoz szükséges
vizet. Mindegyik edény
o '7 literes s 40 lámpásos
transzformátorokra akaszt
ják ; fölmelegítéshez 3 am
péres 50 voltos áram szük
séges.
Az áram egy évre 62
írt 40 krba (10 4 márkába)
kerül, melyből fűtésre, me
legítésre naponként átlag
csak 4 óra, a többi pedig
világításra esik. Hasonló
elektrom os teafőző.
főzőedények vannak hasz
nálatban borbélymühelyekben, vendégfogadókban, úgyszintén fotográfusoknál és anyagszerárusoknál is.
Nagyobb tűzbiztonság elérése végett egy istállóban a
szénnel fütött kályha helyett elektromos árammal melegített
27 literes vízkályhát alkalmaztak; a melegítésére használt áram
6 ampér erős és 50 volt feszültségű; évi költsége 12 4 frt
80 kr (208 márka).
Ottawa igen sok házában az elektromos áram fürdő
szobákba is be van vezetve! 60 liter fürdővíz fölmelegítésére
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9 ampéres és 50 voltos áram használtatik; sőt egész épüle
tek is füttetnek elektromos árammal.
Központi vízfütésnél 1 m. magas és 15 cm. széles víz
kályhára 500 voltos áramnál 5'5 ampér esik.
Ilyen víziütés van alkalmazva az ottawai új telegráfépületben is, mely háromemeletes és 23 m. hosszú, 9 m.
széles területen épült; a fütőcső hossza 15 0 0 m.

E LE K T R O M O S FŐZŐ K ÉSZÜ LÉ K .

A villamos vasúti kocsikra szerelendő dinamók írissen
burkolt fegyverzetei és vastörzsei, elektromágnesei kiszárítá
sára Ahearn egy szárító kemencét állított fel 50° C. hőmér
séklettel; e hőmérsékletet 500 volt feszültségű s 4 ampér
erősségű áram állítja elő.
Ottawában a kisipar is fölhasználja az elektromos áram
hőhatását. íg y van egy péküzlet elektromos sütőkemencével.
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Elektromos sütőkemencét különben Ahearn már az 1892.
évi ottawai iparkiállításon is bemutatott, mellyel akkor nagv
feltűnést keltett.
Az elektromos fűtőtestekkel a sütőkemencében 16 5 ° C.
hőmérsékletet állít elő; e célra három elektromos kályha
szolgál, mindegyik 78 cm. magas, 28 cm. külső és 18 cm.
belső átmérővel; kettő közülök 20, a harmadik pedig 19
ampéres árammal dolgozik 50 volt feszültség mellett; rende
sen csak kettő működik, a harmadik tartalékul szolgál, ami
kor ugyanis a kemence szájának gyakori nyitogatásából szár
mazó melegveszteség pótolandó. A sütőkemence magában a
boltban van elhelyezve; miért is a boltban alkalmazottak is
ellenőrizhetik.
A kanadai szigorú telek Ottawában szükségessé teszik a
villamos vasúti kocsik fűtését is. E célra Ahearn kezdetben
egy 74 cm, magas, 25 cm. külső és 18 cm. belső átmérőjű
elektromos fűtőkályhát használt minden kocsiban. Ez a kályha,
6 ampéres árammal elég jól pótolta az azelőtt használt szén
nel íütött kályhát: azonban Ahearn ezt csakhamar fölcserélte
négy ovális keresztmetszetű kis kályhával, melyeket a kocsi
négy sarkában az ülések alá helyez.
Ahearn fűtőtestekül, illetve ellenállásul argentánt és va
sat használ. Az argentin ellenállása a hőmérséklettel csak ke
veset változik; miért is áramfogyasztása fölmelegedett álla
potában csaknem ugyanaz, mint hidegen; ellenben a vasdrót
fölmelegedve az áramerősséget tetemesen csökkenti, minthogy
a vasdrót ellenállása növekedő hőmérséklettel tetemesen meg
nagyobbodik ; a vasdrótos elektromos kályha, mely kezdetben
4— 5 ampéres áramot fogyaszt, az áramot csakhamar leszál
lítja 2 ‘ 5— 3 ampérre.
Az elektromos kályhák szerkezetre csak keveset külön
böznek egymástól. Elegendő a villamos vasúti kocsikban
alkalmazott ovális kályháknak és a sütőkemencékben alkalma
zott kályháknak ismerete.
Az elsőnek említettekben a kályha váza két egymásba
helyezett ovális keresztmetszetű vashenger; a belső henger
külső oldalára vannak erősítve a szigetelt pálcikák, melyekre a
vékony vasdrótok bifilárisan vannak felcsavarva s a hengerek
közt levő üres tér száraz homokkal van kitöltve. Ugyanígy
van szerkesztve a sütőkemencékben használt kályha i s ; a kü
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lönbség csupán az, hogy itt a kályha vázát teljesen kör ke
resztmetszetű hengerek alkotják és e hengerek magasabbak.
A villamos vasúti kocsik elektromos fűtését Észak-Am erika más helyein is megkísértették; különösen megemlíthető
az American Electric Heating Co. of Boston berendezése.
Az ülőhelyek alatt van elhelyezve a fütöedény, mely mes-

ELI K T R O M O S

VASALÓ.

terségesen előállított nagy melegtartó képességgel biró anyag
gal van kitöltve. A hevítő drótok olyan anyagból készítvék.
melynek ellenállása a hőmérséklettel alig változik; az edény
mint meleggyüjtö szerepel, amennyiben az áram megszakítása
után is szolgáltat meleget; miért is a fűtésnek nem kell
folytonosnak lenni, meg-megszakítható és a kívánt hőmér
séklet mégis biztosítva van. U gv állítják, hogy fűtésére kéz-
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detben az első órában 4 amper; azután pedig m eg-m egszakítva 2 ampér elegendő.
E nehány adat a mellett bizonyít, hogy lehetnek ese
tek, mikor az elektromos íütés haszonnal alkalmazható.
Ha az áramfogyasztó lámpájától vagy más használatától
egész évre fizet, az áramfogyasztás mérésének szüksége fenn
nem fo ro g; a fogyasztóra nézve azonban nem közönyös,
vájjon a rendelkezésére álló áramot teljesen kihasználja-e.
Tisztán világításra használva az áramot, teljesen értékesíteni
lehetetlen; ez csak akkor sikerül, ha világításon kívül fűtésre,
illetőleg íőzésre is felhasználják.
Ez a használat az áram-szolgáltatóknak is sokkal kedve
zőbb, amennyiben több kell és biztosabban állapítható meg
az áramszükséglet és dacára, hogy több áram kell, olcsóbban
szállítható, mintha csupán világításra használják.
A tűzbiztonság szem előtt tartása és a szerfölött nagy
kényelem a fűtésben az elektromos fűtést sok esetben hasz
nossá és kívánatossá teszi, dacára, hogy most drágább mint
más fűtés.
Ezek voltak az indító okok, hogy a bajor udvari szinházban a ruhatárakban elektromos kályhákat alkalmaztak, me
lyek külsejűkre különben inkább díszítéseknek, mint kályhák
nak látszanak.
Tűzbiztonságra az elektromos fűtéssel csupán az alacsony
nyomású melegvízfűtés és a gőzfűtés versenyezhet, föltéve,
hogy a kazánház, illetőleg fütőkamra a fütendő és tűzveszé
lyes helyiségektől távol esik.
rámos d ^ ö.

KUT AT ÁSOK E G Y ELSÜLYEDT K IN C S E S H A JÓ UTÁN.

Pino ez év április hónapja óta fáradozik azon, hogy új
találmánya, a «hydroszkóp» és az elevátor segélyével ki
emeljen a tengerből egy hajót, mely állítólag nem kevesebb,
mint 566.000,000 korona értéket tartalmaz. Most — amint
Madridból irják — sikerült neki három társával együtt az
«Almirante» nevű elsülyedt hajó fedélzetére jutni. Két nagy
akadály gátolta őt eddig munkájában. A hajó 90 lábnyi
mélységben csaknem teljesen be van temetve homokkal,

Kutatások egy. elsülvedt kincseshajó után.

285

P IN O KÉSZÜLÉKE M Ű K Ö D ÉSB E N .

melyets két folyó a tengeröbölbe magával hord. A folyók
oly sűrűségben hordják a homokot az öbölbe, hogy a bú
várokat rögtön homokfellegek borítják el úgy, hogy mitsem
láthatnak maguk körül.
A feltaláló most e nehézség leküzdésére is talált egy
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módozatot. O ly műszert szerkesztett, melynek segélyével
egész a tengerfenékig szállhat le. Ilymódon közvetlenül meg
vizsgálhatja azokat a tárgyakat, melyeket eddig csak hydroszkópja lencséjének segélyével láthatott meg. A készítmény
lényegében egy hatalmas arányú acél teleszkóp-csöböl áll,
mely bármely szükséges hosszúságra kitolható. E csőben a
tenger kutatója lebocsátkozhatik a tenger fenekére. A célnak
megfelelően a cső feneke nyitott, de egy erősen sűrített levegöáram nem engedi a vizet a csőbe behatolni. A csőbe
vízmentes osztályok vannak beépítve és villamos fény vilá
gítja be az egészet. E g y vigoi cég dolgozik ez egyszerű, de
nagyon elmés szerkezeten. Eközben Pino már leszállóit a
hydroszkóp hosszú csövében alkalmazott lépcsőzeten és sike
rült neki ily módon a 200 év előtt elsülyedt hajó fedélzetére
jutnia. Társaságában volt Clemens Colineau gazdag francia,
ki a vállalkozásban pénzügyileg van érdekelve, Raffaelo Noglia ,
a San Clemente kapitánya és egy búvár. A csövet csende
sen ide-oda mozgatták a hajó fedélzetén, úgy amint ezt Pino
a telefonon át alólrul rendelte. Ily módon sikerült eddig a
hajó egy részét alaposan megvizsgálni.

A RÉG I M A G YAR TUDOM ÁNYOS ESZKÖZÖK,
T ALÁ LM Á N YOK, FELFEDEZÉSEK.

Kegyelettel csüngünk múltúnk beszédes emlékein, sze
retettel ragaszkodunk annak akármilyen kicsiny relikviájához;
de nem iparkodunk ezeket az emlékeket felkutatni, gondozni,
megőrizni. Azért olyan kevés országunkban a történeti em
lék; pedig minden elpusztult emlékben művelődésünk törté
nelmének egy lapja veszett el . . .
A hazai iskolák múzeumaiban a múlt idők emlékei kö
zött sok érdekes iskolai és tudományos eszközt őriznek.
Régi magyar tudósoknak eszközei ezek, melyeket nagy
áldozatok árán szereztek vagy készítettek, hogy a tanuló ér
telméhez, a magyar nép felfogásához közelebb hozzák a ter
mészetet, melyekkel régi magyar tudósok a természet jelen
ségeit megfigyelték, lefolyását tanulmányozták. Mennyi em-
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lék, a régi tanítás menetének, irányának, tudományos törek
véseknek beszédes emlékei!
Én láttam, jegyzékbe foglaltam a letűnt múltnak ez ér
dekes emlékeit. Látásuk fölemelt; mert nemcsak arról g y ő 
zött meg, hogy a természettudományok tanításában, műve
lésében az általános európai iránynak hullámverése hozzánk
is eljutott, hanem arról is, hogy a X V III—ik század magyar
tudósai, tanárai lépést tartottak a müveit nyugattal.
Ezeken a tudós eszközökön kívül, melyekkel a régi ma
gyar tudósok dolgoztak, kutatom a tudományoknak, talál
mányoknak, felfedezéseknek történetében is a magyar ember
kezenyomát; keresem a találmányoknak, felfedezéseknek ere
deti mintáját, vagy csak leírását, rajzát. A legtöbbször még
ezt is hiába keresem.
Pedig, ha alapos, szemlét tartunk a szigorú tudományok
hivatott munkásai, az orvoslás vívmányai, a modern techni
kának ezer és ezernyi alkotása felett, mindenütt ott találjuk
a magyar embert, a magyar ember kezét és szellemét.
H ogy hogyan kell ápolni a feltaláló emlékét, kit talál
mánya az emberiség jótevőjévé avatott, a tudósét, ki szelle
mének egy szikrájával egy másiknak elméjét az egész em
beriségre jótékony fényt árasztó lángra lobbantotta, meg
tanulhatnék a külföldtől.
A nagy D avy- nak eszközeit, sok ezer ember életét
megmentő, biztosító lámpájának első példányát, Brahma víz
sajtóját, Bell első gőzhajógépét, Stephenson első lokomotivját
s mindazokat az eszközöket, melyek az angol feltalálók el
méjének közvetlen termékei, gondosan őrzik angolországi
múzeumok.
Kegyelettel gondozzák Párisban (Musée centennal) L a voisier- nek a víz szintézisére vonatkozó eredeti eszközét,
Gay-Lussac- és Thenard- nak a kálium és nátrium előállítá
sára szolgáló készülékét, 384/82 gr. vizet, melyet Fourcroy,
Séguin és Vaüquelin először kaptak a víz alkotórészeinek
összetétele során, azt a brómot, mit Ballard először készí
tett, azt a szódát, melyet Leblanc előállított.
Ezeknek az emlékeknek a látása az idegen nemzetek
fiát hódolatra készteti az angol, illetőleg a francia géniusz
előtt, az angolt, franciát pedig fölemeli, fölmelegíti, megter
mékenyíti s a dicsőség útjára vonja.
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N agy hibája az a magyarnak, hogy a hazai tudósok,
föltalálok teremtő szellemének alkotásait nemcsak hogy nem
őrzi, de még nyilván sem tartja. Sehol a világon az a könynyelmüség az emlékekben való elbánásban, mint minálunk.
Találtam én pincében, padláson rothadt szalma között esz
közöket, melyekhez európai hiríi magyar tudósok emléke
fűződik.
Mulasztásainkat némileg pótolhatnék, ha valamelyik
tudományos intézetünkben összegyüjtenök azokat az eszkö
zöket, melyekhez európai hírű, tudású magyar tudósok ve
rejtéke tapad; ha összehordanék az összehordható magyar
találmányokat, felfedezéseket (eredeti mintában, vagy hű után
zatban, a szemléltetés minden módszerének felhasználásával
bemutatva) s mindazt, amivel a tudomány, az emberiség a
magyar ember útján lett gazdagabb. Mindezt összehordva,
olyan gyűjteményre tennénk szert, mely mindennél m eggyő
zőbben beszélne a magyar faj rátermettségéről, erős kulturai
egyéniségéről s termelő erejének nagyságáról.
Az összehordással azonban sietnünk kell; mert az emlé
kekből előbb-utóbb kifogyunk. Ha soká késünk, még az em
lékezet sem lesz gondozójuk.
H ogy tudományos emlékeink érdemesek az összegyűj
tésre, megőrzésre, azokból az adatokból, mit emlékezetem az
egész emberiség számára termelő régi magyar tudósok esz
közeiről megőrizett, felemlítek némelyeket.
* Az Urnák 17 0 9 -ik esztendejében tudós SimAndi István
professzor, külföldi tanulmányútjából hazaérkezvén, a sáros
pataki iskolában megkezdé előadásait a természetiek tudomá
nyából. Simándi, az iskolafentartók áldozókészségéből pom
pás fizikai eszközöket hozott m agával; ő volt az első a ha
zában, ki a fizikát kísérleti alapon tanította. A remek kivitelű
tanító-eszközök, a kétszáz éves múltra visszatekintő gazdag
fizikai gyűjteménynek az alapja. A múlt század közepéig
használatban volt valamennyi, egyik-másik (légszivattyú, bű
vös lámpa, villamos gép, gyújtó-lencsék) még ma is telje
sen hasznavehető. Simándi csodás kísérleteinek a hire kiszi
várgott a kollégium falai közül és kezdetben csak suttogták,
később székiben beszélték, hogy az új professzor, ki mágus
könyvét szobájában láncra kötve tartja, az ördöggel cimborái.
A sárospataki kollégiumnak a régi eszközökben való

A régi magyar tudományos eszközök.

289

BOLYAI FARKAS.

gazdagságát illetőleg a debreceni ev. ref. főiskola méltó ver
senytársa. Ebben az iskolában Hatvani István — a magyar
Fauszt — volt az első, ki a X V III század közepe táján a
fizikát és kémiát kísérletekkel kezdette tanítani. Brilliáns mu
tatványait csodaszámba vették a debreceniek s a professzort
ú gy tekintették, mint aki előtt semmi sem lehetetlen.
A főiskola hatóságának áldozatkészsége birtokába juttatta
H a n k ó : U n iv e rs u m .
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Hatvanit mindannak a kísérleti eszköznek, amellyel az, idő
szerűit a fizikát és kémiát európaszerte tanították. N agj7 ér
deme a debreceni főiskolának; hogy Hatvani professzornak
eszközeit a mai napig a - legjobb karban fentartotta. Ez esz
közök között van a pompás légszivattyú, amelynek üres; teré
ben Hatvani a puskaport láng nélkül égette el. Ezek kö
zött Van az Aranytól megénekelt villamos gép, amelyhez, ha
hozzáérsz, megüt a m ennykő; a bűvös lámpás, melyet Hat
vani :— a monda szerint — a meghaltak léikéinek előidé
zésére használt, a magától fölfelé szaladó kettős kúp, a ha
talmas magdeburgi készülék, stb.
A X V III. század professzorai, de a X lX -ik elején mű
ködők is — úgy látszik — többet foglalkoztak a laborató
riumokban, mint a mai professzorok. Legalább erre mutat
nak azok a szép és eredeti eszközök, amelyeket buzgó
fizika-professzorok: Sárvári, Hatvani utódja, Kováts Martini
Gábor, Jedlik pozsonyi, s Kienbcrger váci professzorok sajátkezüleg készítettek.
A marosvásárhelyi, kollégiumban láttam Bolyai Farkas
nak, a világhírű matematikusnak elektromos gépjét, leydeni
palackjait, elszigetelő zsámolyát. (Majdnem készen vagyunk a
Bolyai relikviákkal! LIol a Bólyai-szoba, melyet Marosvá
sárhely legnagyobb fiának, a csaknem félszázadig ott; mű
ködő tudósnak, feltalálónak, költőnek állított a kegyelet?)
Bolyai hires munkáját a «Tentamen»-t latin nyelven
irta: ehhez hozzákötve jelent meg fia és matematikai láng
eszének örököse: Bolyai János neve alatt a világhírű ;«A p
pendix», amely alapja az abszolút geometriának, s amely a
Bólyái-nevet hallhatatlanná tette.
Bolyai Farkas a szépirodalmon, matematikán kivül tech
nikai kérdésekkel is foglalkozott. Különösen jeles fütő- és főzőkemencéket talált fel, melyek nemcsak a fűtés, hanem a
szoba levegőjének tisztántartása tekintetében is kitűnők voltak.
A mai draisine-t is már 70 évvel ezelőtt feltalálta és
a szobában használta. A harmincas évek végén egy új rend
szerű szekeret is készített. Előbb háromkereküre csinálta, de
ez nem mutatkozván célszerűnek, négykerekűvé változtatta.
A szekér alakja négyszögü volt, négyoldalú filagoria-fedéllel;
ajtaja hátul, hogy elragadás esetében veszély nélkül lehessen
belőle kilépni; tengelyei, mint a vasúti kocsiknál, a kerékkel
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együtt forogtak. Bolyai technikai találmányainak még rajzát
se tudtam sehol megszerezni,
A kolozsvári piaristák gimnáziumának gyűjteményében
legérdekesebbek azok az eszközök, könyvek, képek, amelyek
a régi csillagvizsgálóból kerültek o d a; ezek között a X V IIÍ-ik
században ott működő Hell Miksának, a világhírű csilla
gásznak arcképe, óriás kvadránsa. '

HELL M IK SA.

Múzeumba való becses régiségek: az egri csillagvizsgá
lónak X V III. századbeli pompás készülékei; meg a líceum
nak százados kémiai eszközei: retorták, gázfejlesztők, gazométerek, mérlegek, amilyenekkel a tudományos kémia meg
alapítója : a nagy Lavoisier kísérletezett. A csillagvizsgálót
Hell Miksa rendezte be: nyilatkozata szerint ehhez hasonló
nézőtcn'ony nem volt akkor Európában.
Én is őrzök laboratóriumomban (II. kér. áll. föreál-
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iskola) egy pár érdekes régiséget. Az egyik egy elemző mér
leg. A X V III. században és X IX . elején a tud. egyetem
tulajdonát képezte. Az egyetem sok tudós búvára használ
hatta; ezek között Winterl Jakab is, az európai hirü kémi
kus és botanikus. A másik Preysz M oric-m k , a kitűnő ké
mikusnak állandó kénhidrogénfejlesztö-készüléke. A készülé
ket Preysz az elmúlt század 50-es éveiben szerkesztette és
készítette; ma is célszerűbb, jobb, egyszerűbb, mint sok diva
tos gázfejlesztőkészülék.
;
A z egyetem fizikai intézetében Jedlik Ányos készülékei
(láncolatos csöves kisütő, leydeni battéria, dinamogép, induk
ciós tekercs-modell stb.) azok, amelyek figyelmünket különö
sen felköltik.
A por cellán felfedezésének dicsősége magyar ember emlékét
illeti, egy magyar fazekasét, akinek a nevét se tudjuk, de
tudjuk azt.rt hogy már az életben is más szedte a találmánya
hasznát. O már jóval Böttger előtt készített porcellánt és
munkáinak főként Londonban volt nagy keletük. Becher Já 
nos Joákim mainzi orvos-professzornak egy 168 2-b en Frank
furt városában megjelent könyvében olvassuk: «Ruprecht
(pfalzi) hercegnek vagyon egy magyarországi fazekasa, aki
Angliába kerülvén, olyan földkeveréket talált föl, amely ki
égetve, félig átlátszó, mint a keletindiai porcellán és az ebből
való edényeket Londonban immár nyilvánosan árulják».
Segner András debreceni orvos, a X V III. sz. közepén
a hallei és göttingeni egyetem nagyhírű fizika tanára a S egner-kerék feltalálója. Kempelen Farkas, a világ legnagyobb
mechanikus-elméje. Beszélő- és sakkozó gépembereivel bá
mulatba ejtette a világot. Ugyanő volt a tervezője a schönbrunni szökökutaknak is. «A Ferenc-csatorna építésénél»,—
mint a M. Kurírban (17 9 3 ) olvassuk — «Kempelen udvari
tanácsos úr által találtatott és készíttetett vízmerítö alkot
mánnyal próbát tétetvén, ezen vizi csatornát készíttető tár
ságnak igazgatója gr. Apponyi Úr, teljes megelégedéssel tapasz
talta annak hasznos voltát». Sakkozó és beszélő gépjét a
«Magyar Hírmondó». 17 8 2 -ik évfolyama a következőkben
ismerteti:
Tek. Kempelen Farkas K. M. Udvari Kamarabéli T a náts Úr, két nevezetes Találmányjaival, méllyéknek híre egész
Európában elterjedett, s nézésére avagy láthatása óhajtására
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már sokakat fel-indított, O Felsége Kegyelmes engedelme
mellett külső országokra, nevezetesen Francia és Anglia or
szágok Székes fő-városaiba megindult. A z emlétett igen el
més és mesterséges találmányoknak egygyike, ama magábann
akar-kivel Sachot játszó alkot vány, melly két asztalkából és
egygy Török öltözetü ember képéből áll. Ez a kirágott em
ber képe azon asztalnál ülvén, a mellyen a Sach-tábla va
gyon, sokféle kerekek, rúgó és emelő rudatskák erejével m aga-

KEM PELEN SA K K O ZÓ

GEPE.

magábann a kezét fel-emeli, leereszti, az újjait öszve-teszi, s
meg ki-feszíti, a játéknak igaz rendi szerént a követskéket
ki-vészi, le-tészi, s akképen rakosgatja, hogy az ellene játszó
Személy tellyességgel megnem tsalhatja, de egygy könynyen
m eg-se győzheti. Mind ezen mozgásokat pedig, mint afféle
leg-jobb játékos, oly gyorsasággal folytatja. Jóllehet pedig az
alkotója körülötte álldogál, néha egygy két lépésnyire távo
zik, a másik asztalkáim lévő ládátskába belé tekintget, és a
kéz mozgásaira való rúgókat fel—tekeri; még sem lehetett
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mind ez ideig ennek azzal való legkissebb közlését is észre
venni, avagy azon ember-kép rendes mozdulásainak okait
feltalálni; ámbár sokszor 20-nál is többen voltak jelen, a kik
mind ezekre szorgosan vigyáztak. Valamelly alattomban való
tsalárdságot sem lehet gyanítani, mivel minden belső és külső
készületeit megszokta a nézőknek mutogatni. Rövid szókkal:
ha a folyvást játszást számba nem veszszük-is; maga az em
beri kéz mozgásainak kitsinálása egygy valóságos remek-mun
kája az alkotó-tudománynak, Mechanikának. A másik tsinálmány, az emberi szózatot valamelly Klavikordium forma
eszköznek illetése utánn érthetőképpen követő faragott em
ber-fő, melly-és valaminthogy a szóllásra tartozó inaknak és
■tagoknak mélységes tudományja szerént vagyon készítve,
szintén úgy a szózat mi voltának legalkalmatosabb magyará
zója. Kempelen sakkozó masinájáról sok érdekes részletet olvas
hatunk Tóth Béla «Mendemondák» című kitűnő könyvében.
Nemet-z József, a budai egyetem professzora, nagy fel
találó, a mechanika minden terén. Az ő leikéből pattantak
k i: az örök naptár, egy új szerkezetű rétkaszáló, vizi fűrész
malom, meg egy cséplő-szerkezet, az első sípláda, a kifelé
és befelé nyiló ajtó, az első hátultöltő és ismétlő puska, mely
nek a bécsi arzenálban őrzött mintája adhatott ösztönt Mannlichernek tökéletesebb alkotásra; villamos gyújtó-készülék,
órával összekötött villamos lámpa.
Langereiter, Eszterházy Miklós kismartoni uradalmának
zseniális gépmestere volt az első, ki a felhúzógépet (Lift)
szerkesztette. A gőzgépet 1804-ben akként tökéletesítette,
hogy az egyszerre 2 — 3 vízszivattyút hozott mozgásba.
Hell Miksa, a bécsi csillagvizsgáló igazgatója és az egye
temen a mehanika tanára, korának legnagyobb tekintélyű
csillagásza, akinek a nap parallaxisa nagyságára vonatkozó
17 6 9 —diki észleléséből kapott szám értéke ma is a legjobbnak
van elismerve.
Irinyi János kiváló magyar kém ikus; 18 3 6-ban ő aján
dékozta meg a foszforos gyújtóval az emberiséget. Mi, akik
határozottan tudjuk, hogy a foszforos gyújtó a mi vérünkből
való Irinyinek a találmánya, összedugott kézzel nézzük, ho
gyan versengenek nemzetek a legnépszerüb találmány dicső
ségén. Még annyit sem tettünk, hogy egyetlen egy szál Iri
nyi—féle gyújtót megőrizzünk az utókornak.

A régi m a gya r tu d o m á n yo s eszközök.

295

Born Ignác kora legelső geológusa; az amalgamálás
alkalmazásáról a bányászatban korszakot alkotó munkát irt.
A z ö készülékei is elkallódtak.
Eljárását a selmeci bányatermékekben foganatosítja elő
ször. Töm egesen jönnek a külföldi tudósok és bányászok Selmecre, h ogy a Born-féle amalgamáló eljárást a helyszínén
tanulmányozzák s azután odahaza alkalmazzák.
Magyarország a bányászat tudományos fejlesztésében ki
vette a maga részét. A modern repesztő munkát, névszerint
a puskapornak repesztő munkára való használását legelőször
Selmecbánya híres bányáiban, 1627-ben kezdették m eg. A z
úgynevezett keresztfejtést Zipser 1749-ben, ugyancsak Sel
mecbányán eszelte ki és innen terjedt az el a távolba is.
A bányamüvek céljaira olyannyira megfelelő szivógépet,
az úgynevezett vízoszlopos gépet is Selmecbánya szolgáltatta,
hol a legelsőt 1749 -ben Höli József gépfelügyelő építette.
Csermák Ncp. János, egyetem i professzor Budapesten,
az élettan kiváló művelője. Gégetükrét Budapesten való m ű
ködése alatt szerkesztette. Első példányát egyetemünkön őr
zik. Nincs kizárva, hogy Czermák Csehországban élő utódjai
Csehországnak reklamálják a feltalálás dicsőségét.
Pelyvái József egyet, tanár a fotográfia atyja, ki 1840ben egy évig tartó számítás után megszerkesztett két, egyenkint négy lencséből álló rendkívül erős objektív lencsét, az
egyiket arcképek, a másikat tájképek és másolatok felvéte
lére. Ezzel megvetette alapját a modern fotográfiának.
Preysz M ór, a pesti reáliskola kémia-tanára nemcsak
tudós, de véghetetlen munkás ember. Preysz 1861 -ben elő
adást tartott a Természettudományi Társulatban a tokaji bo
rok tartósabbá tételéről; ezt úgy érte el, h ogy bort a levegő
kizárásával 70— 8o° C-ra hevítette. Ugyanerre az eredményre
Pasteur csak négy évvel később jutott. A műveletet — m ely
nek Preysz a feltalálója és első alkalmazója — Pasteurözésnek nevezték el. Preysz csak m agyar nyelven közölvén vizs
gálatainak eredményét, az elsőbbséget számára kiküzdeni nem
lehetett.
U gyanő volt az, ki a szesztelenitett tokajinak a beteg
gyerm ek szervezetére való hatását tanulmányozás tárgyává
tétette. A legszebb reményekkel kecsegtető vizsgálatok foly
tatása a jövőnek a feladata.
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Semmelveisi Ignác, a pesti egyetem hírneves tanára, a
a legrettenetesebb női betegségnek a legyőzője. N a g y tehet
ség, kit kora semmikép sem akart megérteni s akinek az
ellene indított hajszával szemben lelke teljes erejével küzdenie
kellett igazsága diadaláért. A z emberiség e nagy jótevőjének
emlékei is elkallódtak.

PREYSZ

MÓR

A PASTEURÖ ZES FELTALÁLÓJA.

Jedlik Ányos kiváló fizikus és természettudományi iró.
Két nagy felfedezést köszönhetünk Jedliknek'az elektro-m agnetizmus terén, mint amellyel Jedlik oly nagy előszeretettel fog
lalkozott.
A z egyik felfedezése; az elektromagnetikus rotációk fel
fedezése és a másik a dinam o-gép elvének íeltalálása. De
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Jedlik — - irja Heller — felfedezését nem hozta a tudományos világ
tudomására, íg y hazánk ezen nagy fizikusa szerénysége és
igénytelensége által a felfedezés elsőbbségétől elüttetett. Jedlik
másik nagy felfedezése a dinamó elektromos gép eszméje ;
sokkal Siemens előtt rájött már Jedlik a dinam o-gép szer
kesztésének gondolatára; egy pesti mechanikussal szerkesztetett is egy készüléket, melyet a budapesti egyetem fizikai

S EM M E LV EI S Z I G N Á C .

intézetében őriznek. Mellette van Jedlik sajátkezű használati
utasítása. Sajnos, h ogy Jedlik ezen fontos felfedezése elsőbb
ségének dicsőségét sem élvezhette, mert a tudományos vilá
got ezen felfedezéséről sem értesítvén, Siemenst — ki csak
1867-ben készített ily szerkezetet — tartják a dinam o-gép
felfedezőjének.
Ezen találmányokon kivül Jedliknek egyéb felfedezései,
elmés gépei is vannak. íg y a többek között egy érdekes
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osztógépet fedezett
A győri gimnázium
képességét bizonyítja
savanyúvízet állított

fel, mely unikum i\r maga nemében.
múzeumában őrzik. Éles eszét, fundáló
az a készülék is, am ellyel mesterséges
elő.

JED LIK

ÁNYOS.

Magyar eredetű feltalálók, felfededezők m é g : Grossmann,
ki először készített higanyos légszivattyút (az első példányt
a műegyetem fizikai intézetében őrzik); Raffelsberger, ki
nek nevéhez egy találmány emléke fűződik, m ely korszakot
alkotott a kartográfia terén: a térképek nyomdai úton való
sokszorosításának találmánva.
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A m ikro-organizm usok
által okozott egyik-m ásik be
tegségnek vérsavóval való
gyógyítására is magyar em
ber (Fodor József tanár ) adta
m eg az impulzust.
A hintóval, kocsival,
hegedűvel, beszélő újsággal
is mi ajándékoztuk m eg az
emberiséget. A világ első
katonája: a huszár és rajta
a vitézkötés is m agyar lé
lekből pattant ki. Nem em
lítem a m agyar géniusznak
az élők munkájában való
megnyilvánulását. Már azok
is, amiket itt felsoroltam,
hangosan hirdetik, h ogy a
találékonyság, termelő erő a
magyar vérnek éppen olyan
faji sajátsága, mint p. o. a g r o s s m a n n h i g a n y o s l é g s z i v a t t y ú j a .
franciának; ezen találékony
ságnak, termelő erőnek pusztuló termékeit megmenteni, össze
gyűjteni, méltó tárgya lehetne egy erre hivatott magyar em
ber tevékenységének.
Dr. HmU Vilmos.

A VASTAGBŐRŰEK

ÉS

MÁS N A G Y O B B

FAJTA

VAD

Á L L A T O K V A D Á S Z A T Á V A L JÁ RÓ VE SZE D E LM E K .

A legrégibb időben, mikor m ég az emberek barlan
gokban laktak, nem szenvedélyből űzték a vadászatot, hanem
egyrészt azért, h o gy életüket védjék m eg a vadállatok táma
dásaitól, másrészt h o gy életöket, és m agokat fenntarthassák,
táplálkozhassanak. Nem mondhatjuk, h o gy időtöltés, szóra
kozás lehetett az egyszerű fadárdával, íjjal s a hozzá készí
tett hegyes nyíllal felszerelt embernek medvékre, bölények-,
farkasok-, elefántok- és oroszlánokra vadászni. Szükségük
volt arra, h ogy lakásaikat azok támadásaitól m egvéd jék;
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szükségök volt a vadászzsákmányra, hiszen azok húsából
táplálkoztak. A kkor m ég nem ringott kalász a mocsaras s
erdővel nem borított földeken s a silány kinézésü gyüm ölcs
fajok és gom bák az élet fenntartására alig nyújtottak elegendő
táperőt. A bolyhos bőrökből meleg ruhát, a kiszárított inak
ból a drága íjjhurokat készítették, s a hús, a zamatos hús
élvezetesen változtatta m eg az egyhangú és állandóan e g y 
nemű növényi táplálékok sorát.
Éhez hasonló állapotot találunk m ég mai napig is Afrika
belseje és Ausztrália műveletlen népei között, ott hol a —
fehér ember — mennydörgést és villámot rejtő szelencéjéről
(puska) legfennebb a mondák utján tudnak valamit az em
berek.
Igaz, h o g y a színen gyakran történtek változások, mi
kor az üldözőből üldözött lett s a vad a kétségbeesés halál
m egvetésével szembe szállott üldözőjével s végre is nem ő,
hanem egyik-m ásik vadász lakolt életével.
Csak a művelődés előrehaladásával vált a vadászat
sporttá, időtöltéssé. Nimród pl. hatalmas vadász hírében állott
s amint az ő általa alapított tartományban, ú gy a régi
Egyptomban is a vadászat az uralkodók és hivatalnokok
kedvelt időtöltésévé vált, m ely a megfeszített szellemi munka
után a test és lélek felüdülését segítette elő. H o g y mily
kevéssé változtak m eg a vadászati nemek, bizonyítja az a
körülmény, h o gy 3000 évvel ezelőtt Assyriában az oroszlá
nokat ép ú g y vadászták és fogták el hálókkal, mint ahogy
jelenben maiszurban (mysore, Britt—indiai hübérállam) a
tigriseket, amint ezt az utazók elbeszéléseiből tudjuk.
N agyobb fajta vadra ma már különböző okból vadá
szunk. Gyakran ép úgy, mint régen önvédelemből, vagy
azért, h o gy pl. a pusztán haladó karavánt vagy tábort friss
hússal lássuk el, vagy azért, h ogy szép bőrét, szőrméjét
felhasználjuk, vagy végül, h o gy értékesítsük díszeit, pl. az
elefánt agyarait. A z igazi vadász m egelégszik a diadallal.
Számára a vadászat öncél és nem eszköz a célhoz; nem
akar nyerészkedni zsákmányával. A szép bőr, a büszke agancs
nem keresetforrás, hanem látható emlék gyanánt szerepel
nála; azokra a kellemes órákra, melyeket a mezőn, az erdőn
eltöltött, azokra a fáradalmakra, veszélyekre emlékezteti, me
lyekkel vadászszenvedélyét kielégítette, de arra a pillanatra
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is, melyben büszke önérzettel elm ondhatta: «végre m ég is
elérted célodat, te vagy a g yő ző !» Azután következik a
gyűjtő, aki a nyilvános és magán gyüjteménytárak részére
bizonyos számú és nemű példányt akar beszerezni. Nern
könnyű feladat a vadászok e nemei között éles határt vonni,
de utóvégre is ez nem feltétlenül szükséges. A veszély
mindnyájára nézve egy, akár bőréért, húsáért vagy más
ékességéért teríti is le a vadat.
A múlt század első felében D él-Afrika vadállománya
mesésen gazdag volt. A zon korszak kutatói és vadászai nem
tudtak szót találni bámulatok kifejezésére, nem tudtak szá
mokban kifejezést adni a vadállomány óriási méreteiről. A z
első hollandi gyarmatosok kényszerítve voltak egész vér
fürdőket rendezni telepítvényeik körül, h o g y magokat és
ültetvényeiket a vadak garázdálkodásaitól megvédhessék.
Kumming, aki Délafrikát beutazta, azt írja: «bárhova ment a
telepítvények körül, mindenütt száz számra látta a fehér
farku G n ú- és bakkecske bőrét felhalmozva.» K um m ing
különben egy egészen fiatal ember volt, aki ügyességét
annyira vitte, h ogy vadászat közben félszemmel nézve is
rögtön m eg tudta Ítélni az elefánt agyarának értékét. Vadá
szati kirándulásai 5 évet tartottak és vadász-zsákmánya 3 utazó
kocsi és körülbelül 100 ökör-szekeret töltött m eg. A ki pedig
fegyverei és tölténykészletének számát megolvasta, azt gon-r
dolhatta volna, h ogy itt nem vadászatról, hanem háborúra
való előkészületről van szó.
Elefánt vadászatának első időszakában egyszer igen kri
tikus helyzetbe jutott. Megmenekülését inkább szerencséjének,
mint tehetségének köszönhette. E gy meglehetős idős tehén
elefántot lőtt le, melynek szép agyarai voltak, s m íg lövé
sének hatását nézte, az ellenkező oldalról egy másik elefánt
jelent m eg a nézőtéren és bősz rohanással tört Kum m ing
felé. Kum m ing lova ijedtében egyet ugrott, ú gy hogy hir
telen nem foghatta meg a kantárát. A kisérő bennszülött
teherhordók természetesen elrohantak és Kum m ingot a dü
höngő állat minden bizonynyal összemorzsolta volna, ha a
kutyák, melyeket vadászati célból hozott magával, kötelessé
gük tudatában az elefántra nem vetik m agokat és egy pár
pillanatra el nem terelik Kum m ingról a figyelmet. Kum m ing
ez alatt elérhette lovát, gyorsan felugrott nyergébe és elvág-
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tatott onnan. De az elefánt még hosszasan üldözte és fo ly
ton nyom ába haladt, ú g y h o gy minden pillanatban attól
kellett tartani, h o gy ormányával eléri és a lováról lerántja.
O sw ell, Livingston barátja szintén alig menekülhetett
m eg egy elefánt üldözése elöl. A meglőtt bika sebesülten a
sürü bozótba kergette maga előtt O swellt, a hatalmas állat
könnyűszerrel és fájdalom nélkül törhetett azokon át, m íg
az érzékenyebb és az akadályokkal küzdő ponnylónak foly
ton kerülgetnie kellett. O sw ell látva a veszélyt, elhatározta,
hogy leugrik lováról és elrejtőzik a bozótba. Ezt a gondo
latát tett követte, de oly szerencsétlenül ugrott le és esett
el, h o gy épen az elefánt lépésre felemelt első lába alá ke
rült, gépiesen szétterpesztette hirtelen lábait, h o g y az elefánt
lába az ő lábai közé jusson, s szerencséjére az óriási állat
keresztül vonult rajta, anélkül, h o gy megsértette volna. O sw ell
később mindig azt mondotta: «hogy ő most már elhiszi az
embereknek azt az állítását, h ogy éjjel lidércnyomásról álmod
nak, mert ő biztosíthat mindenkit, h ogy hónapokon keresz
tül elefántnyomásról álmodott.»
A bennszülöttek rendszerint többet szenvednek az ily
vadászatokon, mint az európaiak. Ez nem is csodálatos.
Nincsenek ú g y felfegyverkezve, s hiányzik nálok a lélekjelen
lét és az önvédelem képessége. Célzás nélkül lőnek s ha
nem esik el az állat, fejvesztetten menekülnek onnan, nem
tekintve társaik életére, csakhogy saját becses bőrüket mielőbb
biztonságba juttassák.
Foá nevű úr, aki igen híres vadász volt, azon körül
ménynek tulajdonítja a bennszülöttekre eső szerencsétlensé
gek nagy százalékát, h ogy ezek csak akkor lőnek, ha a vad
már egészen közelükbe áll, s nem tekintenek sem környe
zetükre, sem a helyzetre, m ely esetleg a biztos menekülésre
nyújthatna alkalmat. Ily módon számtalan emberét vesztette
el, s akik m eg is menekültek, azok is emberfeletti erőt kel
lett h o g y kifejtsenek.
Midőn a Nyassa tótól keletre eső területen egy alkalom
mal Foá fegyverhordójával elefántra vadászott, egy szépen
fejlett agyarakkal biró nőstény megtámadta. Schiller is m eg
jegyezte valamikor, h o gy a nők bizonyos körülmények kö
zött hyénákki válnak. Tessék most egy dühöngő és a női
nemhez tartozó elefántot elképzelni; ehhez képest a szegény
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Sokratest rágó Xantippe turbékoló galamb lehetett. Foá ideje
korán a bozótba vetette magát, de a szerencsétlen fegyver
hordójával, ki nem volt annyira gyors, nem bánt valami
szelíden az eleíánt dáma. Átölelte derekát — nem szeretet
teljesen — s hátra hajította valószínűleg azért, h o g y lábával
kedvesen megnyomkodja a szerencsétlen fegyverhordó lábát,
mely kedveskedés bizonyára az árnyékvilágba juttatta volna.
De elhibázta az irányt a dáma, s a fegyverhordó az útszéli

BŐSZ R O H A N Á S S A L T Ö R T
K U M M I N G F EL É.

bokorba repült. Bár eg y ideig kereste ormányával az elefánt,
de nem a helyes irányban s miután íg y dühét kifújta, a
kereséssel felhagyott és méltóságteljes léptekkel hagyta el a
helyet.
__
4
«Azt gondoltam először, — mondotta Foának a fegy
verhordó — h o g y a bestia v a g y valamelyik fán akar össze
zúzni, va g y agyaraival ú gy felnyársalni, mint ahogy pár
nap előtt szegény Katcsepa barátommal cselekedett egy ele
fánt. De úgy látszik m eggondolkozott s inkább össze akart
m orzsolni.»
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Erre az elbeszélésre végezetül azt mondja Foá, h o gy a
legveszélyesebb sport az egész világon az elefántvadászat s
ezzel megerősíti a meghalt Baker Sámuel nyilatkozatát is,
aki legveszélyesebb vadnak az elefántot nyilvánította.
A viziló is rettenetes ellenség, ha csak megsebzik.
Dr. Wissmann, az afrikai gyarmat egykori kormányzója be
széli, hogy egy víziló egy sajkát felborított és a bentülők
közül 3-at megölt. Ez a szerencsétlenség a K o n g ó folyam
torkolatához közel eső hom okzátonyon történt. Három angol
tiszt és egy ültetvényes elhatározták, h o gy azt a vízilovat,
melyet a folyam torkolatánál levő hom okzátonyon oly gyak
ran láttak borjával heverészni, zsákmányúl ejtik s ezért egy
sajkán a vízre bocsátkoztak. Am int feléje közeledtek, egyszerre
reálőttek s az öreget erősen megsebezhették. De annak
m ég ú g y látszik volt elég qreje arra, h o gy a vízbe vesse ma
gát, a sajkát megfogja és hirtelen felfordítsa. A bennülők
úszva igyekeztek menekülni, de ez csak az ültetvényesnek
és a sajkát hajtó bennszülötteknek sikerült; a fehér sport
ruhába öltözött tiszteket egymásután m egfogta a dühöngő
állat, s rettenetes módon összezúzta, ú gy h o g y ott helyben
meghaltak.
Baker Sámuelnek köszönjük azon veszélyek * érdekes
leírását, melyeknek az arab vadászok vannak kitéve, kik a
vízilovat húsáért és bőréért vadásszák. E gy Seiknek, ki
Bakernek igen jó ismerőse volt, rémséges kalandja volt e g y
ízben. Ez a Seik atyjával ment el víziló vadászatra, kinek
sikerült ügyesen dobott szigonyával egy hízott hímet m eg
sebesíteni. De ahelyett, h o gy ő maga hirtelen alá bukott
volna a vízbe és igyekezett volna elmenekülni, m egállott;
a sértett vad egy szempillantás alatt, az ott álló emberre
rohant, derékon kapta óriási szájával támadóját s ketté ha
rapta úgy, h ogy belei kifordultak; és ez a jelenet ijedt fia
szemei előtt folyt le, aki fegyvertelen lévén m eg' sem b o szulhatta atyja halálát.
Ugyanez az író beszéli, ki maga is sok vízilovat lőtt, — hiszen 1500 embert, kik kisérték, kellett h ogy eltartson, —
hogy m ég számtalan esetet tud, mikor a vadászt a m eg
sebzett viziló ily módon ketté harapta. Abból a szándékból,
h o gy embereit friss hússal ellássa, másfelől h o gy a Fehér
Nilus mellett fekvő egyik falu bennszülötteit megszabadítsa
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ettől az ellenségtől, elhatározta, h o gy egy rettegett vén him
vízilovat üldözni fog.
Lövése nem volt halálos és az állat, jóllehet erősen
m eg volt sebezve, a vízben m ég is eltudott menekülni. Más
nap a bennszülöttek az állat keresésére indultak és m eg is
találták fekvő helyzetben eg y keskeny hom okzátonyon. A zt
hitték, tehetetlen az állat, bementek az árba és gerelyeikkel
a kegyelemdöfést akarták megadni. De a sebesült állat úgy
látszik nem volt hajlandó könnyű szerrel megadni magát.
Amint az első ember hozzáért és gerelyét bele akarta döfni,
derekánál fogva hirtelen bekapta és egészen ketté harapta.
Nemcsak sebesült állapotban veszélyesek ezek az állatok,
néha minden izgatás nélkül is nagy kedvök kerekedik tá
madni és a szó szoros értelmében harapni. A Sillak-törzs
öreg Seikje meglátogatta egy alkalommal Bakert, amidőn ez
a íehér Nilus partján táborozott. Fiával egy kis Kanoén a
folyó túlsó partjáról átevezett. A visszatérés alkalmával a
folyam fenekéről egyszerre észrevétlen eg y víziló ugrott fel,
feldöntötte a Kanoét és a Sejket óriási állkapcsai között tel
jesen szétörölte. «A parton álltam, írja Baker, és a víziló
támadását és az öreg Sejk halálát tehetetlenül kellett néz
nem ; megrémült fia úszással mentette meg magát.»
E g y Jakson nevű utazó is leírja, hogyan ölt m eg a víziló
eg y embert. A szerencsétlenség Kavirondóban történt. Ez az
ember a vízilovat megtámadta és megsebesítette; m inthogy
az állat a vízbe zuhant, utána ugrott. De annak m ég volt
annyi ereje, hogy fejét a vízből felemelje, száját kitátotta és
az utána ugró ember fejét bekapta és oly iszonyúan össze
morzsolta, hogy többé nem lehetett reáismerni. M ég más
két esetről is tesz említést Jakson, midőn a sebzett állatok a
partig úsztak üldözőjük után, ahonnan azonban pár jól irá
nyított lövéssel leterítették őket anélkül, h ogy valakiben kárt
tehettek volna.
A megsebzett bivaly is veszélyes ellenfélnek tekinthető
nemcsak nagy ereje, életszivóssága, hanem ravaszsága és ki
tartása miatt is, mellyel ellenségét üldözi. Annyira nyomában
marad üldözöttjének, hogy m ég a legkisebb kitérésekben is
követi. És jaj annak, aki ismeretséget köt görbült szarvaival.
Erdőben és bozótos helyen sokkal veszélyesebb, mint a sík
tereken, mert a bivaly a legsűrűbb helyeken is könnyen át-
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tör, m íg a vadászt akár gyalog van, akár lovon ül, ezek az
akadályok gátolják a menekülésben.
E gy körülbelül 200 évvel ezelőtt megjelent könyv is
reámutat a bivaly e jellemző kitartására és makacsságára.
«A bivaly — írja — vörös posztó láttára, vagy egy lövés
zajára m egvadul; bömböl, toporzékol és szarvával túrja
a földet s ekkor oly dühvei rohan megtámadójára, hogy
minden akadályt, mely a kőfal keménységénél és ellentálló
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képességénél kisebb, játszi könnyűséggel g yő z le. Sem a
tűz, sem a víz nem képez akadályt előtte, h ogy ellensé
gét elérje.»
Thom son utazásai alkalmával gyakran kellett ily vadakra
vadászni, bár nem volt szenvedélyes vadász, s csakis arra
volt szüksége, h ogy embereit időről—időre friss hússal lássa
el. E gy ilyen alkalommal egy bivalyt erősen megsebzett, úgy
hogy az összerogyott. Abban a hitben, h o gy az állat annyira
m eg van sebezve, h ogy többé bajt nem okozhat, a bozót
20*
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felé közeledett, h ogy a kegyelem lövést megadja neki. E g y
szerre háta m ögött recsegést hall s azután úgy érezte, mintha
valaki valamit a combjába szúrt volna, s ■
— h ogy saját
szavaival éljünk — valami gyorsan az ég felé hajítja; mi
dőn leesett, csekély fájdalmat érzett, félelmet n e m ; de m ég
is átvillant agyán a gondolat: «ha e bika engem még;
egyszer fellök, feltétlenül az égbe jutok, ha vissza is hul
lok a földre, mert akkorra már halott vagyok.» De ilyen
égi utazástól a bennszülöttek megmentették. N agyon m eg
sebesült Thom son, mert a bika combját csontig felhasí
totta, azonban elég gyorsan m eggyógyult. Feljegyzésre méltó'
azonban a sebesült lélekjelenléte, ki a földön fekve várta a
másik támadást. O maga is azt mondja, h ogy az állati dele
jesség (mesmerismus) egy neme ép ú gy elbűvölte lelkét,
mint ahogy Livingston érezhette akkor, mikor az oroszlán
alatt feküdt. Inverarity ellenben, akit a somáli földön eg y
megsebzett oroszlán támadott m eg, ebből az álomszerű,
állapotból semmit sem érzett; épen olyan érzései voltak, mint
rendes viszonyok között. N agyon sok vadász azonban azt
állítja, h ogy ilyen körülmények között bizonyos elfásultság
vesz erőt az emberen úgy, h ogy fájdalmat is alig érez.
A z orrszarvúak vérmérsékletéről eddig keveset írtak a.
tudósok. A szakkörök különböző véleményt és nézetet kö
zöltek róla. De aki határozott véleményt akar szerezni e
kérdés terén, annak csak azt ajánlhatjuk, h ogy menjen és.
vegyen személyesen részt az orrszarvú vadászaton. Egyesek
esküvel erősítik, h ogy az orrszarvú dühös, bosszúálló és erő
szakos. Mások, kiknek személyes jóhiszeműsége minden két
ségen felül áll, habár m egfigyelő képességük kissé korlátolt
is, azt állítják, h ogy az állat látszólagos kitörése nem más,
mint arra való igyekezete, h o gy az ismeretlen veszély elől
minél gyorsabban elmenekülhessen. Ez az utóbbi vélem ény
valószínűleg onnan ered, h o gy az orrszarvú rendesen a szélfúvás ellenébe fordul teste hátsó részével s íg y amely irány
ból a lövés jön, ellentétes irányba fut.
Jaksont három ízben támadta m eg orrszarvú, vadászat
közben, de mindannyiszor sebesülés nélkül szerencsésen m eg
menekült. A z utolsó alkalommal csak flobert puskát vitt ma
gával, mely madárseréttel volt töltve, miután csak hom oki
tyúkokra akart vadászni. Am int az utón haladt, egyszerre a
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tőle körülbelül mintegy 28 méterre
le v ő berekből egy orrszarvú törte
tett e lő ; hirtelen egy fiatal mimóza
bokor mögé bujt el, de úgy látszik
-a vad már észre vette és egyenesen
feléje rohant. Mielőtt a vad az út
felét megtette volna, Jakson sze
rencsésen arcába lőtte
a serétet. Ez ugyan
5
nem okozott az orrj
szarvúnak* valami ko
m oly bajt, de
még az ő szá
mára is erős
tubák volt. —
Megrázta fejét
s dühösen né
zett széjjel. Ha
mar magához
tért bámulatá
ból s úgy lát
szik
megelé
gelte ezt a szí
ves vendéglá
tást, mert rö
videsen sarkon
fordult és el
lábalt
onnan.
Takson mindig
Ú G Y E R E Z T E , M IN T H A VALAKI C O M B J Á T A T S Z U R T A VOLNA
emlegette
is,
S AZUTÁN AZ ÉG F E L E HAJ ÍTJ A .
«hogy páratlan
esem ény a vadász-kalandok között, mikor az ember egy orr
szarvút madár-seréttel megszalaszt.»
A z orrszarvú ha támad, rendesen a szarvát tartja előre
és ú gy rohan ellenségére, h ogy azt felnyársalja s azután fel
dobja a magasba. O sw elt egy alkalommal az összeütközés
pillanatában lovával együtt a levegőbe röpítette az orrszarvú.
Szerencséjére csak egy súlyosabb fejsebbel,' melyet esés köz
ben szenvedett, került ki a bajból; de lova oly súlyosan sérült
m eg, hogy azonnal agyon kellett lőnie. E g y más alkalommal
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a combját hasította tel az orrszarvú, de oly szerencsésen,,
h o gy a nagy comb ütőerét nem sértette meg.
E gy Kelet-Afrikában állomásozó angol tiszt beszélte,
hogy egy vadászat alkalmával az orrszarvú teljes gőzerővel
rohant reá. Igyekezett ide-oda való kanyarodásokkal futva
menekülni, de az orrszarvú, mint egy nyúl ugrott utána
úgy, h ogy többször m eg is lökte. Végre annyira kimerült
és eltompult minden érzéke, h ogy összeesett s nem tudott

V ÉRFA G Y A SZIÖ
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megmozdulni, az állat felette állott és orrával folyton lök—
döste, de szarvával nem sok kárt tehetett benne, mivel egész
simán feküdt a földön. De lábával mellére lépett és n ég y
csontját m eg két bordáját mégis betörte..
A z állatok királyával, mint ahogy az oroszlánt nevezik,,
fejezzük be elbeszélésünket. Bár azt állítják, h ogy az orosz
lán a legborzalmasabb elleniéi, mégis vannak sokan, akik
nem osztják ezt a nézetet. A zt hisszük azonban, h o gy ez
utóbbi állításban egész nyugodtan kételkedhetünk. Baker egyik
barátja szemtanúja volt egy gőzbárka fedélzetéről az elm on -

(

SZARVÁT E L Ő R E T A R T V A

ROHAN

ELLENSÉGÉRE,

HOGY

F E L D O B J A A MAGA SBA .

F E L N Y Á R S A L J A S AZUTÁN

V astagbőrű ek vadászatával járó veszed elm ek

dandó rémes jelenetnek, m ely Khartum közelében játszódott
le. A parton láttak egy oroszlánt; az utasok kíséretében levő
bennszülöttek egyike engedélyt kért, h ogy a partra mehes
sen és lelője. E gycsövü fegyverrel ment a part felé s mikor
pár méternyire volt az állattól, reálőtt. Vérfagyasztó üvöltés
sel ugrott az oroszlán az emberre s hatalmas lábával a
földre teperte. Ezzel ö maga is elnyúlt támadója testén.
A vadász jobb karja teljesen és teste jobb feléről pedig az
izom zat a csontig le volt szakítva s ú g y feküdt ott a
homokon.
Am időn Foá Közép-Afrikában vadászott oly rémes ka
landja volt, amilyenről európai embernek alig van képzete.
E g y teher- és egy fegyverhordóval indult el, h o g y az orosz
lán helyét felkutassa. E g y órai út után az állatot feltalálta.
L őtt és m eg is sebesítette. A z oroszlán egy bokorba kúszott,
am íg azonban Foá eg y újabb töltényt tett fegyverébe, az
oroszlán ugrásra guggolt, mint e g y macska, amelyik egeret
akar fogni. A z oroszlán e közben ugrott is, de szerencsére
rövidet, mégis oly közel jött, h ogy a torkából a vére Foá
arcára fecskendezett. A lig tehette be Foá a töltényt a fegy
verébe, már másodszor is ugrott az oroszlán. Most sem érte
egészen el, de karmaival m ég is leszakíthatta ruháját és ak
kor holtan terült el.
Midőn kis idő múltával Foá m agához tért és körül
nézett, sehol sem látta kísérőit. Kereste őket a közelben egy
darabig, de nem találta. Visszatért tehát táborhelyéhez. De
mekkora volt csodálata, midőn azt is egészen elhagyatva
találta. Am int később kiderült, a két ember azt hitte, hogy
az oroszlán az urat elhurcolta s ezzel a hírrel mentek vissza
s jelentést is tettek a Teté-ben állomásozó portugál tisztek
nek, kik expeditiót menesztettek a Foá felkeresésére. De m ég
mielőtt ezek visszatérhettek volna, Foá az éhségtől és fárad
ságtól félholtan megérkezett a telepre. Barátai körében csak
hamar összeszedte magát s Európában való rövid tartózko
dása után ismét visszatért szeretett Afrikájába, hol munkáját,
mint felfedező és híres vadász, újult erővel megkezdette és
folytatta.
N é m e t b ő l : Tompa János dr.
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Colom bóból érkező hirek szerint a gyöngyhalászat, amelyet
tizenegy esztendős szünet után ez év elején újra megkezdték,
nagy eredménnyel járt, mivel a nyert gyön gyök értéke több
mint 1,500.000 koronára becsülhető. Idáig csupán öt éven
át, az angol uralom alatt, haladták meg ezt az összeget és
mivel az egyes eredménnyel járó korszakok három -négy évig
szoktak tartani, feltehető, h ogy a gyöngyhalászat a legközc-

GYÖNGYÖK.

lebbi esztendőkben is kielégíthető lesz. A gyöngypadok azon
a széles, lapos síkságon fekszenek, amely a Manaari-öböl
lelsö végén terül el a sziget északnyugati partján. A kor
mány tulajdonát teszik; a nyert kagylók egyharmada a bú
vároké, kétharmada a kormányé, am ely a maga részét ár
verés útján eladja.
A búvárok száma 6600 volt, a csónakoké 200, amelyek
ből felváltva két csoportban halásztak. A halászás rendesen
tarka néptömeget csődít ö ssze: a bennszülött ékszerészek,
gyöngykereskedők és pénzváltók csakúgy sereglenek India
minden részéből; azon a két hónapon át, m íg a halászat tart,
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a rendesen elhagyott partozatok Valóságos méhkashoz hason
lítanak. Mivel gyakran előfordult az az eset, h ogy a g yö n g y 
halászat nem volt eredményes, a ceyloni kormány egy liver
pooli egyetemi tanárt megbízott az eredménytelenség okai
nak kutatásával,' hogy a mennyiben lehet, azokon segítsenek.
Eddig ez a vizsgálat m ég nincs befejezve; annyit azonban
máris konstatáltak, h ogy a fegfontosabb padokon az osztri
gák természetes okokból mennek tönkre, ami főleg arra ve
zethető vissza, hogy ki vannak téve a délnyugati monsunszélnek. A z osztrigák életfeltételeinek és a gyö n gyök alakulá
sának kutatása céljából most Galleban laboratóriumot is állí
tottak fel.

A H A V A S O K O R M A IN .
«Mért vijjog a saskeselyű ?
M ért szállo n g a tu ru l s ö ly ű ?»
Arany: K eveh áza.

Vájjon ki ne érdeklődnék «címeres» madaraink: a sasok
és a hatalmas keselyűk iránt?
.
Ha a keselyűről szólunk manapság; m ég az embernvi
ember szürkülő hajjal is a délamerikai Andok hegyláncolatára
g o n d ol; édelegve a gyerm ekkor édes emlékein és feltüzelt
fantáziáján — ott, messze földön, az örökös hóval borított
ormok arcszinén látja a kerengő keselyűt most is . . . Pe
dig Petényi-nk örökében is olvassuk, h o gy a Feketeszárnyú
dögkeselyű (Neophron percnopterus L.) Magyarország délke
leti részén nem oly ritka, mint némelyek gondolják, mert a
bánsági határ mentén költ is; a Fakókeselyű (Gyps fulvus
Briss.) a Bánság síksággal s sziklás hegyekkel váltakozó vi
dékein és a Dunának Zim onytól Oláhországig terjedő mind
két partján fordul elő leggyakrabban; itt, a DélmagyarországiHegyvidéken lakik a Barna keselyű (Vultur monachus L.)
is, másutt csak vendégnek tekinthetjük, és a Saskeselyü (Gypaétus barbatus L.) ugyancsak a Déli-Kárpátokban fészkel a
hátszegi havasokon egészen Bukovináig, valamint a R etyezáttól Polyana-Ruszkáig, nemkülönben a bánsági M erul-hegységben.
«Hajdanában — írja Hermán Ottó színmagyar betüjé-
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nek megkapó közvetetlenségév'el — keselyük követték a hódító
népek seregeit, íg y hadverő őseinkét is, mert nyom ukon hullott
a keselyük eledele. Ezzel kapcsolatos a magyarságnak a Turulról
szóló regéje is, amely madár a hadak útját mutatta v o ln a ...»
ím e, millenáris Turulmadár-emlékeink eredete.
Á m amióta törvény rendeli az elhullott jószág temeté
sét, a keselyű is m egfogyott hazánkban. — A z Alpok és
Kárpátok faborította térségein felül, az örökös hó birodalmáig
fészkelnek a magas hegységnek, a levegőégnek, hatalmas ra
gadozói: a sasok és keselyük. Széjjelomlott kúpokon, vagy a
legmagasabb sziklafalok járhatatlan bércfokán építik egyszerű
elrendezésében is felette érdekes fészküket. A fészek funda
mentumát keresztbe rakott gallyakból és husángokból készí
tik ; erre az alapra kerül a koszorú formájában, vékonyabb
faágakból font tulajdonképeni fészek, melynek belsejét p ehellyel, szőrrel és mohával bélelik ki. A Barát-keselyű vagy
barna keselyű (Vultur monachus L.) husángokból rakott fészke
fák koronájában áll és megbirja az embert.
A pehely hófehér, zsönge, finom toll, m ely a sasok és
keselyük testét borítja. A túristák és hegylakók kalapjuk dí
széül nagyon kedvelik a keselyü-pelyhet, s mert e g y -e g y szép
tollért négy, sőt húsz koronát is megadnak, ne is csudálkozzunk azon, ha bátor emberek, különösen a vadorzók, a
havasok ormainak fészkeire törnek, h ogy drága pelyhüktől
megfosszák azokat.
Bizony merész vállalkozás ez. Rettenetes utakon, csúszva,
kúszva juthat csak el a vadorzó a fészekhez; mindegyik lé
pése m ögött ott ólálkodik a halál. Ha pedig a pehely-kutató
lehorzsolt kézzel, vérző térddel el is jut a fészekig, akkor
m eg a felbőszült ragadozók támadásától kell tartania. Épp
azért csöndesen kúszik a vadorzó a fészek felé, majd hegyi
botjával nagyokat csap a szikla falára. Odafönn a magas
hegység néma csöndjében, nagy visszhanggal, kísértetiesen
cseng bong a botcsapás hangja, és a ragadozó madarak m eg
ijedve, fölrebbenve, nagy szárnysuhogással hagyják oda a fész
küket. A vadorzó most gyorsan fosztja a fészket, és a pelyhet a vele hozott zsákba g yö m ö szö li; sietnie kell, mert ha a
visszatérő keselyű va g y sas a fészkén éri — veszve van.
Ilyenkor a ragadozó madár a magasból tör ellenségére és
hatalmas szárnycsapásaival a feneketlen mélységbe löki.
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Megtörténik az is, hogy a keselyű társának segítségére
siet, s így ketten viaskodnak közös ellenségükkel: az em
berrel, aki akárhányszor védtelenül csüng a sziklafalak fokán.
A Grindewaldban egyszer a szakállas-keselyű (Gypaetus barbatus Cuv.), mely különben nálunk a Délkeleti-Kárpátokban
(a Retyezáton, Negojon és Bucsecsen) ma is m eg-m egkerül,
kettesével tört a vadorzóra. — Ha sikerül a fészekfosztó m e
rész vállalkozása, úgy néhány korona üti a markát; m eg
érdemli, mert sokszor rajta veszt. A keselyüpehelv-kutató
olyformán akad a fészekre, hogy a ragadozó madarak röpülését sokáig figyeli. Ha már kikutatta a fészket, akkor meg
arra kell ügyelnie, hogy jókor végezze az ö «vonulás»-át.
Nem szabad addig várnia, amíg fiókák vannak a fészekben,
mert ezek bemocskolják,a pelyhet, mely így értéktelenné vá
lik ; korán sem szabad odatérnie, mert akkor m eg kevés
pelyhet találna. A z lesz tehát a legalkalmasabb idő, mikor a
madár tojását: fészekalját, a fészekbe rakja.
A sös-sal m eg rettenetes pusztításai miatt víja harcát az
ember. A szirti sas Petényi szerint hazánk minden erdővel
borított magas hegységén előfordul. Fészkét ismételt kifosz.tatás után is újra elfoglalja. Igv a sárosi Hanásfalva mellett
levő Oblik-hegyen egy magas bükkfáról több éven át szed
ték el a fiait. Költés idején a fészke táján tartózkodik a sas,
s ott csap eleven prédájára: a _zerge-, ő z- és kecskegidóra, a
bárányra és havasi nyúlra. «Őszre kelve — irja Hermán —
messze vidékeken kalandoz, le az Alföld síkságáig, hol nagy
pusztítást végez nyúlban, ürgében, egyáltalában futó vadban».
A védekező zergébakot csak nagy ritkán támadja m eg
a sas, m ég ritkábban tör a havasokon legelő szarvasmarhára,
hogy ezt a völgybe zúdítva, az összezúzott jószágon lakmározzék. N agyobb kutyára, macskára, rókára vagy borzra
ugyancsak ritkán leskelödik, hanem annál nagyobb vakmerő
séggel ragadja ki a vándorsólyom csőréről a megejtett ga
lambot, a héjáéból a fajdot. Falánkságban túltesz a hasznos
keselyűn, elannyira, hogy a fiatalokat nevelő saspár az egész
vidéknek rettegett réme. A vadászok el is követnek mindent,
h o g y ádáz ellenségüktől megszabaduljanak. Nemcsak az öre
geket lövik le, hanem hacsak tehetik, a fiókákat is kiszedik
a sokszor megközelíthetetlen fészekből. Már a szülök leterítésével is sokat bajlódnak a vadászok, mert a sasvadászat
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sokféle veszedelemmel jár, de m ég veszedelmesebb a fiókák
kiszedése. Ezt a jelenetet ábrázolja rajzunk is.
A többek között néhány évvel ezelőtt — 1902. máju
sában — a svájcországi Engelberg környékén e g y sokáig
m egfigyelt saspár fészkére bukkantak. A szorgos kutatás da
cára m ég csak juniusban tudták m eg a vadászok, h o gy két
fióka van a fészekben ; nyomban megfogadták, h o gy kisze1 dik őket. De ez korántsem volt könnyű dolog, mert a fé
szek vagy százhúsz méternyi magas, meredek, csak kissé ha
jolt sziklafal egyik kisebb fokán volt. Eleinte az öregeket
akarták lelőni; újra m eg újra ingerelték őket a nagy füles
bagollyal — az Uhuval -— de csak nem kerültek a puskájuk
csöve elé. íg y múlt az egyik nap a másik után. A fészektől
vagy harminc méternyire levő másik sziklafokról jól szem
ügyre vehették a fiatalokat; bizony már szép fejlettségüek
voltak, s ha nem sietnek a kiszedésükkel, hova előbb
szárnyra is kelnek. Junius 27-én csak újra le akarták lőni az
öregeket. Hiába, minden fáradozásuk kárba veszett. Elhatá
rozták, h ogy a fiókákat m ég azon a napon kiszedik. _ Dél
után hozzá is fogtak veszedelmes vállalkozásukhoz. Épp a
fészek fölött nem tudták a kötelet leereszteni, azért attól
oldalt, vagy n égy-ö t méternyi távolságban próbálkoztak a
leereszkedéssel. Abban állapodtak m eg a vadászok, h ogy a
tartókötélen leereszkedő társukat egy másik, odafönn szoro
san megmarkolt, hosszú kötéllel húzzák majd közelebb a fé
szekhez. Veszedelmes utazás. Ötödfél órakor eresztették le az
erős bogon ülő, de emellett a kötélhez is odakötözött va
dásztársukat. Mikor ez már a fészekkel körülbelül e g y ma
gasságban volt, a tartókötélre erősített, de odafönn is m eg
fogott kötél segítségével közelebb húzták a fészekhez; reáadásul, a vele vitt kampós bottal, a vadász is segített ma
gán. Egy-kettőre odalendült a fészekhez. A fiókák nem is
igen védekeztek; a vadász csakhamar zsákjába dugta őket.
A fészekbe jól záró palackot, ebbe pedig papirlapocskát tett,
amelyen megörökítette a nevét és a vadásztársaiét. Boldogan,
örömtől sugárzó arccal tért m eg veszedelmes útjáról a tár
saihoz. A sasfiókák szárnya már száznegyven és százhúsz
cm .-re terjedt és súlyuk is vagy hetedfél kilogram mnyi volt.
A z eléjük vetett eledelt lassacskán maguktól eddegélték, s
mikor íg y felnevelödtek, gazdáik jó pénzért túl is adtak rajtuk.
Lasz, Samu
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Borzalmas kalandja volt a múlt hetekben egy fiatal
kigyószelidítőnönek Kanadában. A szegény leányt ugyanis
egy óriáskígyó, amellyel mutatványokat kellett csinálnia, ha
talmas gyűrűivel ú gy körülfogta, h ogy csak nagy fáradság
gal lehetett megmenteni az összezúzatástól. A leány így írja
le azokat a rettenetes pillanatokat, amelyeket a kigyó gyűrűi
közt élt át:
—
A z idő nagyon hűvös volt s kígyóim ú gy fáztak,
h ogy szinte semmit sem lehetett kezdeni velük. Ú g y feküd
tek a vastag takarók alatt dermedt merevségben, mint a fa
törzsek. Miután azonban este dolgoznom kellett velők, át
vittem őket a m eleg szobába, ahol lassankint magukhoz tér
tek ugyan, de valamennyi nagyon rosszkedvűnek látszott.
Különösen «Monarch» nevű, hatalmas óriáskígyóm volt na
gyon renitens. «M onarch» igen érzékeny volt a hideg: iránt,
s a hűvös idő ezúttal m ég a szokottnál is kedvetlenebbé
tette, ú gyh o gy már az előző előadáson is éreztem, h ogy
gyűrűi nem a m egszokott vigyázattal tapadnak derekamra,
hanem olyan feszesen, h ogy szinte fájdalmat éreztem alatta.
A kkor nyugtalanított is egy keveset a dolog, de azért az
előadás minden baj nélkül folyt le.
«Monarch» úgy volt idomítva, h o gy nekem csak anynyit kellett testéből kihúznom a ketrecből, a mennyi dere
kamat egyszer körül éri. 27 lábnyi testének többi részét
aztán ő maga húzta ki és gyűrűzte a testemre. Ezt rende
sen olyan vigyázattal, mondhatni gyöngédséggel csinálta m eg
az állat, hogy úgyszólván nem is éreztem irtózatos tömegének
súlyát. A kkor este azonban már az első gyűrűknél éreztem,
hogy kíméletlen erővel, acél-szorítással fonódnak testemre.
Kiáltani akartam rémületemben, de nem mertem, mert tud
tam, hogy ha félelmemet csak egy mozdulattal árulom is el,
menthetetlenül veszve vagyok.
A kigyó fejét bal kezemmel tartottam magasra, ahelyett
azonban, hogy a nézők felé fordultam volna szememmel,
ezúttal mereven a kigyó szemébe tekintettem és halkan csil
lapító szavakat sugdostam felé, ahogy máskor is szoktam.
«Monarch» máskor, ha ideges volt, az ilyen kedveskedő
szavakra mindig m egnyugodott; akkor azonban felém tátoH a n k ó : U n iv e rsu m .
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gatta rettenetes torkát és dühösen öltögette a nyelvét. Ekkor
aztán jelt adtam, h o gy a nézőket szorítsák vissza egy keve
set, mert a dühös kígyónak csak szelidítőjét szabad látnia.
K özben a kigyó szorítása olyan erős lett, h ogy a iáj—
dalmakat már alig bírtam kiállani, s csak azt vártam, hogy
mikor érzem bordáimat ropogni. A lélekzetem egészen el
fúlt, a szemeimet vérvörös sötétség lepte meg. A füleimben
tompa zúgást éreztem, mintha víz alatt lennék. H ogy össze
nem roskadtam, az csak annak volt tulajdonítható, h o gy a
kígyó gyűrűi mint valami acélszorító, egyenesen állva tar
tottak fenn. Szemeim előtt csak a kigyó zöldfényü foszforreszkáló szemei égtek, a cirkusz lámpáit nem láttam. Aztán
elvesztettem eszméletemet és egyébről nem tudok.
Mikor magamhoz tértem, egy férfi állott mellettem
mellemre hajolva: A z orvos volt. A földön pedig ott hevert
a kigyó, véres, összevagdalt holtteste.

K A L A N D O S U T A Z Á S O K A LEVEG ŐBEN.

Santos-Dum ont hosszabb cikksorozatban számol be le
vegőbeli élményeiről az «Echo des Deux-M ondes «-ban.
—
E gyik legcsodásabb légi útamat — úgym ond
Páris fölött értem m eg. N é g y barátommal egy nagy lég
göm bön szálltam föl Vangiraudban. Felszálláskor alig íútt
szél. Lassan emelkedtünk s alkalmas áramlatot kerestünk. Fel
jutottunk io o o méternyire, de nem találtunk semmit. Mikor
1500 méterig jutottunk, szinte m egállóit hajónk az űrben.
Kiszórtuk néhány zsákból a hom okot s így azután sikerült
2000 méternyire fölemelkednünk. Ebben a pillanatban nyug
talan szél kapta meg és kezdte dobálni hajónkat. Lejebb
bocsátkoztunk és éppen a Louvre fölött lebegtünk, amikor
megint elállt a szél. Ekkor valami rendkívüli történt. A fel
hotelen, napfényben fürdő kék ég alatt, ahova felhatolt m ég
Páris kutyáinak csaholása, teljes mozdulatlanságra kényszerített bennünket a szélcsend. Ó rák múltak el ebben az álla
potban s hajónk föl meg alá m ozgott, de Páris területéről
nem távozott. Eleinte nevettünk a dolgon. Azután bele
fáradtunk. Végre nyugtalankodni kezdtünk úgyannyira, hogy
jóllehet Páris közepe fölött lebegtünk, arra gondoltam már-

-
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már, hogy leszállók. Csupán az tartott vissza ettől, hogy
tudtam, válságos körülmények között nem számíthatnék úti
társaim hidegvcrüségére. Közben egy kis gyenge keleti szél
kerekedett s igen lassan elsodort Páris felől. A vineennesi
erdő közelébe jutottunk, s m inthogy lovenyes zsákjaink tar
talmát már előbb elszórtuk, a kosár fölszerelési tárgyait kezd
tük kihajigálni, a reggelis-kosarat, két könnyű kis tábori
széket, két kodakot, fényképlemezeket stb. De íg y sem jutot-

SAN TO S-DU M ON T

LÉGHAJÓJA.

tünk magasabbra 3000 méternyinél. M inthogy pedig a hajó
egyre lejebb—lejebb bocsátkozott, valóságos félelem fogott el
Valamennyiünket. Életre-halálra küzdöttünk, h ogy följebb ver
gődjünk, amikor egy hirtelen szélroham elsodorta hajónkat a
vineennesi erdő fölött a lóversenytér felé. A kedvező alkal
mát megragadtam, felnyitottam a gáz szelepét és kibocsájtottam a gázt. Minden baj nélkül jutottunk le.
Veszedelmesebb volt a derék léghajósnak egy másik
kalandja, amely 1900-ban játszódott le Nizza környékén.
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E gy igen nagy göm bön szálltam fel, — írja SantosDum ont — hogy néhány óra hosszant elgyönyörködjem a
meseszerü panorámában. Gyönyörű idő volt, de a légsúly—
mérő sülyedt s ez a körülmény vihar közelségére vallott.
Különféle manővereket végeztem a levegőben s kedvező
áramlatot kerestem. V a g y háromszáz méternyire voltam a
földtől, amikor azt veszem észre, h o gy a hajó nem sülyed
már. M inthogy el voltam határozva, h o gy föltétlenül le
szállók, kinyitottam a szelepet. Ekkor azonban rettene
tes valami következett: nem tudtam lebocsátkozni! A baro
méterre néztem s láttam, h ogy fölfelé emelkedem. Csak
hamar megtudtam okát az érthetetlennek látszó tünem énynek:
egy nagyerejü levegő-oszlop nyom ott fölfelé kérlelhetetlenül.
M egint felnyitottam a szelepet, megint hiában. A z emelkedő
levegő-oszlop háromezer méternyi magasságra vitt föl. Jó
idő múlva végre éreztem, hogy a göm b sülyed. Mire le
értem, alul vadul dühöngött a vihar. E gy erdő 'fái fölött
ragadott el a szél s én leszámoltam életemmel. Szerencsére
a horgonyom beleakadt eg y fa koronájába s a hajó m eg
állóit. A rettenetes rándulás következtében kibuktam a kosár
ból és eszméletlenül terültem el a földön. Mikor eszméletre
tértem, egy csomó kiváncsi paraszt fogott közre. A ruhám
egy rongy, a testem csupa züzódás volt.

K I R Á N D U L Á S A Z E G Y E S Ü L T -Á L L A M O K B A .
Útban Amerika felé!
(A kiván d o rló k h a jó já n , a Slavonián, 1904, V III/ 2 1; G re e n w ic h tő l n y u g o tra 1 5 0
30' h o sszú sá g és 30° c o északi szélesség alatt.)
Irta : Dobieczlú Sándor, orsz. képviselő.

«Ne feledjétek soha, hogy magyarok vagyto k! Édes
Testvéreim, kérve-kérlek, támogassátok egymást igaz szere
tettel — oly távol az édes Szülőföldtől!«
Ekként szólott a Szt. István-napján elhangzott hitokta
tás — s valamennyien könyezénk.
A 2300 ember szállítására berendezett tizezerötszáz ton
nás hajónk — tovább ringatott. Csöndesen, tovább-tovább a
nagy Atlanti oceánon. Immár tizedik napja múlt, hogy utón
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vagyunk. Augusztus 12-én délben indulván Fiúméból, 14-én
hajnalban a 3000 méter mélységű tengerből — m ég 3000
méter magasságig emelkedő Aetna előtt elhaladva, — régi ked
ves ismerősünket — hajdan a kulturnépek művészi hajlamait
annyira izgató s ezért folytonos versengés tárgyát képező —
Taorm inát köszöntve: a fölkelő nap sugarait szemeink elől
elfedni törekvő kalabriai hegyláncok hangulatos látóképe felé
fordulánk.
S a fölkelő nap sokáig küzködött, m íg e bércek liasadékaiból — a Musolinok buvó helyéről — elüzé az árnyé
kot, pedig a szemben levő szicíliai parton már régen nap
sugarak özönében fürdöztek Messina citromligetei. — S az élet
báját sem a szakadozott hegyláncokon látható kom or citadel
lák, sem a görög perystiljével feltűnően hivalkodó, szép
«Campo santo» nem képes megzavarni, s bár a Scylla és
Charibdis mellett hajóroncs hevert a parton, a magyarok
mégis elragadtatással gyönyörködének az olasz tengernek
szingazdag pompájában, hangosan nevetgélvén, a hajónkat
kisérő delfinek bohókás bukfencezésén.
A víg kedély közepette fogyasztott lunch után, lestük
Palermót. Már látjuk a Zarafia-fokot — túl m eg a jelleg
zetes «Monté Pelegrino»-t — s ime Szicíliának büszkesége,
a palermói öböl vizén úszik tova hajónk. •— P artra! Föl
Mon Realeba. — A XIII. század remeke, a gyö n yö rű ba
zilika famenyezetének és naiv mozaikjainak — majdnem vissza
taszító ellentéte a barokkstylü kápolna, redőzést utánzó már
vány függönyeivel, s tulhaímozott díszeivel.
Visszatérvén Palermóba, a tengerpart mentén húzódó
korzón, az elegáns fogatok forgataga közé vegyülve, g y ö 
nyörködtünk az olasz éghajlat pezsgő, zajos életében, hűsít
vén magunkat a zamatos «fragolá»-ból készült fagylalttal.
15-én a kapucinusok sírboltja 8000 aszott halott
jával borzongatta m eg a gyöngébb idegzetüeket, m íg a
«Palazzo reale»-nak szép, m ég a normann-uralomig vissza
nyúló részeinek belső dísze, mint például az assyrok n yilassaira emlékeztető mozaikja, s a «Capella Palatina» sajátos
stvlje, bizánci keveréknek látszó bizarr formáival, •— minden
kit elbájolt.
A közelben levő «Chiesa dél Eremiti» érdekes normann
építmény. Kereszt-alaprajzzal épített, arabs külsejű, több ku-
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polás kis templom ez, melynek romokkal környezett udva
rában valóságos ékszerként áll a régi kolostornak kis udvara
és keresztfolyosója, — alig méter magas — • páros oszlopai
val, s habár ez utóbbiak alakja nem olyan változatos, mint
a Mon Reale keresztfolyosójáé — de sokkal tisztultabb izlés
terméke.

M O N TE -PE LEG R IN O.

A füvészkert, a Villa Giulia meglátogatása, kocsikázás
s végül a kikötőn kívül levő tengeri fürdő élvezése, — fű
szerezte ottlétünk báját.
Délután tovább — a Monté Pelegrino m ögött vesztvén
el szemeink elől Szicília jellegzetes partjait.
Augusztus 16-án egész nap a nyilt tengeren.
17-én Algírban kötött ki hajónk. Rövid, de kedves
órák. A mór dicsőség romjait magába olvasztó kormányzói
téli palota, a szintén mohamedán templomból átépített dóm -

328

K irán d u lás az E gyesü lt-Á llam o kb a.

mai szemben levő püspöki lak bájos udvara és m egőrzött
női szobája — régi, dicső művészet emlékeit juttaták eszünkbe.
Különösen szép a korm ányzói palotának kis étterme cédrus
és tölgyfadíszeivel, s a most már üveggel fedett udvar, m ely
ben a fayen ce-disznek s/inpompája és harmóniája lepett meg.
A napsütötte részek halvány kékes szine, s a sötétebb ré
szeket borító sárga •— kék, olasz modorban színezett faldísz
meglepően szép. — Kár, h o gy a hiányokat modern mintázású
delfti fayenceal pótolják. — Távozásunkkor meglepett a lép
csős folyosónak sajátos építészeti megoldása, átmenet a kupolás
nyugvóhelyről a nyom ott ivezésü ajtó boltivéhez.
S most föl a magasba. A z arabs városrész nyüzsgő
utcai életén át, a mesteremberek boltjai előtt lépésben hala
dunk a «Marabu» szent sírjához. A kéregetőktöl megszaba
dulván, tovább törtetünk föl a hegyre, a kashbáboz, s onnan
a várágyuk elhagyásával, a hegyszakadékok között szétszórt
modern nyaralók között haladó kanyargós utakon ereszke
dünk le a «Jardin d’essay »-höz, hol a fölséges növényzet
megbámulása után, a tengeri fürdő üditö hullámaiban lubic
koltunk. Délután 3-kor már megint a Szlavónián védekeztünk
a hőség ellen.
18-án megemlékeztünk arról, h o gy «A legelső magyar
ember a király». Ünnepélyes istentisztelet, diszebéd, pohár
köszöntők. S az étlap újra paprikás ételekről szól s «Ismét
boldog a magyar.»
19-én Gibraltárt látjuk sziklafolyosójával, ágyúival. A ka
tonaság kaki-ruhájában m ég a szép parkban is gyakorol,
lobogóval vagy tükörrel közvetíthető Írásjeleket tanulván. De
rajtuk kívül más angol annyira nincsen itten, h ogy e 200 éves
angol birtok kereskedéseiben m ég angolul sem tudnak. Újab
ban rendkívüli méretekben nagyítják a kikötőt, s most falaz
zák az óriási száraz dockot. A hajógyár épületei már tető
alatt vannak.
S most Isten veled vénhedő Európa. F arw ell! Neki az
Atlanti óceánnak. M ég láttuk messziről Nealson győzelm es
halálának helyét, Trafalgart s a távolban Afrika partját, de
a z u tá n -----------Isten szabad ege alatt vagyunk. Csak eget s vizet lá
tunk! Alattunk a tengernek 5000 méter mélysége, fölöttünk
a tiszta égboltozat! Sehol semmi föld, semmi mentő szilárd
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talaj. Hajónk bordái nyögnek-recsegriek s mi önkénytelenül m eg
döbbenünk. Szivünk nagyot dobban: Isten veletek szeretteink!
De nem. Szél apó — Aeolus
- csak zephirjét eresztő
útnak, s ha el is komorodik e g y -e g y magyar, nehány óra
múltán újra visszatér a magyar gyom orba a bizalom. Pedig,
Uram bocsásd m eg . . . mi mindent eszünk meg. A Cunardzamatot szidjuk, de hát itt a jó öblögető — a «Strong th ee».
Ezzel kezdjük — ezzel végezzük. S mire való a málna befözött, a «Jam », a vaj s a sült bu rgo n ya!
S napjaink szigorú pontossággal telnek el. Mert rend
van, kegyetlen rend. Reggel hétre rendeltem mindennapos
fürdőmet. Ha kell, ha n e m ; derült-e avagy viharos, kis tök
m ag angliusom pokoli módon dörömböl ajtómon «Seven
clook! Badh». S nem tudom, hogy vájjon hősiességből fürdöm -e, mikor majdnem fürdővizemmel együtt önt ki ká
damból a «Hullámzó Balaton», avagy lakótársamnak van
igaza: «Igen, fürödsz gyávaságból! Félsz a kölyök angliust ó l !» És van kitől félnünk. N ézz a térképre és láthatod,
h ogy a földtekének immár egyetlen hosszúsági foka sincsen,
melyben nem volna angol birtok! Ez a külső. Lényegileg
azonban a földnek minden népe érzi az angol szellem befo
lyását. Tanuljuk roncsolt nyelvét, azt a nyelvet, melynek
egyetlen igéjével sem fejezhetjük ki a jelent, jövőt s a múl
tat. Rákényszerít népének hatalma, tudósainak, költőinek
hóditó szelleme. Mennyivel szebb ennél zengzetes m agyar
nyelvünk szép cselekvő alakja !
De ne elmélkedjünk. Ö nöket ami életünk érdekli, u gye
bár? Nos, korai kelés, könnyű öltözködés. Tízszer-húszszor
körülfutjuk majd magánosan, majd libasorban a 153 méter
hosszú hajónak 58 méter hosszú és 17 méter széles felső
fedélzetét. (Hajónk magassága 15 méter.)
Félkilenckor első reggelihez szólit a «gong». Reggeli
után kapósak az Íróasztalok, bár hullámzás közben nehéz a
betűvetés. Összeverődnek az olvasó és csevegő csoportok,
de már rövid idő múltán több a heverő ember, mint a tré—
cselő asszony, pedig 1 1 , mond tizenegy különböző nemzet
nyelvén beszélünk csak ezen az egy hajón! Mióta az óceán
hullámait hasítja hajónk, déli 12 órakor dudál, s mindnyájan
lessük az elmúlt 24 órai haladás jelzését. Hol vagyun k?
Hány csomót haladtunk ?
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20-án: 299 csomót (554 km .); 2 1-é n : 334 (648 km .);
és így tovább. Tehát már csak ennyi m eg ennyi kilóméter
választ el utunk célpontjától, m ég ennyi m eg ennyi éjjet kell
hajónkon töltenünk. Ekként számolgatjuk az időt — s mérjük
a tért. (Fiume— N e w -Y o rk 8178 km.).
A lunch után már általános a heverés. De ha szép az
idő, akkor játszunk a fedélzeten. Egyik szellemes játékunk a
hajókötélből durván összevarrott karikák dobálása; másik a
kerek, pogácsa alakú disque-ok lódítása, rudak segélyével.
A fehér és vörös rózsa felújított harca ez.
Végre alkonyodik. Titokban ujong sok kebel: egy nap
pal megint kevesebb! De m ég át kell rágnunk magunkat az
ebéden is. Félhét s a go n g mondja: «Öltözködjetek». Hét
óra: «Ebédhez». Fájdalom, napról-napra kevesebben követ
jük a go n g hivó szózatát. Ebéd után a «Smok room» (do
hányzó) kényelmes üléseire helyezkedünk el s járja a hazai:
,szól a «csöndes». Néhánvan — de napról-napra keveseb
ben — a pianino mellé húzódnak, hallgatva Amerikába
igyekvő zongoram űvészünk játékát. Végre minden elcsöndesi'il s a hajó bordáinak recsegése m ég rémesebb. Horatiusként:
Háromszorosan vértezett szívvel szállj hajóra m agyaro m ! De
utóvégre ezt is megszokjuk s álomba ringat jó hajónk.
S ekként m egy ez nap-nap után.
A változatot csak a sok kirándulás adja m eg. Ma tuda
kozódunk a kivándorlók sorsáról. M egnézzük ellátásukat.
Flolnap a jégkamra és élelmi raktárakat tekintjük meg. Mi
m érnökök lem együnk az alvilágba, hol 12 kazán gyehennája adja a 8000 lóerőt, a háromszorosan expandáló 2 gép
nek, amely mindkét hajócsavart naponta 115.200-SZ01' for
gatja m eg, h o gy naponta átlag 600 kilométert haladjunk.
Kirándulást tervezünk az «azori» korcsmákba és így tovább.
Mindezek .dacára jó volna mégis jót lódítni hajónkon, h ogy
ne átkozza továbbra is utitársunk Columbus emlékét: «Mi
az ördögnek is fedezte fel A m erikát!»
Türelem
türelem. Hisz ez csak Ízelítő. Vihart nem lát
tunk, pedig ez fűszerezné m eg igazában kirándulásunkat.
Eddig az óceán csak bájait mutogatta. S ezek valóban csá
bosak. A finom párázat közben fölkelő nap, a tűzgolyó leáldozása, mind elbűvölő. Alkonyaikor elsimulnak a hullámok,
s a lágyan im bolygó felületen végig sikló napsugár színgaz
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daggá teszi a látóhatárt. De m íg a leáldozó nap leié tekintve
az aranyosan szegélyezett meleg színek pompája gyö n yö r
ködteti lelkületűnket, addig a túlsó oldalon a puha ólo m szinü felületen egybeolvadván ég és tenger, - a végtelenség
nek képe döbbent meg. S mikor a hold m osolygó tányéra
a tengerből kiemelkedik, bujocskát játszván a gyorsan szá
guldó bárányfelhőkkel: ezüst fényű hullámokon a valódi
nyugalom ölén ringat tovább hajónk. A legkisebb szellőre
azonban megmozdul a nyugodt töm eg. De a hullámok m ég
csak enyelegve nyaldossák hajónk falát, s ha neki is mordul
néhány hatalmasabb hullámhegy hajónknak, bordáin szétzuzódva haragos morajjal húzódik vissza, suhogó, fodros, tara
jos habból készült lepel alá rejtvén szégyenkezését.
Kacérkodó, csábos, ingerlő a haboknak e játéka. S minő
szép a megtört hullám. Csillogó, fehéren habzó csipkézetén
át a tenger mélyének mélységes kékjét látjuk, s a kristály
víz borította mélység ú g y vonz magához, mint a nő lihegő
válla az átlátszó csipke hófehér fodra alól. Szeretnél hozzá
simulni, de örvényétől megrémülve huzódol vissza, hogy
újra m eg újra visszatérj hozzá — az örökszéphez!
S ha azután a napnak sugara ismét végig siklik a hullá
mokon, s fodrozatukon millió m eg millió fénypontban tük
röződik vissza, a hullámtarajon pedig szivárvány szivárványt
követ, akkor megbüvölten állunk ott, elmerengve bámulunk
a messzeségbe, a végtelenségnek ez élő, mindég m ozgó
mezején — a messzeségbe — Édes Hazánk te feléd!

N EW -Y O RK .

A K IKÖ TŐ BEJÁRÓJA.

Amerikában.
N e w -Y o rk , 1904 szeptem ber hava.

A juharfának dús lombja között, züm m ög a sok bogárka.
A z ágak közül okos szemű mókus kandikál felém — később
lejön hozzám, körüljár, megszimatol s kérdőlég tekint íel,
h o g y : «Hol a m ogyoró?» — A bokorból tapsifüles nyúl
jön elő, kiül az útra. Rám néz, megfordul s csöndesen
ugrálva távozik a zöld pázsiton.
De hát hol vagyok én ?! — N e w -Y o rk kellős köze
pében, a világ egyik legszebb s talán legnagyobb városi
parkjában. — A lég kristálytiszta, — a «lane»-ok, pázsitok
oly üde-zöldek mintha tavasz volna. A fenyők illata, — a
nyárfák zizegése, — a nagy tó vizének csobogása, a m ohos
sziklák csoportja, mind-mind az erdők csöndes némaságát
varázsolja köréd.
Pedig ha a mélybe nézek, a tiszta, széles makadam
utakon nyüzsög az élet. A kecskéktől huzott kis kocsikon
rózsás arcú «baby»-k nevetgélnek. A giggek, cab-ok, zaj
talanul futó automobilok töm ege száguldozva viszi tova a
szép vasárnapnak örvendező embereket.
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Igen, N ew -Y o rkn ak, a világforgalom legnagyobb kö z
pontjának kellős közepén 600 holdnyi területen, h eg yet-vö lgyet, erdőt-m ezöt találunk. Abban a N ew -Y orkban, hol a
telek értéke már olyan rémületesen nagy, hogy az építészek
művészi érzékét eltipró, de a műszaki tudománynak diada
lát hirdető 20— 30 emeletes felhőkarcolók bábelét kellett
megépíteni, h o gy helyét lelje — a földön már m eg nem
férő s terveivel igazán a fellegekben járó — üzletvilág ama
csoportja, mely a Manhattan-szigetnek e csekélyke pontjáról
intézi Am erika és Európa kereskedelmét egyaránt.
M organ, a pénzvilág bontó szelleme; Rockefeller, a
petroleum király; Wanderbilt, a vasút- és Carnegie, az acél
király, mind itt trónol s agyuknak minden gondolata száza
kat emel a magasba — s milliókat dönt végromlásukba.
E z emberek körül — kiknek évi jövedelme 30— 40 mil
lió — csoportosulnak a gyárosok, a termelők, a pénzem
berek. S a vagyonnak, a tőkének oly méretű felhalmozásá
ról beszélnek a hivatalos kimutatások adatai, h ogy szemünknek
hinni sem akarunk s agyunk lüktetni kezd s vérünk elhül,
ha az egyenetlen küzdelemre gondolunk, mit a közel jövő
ben mi — a közgazdaságilag annyira fejletlenek — sem
kerülhetünk el. Emberi szempontból csak azok a számok
vigasztalók, melyeket a kis embert védő biztosító intézetek
tüntetnek fel. íme, 1903-ban az egyik életbiztosítóintézet
vagyona 352 millió dollár volt, szemben az angol bank
nak 86 m., a francia bank 36 m., a német bank 28 és a
muszka nemzeti banknak 25 milliójával, vagyis 176 millió
dollár összvagyonával szem ben! S e vagyon szigorú ellen
őrzés alatt áll, mert a pénzügyekben e «szabad» állam nem
ismer tréfát. A zt védi s ellenőrzi az «United States» (Junájtet sztétsz) maga. Ezen s a hadügy és külügyen kívül min
denben szabadon rendelkezik az E gyesült-Állam ok államai
nak mindenike, úgy, hogy csak kiadatási rendelet alapján
járhat el a másik állam területére menekült bűnös ellen is
az igazságszolgáltatás. A kereskedelemben azonban minden
döntő gondolat csak a Manhattan-sziget déli csúcsán össz
pontosított felhő karcolók irodáiban érvényesülhet. O tt, hol
a hollandi gyarmatosoknak kisded temetője a T rinity-tem plommal együtt szerényen húzódik m eg a felhőkarcolók
tövében, az élet forgatagának eme gyupontjában, ott kéz-
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dődik a W allstreet. Itt látható a «Federal Hall» is, mely
ben az először egyesült 13 állam első elnökét, W ashington
G yö rg yö t 1789 április hó 30-án eskették fel. Ennek emlé
kére e szűk utcában a z ' épület lépcsözetére állították fel e
nagy jellemü elnök-tábornok ércszobrát. Ez a központ. Itt
van egy csoportban az értéktőzsde márvány görög stylü
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palotája, a termény, a kávé, a gyapot stb. tőzsdéje. Ü völtő
dervisekként ordítanak, verekszenek itt az ügynökök ezrei.
Business — business! (Üzlet ■
— ü z le t!) Ezért töri itt magát
millió, m eg millió ember.
Érkezésünkkor, — mikor a parti erődítmények után a
hatalmas méreteiben is annyira arányos és szép szabadság
szobor előtt elhaladánk — • a ködből kibontakozó felhőkar
colók töm ege visszatetszöleg hatott reánk, — de ma már

A S ZA BAD SÁG S ZO B R A .

életet öltöttek képzeletünk előtt. Tudjuk, h ogy ridegnek
látszó lalaikon belül minő lázasan dolgoznak s minő óriási
gondolatok megvalósítására törekszenek embertársaink; lát
tuk, miként szállítják villámgyorsan az emelőgépek az embe
rek ezreit föl s alá c toronyszerű épületekben; s m egbizo
nyosodtunk arról, h ogy itt alapjában mégis csak az emberiség
haladásának alapjait vetik m e g : és most már néhány nap múltá
val nem rémülettel, de lelkesedéssel üdvözöljük az emberi el
mének magasba törekvését oly híven jellemző épületóriásokat..
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S tényleg ez a jó szellem lengi át ennek az óriás
városnak működését, valamint e szabad államnak minden
intézkedését. Elég volt csak futólag is áttekintenünk a jog
szolgáltatás elveit, avagy oktatásuk rendszerét.
Minden a kis embert védi és ingyen nyujtatik ; az adó
csak fogalom. Ezért él m eg oly könnyen a szegény. H o gy
jobban megismerjem, három szegénysorsban levő m agyar
családot leptem m eg váratlanul otthonában. A kovács mes
terember hetenként 1 6 dollárt keres. 2— 3 dollárt ebből is
megtakarít, bár 3 tagból álló családja jól él.
E gy anyánál voltam, ki varrással keresi m eg a heti
8 — 10 dollárt, s mégis három kis lányát csinosan öltözteti
s mindhárom szorgalmasan tanul, de a taníttatásra egy fil
lért sem költ, mert könyvet, papirt, tollat, mindent ingyen
ad az iskola. «Ezt otthon nem tehetném», mondá sirva a
szegény asszony. S hogy betegség esetén baj ne érje, fizet
havonta 72 centet (3/4 dollárt) s ezért hetenként 20 dollárt
kapna betegsége tartamára, 800 dollárt halál esetén. A har
madik családnál két fiatal nővér tartja el a 7 tagú családot
heti 20— 24 dollár keresményéből.
Lakásuk természetesen kisded, de csinos belsejü, de a
szorosan egymás mellé épített faépületek, szűk folyosóikkal,
deszkafalaikkal és tulzsufoltságukkal, nekünk — az udvart,
kertet s jó levegőt megszokottaknak — elijesztő. De hát a
kereset biztos, az élelem olcsó s először is élnünk k e ll!
A gyermekeket iskoláztathatják, katonakötelezettség nincsen,
a demokratikus elvek az egyén teljes érvényesülését bizto
sítják s nem engedik a tömegeknek egy vezér alatt való
egyesülését, mi az egyéni elhatározásnak legnagyobb akadá
lya. Mindez érthetővé teszi, h o gy a kis ember hamar m eg
szereti az Egyesült-Állam ok szabad földjét, s most, mikor
mindezt behatóbban megismerem, kevésbbé bánt a 4-én,
vasárnap megtartott s az egyesült new -yorki m agyar egyle
tektől rendezett fogadási díszünnepélynek egyes, mozzanata.
A z ünnepély ugyanis nálunk nem ismert óriási méreteivel
meglepett, s tudva azt, h ogy Magyarországnak csak két
városában él több m agyar ember együtt, mint ahány m agyar
van csak N e w -Y o rk városában magában, s látva, h ogy ab
ból több, mint' 15.000 jött el, hogy bennünket üdvözöljön
és csoportunk lánglelkü vezetője bölcs beszédének végén ama
H a n k ó : U n iv e rsu m .
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felhívására, hogy a
toldjuk m eg :

«Talpra

m agyar!»t m ég

egy

esküvel

.

«A m a gya rok istenére eskü szü n k,
H o gy a jövőb en testvérek leszü n k».

a lelkesedésnek soha nem hallott nagyfokú orkánja zúgott a
termen v é g ig : mondom, mindezeket tudva és látva, szüm
az örömtől majd szétrepedt. De később az amerikai szabad
ságot dicsőítvén a szónokok, hüledezve láttam, hogy m ég a
hazánk iránt érzett lángoló szeretet kitöréseinél is van nagyobb
fokozat, — s ez az amerikai szabad államok iránt érzett von
zalom. S mikor ráadásként távozásunkkor azt is kiabálták:
«Éljen a haza, — i de nem megyünk haza!», akkor éltem
legszomorúbb napjai közé sorozám e nagynak látszó napot.
Megengedem, h ogy az egyesek rivalgása nem mértékadó,
de ha már azok is, kik mint felnőtt emberek vándoroltak
ki, ekként szeretik Amerikát, mint azt a töm eg határt nem
ismerő lelkesedése is tanusítá, — ■mi lesz az itt felnövő
gyerm ekekkel, kiknek nagyrésze, miként tapasztaltam, már
csak egyes szavakat ért, de magyarul beszélni nem tu d !
S hogy ez a sovén érzelem a lakosság előkelőbb rétegeiben
is hangadó, azt az elnökünk
tiszteletére Karácsonyi és
Km etztöl rendezett ebéden is tapasztaltuk, hol is az amerikai
hymnus éneklése után kitörő lelkesedést sokan a nevelet
lenség rovására kívánták irni, pedig az semmi más nem
volt, mint annak az élénk bizonyítéka, hogy az amerikai
jobban lelkesedik hazájáért, mint a m agyar és ezt nem restelli kimutatni, ha még olyan magas is a társadalmi állása.
Bár a hazafias érzelmek megnyilatkozásakor ne látnánk többé
mi sem odahaza — gunym osolyt a nyeglék ajakán.
Pedig itt tényleg a business a fő, de csak reggel 8-tól
délután 5—ig, mert akkor bezárul a sziget alsó részén min
den iroda s rohan mindenki a vasúti kocsikhoz. S vasút
van itt mindenütt, földön, föld felett és föld alatt. Keresztül-kasul szeli a várost s m ég sem elég. Millió az üzlet
ember száma s a családi otthon 30— 40 kilométerre van.
Tényleges hossza N ew -Y orkn ak a tengerparttól befelé több,
mint 20 kilométer, vagyis a lánchidtól — G ödig, még
mindig egy tömör város. Lakossága ma már több, mint
három és fél millió. Minden ehhez illeszkedik. Kikötője a
világon a legnagyobb, épületei, hidjai, nyilvános kertjei, állat

K irán d u lás az E g yesü lt-Á llam o kb a.

339

kertje a «Bronx» városrészben, m ulató-helyei mind óriási
nagyok. Ingyenes az oktatás s így kényszer nélkül is min
denki tanul. N agy könyvtárai, a különböző alapítványok
nagyban előmozdítják a felnőttek tanulását, óriási kórházai,
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szegényháza és a többi jótékony intézet pedig a nyom or
gókon segítnek. Óriási itt minden, így a korteskedés mérve
is, mi most íolyik legjavában. A demokraták a szabad
kereskedelem jelszavával Parkért, a köztársasági párt R ooseveltet akarja megtartani védvámos politikájával egyetemben.
A magyarság N ew -Yorkban 'e z utóbbihoz csatlakozott.
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A m agyar 'köztársasági club nagyban dolgozik a helybeli 5 5
magyar egylet révén. Bár ez a magyarság állandó együttes
munkálkodását alapítaná m eg. Sohasem volt alkalmasabb az
idő arra, hogy azt élérjék, csak volna önzetlen vezetőjük s
a business. e világában egy magyar «Amerikai National
Bank» tömörítené erejüket, közgazdasági kapcsokat is teremt
vén közöttünk, elősegítse, h o g y magyar értékekben helyez
hessék el keresményüket, s megkönnyítse magyarországi
birtokvásárlásukat!
Mi már útra készülünk. Ma lesz a magyarságtól ren
dezett díszebéd. ezt m egelőzőleg az E gyesült-Állam ok hajón
visznek fel a Hudson-riveren, mit már egyszer láttunk s
amelynek természeti szépségei páratlanok. Partjain a felsza
badítás harcának emlékei hirdetik a hazafiság tetteit. További
utazásunk terve is kitűnő. Megismerendjük a legnagyobb
városokat; a leggazdagabb s legszegényebb vidékeket; a
legnagyobb
ipartelepeket s a természet csodáit. Okulni
okulhatunk, de h ogy a gyakorlati amerikai érzéket elsajátít
juk-e s mindebből mennyit valósíthatunk m eg szép hazánk
javára, — ez egy nagy kérdés marad!
*
Szerdán, szeptember hatodikán az Egyesült Állam ok
vendégeivé lettünk. A pénzügyek minisztere mindjárt első nap
meghajókáztatott. Hajónk előtt haladt egy jelző gőzös, m ö
göttünk teljes lobogódíszben a Topeka nevű hadihajó, mely
huszonegy lövéssel üdvözölt. A Hudzon folyó vidékében
gyönyörködve, a tengerészeti akadémiáig haladtunk. Sajátsá
gos ósdi öltözetükben — szürke frakk, fehér szíjakkal —
mutatták be gyakorlataikat a növendékek. V égül díszmenet
ben vonultak el a vendégsereg előtt.
M eg kell jegyeznem, hogy Amerikában a katonaság valódi
polgárőrség, nem pedig külön társadalmi osztály. Gyakorlá
suk is inkább testgyakorlat, m ondhatnám : sportszerű. A lig
képzelhető jobb módszere annak, hogy fiatalságunk testi
ügyességét fejlesszük, mintha a gyalogságnak itt szokásos
fegyvergyakorlatait honosítanék m eg iskoláinkban. S hogy
mennyire lelkesedik értük a polgárság, azt a kiállításon lát
tam, hol a Búr háború bemutatása előtt, 28 lovas állott ki
a síkra. Két csoportra oszoltak, minden csoportban 7 — 7
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ellen. Szőrén lovagoltak. Testüket csak tricot fedé. A z adott
jelre egymásra rohantak, s mindenik arra törekedett, h o g y
ellenfelének nyakába-lábába kapaszkodva őt a lóról lehúzza.
A küzdelem az amerikai katonák diadalával végződött. A z
angol és búr lovasok a földön terültek el. S a diadal nem
volt könnyű munka. Valósággal nyaktörő küzdelem volt ez,
különösen mikor egyre vetette magát rá 5— 6 ellenfele, a
megtámadottnak pedig küzdőtársai szintén segítségére siettek.
A csoport összeverődött, gom olygott. Végre a lovak
megbokrosodtak s megvadulva vonszolták tova a lova hátá
ról már lefordult, csüngő s a ló nyakát karjaival, szügyét
pedig lábaival álkulcsolni igyekvő lovast.
S az amerikaiak olyan tomboló hévvel biztatták kato
náikat, mintha a húszezernyi nézők töm ege maga viasko
dott volna. A kép mind mozgalmasabbá lett. Hurrázás, or
dítás, üvöltés reszketteté meg a léget. A z emberek ugráltak,
s örjöngve hadonásztak, végre pedig a tetszés legmagasabb
fokát érvén el fülsiketítő fütty kíséretében lábaikkal tombolának.
Láttam a kozákok bravúros lovaglását s mutatványait,
de többre becsülöm a testi ügyességnek ilynemü fejlesztését.
A nyilvános gyakorlatok és mutatványok pedig, növelik a
népnek önbizalmát és szorosabbra fűzik a katonaság és pol
gárság között ápolandó együttérzést.
Szeptember hetedikén a két Pullman-vonat New-Jersev
államon át Penszilvániába vitt. Filadelfia — vagy miként a
néger porter kiabálta: Fájladelfm — fejedelmileg fogadott.
Bemutatta legnagyobb büszkeségét: a termet, hol a függet
lenségi nyilatkozatot irták: a tíalduin-félt lokom otiv-gyárat;
majd az óriás városligetben kocsikáztattak vagy három óra
hosszat, végül kiint a szabadban, a Country Club helyisé
gében vendégeltek meg.
Másnap már Pittsburgban a Carnegic-féle acéltröszt
vendégei voltunk.
Mindenütt ránk nehezedett a szives fogadás terhe, saj
nálatunkra, mert megakadályozott abban, h ogy a ránk vára
kozó honfitársaink ügyeivel eléggé behatóan foglalkozzunk,
éppen azért az öreg honvéd Figyelmessy ezredesnél is ke
vesen tisztelegtek. Mindazáltal úgy *a képzettebb elemek fel
világosítása, m in ta lépten-nyomon található munkások őszinte
nyilatkozatai megértették velünk, miben is rejlik Amerika
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nagy beolvasztóképessége, különösen a nyerstöm eggel szem
ben, s megbizonyosodunk arról, h ogy az idegenből idesza
kadt képzettebb, intellektuális foglalkozású ember sokkal ne
hezebben biztosíthatja magának itten a tisztességes megélhe
tést, mint a keze munkájából élő.
A kivándorlásból származó kárt és veszedelmet egy
gyorsjáratú, m ég a mostaniaknál is olcsóbb és kizárólag ma
gyar hajójárattal nemcsak enyhíthetnék, de a kivándorlást

AZ A N H E U S E R - B U S C H F E L E S Ö R G Y Á R - T E L E P .

még javunkra is fordíthatnék. A tenger nem választja el, ha
nem összeköti az emberiséget. A z utazás megkönnyítésével
Amerika ránk nézve a jólét egyik forrásává lehetne, mert
akkor csak néhány évre távoznának vagyonszerzés céljából
polgártársaink. Hisz már most is megteszik ezt a rossz öszszeköttetés ellenére.
Azonkívül nagy ideje már, hogy Amerikában piacokat
teremtsünk magunknak.
_
A német mindent elkövet ennek érdekében. Élénk bizo
nyítékát láttam e politikának ma, mikor az Anheuser-Buschféle részvénytársaság sörgyárát láttogattam meg. A részvény-
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társaságok és trösztök megtartják a gyár alapítóját elnöknek,
íg y van ez Busch Alfonzzal is. O most a világ egyik leg
nagyobb sörgyárának a vezetője s a társulat elnöke. A gyár
ban naponta 8500 hordó és 800.000 palack sört gyártanak.
A gyár épületei St.-Louis belső területén a Missziszipi folyam
mellett százhuszonöt akre területet borítanak be. A vál
lalat jéggyára saját használatára naponkint harmincháromezer
mázsa jeget termel. A sört kétezer külön vasúti kocsi szál
lítja, mely öt mozdonnyal együtt szintén a vállalat tulajdona.
S ez óriás üzem részére az árpát Kanadából, a komló
kétharmadát Németországból s egy harmadát Csehországból
hozzák, Magyarországból — nem hoznak semmit.
És Busch, noha olyan jövedelme van, hogy Am eriká
ban saját szalonkocsiján utazik, mégis az évnek felét N ém et
országban tölti. De jár is kedvében a németek császárja. Mu
tatták a lószerszámot, melyet Busch a császártól kapott.
Láttam Vilmos császár egy másik ajándékát is: egy g y ö 
nyörű csillárt, melyen az amerikai sas a villámos égők egész
tömegét szorongatja karmai között.
A sok német hivatalnok pedig az itteni tartózkodást
csak gyarmati kirándulásnak nézi.
*

A mi társaságunk N ew yorkból Saint-Louisig már ezerhétszáz kilométernyi utat tett meg. Sokat láttunk, hallottunk
s minden arról győzött meg, h o g y az óriás haladás Ameriká
ban nem az emberek ügyességének kizárólagos érdeme,
íme a pittsburgi nagy gyártelep az ingyen fűtőanyagnak kö
szöni létezését. Mikor 1886-ban petróleumot kutattak, a föld
ből háromszáz méter m élységből egy légnemű test tört elő,
oly nagy légnyomással, hogy a legnehezebb vasbottal sem
bírtak a levegőoszlopon áthatolni s ha ráütöttek, mint valami
vaslemezről, úgy pattant vissza a bot. A kiömlő gázt m eggyujtották. Két évig égett, míg végre utcák világítására és
kisebb gyárak fűtésére használták íöl. Ma számos fúráson át
gyűjtve, a világ legnagyobb gyárainak ad elegendő fűtő
anyagot.
S az ingyen tüzelőanyag megteremté Pittsburgnak
óriási gyárüzem ét, kedvéért ide h o zzá k : a Lac Superieur
mellett ásott nyersanyagot, a vasércet több mint i6 o o kilo-
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méter távolságból; a mangánt Cuba szigetéről;
kinézésü bámulatosan jó kokszot pedig 150

PITTSBU RG A X IX.

az antimon
kilométerről

SZÁZAD D E R E K Á N .

Connelsville-ből hozzák, h o gy az állandóan égő kohók g y e hennájában acéllá alakuljanak.

PITTSB U R G.

A CARNEGIE-TRÖSZT

EGYIK

GYÁRA.

’S mindezt a természet adta, de izomerőt nem adott
eleget ez akkor m ég gyér népességű vidék. A munkáskéz
pótlására tehát az ember gépeket teremtett s ebben volt az
emberi elme igazán nagy!
Pittsburg, mely 100 évvel ezelőtt csak az indianusok
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ellen épített kis erőd volt, ma 320,000 lakost számláló «acél
város» s elárasztja áruival a világot. A termelés nagysága .
olyan óriási, h ogy csak a Carnegie-trust gyárait összekötő
vasút 1899-ben 16 millió tonna anyagot szállított. (Magyar
országnak 1902-ben 17 ,4 12 kilométer vasútja 3060 m oz
donya és 69,000 teherszállító kocsija, a szállított árú 44 millió
to n n a !) Ezenkívül az ugyancsak Pensylvania államában dol
go zó «United States Steel Corporation (m o n d : «Junaitéd
sztétsz sztil korporésn») gyárai 1902-ben több vasat és acélt
termelt mint N agy-B ritannia!
De nézzük meg e gyárak munkásságát. A z ingyen gáz
zal fütött, óriás gőzfejlesztő kazánok 10 ezer lóerőt termel
nek. Ez emeli az ércet, hajtja a gépeket, mozgatja a darut s
éleszti óriás fujtatóival a gyehennák tüzét. A z ember csak az
adagolást vegyíti, azután minden magától m egy — s a gyár
tás anyagát «kézről-kézre» adják egymásnak a gépek.
Lassan vontatja fel a «Páter noster» emelőgép az anya
go t a magas kohók tetejére s önmüködőleg önti annak
tüzébe. A nyersvasból minden idegen alkotórészt kiégetvén,
eltávolítanak s csak a teljesen tiszta vas kerül végül a lom
bikba, hol megint az acél számára szükséges anyagokat ve
gyítik hozzá s kész az izzó acél.
S most az óriás lombik dűlni kezd, h ogy kiöntse bel
sejének izzó tömegét, de ebben a percben a magasból —
mint prédájára leső óriás pók — bocsátkozik alá a nagy vas
kanál, a kiömlő acél alá tartván öblét. A z izzó acél töm ege,
milliárd szikrát szórván maga köré, izzó lávaként folyik, m íg
a kanál öble megtelik. A kanál pedig lassú méltósággal viszi
terhét tova. s a csilléken sorban előálló rémnagyságú faze
kakba önti szerzeményét. A 70— 80 mázsás «ingot»-ok,
sorban állva rotyognak, m íg m ozdony kerül eléjük s el
röpíti a másik pajtába, hol megint óriás daru kapaszkodik a
vasfazekak fülébe s hirtelen kiborítja a már tömörült acélt.
S most a vackos legény hengerek közé kerül. Hasztalan
böm böl, sistereg, puífog s durrantja el ágyúlövésként a ráfecs
kendezett vízből kifejlődő durranógázt: a hengerek a vackos
fráter bordáit addig ropogtatják, m íg hosszú, karcsú sínként
nem kerül a daraboló vasasztalra. Ekként készül ebben az
egy gyárban évente 1,300.000 métermázsa, méterenként 50
kilogram mot nyom ó acélsín s így alakul a nyers vaskő rövid

VILÁGKIÁLLÍTÁS ST.-LUISBAN.
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1 6 óra hforgása alatt acélsínné. S miként emlitém, alig lát
ható a munkáskéz nyoma. Ugyanezt látjuk Filadelfiában is,
Balduinnak világhírű mozdonygyárában is. Utóbbiban hol na
ponta 6 m ozdonyt készítenek vagyis évente kétezret (egész
Magyarországban alig 3500 mozdony van) 8— 10,000 mun
kás van, az az annyi munkagépet táplál és vezet az emberi kéz.
Ugyancsak Pittsburgban készítik a hajópáncélokat. Ez
m ég nagyobb munka, s a g yá r'm á r Vulkán félelmetes m ű
helye, ki Neptunnal szemben védekezik, s ebben az ember
elméjének nagysága m ég hatalmasabban jelentkezik.
A z ellapítandó acéltömb súlya m ég nagyobb, alakja vas
kosabb s a hengerelés közben vízzel fecskendezett lemez egész
valónkat megremegtető fülsiketítő robbanások között enged
a hengerek könyört nem ismerő szorításának. S ezután cso
dálattal látjuk, minő könnyen szabdalják, fúrják s gyalulják a
3 3 - 50 centimeter vastagságú óriás súlyú hajó-páncéllemezeket.
S m íg itt az ember elméje napról-napra hatalmasabb,
szilárdabb védőlemezeket gyárt, addig odaát már megterem
tik ama löveget, mely ez óriás méretű lemezeket is játszva
lyukgatj 1 á t ! S ugyanez a küzdelem folyik a szomszédos
gyárban. M íg a mérnökök egyik csoportja a vonatok gyo r
saságának fokozásán munkálkodik, W estinghouse pittsburgi
gyárának 12.000 munkása, a legnagyobb gyorsaságot is azon
nal megsemmisítő fékek gyártásával foglalkozik.
A vas termelését oly mértékben fokozták, hogy m agá
ban a Carnegie-trust gyáraiban, melyek 1890-ben mintegy
50 millió métermázsát termeltek ma 1904-ben 200 millió
métermázsát gyártanak! (Magyarországon 4 és fél milliót!)
S ha majd elfogy az ingyen tüzelőanyag itt lesz a Nia
gara energiája, m ely az elektrotechnika fejlődésével egész
Amerikát ellátandja olcsó hajtó erővel. A z olcsó erőforrás
tehát immár kiapadhatatlan!
A munkáskéz ma m ég csak a ruházati cikkek gyártásá
ban nélkülözhetetlen. Hamilton és Brown óriás cipőgyárában
ötezer ember készít naponta harmincezer pár cipőt. A sza
bást férfiak végzik, a varrógépeket nők kezelik. A z erősebb
gépvarrást megint férfiak irányítják.
M íg Amerika gyári iparának nagysága majdnem m eg
félemlített, addig földjeinek termőképességét éppen nem m ond
hatjuk hazánkra nézve veszedelmesnek, pedig a hivatalos is-
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mertetö szerint gazdag vidéken haladtunk át. Jersey államot —
m elyet én két vasúti vonal mentén figyeltem m eg — majd
nem terméketlen, mocsaras helynek láttam. St.-Louis felé ha
ladva, mind alluvium jellegű területet láttunk. A kiállításon is
Kalifornia terményei m ögött minden eltörpül s miként a far
mokat látogató utitársunk elbeszéléséből tudjuk, ezeken a ré
szeken inkább az okos gazdálkodás, mint a termőképesség
biztosítja a gazda jövedelmét.

.s

FESTIVAL

HALL.

A saint-louisi kiállítást az amerikai nem is nevezi E x position-nak. World’ s f a ir — világvásár a hivatalos neve.
Valóban a japán, de különösen az olasz annak is tekin ti:
elárasztotta apró vásári portékájával. A japán és német azon
ban a kom oly versenyben is hatalmasan mutatja be erejét.
Sem külsejére sem tartalmában nem közelíti m eg a párisi
utolsó kiállítást. A szépmüvészetek terén pedig — kevés ki
vétellel, ■
— • nagyon közepes. A legtanulságosabb a közlekedés
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csarnoka és a gazdasági gépek és termények kiállítása. Mulatóhely,
garasos komédia van elég. A kiállítás legnagyobb és legelőbb
kelő épületein is visszatetsző a papirmasészerü építkezés, sőt a
kupolás díszcsarnok (Festival Hall) belseje is rideg és dísztelen.
Azonban nekünk mégis kedves volt, mert a békekon
gresszus m egnyitó ünnepén, az amerikai himnusz után, csakis
a mi himnuszunkat játszták az orgonán, s önkénytelenül fel—
zugó énekünket az óriás hallgatóság zajos tapsa követvén, az
orgonista nemzeti fohászunkat megismételte.
A z interparlamentáris kongresszus lefolyásáról önök már
értesültek. A z utolsó napon mi magyarok családi ünnepet
ültünk: Apponyi Albert grófnak, csoportunk vezetőjének k ö 
szönhető eredmények fölött érzett örömünkben, átnyújtottuk
az emlékiratot, melyben a magyar név dicsőségére kifejtett né
ni .'s munkásságát örökítjük meg.
A tárgyalások befejezésével jövetelünk egyik célját el
érvén, siettünk m ég Clevelandba, magyar véreink m egláto
gatására. A vargabötü azonban m ég Colorádóba is elvezetett.
Kanzasz-City derék polgársága is utunkat állottá. Valóban
bámulatos dolgokat mutattak meg.
E városnak 1860-ban, azaz negyvenöt évvel ezelőtt
csak négyezérnégyszáz lakosa volt, ma lakosainak száma több,
mint kétszázezer! A z a rendszer, amit N ew york és St.-L ou isban láttunk, hogy az emberek az üzleti negyedtől távol lak
nak, lehetővé tette a budapesti Stefánia-út modorában épített
villa-rendszerü városrészek fejlesztését. S ez csodásán szép.
St.-Louisban a kereskedők társasága automobilokon mutatta
m eg a város szépségeit, s mondhatom, hogy a Lindel elve
rnie és vidékéhez hasonló szép városrész Európában nincsen.
M aga az avenue az Olive street-tel m integy tíz kilométer
hosszú. Első részében, az Olive street-tn a Missziszipi felöl
a 3 3 kilométer hosszú Brodway mentén vannak az üzletek,
ehhez csatlakozik a nyaralószerü lakóházaknak hosszú sora.
E magukban álló házakat egymástól kisebb-nagyobb közök
választják el, de kerítés sehol nincsen, csak ott, hol valami
nagyobb telken örökbérlet alapján építenek tíz-húsz házat.
Ezekben széles utak mentén, gyönyörű parkban élnek az em
berek. A Lindel avenue egyenes ugyan, de dombos s ezért
a legmagasabb pontról a párisi Champs Elyséenél is szebb
látvány tárul elénk.

VILLAMOSSÁG

ÉS

IPART

TERMÉKEK

PALOTÁI

ST.-LU ISB A N .
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Ilyen modorban épült Kanzasz City lakórésze is. Ellen
ben az ipart űző város valóságos koromfészek. Hármas át
hidalással tudnak csak a forgalomnak elég utat nyitni. Három
hid is van egymás fö lö tt: a vasúti, közúti és gyalogforgalom
részére. Ipartelepeit, hires közvágóhidját nem láthattuk, ellen
ben a szép részeken hosszasan kocsikáztatott a polgárság.
Csak gabonatőzsdéjét tekinthettük meg, s ez megvigasztalt,
mert minden gabonanemüjök gyöngébb a miénknél, amiről
később a csikágói terménytőzsdén is m eggyőződtem . Csak
tengerijük szebb.
•

Szeptember 16-án értünk Coloradó-Springsbe. Ó rákig
haladtunk az átlag ötezer láb magas lakatlan, sivár fensíkon.
Colorádó államban egy négyzetkilométeren csak 2 ember
lakik (Magyarországban 59. Olaszországban 130, Belgiumban
238). Egészen fölélénkült társaságunk, mikor csikót hajszoló
két cow boy (csikós) tűnt föl a szemhatáron.
Coloradó-Springs hatodfélezer láb magasságban van, s
levegője annyira tiszta és száraz, hogy a tüdőbetegek klima
tikus gyógyítóhelye. S h ogy minő enyhe az éghajlata, arról
m eggyőzött hegysége, hol m ég tízezer láb magasságon fölül
(3400 m éter; a lomnici csúcs 2634 méter s 1800 méteren
felül már nincsen tenyészet), buján zöldelő növényzetet, fákat
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és gyönyörű virágos réteket találtunk. Utunk m ég e csodás
világrészben is föltűnően szép vidéken át Criple Creek-be,
az aranyásók városába vezetett. M ozdonyunk bömbölése v ö 
rös színezetű hom okkövön és sziklákon visszhangzott. Bizarr
alakú szirtek állták utunkat, melyeken mint faltörő kos tőrt
át mozdonyunk. A z alagútból kibújva, szédítő mélységet
látszott átugrani, mert az örvényt áthidaló filigrán-alkotás —
mit ők hídnak neveznek — a vonatról nem volt látható.
Ezután elkezdett a vonat, mint a kerge birka, önmaga körül
forogni, s íg y értünk föl három -négy fordulat után a magá
nos csúcsra. Mikor félelmünkből fölocsudtunk: a tenyészet
bujasága ejtett ámulatba.

VIC TO R

VÁROSA.

És sajátságos. Mnitha a dús sötét fenyő s már sárguló
nyir vörös, izzó lávából való alakzatokat borítna, s mégis a
kis völgyek ölén csörgedező patakok mentén buja növényzet
borította réten legelésztek a vörös tehenek. T ovább-tovább.
Mind magasabbra törtetünk s egyszerre egy nyíláson át fent
a csúcson, fellegek aljában gyári kémények csoportját látjuk.
Ezek az aranybányák.
A z arany, a fémek legnehezebbje fönt a legmagasabb
csúcson! Nem tudjuk, a szélesen elterülő hegységek vadon
jaiba akarta-e elrejteni a természet az emberiség előtt az em
beri szenvedélyeket tápláló aranyat, avagy koronaként illesztette
a legmagasabb csúcs homlokára?
Tizenhárom évvel ezelőtt volt az első aranykutatás. A z
eredmény hallattára az állam 1883-ban közbelépett. És most,
tíz év után, e magas hegyen már két nagy, 10— 20.000
lakójú város látható: Cripple Creek és V ic to r!
Hankó : Universum.
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A kapzsi emb jr feltúrta a földet s ehhez izmának g y ö n geségét a villám erejével pótolá. Villámos erő hajtja a fúró
gépet, villámos szikra robbantja a dinamitot, hajtja a bányák
szellőztetőjét, emeli és zúzza szét az ércet, sőt az aranyat is az
választja ki. A kőzet nagy részét azonban Colorado Citybe
szállítják s csak itt választják ki az aranyat a cianíd-eljárással.
Utolsó tekintetet vetvén az aranyásók városára, feltűnt,
hogy közepén emeletes tégla-házsorok díszelegnek, az utca
végeken pedig rikító színekkel befestett viskók ezrei láthatók,
melyek nagyban hasonlítanak boltozott fatetőikkel a szolgá
latból kidobott vasúti fedett kocsikhoz. E különbség m agya
rázata, h o gy öt évvel ezelőtt ez alig ötéves város leégett,
de már vannak gazdagok, kik téglából építették föl házaikat.
Azonban sietnünk kellett. A hegység útvesztőjében ért
az alkony s Colorado Springs városának mélyen alattunk
fénylő villámlámpái m ég rémesebbnek tüntették föl a hegy
szakadék mélységét.
Lenn a városban Denver polgárai vártak. Másnap elvit
tek a Denvert és Salt Lake-cityt összekötő vasúti vonal m eg
tekintéséhez, mely vonal ‘az Egyesült Állam ok keleti és nyu
gati kapuja között — azaz N e w -Y o rk és San-Francisco kö 
zött — levő 5400 kilométer utat, újabban több mint 500
kilométerrel rövidíti meg. Most már tizezerhatszáz lábmagas
ságban építik ezt a vasúti mestermüvet. Innen az egyik oldalon
a tágas fensíkot, a másikon a Rocky-M ountains (Sziklahegy
ség) hóborította hegyláncát láthattuk.
S fönt kilencezer láb magasságban Bryán, az ismert
amerikai államférfiú ki már kétszer volt elnökjelölt, a szabad
ég alatt ilyenformán üdvözölt: — Én, a hegyes Nebraszka
szülötte, fokozott örömmel üdvözlöm önöket a magas he
gyek k ö z ö tt! S mikor ezt teszem, eszembe jut Éliás próféta
sz a v a : Ha a hegyekben m ennydörög — e mennydörgésben
nincsen az Isten, s ha a szirtek között vihar tom bol — en
nek zúgásában nincsen Isten, de a csöndes fohászként hangzó
szelíd szózatban, igen, ott az Isten ! O tt, hol a nagy nem
zetek háborús versengése van, ott nincs az Isten, de igen
ott van a békeszerető népek fohászában, s higyjük és remél
jük, h o gy felebarátjaik érdekében önök, uraim, a béke hir
detői, sikeresen fáradoztak. Ezért fogadják legforróbb üdvöz
letünket !
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Denver, mely harminc évvel ezelőtt kis helység volt,
ma több százezer lakossal biró város. Óriás munkásságot fejt
ki. Különösen érdekes volt látnunk, miként vonalozták már
a természetben is városuk terjeszkedésének alaprajzát, a város
határain túl a gyalogjárót szegélyező kövek lerakásával jelez
vén az évtizedek múlva beépítendő utcák szélességét és beosztását.
Az est beálltával innen is tova siettünk Chikágó felé. Valóságos

A COLORADO

ÚTJA.

hajsza ez. Utivázlataimat is majd ülve, majd állva, utcasarkon,
várakozás közben, avagy száguldó vonatunkon vetem papirra.
Chikágóban is rohantunk fel a toronyba, hogy a füstön
és párafelhökön át bámuljuk meg a lázas amerikai munka
kohóját. Kimentünk az óriási vágóhidhoz, — ez bizony vissza
taszító. Az ökrök lebunkózása, a sertések ezreinek leszúrása
s földarabolása . . . Érdekes, hogy a főkapun azt a figyel
meztetést olvassuk: Minden állatkínzás bejelentendő.
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Sietünk a vásártérre, hol az állatok ezrei közül válogat
ják ki a vágóhidra valókat. A vevők, eladók és ügynökök
lóháton száguldanak, hogy egymást megelőzzék a kínálat és
kereslet állandó versenyében.
Minő enyhülést szerzett kifáradt lelkűnknek mindezek
után, a festőművészet remekeivel dicsekvő képtár! A barbizoni iskola: Corot, Milet, Constable. Azután Troyon, Dupré,
Diaz, Gainsborough, Turner . . . De a terménytőzsde, .az utcák
nyüzsgö népe megint visszavitt a mindennapiság szürke kö
débe, s vissza vonzott a 1 6—ik emeleten levő ebédlő is.
Az aranyásók városában, Creeple-Creekben, tízezernél
több láb magasságban voltunk, hazánktól legtávolabb, mint
egy 12 .0 0 0 kilométerre. S most sietünk vissza a mi kedves,
de kis hazánkba, útba ejtvén a legnagyobb magyar telepet,
Clevelandot. E célból mi magvarok elváltunk a többiektől.
Szeptember 22-én reggel érkeztünk oda. Az első reg
geli, s az ezt követő «Reception» után, mikor maga Ohio
(mond Ohájó) állam kormányzója is üdvözölt bennünket,
automobilokon siettünk a föllobogózott magyar városrészbe^
egyenesen a katolikus templomba. A megható istentisztelet
után a leány- és fiú-növendékek sorfala között mentünk az
iskola nagytermébe. Igazán megrázó volt e jelenet. Megrázó
mondom, mert a minő nagy örömmel láttuk véreinket újra,
éppen olyan nagy bánattal távoztunk a ránk nézve örökre
elveszettektől!
■
Hiszen már a^ első nemzedék elfelejti nyelvünket!
Minő fájdalmasan érintett a legjobban tanuló magyar
lánykának angolos kiejtésü magyar üdvözlő beszéde; hogy
fájt, mikor kérdéseinkre hibás válasz vagy « Yes» volt a fe
lelet! Innen a református egyházba siettünk. A református
vallásu gyermekek az ingyenes angol iskolába járnak, csak
szombaton oktatja őket magyar nyelven a papjuk, ki azon
ban maga elismeri, hogy gyéren látogatják az oktatást.
Csodálatosképpen a magyar nyelvet leginkább a görög-kato
likus iskolában óvják meg, hol a tanítás nyelve nagyrészt
magyar.
A katolikus lelkész azzal védekezik, hogy nem kap ma
gyar apácát •—• az oktatást pedig az angol nyelvű apácák
végzik — s csak a hittant s a magyar történelmet tanítja
magyarul a pap, mert többre nem érkezik. A South-Bendben
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lévő katolikus pap már kért hazulról magyar apácát, de nem
kapott, pedig szivesen fizetne havi 25 dollárt.
Minthogy a legtöbb magyar jellegű iskolát a katolikus
hívek tartják fönn a maguk erejéből, e téren főpapjaink se
gíthetnének legtöbbet.
Amerikában annyira a nyelv tudásától függ a megélhe
tés, hogy az Egyesült-Államokban az angol nyelv teljes tu
dása nélkül kenyerét senki meg nem keresheti. A gyerm e
kük jövőjén aggódó r szülők tehát maguk szorgalmazzák az
angol iskoláztatást. És. míg a kivándorlottakat —■ miként
maguk mondták — szüleik sírja köti legjobban hazájukhoz,,
s az ö forró óhajtásuk az, hogy hazai földben aludják örök
álmukat, addig az ifjak bölcsője már e földön ringott, szü
leik sírja is itt lesz s ekként rendre-rendre, észrevétlenül
meglazul minden érzelmi kapocs, ami szívüket, lelkűket még
hozzánk fűzheti. A világnak talán legszebb temetője a cle
velandi temető. Hány porladozó magyar fogja ehhez a rög
höz csatolni unokáit!
E szomorú meggyőződés után csak keserű gondolato
kat keltett bennünk az idegenben nemzetünk dicsőségét hir
dető Kossuth-szobor megkoszorúzásának valóban magasztos
lezajlása is.
Jövetelünknek egyetlen — és nem kicsinylendő —
eredménye az, hogy ennek a Magyarországgal egyenlő nagy
ságú államnak, Ohiónak kormányzóját — a magyar nyelvű
polgárok iránt érzett nagyrabecsülésében — megerősítettük.
A magyarság ügyével alaposabban kell foglalkoznunk.
Ez alkalommal nem tárgyalom tovább, csak megemlítem,
hogy még a Kossuth-szobor megkoszorúzását is ellensúlyoz
nunk kellett, miért is a volt elnöknek, Garfieldnek mauzó
leumában koszorút tettünk le és este a magyarság szép esté
jén megint csak az volt a jelszó: Legyetek szívben magya
rok, de egyúttal hű fiai az új hazának!
És most tovább a sötét éjszakába!
Mióta Colorádót elhagytuk s Jow a állam határát átlép
tük, vonatunk gyorsasága folyton növekszik, s nőttön-nő
csodálatunk is. Mind szebb, mind gazdagabb vidéket érintünk.
Jova 2,200.000 lakosa - - a hivatalos közlések sze
rint — egymagában annyi gabonát termeszt, hogy belőle
az Egyesült-Állam ok 80 milliónyi lakójának mindenikére

den tíz percben kellene
40 kocsiból (nálunk 1 2 0 — 16 0 kocsiból) összeállított tehervonatot útnak indítanunk!
Érthető tehát, hogy a vasutak óriásilag fejlődtek, s
csakugyan innen kezdve folyton négy sínpárt látunk N ew Yorkig. Sőt később Buffalótól kezdve, az Erie-csatorna da
cára — folyton 7— 8 sínpár üldöz — s egymásután csatlako
zik a sok mellékvonal. Üldöz mondom, mert látására rémülve
gondolok a verseny nagyságára, mely napról-napra jobban
ránehezedik majdan a mi élhetetlen társadalmunkra is ! S Jo w á tól kezdve már a vasutépítkezés is formásabb. Szép pálya
házakat, sőt parkokat látunk. A fölépítmény jó. A fahidaknak nyoma sincsen, sőt még egyenruhaféle is látható . . .
Megint rövid az éjszaka. Korán kellett fölkelnünk, hogy
elhagyott társainkkal egyesüljünk. Buffalóban kora reggel
három óra hosszat kocsikáztunk. E város 3 8 1.0 0 0 lakosá
nak talán mindenike külön nyaralóban lakik! Az úti programmot láthatólag ama ravasz számítással állították össze,
hogy csodálatunkat fokozzák. Alig ocsúdtunk föl a szép
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utcák, terek s az óriási városliget bámulatából — vonatunk
máris a Niagarához röpített.
Niagara! Az Erié tónak tengernyi vize, mely előbb
zuhogó sellőket alkot, azután az útját álló és erővel áttört
sziklák között őrülten rohan, hogy vizét a 10 0 méterrel
mélyebben fekvő Ontario tavába öntse. A víztömeg zajongva,
a partot csapkodva, nyilsebességgel törtet, egymást űzve, szo
rítva, megelőzve — vesztébe. Minő őrület . . . önmaga ásta
sírba rohanni! S a romlás bizonyos, mert egy ugrás még . . .
s a víztömeg ég és föld között lebeg — s azután — esik,
zuhan le a mélységbe, hol a rideg fekete szirteken milliárd
részre zúzódva porfellegként emelkedik föl újra a magasba
ekként rejtvén cl rohanó
testvéreinek szemei elöl az
örvén yt! S az örvény vonz.
Állandóan vonzza a vizek
nagy tömegét, mely a szét
zúzás kínjától habzik, böm
böl és örvényelve vonaglik.
De a tömeg zajlása, intő
jajszava hasztalan. Csalóka
szivárványok sokasága ivezi
át a zuhatagok örvénylését

A

PRA1RIE-K

VILÁGÁBÓL

s színes csábításuknak melyik csacska hullám tudna ellentállani! Ekként rohan vesztébe percenkint, több mint 4 25.00 0
köbméter víz!
Fölségesen borzalmas e nagy tömegek zuhanása s míg
a robaj velőkig ráz meg, a színek, a zuhatagok csillogása
káprázatos pompájával ujongásra késztet!
A középen lezuhanó víztömeg haragos-zöld színben
játszik. Világosabb zöld színben csillognak az oldal zuhatagjai, s azt vélnéd, hogy a széleken óriási csipkefodrok tö
mege libeg a semmiségben. S mindez mozog, változtatja
színét, alakját, csillogását — m íg párázatában annyi szivár
vány vegyíti színeit, hogy azt hiszed, szivárványok zuhaná
sát látod. Ha a sziklában vájt tárón át a vízfüggöny alá
merészkedel — szíved nagyot dobban a félelemtől, de ha
hajóra ülve az örvények közül tekintesz föl a magasba, a
zuhatag fölséges látványára, lelked tombol az örömtől.
De Amerikában va g yu n k ! Miért ne egyesítené az em
ber a szépet a hasznossal? S csakugyan, a zuhatagok szép
ségének teljes megóvása mellett, az Isten nyújtotta ez óriási
energiát villámra változtatva már is száz meg száz mérföldre
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vezetik el, s ha majd Pittsburg égő kutjából kiapad az ingyen
gáz —- a Niagara zuhatagának ereje pótolja ezt.
Az energia fölhasználására a régiek mellett most egy
olyan telepet építenek, mely magában 220 .000 lóerőt ad.
A szirtbe dynamittal és vésővel 17 5 lábnyira (52 méter)
bemélyített 1 0 — 12 m. széles árok fenekére egymásmellé
huszonkét turbinát állítanak. Minden turbina egy-egy villám -
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fejlesztő dinamógépet hajt. S az ember az ekként nyert
10.000 lóerőt egyszerű dróttal tovaküldi, hogy pótolja vele
az izomerőt, adjon meleget és fényt. — Mit bámuljunk in
kább ? A természetnek őserejét — avagy a kis ember elmé
jének leleményességét!
Minden államnak külön parlamentje van. Albanyban
megnéztük N ew -Y ork államának országházát. E kőtömb
már 12 5 millió korona építőköltséget emésztett m eg! (Igaz
művészi alkotásnak mondható, szebb és célszerűbb ország
házunk pedig, csak 28 és fél millió koronába került.)

A N IAGARA.
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Washingtonban, éppen nem kicsinylendő eredményt ér
tünk el azzal, hogy az. Egyesült-Állam ok elnöke vállalta el
a nemzetközi bíráskodás hatáskörének bővítése érdekében
megtartandó második kongresszus egybeliivását.
A fehérházban voltunk hivatalosak. Félkörben állva, vár
tuk az elnököt. Kis váltatva két katonatiszt kíséretében be-

A CAPITOLIUM

W A SHINGTONBAN.
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lepett s Bartholdi elnöknek angol és Godard titkár francia
beszédére rövid beszédet olvasott föl. Mint igazi amerikai
erősen hangsúlyozta minden mondat utolsó szavát, mintegy
megropogtatván fogai között az egyes betűket is. Mindez
csöndben történt, s lelkesedésünket csak akkor fejeztük ki

KÖNYVTÁR N EW -Y O R K B AN .

tapssal és hurráh-kiáltással, mikor a kongresszus egybehivását megígérte. Azután visszavonult, s mindnyájunkat egyenkint fogadott.
A nagy jelentőségű történelmi pillanattal föladatunk be
végződött.
S ezzel végződnek e sorok is. H ogy mily felségesek a
Kapitólium külseje, s a kongresszusi könyvtár fehér már
vány
termei,> erről már sokan irtak,> s magam
is azt hiszem,
j
o
hogy utunkban a három legszebb dolog volt a newyorki
szabadság-szobor; a Niagara vízesése és a Kapitólium képe.
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K i tudja, viszontlátjuk-e valaha ? Most csak ama vágy lángol
mindnyájunk kebelében, hogy viszontláthassuk szeretteinket
Édes Hazánkban.
★
Rövid vázlatunk sejteti az Egyesült-Állam ok hatalmát,
hazánkhoz viszonyított nagyságát az alább látható vázlatos

térkép mutatja, a termelés nagyságát pedig a következőkben
ismertetjük. Területe 9 ,3 8 1.15 9 négyzetkilométer. Egész
Európa 9 ,905.559. Magyarország 3 2 4 ,5 8 1.
19 0 1-b en volt darab számszerűit:
az E gy es ü lt Államokban

Szarvasm arha ___.... _
...
Sertés ~ _
.... ... ...
juh és kecske „ .... _
...
Ló _
.... _
...

61,000.000
47,000.000
<¡3,000.000
2,300.000

M agyarországban

6.738.000
7,300 OOO
8.400.000

I9,)00.000
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1902-ben termeltek, millió métermázsát:
az Egyesült Államokban
18 3 , 000.000

B ú z á t....
.... __ .... _ .
Rozsot _
._. .„ _
... _
Árpát .... ... ..... .... .... ... „„
Zabot ... .... _.. _ ....
B urgonyát™
T engerit
_..
N yersvasat
„
Szenet ..„
....

„*
„

....

_

„

8 , 400.000
22 , 900.000
14 4 , 000.000
5 1 , 000.000
642 , 000.000

_

„„

...

Vasútjainak hossza... „ .
Közúti vasútja .... .... ....

_

Magyarországban
4 9 ,7 8 0 . 0 0 0
I 3 , 380.000

14 , 290.000
12 , 930.000
4 2 , 000.000
30 , 430.000

l8 l,0 0 0 .0 0 0

4 ,3 5 0 .0 0 0

2729 , 000.000

62 , 000.000

—

....
....

...

kilofneter

kilometer

326,839

17 ,4 12

42,524

----

S ha mindezek után azt kérdjük: «De hát ez óriás
birodalomban milyen az ember?» feleletünk.: «Egyszerű!» —
Egyszerű szokásaiban, életmódjában, magaviseletében. Rang
kórság, üres fennhéjázás, s az ilynemü haszontalan apró-cseprő
hiúságtól menten, mindenki igaz komolysággal törekszik a
tökéletesedésre. S ebben segíti őt az, hogy a democratiának
ama íönséges elve, hogy minden egyén érvényesíthesse a köz
javára tudását és képességét, itt valóban érvényesül, s hogy
ebbeli törekvésében testvériesen minden előítélet és irigykedés
nélkül tám ogatják« egymást a társadalomnak legkülönfélébb
tagjai, megteremtvén ezzel azt a hivatalos beavatkozást, kor
mányi támogatást nem ismerő önálló és céltudatos társadalmi
munkásságot — mely Amerika nagyságának igaz alapja!
S az atyáiktól örökölt puritán erkölcsös élet, továbbá
a kötelességtudás annyira vérévé vált a jelen nemzedéknek,
kogy mindenki, férfi, nő egyaránt az áldásos munkásságban
találja örömét!
A naplopás és aszfalttaposás ismeretlen fogalom lévén,
hiányzanak a dorbézolás tanyái is, sőt kávéházak sem találha
tók sehol, de azután annál több a nyilvános könyvtár, mert a
haladásnak eme otthonában a továbbképzés el nem engedhető.
A haladásra való törekvés folytonos újításra ösztönözvén
őket, Amerika újabban a hasznos fölfedezések termő talaja.
De nagyon csalatkoznék, ki csak a birvágy ösztönében
keresné cselekvésük rugóját. Nem. Annyira vakbuzgó, áldozatra
kész, hazája jövőjében reménykedő és sovén nemzeti esz-
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méktöl áthatott nép, mint az amerikai, e földtekén alig
található.
Az iskolák ifjúsága mindennap reggelén a nemzeti lobogó
előtt való elvonulással és tisztelgéssel kezdi meg tanulmányait,
s a nemzet csillagmezös vörösfehérsávú lobogójának megható
kultusza ott honol a leggazdagabb polgár, a szabad állampol
gárként perzselő nap hevében dolgozó néger, avagy a hó
mezőkön dolgozó fehér munkás lelkületében egyaránt!

Hankó : Ur áversum.

24

G ve m ú n t- bá n vá sz a t .

G Y É M Á N T -B Á N Y Á SZ A T .

A gyémánt a legrégibb időktől fogva foglalkoztatta az
emberek elméjét. Mivolta fölött, mint a teremtés egyik rejt
vénye fölött, állandóan zavarban voltak. A filozófus Stejjans
azt mondotta: «A gyémánt öntudatra ébredt kvarc»; egy
kitűnő geológus pedig, ezt a metafizikai definiciót parodizálva,
azt mondta, hogy «a kvarc megőrült gyémánt».
Maskelyne harminc évvel ezelőtt a gyémántról tartott
előadásában azt mondotta, hogy a gyémánt oly anyag, mely
bizonyos tulajdonságokban valamennyi más testet fölülmúl,
amely tulajdonságoknak a mesterségekben való használható
ságát, mint ékszer pedig szépségét köszöni. íg y egyrészt ¿\
gyémánt a legkeményebb test, mely a természetben található
vagy mesterségesen előállítható, másrészt pedig fénytörése és
fényvisszaverése fölülmúlja a többi színtelen testekét, s a
mellett egyik sem oly tökéletesen átlátszó; de Maskelyne
kénytelen volt hozzátenni, hogy a gyémánt keletkezése meg
oldatlan probléma.
Újabban e tárggyal sok tudományos férfi foglalkozott.
Az elektromos kemence felhasználása a kutatást megkönnyí
tette, s azt hiszem, jogosan mondhatni, hogy, ha a gyémánt
problémája tényleg nincs is megoldva, de bizonyára nem is
megoldhatatlan többé.
A múlt év első részében Dél-Afrikában néhány angol
gyarmatot meglátogatva, jó ideig tartózkodtam a kimberley-i
híres gyémántbányák szomszédságában, ahol kiváló jó alkal
mam volt a sajátságos geológiai formációk tanulmányozására
és e drágakő előfordulására vonatkozó tények megfigyelésére.
A leghíresebb gyémántbányak Kimberley, De Beers,
Dutoitspan, Bulfontain és Wesselton. Ezek 28 43' szélességi
fokon délen és 2 4 0 46' hosszúsági fokon keleten fekszenek.
Kimberley város 12 3 2 méternyire fekszik a tenger szine
fölött. A z e kerületben levő, még eddig jelentéktelen bányák
ban szintén gyémántot keresnek. Kimberley a jelenlegi gyé
mánttermő terület középpontja. E bányákon kívül az Oranje
államban, a kimberley-i gyémántregiótól körülbelül 97 km nyire két másik, némileg fontos bánya van, a Jagersfonteinés a Coffeefontein-bánya.
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A mosásokból származó gyémánt mindenféle, mintha a
szomszédságban minden bánya hozzájárult volna gyémántjai
val. Az egyes példányok nagyon le vannak gömbölyödvc
és kopva; szép arányban vannak köztök igen jó minősé
gűek, mintha csak a jobb s nagyobb kövek élték volna túl
a zúzódás istenitéletét. A vízmosásokból való gyémántok
körülbelül 4 0 % -k al többet érnek, mint a Kimberleyböl valók.
Kimberley városa a gyors fejlődés nevezetes példája.
Kitűnő klubja van és Dél-Afrikában a legjobb nyilvános
könyvtárak egyikével rendelkezik. A város általános képe
barátságtalan és lehangoló. Reunart számítása szerint 1 6 1 km.
sugarú területről 1 millió fánál többet vágtak ki, hogy a
bányákat támaszfával ellássák, ami az időjárás igen káros
következményeit vonta maga után.
Mind az öt említett gyémántbánya 5'6 km -nyi átmé
rőjű kör területén fekszik. A bányák szabálytalan kör- vagy
tojáskeresztmetszetü csövek, melyek függőlegesen lefelé isme
retlen mélységbe hatolnak s átlag egész hosszukban ugyan
olyan átméröjüek. Azt mondják, hogy ezek vulkáni nyílások,
melyek alulról a környező és régibb kőzetek (milyen a grá
nit) töredékeinek keverékével vannak megtöltve, mely kékes
színű kemény agyagos masszával van keverve és összekötve,
melyben a gyémánt rejlik.
A csöveket vagy tölcséreket kitöltő breccia, melyet közön
ségesen «kék földnek» neveznek, valóságos gyűjteménye a
palás anyag, eruptív kőzetek, kavics és sokféle ásvány töre
dékeinek.
A Kimberley-bánya 2 0 — 24 méternyire úgynevezett
«sárga földdel» van megtöltve és ezalatt van a «kék föld».
Minden bányában úgy van, hogy a sárga föld a kék fölött
fekszik. A kék az el nem mállott föld és színét főkép al
sóbb vasoxidok idézik elő. Ha levegő a vashoz érhet, akkor
az erősebben oxidálódik és a föld sárga színűvé válik. Azért
a bányákban a sárga föld vastagsága annak a mértéke, hogy
mily mélyre hatolt be a levegő és nedvesség. A szín nincs
hatással a gyémánttartalomra. A gyémánttartalmú agyag vagy
kék föld semmi jelét nem tanúsítja, hogy nagy hőmérséklet
nek volt volna kitéve, mivel a brecciában a töredékek szélei
nincsenek megolvadva. Az eruptív erő valószínűleg nagy nyo
mású, de nem magas hőmérsékletű gőz vagy vízgáz volt.
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E bányák jelenleg a «De Beers Consolidated iMines,
Limited» társaság tulajdonai.
A különböző csövek tartalma nem teljesen azonos. Az
egyes csövek gyémántjai különböző jellemüek, azt árulván
el, hogy a feltolulás alulról nem egyszerre történt, hanem
különböző, egymástól független erupció következménye volt.
Sőt még ugyanazon bányában is egynél több erupció nyomai
láthatók.
A kék föld gyémánttartalma a különböző bányákban
változó, de egyazon bányában meglehetősen állandó.
Látogatásomkor a bányászat következő volt: Aknákat
mélyesztenek a kőzetbe, megfelelő távolságban a tölcsértől,
hogy a nyilt bányában biztosítva legyenek a beszakadástól.
Ez aknából különböző színtájakon körülbelül 36 méternyire
egymástól tárnákat készítenek, hogy a bányát nyugatról
keletre átmessék; ezek a tárnák két másik, északra és délre
vonuló tárnával köttetnek össze, eggyel a bánya nyugoti
széle közelében, és eggyel az utóbbi tárna és a bánya keleti
széle közti középtájon. A keleti és nyugoti tárnákból nyílá
sokat vágnak a környező kőzetig, amelynek közelében e
nyílások galériákká szélesbednek. Eme tárnákból és galériák
ból történik a kék föld lefejtése. A fő színtájak 2 5 — 36
méterre vannak egymástól, minden 9 méternyire közbeneső
színtájakkal. A lefejtett anyagot egy időben csak egy szín
tájról húzzák fel az aknán át.
A bányászás a föld alatt, a galériák útvesztőiben nem
igen emlékeztet a gyémántbánya népszerű fogalmára. Minden
sáros, piszkos; félmeztelen, fekete, atléta izomzatú és az
izzadtságtól csurgó férfiak láthatók minden irányban, amint
kalapálnak, ásnak, lapátolnak, a kis kocsikat ide-oda tologatják,
bűvös dalt énekelnek, mely hatalmasan és ritmikusan hangzik
fel, ha valami nagy feladat nagy megerőltetést követel. Az egész
inkább köszénbánya, mint gyémántbánya hatását teszi. És
mind ennek a szervezkedésnek, ennek a drága gépezetnek
szüntelen mozgása, az ügyes fekete munkásoknak e szaka
datlan nehéz munkája éjjel nappal folyik, csakhogy néhány
követ találjanak, mellyel majd egy-egy asszony ékítse íülét
vagy kezét.
Minthogy a bányából kikerülő friss kék föld igen kemény,
a levegőn kell kiteríteni, mielőtt a víz hatására és mecha
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nikai beavatkozásra porrá esnék. Amint a felszínre hozzák,
szétteregetik. A Nap melege és a nedvesség csakhamar cso
dás hatást idéz elő. A bányából kikerülő homokkökeménységü darabok kezdenek szétesni. A gyémántbányászat ezen
a fokon inkább mezőgazdasági, mint bányászati természetű.
H ogy a nagyobb darabok a levegőn gyorsabban szétnyíl
janak, a szétterített földet gyakran felboronálják és alkalmilag
megöntözik. H ogy mennyi idő alatt málik szét a föld a
mosásra alkalmas finomságra, az évszaktól és az eső menynyiségétől függ.
Minél hosszabb ideig marad a föld a levegőn, a m o
sásra annál jobb. Ha e folyamat végét érte, a meglágyult
szétmorzsolható kék földet ismét kocsikra rakják és a mosó
gépbe viszik, ahol vízzel rázzák és egész sor, körülbelül 25
milliméternyi átmérőjű lyukakkal ellátott forgó hengeren
nyomják át; e lyukas hengereken át nem menő darabokat
vagy újólag a levegőre teszik, vagy törőhengereken bocsát
ják át.
A lyukas hengereken átmenő finom agyagot az erős
vizáram a mosó üstökbe viszi. Ez üstök vasból készülnek
és 4 '2 7 m -nyi átméröjüek, tíz karral vannak ellátva, melyek
mindegyikének hat-hét foga van. A fogak csigavonalban
vannak elhelyezve, úgy hogy, ha a karok forognak, a fogak
a nehéz üledéket az edény külső szélére viszik, a könnyebb
anyag pedig a középpont felé tart és az edényből a víz
eltávolítja. A nehéz üledékben van a gyémánt, mely az üst
fenekén és külső szélének közelében marad hátra. Ez üledé
ket minden tizenkét órában az edény fenekén levő nyíláson
át eltávolítják és a pulzátorba viszik, ahol még jobban iszapolják, úgy, hogy ebből a drágakövet kézzel szedhetik ki.
Itt van azután a jól világított osztályozó szoba. A gaz
dag kavicsból egyszerre egy-egy szitával hoznak ide, és
vaslemezekkel borított asztalra egy rakásra öntik. Az asztal
egyik végén van a legdurvább törmelék, azután az, mely
9'5 mm -nyi átmérőjű lyukakon ment át, azután a következő
finomabb s így tovább. Az első osztályozást, hol a lopás
veszélye a legnagyobb, teljesen megbízható fehér emberek
végzik. A kavicsrakást jobbra söpörvén, az osztályozó egy
darab egyenes cinklemezzel az asztal közepére kapar egy
keveset belőle. E szerszámmal gyorsan átvizsgálja, kiszedi a
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gyémántokat és egy kis óndobozba teszi. Az átvizsgált anya
got balra söpri és egy másik részletet vesz elő s így tovább,
míg a szitányi anyag ki nincs kutatva és míg egy másikkal
nem hoznak be.
A gyémántnak sajátságos fénye van, melyet lehetetlen
félreismerni. Az osztályozó asztalán a gyémántkövek tiszta
gummi arabicum darabkáknak látszanak, de jellemző fényök
elárulja őket. Az embert bizonyos izgalom fogja el, ha ilyen
asztalnál az osztályozó helyét elfoglalja és a kavics közül a
legszebb és legnagyobb gyémántokat szedegeti ki. Persze, az
izgalom lanyhul, ha a műkedvelő szemelgetőnek értésére
adják, hogy a kiszedett köveket nem kell ám emlékül el
vinni.
E gy nap alatt néha 8000 karat gyémántot is válogat
nak ki, melynek 10,0 0 0 font sterling az értéke.
A gyémánt minden árnyalatban előfordul; a sötét-sár
gától a tiszta fehérig és feketéig, a sötét-barnától a gyenge
fahéj szín ig ; van zöld, kék, rózsaszínű, sárga, narancsszínű
és átlátszatlan gyémánt is.
A pulzátornak osztályozó szobájából a köveket a g yémántmühelybe viszik, hogy ott savakkal megtisztítsák s a
becslők színök és tisztaságuk szerint osztályozzák. Kimberleyben a De Beers Company szobájában a becslőket munkájok közben láthatja az ember. — Aladdinhoz méltó látvány!
Az asztalok a szó szoros értelmében meg vannak rakva a
durva kék föld szolgáltatta mindenféle nagyságú, tisztított,
villogó és megbecsülhetetlen értékű kövekkel, melyekért az
egész világ sóvárog, az asszonyok úgy, mint a férfiak, s
amelyek valószínűleg arra vannak hivatva, hogy egy igen
nagy földrész fejlődését előmozdítsák és történelmét irányítsák.
Ha a gyémánttartalmú kavicsot annyira mosták, hogy
a kövek kézzel kiszedhetők, célszerű a köveket fajsúlyúk
szerint elválasztani, ami aránylag könnyen m egy. Az alábbi
táblázatban fajsúlyúk szerint össze vannak állítva azok az
ásványok, melyek az osztályozó asztalon találtatnak. Közbe
van iktatva két nehéz folyadék fajsúlya:
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Ha ez ásványok keverékét methylenjodidba teszem, az
amfiból és a fölötte álló ásványok mind a felszinre szállnak,
a gyémánt és az alatta felsorolt ásványok pedig a fenékre
esnek. Ha most ezen nehéz ásványokat thallium-ólom -acetát oldatába teszem, ezek, a gyémánt kivételével, mind a
fenékre merülnek, a gyémánt pedig fent úszik és lefölözhető.
H ogy olyan ékkővel szemben, mint a gyémánt, mely
nek kis darabkajában is nagy kincs rejlik, a lopás ellen
szigorú intézkedéseket dolgoztak ki, azon nem kell csodál
kozni. Az «Illicit Diamond Buying» törvények hathatósak,
szigorúak és a kikeresés, melyet a benszülötteken a «com
pounding» rendszerrel könnyen végeznek, drasztikus. A benszülött tényleg nagyon nehezen lophat gyémántot; s ha
sikerül is neki, majdnem lehetetlen túladnia rajta, mert a
titkos vevő jobbnak tartja, hogy a tolvaj följelentéséért járó
biztos díjat megszerezze, mint kockáztassa, hogy néhány évi
kényszermunkára Ítéltessék. Mielőtt a «gyémánt-kereskedelmi
törvényt» (Diamond Trade Act) elfogadták, a lopott gyé
mántok értéke közel egy millió sterlingre rúgott évenként.
A lopás ellen nagy védő eszköz a benszülöttekre való
felügy elés a «compound »-rendszer segítségével. E g y «com
pound» körülbelül 20 acrenyi négyzet, melyet köröskörül
redőzött vasból készült egyemeletes házak sorai határolnak.
Ezek szobákra vannak osztva, melyekben körülbelül húsz
benszülött lakik. Három méterre az épületektől magas vasr
kerítés vezet a compound körül. A benszülötteket a bekerí
tett helyen belül mérsékelt áron látják el mindennel, amire
szükségök van ; víz és fa ingyen használható. A középen
van egy nagy úszófürdő, melyen friss víz folyik át. A többi
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hely játszásra, táncra, hangversenyekre vagy más egyéb
mulatságra van fentartva. Van itt jól berendezett kórház is,
hol a betegeket ápolják. Orvosi felügyeletet, ápolónőket és
élelmet a társaság ingyen szolgáltat. A benszülöttek jobb
osztálya — mint a zuluk, matabelek, basutok, becsuanák —
ha jól bánnak velők, rendszerint becsületesek és hűek.

A GYÉM ÁN T

C SISZ O L Á SA .

A compoundban az afrikai néptörzsek majdnem minden
kiváló típusainak képviselőit láthatni. Minden törzs egybetait,
és ha az ember a compound szélén levő épületeket körül
járja, kitűnő etimológiai tanulmányt tehet.
A ruházkodás a compoundban különböző és eredeti.
Némely férfi nagy piperkőc, mások ismét azt gondolják,
hogy oly forró éghajlat alatt a világos színű zsebkendő,
vagy a «pápaszem meg egy-egy mosoly» a civilizáció kő-
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vetelményeinek oly nagy
kódolása, aminőt csak kí
vánni lehet.
Minden bányában annyira elütő gyémánt fordul elő,
hogy a tapasztalt vevő egyes ékkőcsoportok lelőhelyét egy
szeriben megmondja. A Beers és Kimberley bányákban nagy
sárgás kristályok fordulnak elő. Dutoitspan főleg színes köve
ket tartalmaz, Bulfontein pedig — 800 méterre ettől — kis
fehér köveket szolgáltat, melyek néha foltosak, karcoltak, de
ritkán színesek. A Wesselton bányának majdnem valamennyi
gyémántja szabálytalan alakú; ritka a tökéletes kristály s a
legtöbb kő fehér; sárga kevés van. A Leicester-bányából
való gyémántok érdes és étetett külsejüek; fehérek, szabály
talanul kristályodottak és igen kemények. A Griquaföldön
újabban fölfedezett «Nevlands» bányák gyémántjai, fehérsé
gük és számos teljesen oktaéderes kristályaik miatt említésre
méltók. A z Oranje államban a jagersfonteini gyémántok
tiszta Szín és ragyogás tekintetében első helyen állanak és
az úgynevezett «acélos fényben« ragyognak, mely a régi
indiai ékköveket jellemezte. A jagersfonteini kövek majdnem
két akkora értékűek, mint a Kimberley és De Beers bányák
ból származók.
A nagy gyémántok nem oh- ritkák, mint általánosan
felteszik. Kimberleyben egy uncia ( 1 5 1 ' 5 karát) súlyú gyé
mánt nem ritka s nem okozna nehézséget ilyet százat is
összeszedni. Nem régiben a Wernher, Beit & Co. üzletében
nyolc tökéletes kristályt láttam, melyek mindegyike nagyobb
súlyú volt egy unciánál; egyik két uncia súlyú volt. A leg
nagyobb ismeretes gyémánt 970 karat, vagyis fél angol
fontnál nehezebb. Ezt négy évvel ezelőtt Jagersfonteinben
találták. A színe tökéletes, de a közepében kis fekete folt
van. A nagyon apró gyémánt az osztályozok figyelmét ki
kerüli és elvész. Ha a kimberleyi kék földet megfelelő oldó
szerekkel való kezelés után mikroszkóppal megvizsgáljuk,
fehér, színes és fekete parányi gyémántokat, valamint boartot és carbonadot találunk benne.
A Kimberley bányából évenként 2 — 3 millió karat
gyémánt kerül ki, ami egy fél tonnának felel m eg; mert
egy tonnára öt millió karat esik. 1892 végéig 10 tonna
gyémánt került ki e bányákból, melynek értéke 60.000,000
font sterling. E gvémánttömeg olvan ládát töltene meg,
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melynek feneke közel ‘/a négyzetméter, a magassága pedig
i ’8a m.
A gyémánt-fényűzésnek az emberek csak bizonyos
határok közt hódolnak. Négy, egészen négy és fél millió
sterlinget adnak ki évenként gyémántért. Ha a termést a
kereslet nem szabályozza, túlprodukció áll be, mi által a
kereskedés szenved. 1888-ban az igazgatók egyesültek s a
kínálatot szabályozták; azóta a gyémántnak állandó ára van.
Kívül álló társaságok és egyesek évenként körülbelül
egy milliót érő gyémántot gyűjtenek.
Angolból: Locxka József.

A T E N G E R K IN C SE .

E sorokban a tengernek nem holt, hanem az élő gaz
dagságáról, a halakról lesz szó. Mikor kétszáz évvel azelőtt
egy skót természettudós az irta, hogy Anglia nemzeti nagy
sága és vagyonossága nem a tengeren, hanem a tengerben
úszik, éppenséggel nem mondott valótlanságot. A tenger,
mely az emberhez soha sem volt zsugori, egy angol szak
lap szerint 1900-ban csak heringböl adott vagy 350 millió
kilót. Nem kell hát a tenger aratóinak, a halászoknak attól
félniök, hogy be talál egyhamar következni az a kor, melyet
ötven évvel ezelőtt egy scarboroughi halász megjósolt, aki
egy nap mindössze három kis halat tudott fogni s ezt a hár
mat is visszavetette azzal az elkeseredett kijelentéssel, hogy
ezek az Atlanti Óceán utolsó pikkelyes lakosai . . . A ten
ger, a földi életnek ez a bőkezű istápolója azóta naponként
rácáfolt azokra, akik kimerülését jósolgatták. Azt lehetne
mondani, hogy soha sem fog elapadni a tenger mai bősége,
a halak ide-odavándorló élő zuhataga, amit például a heringcsapatok is mutatnak, melyekből Huxley becslése szerint a
tenger minden négyzetmérföldnyi területére 12 0 millió esik.
Ebből a pazar gazdagságból az ember minden igyekezete
mellett alig pusztít el valamicskét. Pedig a halászok száma
az utóbbi években erősen megszaporodott, de mi tesz az,
ha meggondoljuk, hogy a Lofoti-szigetek halásznépsége 30
millió darabot, s az összes norvég hajósok pedig alig 70
milliót foguak össze. Ha a földgolyó minden lakosa irtóhá-
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borút kezdene a tenger gazdagsága ellen, akkor sem tudná
észrevehetően megapasztani a heringek sokaságát sem. Hux
ley szerint a mai halászok légiói és a heringek ezernyi más
ellenségei alig öt percentjét pusztítják el a rajoknak. Valpole
Spencer, az angol halászat főfelügyelője az egész földön évenkint áldozatul eső heringek számát 6000 millióra teszi. Ha
ez a veszteség — mint Huxley állította volt — öt percent
jét teszi az egész föld hering-állományának, még mindig
marad vagy százezer millió darab! Meggondolva azt, hogy
minden második hering nőstény és 2 0 — 50.000 petét hoz
világra, már többé nem kell attól félünk, hogy egy napon
elpusztul az Utolsó hering is.
Serényi Gusztáv.

A T E R M É S Z E T E S V IL Á G ÍT Ó G Á Z R Ó L .

Nemrég a «Budapesti Hírlap» közgazdasági rovatában
felhívta a közfigyelmet azon természeti kincsekre, melyek a
N agy Magyar Álföld diluviális rétegeinek mélyéből szerez
hetők, nevezetesen a fúrás útján kapható úgynevezett földi
gázok ipari értékesítésére.
Ma, midőn az Alföld említett rétegei különböző, helylyel-közzel 500 méternyi mélységig ismeretesek, a rendel
kezésünkre álló adatok alapján vázlatos képet adhatunk az
eredményekről, megjegyezvén, hogy a nagyobb mélységek
ben esetleg található termékek mennyisége eddigi adataink
alapján közelítőleg sem állapítható meg.
Minthogy e természetes gázok túlnyomó részben
mocsárgázt (CH+) tartalmaznak (92— 9 7% ), a legvalószinübb
az a föltevés, hogy a szenet a diluviális hordalékok elte
mette szerves anyagokból, a hidrogént pedig az ezen réte
gek vezette vízből veszik. E föltevést az összes fúró próbák
megerősítik, minthogy a kavics- és homokrétegek rendsze
rint szenesedő fát, lignitet, barna szenet tartalmaznak, s
viszont az ily rétegek közelében csaknem mindenütt gáz
mutatkozik.
Minálunk Magyarországon, kivált az Alföldön e fúrá
soknak első sorban vízszerzés a céljuk, ezért a tovább hala
dást többnyire az első, felszökő vizet adó homok- vagy
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kavicsrétegnél meg szokták szüntetni; ennek tulajdonítható,
hogy nagyobb mélységeket még tudományosan meg nem
vizsgáltak, s hogy az egyes fúrások adta gázmennyiség
aránylag csekély.

ARTÉZI

K Ú T F Ú R Ó -F E L S Z E R E L É S

Á L LV Á N YA .

H ogy némi fogalmat szerezzünk azon viszonyokról,
melyek e tekintetben az Északamerikai Egyesült-Államok
petróleum-területén vannak, a «Petroleum-Review» és a
«Chemiker- und Techniker-Zeitung» nyomán a kővetkező ada
tokat közöljük.
A földi gázt Amerikában először az Egyesült Államok
ban, Fredoriában 1824-b en használták fel világításra; ekkor
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járt ott Lafayette tábornok, akinek tiszteletére rendezett
ünnepen a falusi vendéglőt egy közeli kútból csöveken veze
tett földi gázzal világították ki.
18 4 1-b e n William Thonipkins az előbbitől nem meszsze, a Kanawahu-völgyben szintén erősebb gázforrást tárt
fel, melyet kemencék fűtésére használt.
A petrólemkutató fúrások kezdetével 1859-ben a fúrá
sokból kapott gázt már felfogták és a fúrógépek kazánjának
fűtésére használták. Később csővezetékkel magánosoknak is
alkalmat adtak a fogyasztásra, vagy a kutak környékének
megvilágítására használták fel. Kizárólag gázszerzés céljából
először 1872-ben fúrtak s a terméket 2 hüvelykes csőveze
téken Newtonwell-töl 5 I/2 angol mértlöldnyire, Titusville-be
vezették. Azonban a vidék természetes gázának ipari érté
kesítése csak 18 7 4 -tő l kezdődik.
Ettől kezdve a természetes gáz kiaknázása rohamosan
emelkedik; így az 1900. évi kimutatás szerint 12 7 ezer
millió köbláb (3800 millió köbméter) gázt árusítottak el és
19 0 1-b e n a valószínű bányászás a 15 0 milliárd köblábot is
eléri, mely körülbelül egy köbmérföldnek felel meg. Az
eddig szerkesztett gáztartók közül legnagyobb térfogatú 5
millió köblábat tartalmaz, tehát az évi fogyasztással 30-szor
volna megtölthető, s az Egyesült-Államok minden egyes
családjának hónaponként 1000 köbláb gázt adhatna.
Több mint 10000 gázt adó kút van működésben
Amerikában, összes csőhosszuk csaknem a Föld közepéig érne.
A gáz nyomása e fúrásokban különböző, egyesekben
csupán a külső levegő nyomásával egyenlő, miért is ezeket
állandóan szivattyúzni kell; az újabb és mélyebb fúrásokban
a nyomás négyzethüvelykenként az 100 0 métermázsát is
meghaladja. A legnagyobb kút, elzárás nélkül, naponként
egymagában 25 millió köbláb gázt adna, de a kutak nagy
része el van zárva, s csak szükség esetén nyitják meg őket.
A gáztartó rétegek megnyitása látványosság számba
megy. Szörnyű zajjal tör fel e becses termék a földből, így
a «Big Moses» olyan lármát csapott, hogy 200 lábnyi
távolságra tőle az ember a maga szavát se hallotta. Ebből,
valamint a «Robinson-w ell»-bői olyan erővel tört fel a
gáz, hogy az utóbbit az első gázkitörés után csak 4 év
múlva lehetett elzárni.
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1884-ben Nyűgöt-Virginiában az előbbi fúrások köze
lében az újabb fúrás munkálatai közben előtörő gáz az 1000
métermázsányi fúrószerszámot kidobta a csőből. Ilyesmi
később többször és más fúrásoknál is ismétlődött. Itt, vala
mint délnyugati Pennsylvaniában a talajrétegzés nagyjában a
következő: először a fő szénrétegeket fúrják át, s az e for
mációkban található kénes vizet csövezéssel elzárják; azután
a fúró sós homokban dolgozik, mely szintén vizet vezet;
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végre az úgynevezett «Big Jegun» homokon haladnak át
átlag 2000 láb mélységben, s ettől kezdve a további csöve
zés fölösleges.
A fúrásokból kapott gázt csővezetéken át bocsátják a
fogyasztók rendelkezésére. Ámbár a gáz természetes nyomása
a leírtak után könnyen elképzelhetően többnyire tetemes,
mindazáltal a nagy távolság, melyre elvezetik, a nyomás
fokozását teszi szükségessé, ami kitünően szerkesztett gáz
kompresszorokkal történik. Így Pittsburg Doddridge Countyböl — 100 mérföldnyiről, Akron és Canton, Ohio W etzel-
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county-böl, 15 0 mérföldről, Chicago Central Indianá-ból
kapja a gázt.
E gázok minden további kikészítés nélkül épúgy alkal
masak világításra, mint motorikus célra, és 95— 97 százalék
mocsárgáz tartalmuk miatt aránylag igen nagy kalorikus
erőt képviselnek.
Felsö-Ausztriában, kivált Wels környékén, szintén több
helyen van ily mélyre fúrás, melyekből tekintélyes mennyi
ségű gáz emelkedik föl. Az osztrák földművelésügyi minisz
térium e gázképződés forrását felkutatandó, a welsi vasúti
állomástól északi irányban mintegy 300 méternyi távolság
ban tudományos célú kutató fúrás készítését határozta el,
melynek mélysége 10 0 0 m-nél több.
E munkával ajánlati úton Fauclc Albert & Társa bécsi
céget bízták meg, mely a fúrást múlt év október 10-ikén
kezdte meg s folyó évi április 22-ikéig 10 0 0 m -ig folytatta.
Term észetes gázt a következő rétegekben találtak
1 33 — 19 2 m éteren; 329 — 370 — 470 m. között; az utób
biból mintát vettek, amely Zeller leobeni tanár elemzése
szerint 9 6 '2 0 % mocsárgázt, o 'i 6 százalék széndioxidot, o '6 9 %
szénhidrogént, kevés nitrogént és ként tartalmazott. Uralkodó
réteg a barna és szürke márga, helyenként mészkőréteggel;
kőszenet csak 20 és 5 mm. vastag rétegben találtak, azon
kívül borsó és mogyoró nagyságú homokkő-törmeléket
lúrtak át, mely erős bitumen tartalmú, folyékony és gáznemü
desztilláció termékeket ad. Ily körülmények közt petróleum
szerzésére is van reményök, s a fúrást tovább folytatják.
Hogy ily tetemes mélységre terjedő, tudományos és
gyakorlati célból végzett fúrásnak hazánkban is mily nagy
jelentősége volna, arra az eddig elért eredményekből könvnyü következtetést vonni. Ugyanezért röviden megemlítem
azon hazai artézi fúrásokat, melyek, bár kizárólag vízszerzés
céljából történtek, tekintélyes mennyiségű természetes gázt
is szolgáltatnak.
Az első ilyen artézi kutat Zsigmondy Béla készítette
1887-ben a püspökladányi máv. pályaudvar közelében
3 9 ° — 3 : 5 m m - átmérőjű csövekkel 277*40 méter mélységre.
Az első két kisebb mélységű fúrás csupán vizet adott, a
harmadik óránként 15 7 hektoliter felszökő vizen kívül nagyobb
mennyiségű természetes gázt is produkál, melyet foglalása
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óta a püspökladányi pályaudvar és épületeinek világítására a
legjobb eredménnyel értékesítenek.
Ugyancsak Zsigmondy Béla készítette 1892-ben Karcag
400'59 méter mélységű artézi kútját 390— 220 mm-es
csövekkel, mely óránként 70 hektoliter vizet és tetemes
mennyiségű természetes gázt szolgáltat.

AZ A R T É Z I
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Említésre méltó továbbá Nagyrábé biharmegyei község
nek mintegy 3 12 m. mély artézi kútja (készült 190 2.
november-december hónapjaiban a földművelésügyi m. kir.
minisztérium egyik fölszerelésével), mely óránként 45 hek
toliter 26 C -ú felszökő vizet, és mintegy 10 hektoliter ter
mészetes gázt ad. Az utóbbit a község közvilágítása fogja
felhasználni.
Ezeken kívül az említett fúrások környékén (Nádudvar,
220 m., Vargalapos) s általában a Hortobágy nyugoti,
H an k ó : U n iv e rs u m .

2;
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Tiszamenti részen mostanáig is több gázt adó fúrás történt
s eddigi tapasztalataink szerint bátran állítható, hogy kellő
mélységre lehatolva, e vidék legtöbb részén, melynek Adria
fölötti magassága a io o métert meg nem haladja, termé
szetes gázforrás található.
Ez állítás valószínű voltát nem csökkenti az a körül
mény sem, hogy e vidéken több vizet adó artézi kút nem
szolgáltat földi gázt, mert például a nagyrábéi artézi kút
fúrása közben már 250 méteren feltárták azokat a diluviális
rétegeket, melyekből a környékbeli artézi kutak vizöket kap
ják, s csak a mélyebb vízhordó rétegek adtak egyúttal —
a püspökladányi esetnek teljesen megfelelően — gázt is.
Továbbá alkalmas terület a N agy Magyar Alföldön Arad
és Mezőhegyes környéke és a Bácska.
Aradon a Neumann testvérek szeszgyára és gőzmalma
udvarán, valamint a gőzfürdő céljaira készített artézi kutak
adnak nagyobb mennyiségű gázt, m dyet az előbbi helyen
30 lóerejü motor hajtására használnak fel.
Mezőhegyes területén eddig három mélyebb artézi kút
készült. Az első (készítette Maróc^y vállalkozó) technikai
akadályok miatt a térszín alatt 2'5 méter mélyen óránként
8 '4 hektoliter vizet ad; gáz belőle igen csekély mennyiség
ben emelkedik fel. A második a m. kir. ménesparancsnok
ság csikóállása udvarán 19 0 0 —-19 01-b en készült (földmüv.
minisztérium), mélysége 507 m., óránként 30 hektoliter 32
C. °—ú vizet és 12 hektoliter gázt a d ; a vizet szélmotórral
és járgánnyal emelik a vízvezeték táplálására, a gázt pedig
gazométerbe gyűjtve közvilágításra használják fel.* Legna
gyobb eredménnyel a m. kir. ménesbirtok főterén készült
473 m. mély harmadik artézi kút fúrása járt (földmiv.
minisztérium), amennyiben az 1903 évi április havában be
fejezett munkálatok után a fúrás óránként 5 1 '6 hektoliter
37 C.° -ú vizet és 18 hektoliter gázt szolgáltat. A vízve
zeték és gázvilágítás berendezése itt 1904. év folyamán
épült ki.
Az eddig említett mesterségesen megnyitott természetes
gázforrások tekintélyesebb mennyiségű terméket adnak, az
*
A m ezőhegyesi gáz Nurícsán József-nek «A mezőhegyesi gázforrás» című
tanulm ánya szerint <)60/o m ethánt tartalmaz.
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ország többi részében pedig szintén feltárt források eddigelé
csekély gázt vezetnek; ilyenek a rékási, torontálmegyei, bajai
stb. artézi kutak. Ámde az összes leirt fúrások egyúttal fel
szökő vizet is szolgáltatnak, a Hortobágy némely részén
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ellenben a gáz akkor is fölemelkedik, mikor a víz a térszin
alatt m arad; * viszont Torontál-Erzsébetlakon egy kézi szi*
Hering János pusztakócsi (Óhát-Kócs) földbirtokos egy 7 m. m élységű
kútba 4 m-t lefúratott és természetes gázt kapott, m ely a cső bedugulása után
a csőfalakon kívül tört fel a kút vizén át. Ezután a tulajdonos a kutat betömette, és újra lefúratott, mire a feltörő gáz m integy 10 percig szökőkút mód
jára hányta fel az iszapot, m íg a cső ismét be nem dugult, de a gáz kisebb
m ennyiségben az iszapon keresztül is útat tör.
25*
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vattyúval fölszerelt fúrás csakis a szivattyúzás tartama alatt
ad nagyobb mennyiségű gázt.
Gyakorlati példákon igyekeztem megvilágítani azt a
különbséget, mely az amerikai és a magyar alföldi, termé
szetes gázt adó fúrások között megállapítható. Az eredmé
nyek azonban, melyeket hazánkban eddig is elértünk,
korántsem kicsinylendők, hanem ellenkezőleg teljesen elegen
dők, hogy e természeti tőkének mielőbbi nagyobb fokú ki
használását szorgalmazzuk, mert hiszen az eddigi eredmények
bizonyítják, hogy az ilyen fúrások, akár világításra, akár
motorikus célra használják is fel a gázt, aránylag igen rövid
idő alatt törlesztik a rá jók fordított költséget.
A földmívelésügyi miniszteré az érdem, hogy a felvidék
folyóvizeinek esésében és az Alföld földi gázában rejlő ter
mészeti erőt kikutattatta s részleges felhasználásával példát
nyújtott a követésre; a közé, a társadalomé legyen a fel
adat, a megadott úton tovább haladni!
pavír István.

A K L O N D IK E -I A R A N Y V ID É K R Ő L .

A múlt esztendő második felében aranyban való gaz
dagsága miatt gyorsan hire terjedt Észak-Amerikában a Yukonfolyó mentén elterülő vidéknek. Az aranykeresők már körül
belül több mint egy évtizede ismerik e vidéket. A szomszéd
Alaszkában állítólag a 70-es években találtak először aranyat
Szitka közelében, a 80-as években pedig a tartomány bel
sejében és partjain is ; a Klondike vidékén pedig a 80-as évek
vége felé fedeztek föl aranyat. 1887-ben a kanadai kormány
G. M. Dawson geológusnak, a Geological and Natural His
tory Survey o f Canada jelenlegi vezetőjének, és W . Ogilvie
mérnöknek vezetése alatt expedíciót küldött e vidékre; egy
részt, hogy a vidéket kutassák át, másrészt, hogy Alaszka és
Kanada határát pontosan állapítsák meg. Ok ebben az esz
tendőben az alaszkai határ közelében már 300 aranybányászt
találtak és az ott szerzett tapasztalatok alapján Dawson már
akkor abbeli véleményének adott kifejezést, hogy egész Alasz
kának és Brit-Ameri kának szomszéd területe a 14 0 . és 1 4 1 .
(Greenwichtől számított) keleti hosszúsági fok közt tele van
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A klondike-i aranvvidékről.

aranytermö helyekkel. Szélesebb körben azonban csak az
1896. esztendő vége felé terjedt el különösen a Klondikefolyó vidékének hire, amióta (18 9 6 . október 6.) W . Ogilvie
a vidék gazdagságáról a kanadai kormányt értesítette. E te
rületen a messze távolból, meg a közelben fekvő többi arany
vidékről 18 9 7 . januáriusig körülbelül 2000 ember gyűlt
össze, májusban már 4000-re rúgott a számuk és junius ele
jén a Klondike torkolatánál levő Dawson City már 5000 lakost
számlált. Valóságos aranyláz azonban csak a múlt év júliusá
nak közepe óta fogta el az embereket; akkor tudniillik 40
aranybányász érkezett S.-Franciscóba a Klondike vidékéről,
akik összesen több mint y 2 millió dollár értékű aranyport
hoztak magukkal. Ez idén a lelkesedés akkora, hogy egy
newyorki újság szerint 400,000 ember fog oda utazni.
A Klondike-folyó vidéke nem tartozik Alaszkához,
hanem egészben Brit-Amerikának északnyugoti területéhez.
A Klondike a hatalmas Yukon-folyónak jobboldali mellék
folyója és az alaszkai határtól körülbelül 80 km.-re keletre
ömlik beléje. Ezen a helyen keletkezett a már említett Daw
son tiszteletére elnevezett város.
Az arany a Klondike vidékén másodlagos termőhelyen,
kavics és homok közt fordul elő. Az aranytartalmú rétegek
gyakran i '5 — 1'8 m. vastagok és Ogilvie véleménye szerint
Valószínűleg a Klondike-folyó vidékétől délre, a Stewart-folyó
felé eső hegységből erednek, amely kristályos kőzetekből áll.
H ogy e rétegekben mily bőven van arany, kitűnik abból,
hogy Ogilvie hivatalos jelentése szerint akkora mennyiségű
anyag, amennyi körülbelül 50 cm. átmérőjű és körülbelül
13" cm. mély edénybe belefér, átlag közel r/2 kg. aranyat
rejt magában; más hirek szerint azonban a leggazdagabb
anyagból negyvenszer annyi is kerül. Különösen az «Eldo
rado» és a «Bonanza» bánya hiresedett el gazdagságáról.
Minőségre nézve azonban a klondike-i arany mögötte áll a
más vidékeken előforduló aranynak; t. i. vassal és ezüsttel
van keveredve, úgy hogy aranytartalma körülbelül csak 8o0,0,
holott a kaliforniaié 8 8 % , az ausztráliaié pedig, mely vala
mennyi termés arany közt a legtisztább, 95°/o.
Az arany bányászata e vidékeken általában elég bajjal
jár. E gy méternél nagyobb mélységben a talaj állandóan fa
gyott s csak a rövid nyáron át enged föl o '6 —o'9 m. mély

A klondike-i aranvvidékről.

391

ségig. Ebben az időben kutatják az aranyat. A felszínen
ugyanis semmi se árulja el az arany jelenlétét, úgy hogy
aknákat kell ásni s ezekből kiindulva, tárnák segítségével
keresni az aranytartalmú rétegeket. E rétegek fejtése télen
át történik. Minthogy azonban a fagyott talajban még a
puskapor, meg a dinamit használata sem jár sikerrel, előbb
tüzet kell rakni és így fölengesztelni a talajt; akkor azután
csákánnyal és lapáttal dolgozhatnak. Tavaszszal következik
azután a mosás, mely hosszúkás faedényben történik és nem
jár nehézséggel, mert az aranyszemek elég nagyok.
Az aranykeresök élete a vidék kietlensége és északi
fekvése miatt nagyon viszontagságos. Minthogy tá kevés
van, s az épületfii igen drága, nyáron át sátrakban tanyáz
nak. A nyár meleg ugyan, de a levegő nedves és tele van
moszkitókkal. A tél igen sokáig tart, gyakori hózivatarokkal
jár s a hőmérséklet természetesen alacsony (januáriusban néha
-— 4 5 0 C.). Hogy a tömeges bevándorlás miatt az élelem és
egyéb cikkek drágák, magától értetődik; hír szerint egy
közönséges zsebkés 10 frtba kerül.
Mindezekhez járul még az odautazás nehézsége is.
A Klondike vidékére vagy vizen, vagy szárazon utaznak.
Tengeren a Yukon-folyó torkolatáig (Alaszka nyugoti part
ján van) s azután a folyón több mint 3000 km .-nyi távol
ságban fölfelé, ami 1 8 — 20 napig tart. Ez az út kényelmes
ugyan, de hosszadalmas és a Yukon csak juniustól szeptem
berig hajózható. A szárazföldi út a brit Kolumbia északi ré
szében fekvő tavak vidékéről hágókon, sellökön, meg canonokon át vezet a Yukon-folvóhoz s rövidebb ugyan, de
nemcsak veszélyes (különösen az ú. n. Chilcoot-hágó), hanem
fáradságos is, mert a bányászoknak a holmijokat — elegendő
indián tehervivő hiányában ■—■ többnyire maguknak kell vinniök. Újabban azonban több irányból vasutat készülnek épí
teni s a vidéket jobban megközelíthetővé tenni.
Dr. M ekier Gusztáv.
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Szatmár vármegyében, a Szamos folyó balparti árterén
terül el a körülbelül 432 km ’ óriási lápmedence: az ecsedi
láp. Alakja, terjedelme századok óta ismert; feneke, forrásai,
erei, mélysége és zátonyai azonban csak az utóbbi évtized
ben lettek közismertté. A Szamos és Kraszna kiöntései borí
tották el gyakran e tájat; a Szamos csak árvizei alkalmával,
míg a Kraszna vizét, mint óriási spongya, nyelte el a láp,
hogy odább északra, úgyszólván megszűrve kibocsássa azt.
Múltjáról vajmi keveset tud a mai kor szülötte. E víz
ország története új korszakát éli most, a régebbről rege szól
csak, melyet búsan hallunk az immár magvaszakadt pákász,
csíkász ajkairól. Letűnt örökre itt a pákász-világ. Gátak közé
szorítva hömpölyög már a Szam os- és Kraszna-folyó, a csa
tornákon lefolyt a láp vize s e mocsári táj szabad lakói a
partra költöztek, hogy szürke világunkban eltűnjenek örökre.
De ha tudnivágyó lelkünk e csodás világ múltjába pil
lantást vetni óhajt, keresse fel börvelyi magányában az élet
terhei alatt roskadó aggastyánt, a nádas igaz gyermekét, az
egykori csíkászt. Olyan történetet mond, mely ma regének
látszik, de valóság volt egykoron; szeretettel mondja, mert
benne van egykori öröme, minden boldogsága; keservesen
végzi, sóhajjal tetézi s mint a hontalannak emlékei nyom án:
könnyei fakadnak.
Nehéz idők menedékhelyein álljunk meg s a láp-várszigetekről pillantsunk körül mindenekelőtt e tájon. Van szá
mos ilyen zátony e vizországon; «Rákóczi földvárai» ezek —
így tartja az emlékezet — melyek a lápnak egy-egy helyén
emelkednek. Kegyeletes az emlék, amely hozzá fűződik, cso
dás a látvány, mely róla elébünk tárul. A habtalan ingó víz
síkján függeni látszik az oszloptalan mennybolt, arany s ezüst
ragyogás reszket szerteszét, mintha legelne a napfény a csil
logó síkságon. Ilyen kép áll előttünk egy forró nyári napon.
A roppant nádasok gazdagon díszlenek, mindmegannyi egyegy zöld tartomány, ingoványos rétek feküsznek közöttük
vízi lakosok milliónyi fészkével. E nép örökös zsivaja, füttye,
sivítása hallatszik, melyben veszekedés szerelmes búgással ele
gyedik össze. Távolabb fürkésző pillantásunkat a kákás térsé
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gek fogják fel, melyet itt is, ott is vízutcák székiéinek. Zsom békjai között békasereg melancholikus hangja hallatszik; fülepte
helyein szépen elrendezve pókok hálót terengetnek. Súlyos
tojásaikat a porondba rakják e vízivilág lomha teknősei. Néhol
a friss partból eleven félsziget lóg le a vizekbe s rajta lombos
árnyat adnak a nyár- és égerfák az itt-ott elterülő nefelejts-bokornak, tetejükben pedig nyugalmas szállást lel a vigyázó gémhad.
E g y-e g y percben mély csend ül a lápországon, de ha
egy csapat vadlúd érkezik s gágogó röptében felkölti a ber
ket, egy perc alatt vad zaj tör ki a magányból s száznemü
visongás harsogja túl egymást. S a messze távolban, hova
még ellátunk, eleven sás között ős nádszál ingadoz, mintegy
intőjelül a vizi utasnak a süppedő tájon. Rekettyeligetet is
látunk nem egyet s az óriás parton szemünkbe tűnhetnek az
éles béka-tőr, lovaskáka s gyékénybuzogánya. Fényes hadi
rendben sorakozva állnak, tán, hogy megőrizzék a vizi liliom
szép álmait, vagy hogy rejtve tartsák azt az édes titkot, amit
a tó susogó népe egymásnak mond.
S míg a lápországnak látható világán, az elpusztultak
nyomán ily csodás bőséggel alkot újat a természet bibelődö
türelme, azt hinné az ember, hogy a sima vizek tétlen töme
gében megszűnt nyilvánulni az örök teremtés. N e m ! E néma
csend s látszólagos nyugalomban még megragadóbb a ter
mészet működése.
Ha a nyári nap izzó sugara belevilágít a vízfenék min
den kis zugába, lehull a mélységek titkainak leple s belelát
hatunk a csodás mindenségbe. Néhol a múlt év őszi teme
tése, hulló levélszőnyeg fedi a feneket, a korai s késő hervadás éles színeivel. Gályák és gyökerek feloszló vonalán
vékony füzérekben születnek meg minduntalan az új teremt
mények. Békalencse lebeg itt-ott a víz alatt, eleven smaragd
ját arannyal vonja be a rajta úszó hab.
Hajszállábú hinár s vaskos víziindák sűrű szövedékkel
bogozódnak össze a lápi vizekbe s a tavi folyondár, csáté és
sarjúsás mindmegannyi bőségesen tanyáz ottan.
Ezernemü állatfaj és növény fejlődése és enyészete van
meg elragadó pompában, mélyen a víz alatt.
De csak távolról, csendben szemlélve, lebilincselő ez a
kép, mert ha tolvajkéz föl akarja törni a kristálv-zárfalat, sűrű
iszapjával nyomban elrejti titkait a kiváncsi elöl.
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Másutt, a vízország téresebb síkjain lassú kitartással, ős
világi módon folytatja munkáját az alkotó természet. A lápi
vizek hullámzó játéka összever nádat, gazt s minden töredé
ket. Moszat, hinár s vizigyökerek összebogozódnak s így
egygyé tömörülve, a levegő porától. belepve, elválik a víztől
s lesz belőle: úszó lápsziget. A víz birodalma csendesen kö
szönti a félénk vendéget s míg az remegve úszik, az új úton
nád, buzogánv-pehellyel, száraz falevéllel s új életet rejtő
fümagkeverékkel megrakják közeli s távoli szomszédok. Meg
ülik csakhamar a vizi lakók is s alig hogy született, már
nem szabad többé; a láp független, szárnyas lakói szabadsá
gát így rabolják meg. Uraivá lesznek s szolgálni kezdi most
már ö is az önző természetet. S a még foszló elem s erőt
len réteg alig hogy gyér füvet s kevés gazt terem, az ember
már lesi és sóvár szemekkel számít, méreget s jogot formál
hozzá. De a birtoklásnak sokszor nagy az ára, mert a kapzsi
embert a láp feneketlen mélye nem egyszer elnyeli s eltemeti
örökre.
Nemsokára füvet is hajt az új alakulat, azután sás és
kákatövek szövik össze laza részeit. Fűz és égergyökér erő
sebben összekapcsolják rétegeit s mihamar fűszeres kaszáló
lesz itt-ott rajta. Ezüstös rekettyétől borított lesz partja s rá
költözik a vidék millió virága, sok dalos madara. De bábként
áll most még, ki van téve a vihar játékának. Mert ha hüs
alkonyon feltámad az erdők félelmes zúgása, elindul e sziget
a szélben, lassú jajgatással. Bolyongása azért nem tart örökké,
mert a szomszéd partok megsajnálják végre s ha egy szána
kozó szél feléjük hajtja, örömmel üdvözlik a kikötő révben.
E vízország szűzi élete a pákász s csíkász életével forr
egybe. Szabad lakói voltak ők e vízbirodalomnak, eltűnésével
ők is elpusztultak. Pedig a láp jólétet, gazdagságot, és füg
getlenséget adott nekik. Hermann Ottó «A magyar halászat
könyvében» gyűjtötte össze róluk azt, amit még nem törölt
el az idő.
Ez lápvilágunk múltja, mely a ma emberének rege már,
mert a vízországot csatornák szeldelik most, közöttük pedig
mérhetetlen szántóföldek terülnek. A láp poésisének elhantolt
sírjára az utolsó kapavágást akkor tették, midőn ugyané kapa
vágással 1898 február havában a Krasznát új medrébe, a mai
Kraszna-csatornába vezették. Ezzel vette kezdetét az ecsedi
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láp lecsapolása, melyet az 18 7 0 . és 18 8 1 —iki nagy árvizek
tettek szükségessé s mclv nagy munka 18 9 5 . év május i-én
vette kezdetét. Az ecsedi láp mai állapotának alapvető munkája e
csatorna megépítése volt. Nyomon követte ezt a HomorodBalkánv, Sóspatak s a nyíri folyások elvezetése, továbbá az
árterületen levő belvizeknek levezetése s a Szamos balparti
töltéseinek rendbehozatala.

H A L M O S,

AZ E C S E D I

LA P F A L U JA .

A múlté ma már a láp vízországa, mert lecsapolásával
10 0 — 13 0 ,0 0 0 ezer hold szabadult fel a víz alól, mely terü
letnek mezei gazdálkodásra való felhasználása már javában
folyik. 7 ' 2 millió forintba került az ecsedi láp lecsapolásának
költsége. Többen felvetették már a kérdést, vájjon meghozza-e
az ármentesített terület azt a hasznot, mely a reáfordított
költségeket majd kiegyenlíti.
A léc-ápolási munka a láp jelene, új korszaka; a hozzá
fűzött remény a jövő titka. Igyekezzünk a jövő titokzatos
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fátyolát fellebbenteni, hogy lássuk, mit hozhat a jövő a láp
egyszerű népére és mit adhat cserébe birtokosainak a sok
áldozatért.
A vizétől megszabadított lápterületet tőzeg borítja jelen
leg, ennek sikeres mezőgazdasági értékesítése képezi a lápi
birtokosok főfeladatát.
Tőzeg keletkezésére mindenütt ott van megadva az alka
lom, hol a csapadék a talaj depressióiban az alsó rétegek vízátnembocsátó volta miatt összegyűlhet, ahol azután a vízhez
kötött vegetatio megtelepszik s nemzedék nemzedéket követve,
összehalmozódik. Az elhalt vegetatiót az új élő takarja s e
takaró alatt történik a tözegképződési folyamat.
A tőzegtelepek kétféle alakban lépnek fel és pedig, mint
fellápok és mint síklápok. A kettő növényzete szerint jól el
különíthető egymástól. A felláp vagy dombos láp oly nö
vények tanyája, melyek gyakori és bő csapadékot kívánva, a
vízbőség létükhöz szükséges; ilyenek pl. a sphagnum nevű
mohok.
A síkláp vagy réti láp tőzegének a csapadékvizeken kívül
a talajvíz az éltetője.
Hazánkban a tőzegtelepeknek mindkét fajtája jókora ki
terjedésben van képviselve.
Fellápok főleg a Tátra vidékén: Árva, Liptó, Szepes,
Turócz megyékben és Erdélyben vannak; síklápjaink nagyobb
kiterjedésben Moson, Som ogy, Fehér, Tolna, Pest, Szabolcs,
Bereg, Szatmár és Biharmegyékben.
Az ecsedi láp is az utóbbi csoportba tartozik s hazánk
egyik legnagyobb összefüggő síklápterületét képezi.
A lápok felé a figyelmet kezdetben nem is annyira a
tudományos kutatás fordította, hanem technikai értékét kezd
ték becsülni a láp tőzegtelepeinek, fölismervén tüzelőanyagul
való használhatóságát. Később pedig kiváló felszívó képessé
gét. Végül földmívelési célok szem előtt tartása a tözegkutatás terén oly eredményekre vezetett hogy az e célra eleinte
teljesen hasznavehetetlennek gondolt talajnem — a művelés
egy speciális módja mellett — a legjobb minőségű termőföld
del is versenyképesnek mutatkozott. Rimpau Th. H. gazda
sága Cunrau mellett, a drömlingi lápon, volt az első, melyen
az álláp—kulturát megkísértették. A nevéről elnevezett cultura
(Rimpau-féle töltéscultura) azóta nagyon elterjedt, főleg N é-

metországban. Főfeltétele e culturának az, hogy a láp vize
bizonyos mélységbe sülyesztessék s abban állandóan megtar
tassák, azaz, hogy a láp vizének szabályozható lefolyása
legyen s ennek megfelelően a rajta termesztett növények víz
ben való szükségletei mindenkor kielégíttessenek. E művelet
tel kapcsolatos a láp befedése és pedig vagy a vizárkok ki
ásott földanyagával, vagy pedig odahordozott földdel.
Fellápokon a veen-culturával értek el szép eredménye
ket, melynek lényege az, hogy a láp a növényi tápanyagokra
hajlandóbbá tétessék, azaz pótoltassák benne mindazon hiányzó
ásványrész, melyre a növénynek szüksége van.
A z ecsedi lápnál s általában síklápjainknál minket a Rim pau-cultura érdekelhet. Lápunk alapja diluvialis agyag és alluvialis iszap. Ezen vette kezdetét a láp, olyan vizi növényélet
tel, mely a tözegképződéshez nem igen járult. Ezt a nád
követte, melyből síklápi tőzegjeink javarésze áll. A nád he
lyét később gyepalkotó fű és sás foglalta el s így a láp nád
rétté alakult át. Majd a réti növények mindjobban elhatal
masodva, rétláppá változott; ez utóbbin már a száraz talaj
növényzete tanyázik. íg y követi a lápon az ingovánvt, mely
még ingó nádas, a zsombékos térség, s a réti láp.
Ha a láp lassú átalakulás nélkül szárazon marad (lecsapoltatik), a vizi növényzet lassú korhadással hosszabb idők
múltán kotúvá válik. A kotút követi a feketeszínü humus-os
agyagtalaj, melyben lassan fogyva a szerves anyag, végül
mind világosabb, mind tömődöttebb lesz az s végső stadiuma
a szikhez vezet. Ez tehát lápunk jövője.
De okszerűen hátráltatni lehet, sőt jó sokára megakadá
lyozni is e végső siralmas állapot bekövetkezését.
A mezőgazdaságban Németország lápculturáin elért sike
res eredményekből következtetni lehet, hogy céltudatosan, kö
rültekintéssel lápjainkat mi is azokhoz hasonlóvá alakíthatjuk.
Mert a tőzeglalaj épp e példák nyomán a mezőgazdaság
majdnem minden ágára fölhasználható s a termelés eredménye
nem kisebb, mint más földnemé.
A példák előttünk állanak, lápi birtokosainkon áll követni
azt; de nem úgy, mint ahogy a lecsapolt lápterületeinknek a
mezőgazdaság céljaira való előkészítése eddig történt.
Fellápokon dívott hajdanában a láp kolonistáknak eredeti
kulturája: a tőzegfelperzselés. E művelet abban állott, hogy a
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lápterület egy részét ősszel feltörték s tavasszal fölgyújtották.
A kolonista e hamuba vetette a magot s az első s második
évben dús aratása volt. De a nagy bőséget nyomor váltotta
föl, mert az égett tőzeg tápláló ereje rohamosan csökkent s
öt-hat év elmúltán nem volt már aratás s a gazdag terület
silány legelőt is alig szolgáltatott a juhok számára.
'Hazánkban sem ismeretlen e perzselési kultura.
A hatvanas évek száraz időjárása a Tisza-szabályozás
folytán mentesített parti láp- és mocsárterületeket nagyrészt
kiszárította. A szűz föld alulról nedvességgel táplálva, pom
pás terméseket adott. Felszaggatásával kiszáradása mind gyor
sabban ment. Lesült gyeppázsitja pásztortüzektöl itt-ott meg
nyúlva, a tűz terjedése leért nem egyszer a tőzegrétegbe.
Ilyen égett földön történt vetésnél ismét fényes lett az ered
mény. Ennek következménye azután az lett, hogy széltébenhosszában megkezdődött ősszel a rét és láp égetése. Bleuer
Mórnak 1890-ben megjelent «A turfa mezőgazdasági és ipari
használata» című füzete tesz említést erről. Pár évig folyt ez
így s amint említi, különös jelleget kölcsönzött a vid knek.
A levegő nyár közepétől kezdve a téli fagyásig égett növény
maradványok bűzével, füstjével volt tele. Valóban — mondja
tovább — nem volt egészséges, de a dombrádi ember akkora
hagymát termesztett hamujában, mint a két ökle. A könnyű
munka és nagy jövedelem a népet nagyon csábította e vál
lalkozáshoz. Rengeteg lápföldek és náderdöknek bérletébe
fogott, mert hát az irtáshoz, zsombékoláshoz nem kellett
semmi egyéb egy szál gyufánál; bőven fizetett a felperzselt
láp, tökét és kamatot gyakran egy év alatt adva vissza.
Ámde sovány évek jöttek csakhamar. Esős évek alatt a
föld árja ismét csak felbuggyant s a kiégett rétek és lápok
ismét csak gyékényt, sást, nádat termettek.
Saját kárán tanult a magyar — mondja az említett cikk
író — most már dehogy égeti száraz években rétjeit, lápjait.
Az ez ősz elején az ecsedi lápon dühöngött tűzvész nem
új keletű dolog hazánk más lápterületein, de az ecsedi lápon
sem. Os állapotában is égett nem egyszer a szemhatár szélén
innen is, meg túl is, gom olygó füstje hol égre tört, hol lom
hán a vizeken elült.
Ez a lápégetés az éj csendjében bűvös látványt nyújtott
a lápra tévedtnek. Futott a tűz, majd megállt, lobbant vagy
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lelohadt, füstgomoly takarta, aszerint, amint alacsony füvet,
sást pusztított, avagy a nádasba bekapott. A lecsapolás óta is
mindig volt a lápon egy-egy kisebb tüzeset. Részint vigyá
zatlanságból, részint a kiirtott zsombék elhamvasztásából eredt
mindannyiszor. Az olcsó zsombékolásnak a fentebb említett
módja is dívott az ecsedi láp némely részein, amely eljárás
folytán természetesen jó pár hold tőzegterület égett el.
Az ez évi nagy tűzvész a Halmos-tanya körül (börvclyi
határ) ütött ki s nagyobb terjedelmű úgy lett, hogy a dü
höngő szélvihar a zsarátnokot, de meg az égő tengeri-csut
kákat óriási területre hordta szét. A roppant nagy kiterjedésű
kukorica-mezők terjesztették az égést s mert egyszerre gyu ladtak fel, így eshetett meg, hogy a Halmos körül egy pár
ember is benn égett.
Az égési terület körülbelül 2000 hold, mely a lápi csa
torna két oldalán Börvelv, Vállaj, Ura, Tyúkod és Mérk láp
jainak határaira terjedt.
A tőzegréteg alsó része nedves lévén, mélyen vagy egé
szen ki sem égett; de óvakodni kell a jövőben tőle, hogy,
főleg akkor, mikor alacsonyan jár a talaj vize, a lápot ily
katastropha ne érje. Mert az ily égések óriásilag siettetnék a
láp talajának oda jutását, hol a vak szikfoltok uralják a tájat,
nagy kárára a mezőgazdaságnak. A délkeleti s déli részeken
intő jelek már mutatkoznak. Kopár szikes foltok húzódnak
Majténytól, Kaplony s Kálmánd felé. Siralmas e látvány, a
kurucok könnyétől áztatott majtényi síkon átoknak vélhetjük
a vak szikfoltokat.
S amint fogy a tőzeg, úgy hatalmasodik el az alsó
iszapban időkön át felhalmozott talajunk fizikai tulajdonságait
károsan befolyásoló só. Ne apasszuk hát könnyelműen a láp
tőzegét, sőt a legnagyobb éberséggel őrizzük, mert értékes
kincs az, melynek elpusztítása ideig-óráig bőséget nyújthat,
de nyomában mihamar nyomor kopogtathat.
(U ránia.)
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Erdős hegyeken át, helyenkint valóságos őserdők között
visz utunk Bükszádról hazánk egyik legnagyobb természeti
nevezetességéhez: a torjai Büdös-barlanghoz.
Háromszékmegye A lsó-Torja községének határában, a
Bálványos- és Zsombori-patakok vízválasztóján, a Sósmező
nek nevezett fensikon több forrás buzoq; fel s néhány csinos
épület: lakóház, vendéglő, fürdőház emelkedik. E kis telep a
Bálványos-fürdő.
A telepen felfakadó ásványforrások összetétele rendkívül
változatos. Van itt egyszerű savanyúvíz, vasas savanyúvíz,
glaubersót tartalmazó savanyúvíz, timsósvíz, szabad kénsavat
tartalmazó víz (kis tim só-forrás); érdekes tudni, hogy szabad
kénsavat a természetben eddigelé csak Amerika néhány folyójában (Rio-Vinagre), Uj-Granada egy
melegforrásában,
Tenesse és Jáva egy-két vizében találtak csupán.
A Büdös-fürdőt nem szép fekvése, nem változatos öszszetételü, tombolva előtörő csodahatású forrásai, nem nagy
kiterjedésű és kitűnő minőségű vaslápja teszik világra szóló
természeti nevezetességgé, gyilkos gázo kat: szénsavat és kén
hidrogént kilehelő s széndioxid-gázokkal telt solfatárái, bar
langjai ; a Gyilkos-, Tivisós- , s mindenekfölött a Büdös-
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barlang azok, amelyeknek a Büdös--fürdő hírnévét köszöni,
s amelyektől jövőjét, a legfényesebb jövőt várja. A telepről
keskeny bokrok, fák és sziklakkal szegélyezett hegyi út ve^
zet az 10 5 3 méter magasságban levő barlanghoz; az út
mellett itt-ott sírkövek fehérlenek, amelyek alatt a barlang
áldozatai alusszák örök álmukat.
E szerencsétlenek közül többen az igazság, mások a
zsarnokság sujtoló keze elől, sokan a szégyen vagy az élet
elviselhetetlen terhének nyomása alatt kerestek és találtak itt
menedéket. Hányan vannak, kik a helynek veszélyes voltát
nem ismervén, mire sem vigyázva léptek a barlangba, s
halálukkal adóztak ?
Közeledvén a barlanghoz, megcsap bennünket a kiáramló
kénhidrogén szaga; közelebb jutván, a szag mind erősebbé
és erősebbé lesz; még egy fordulat, s megnyílik előttünk a
szikla-hegy, a Büdös-barlang óriási torka ásít felénk. Koszo
rús költőnk, Jókai Mór, csodálatos sziliekkel, bűbájos..ecsete
tel örökítette meg a képet gyönyörű regényében, a «Bálványos
vár »-bán. Bemutatjuk ezt olvasóinknak.
«Rengeteg őserdők közepéből tolakodik előre egy óriási
bérctömeg.; egymásra hányt düledező sziklák romhalmaza,
mintha egy bedőlt tűzhányó volna. Oldalait kiégett likacsos
surlókövek fedik, érc-salakmaradványok; m ogyoró-, gala
gonya-bokor csenevészik a . hasadékok k ö zö tt: azokon is rőt
a levél. Csak a pemétfü látszik itthon lenni, s a sirok és
romok két virága: a kövi rózsa, meg a sárga szaka. A halál
országa ez. A bérc oldalán, fenn a magasban ásít egy szikla—
odú ; félredült gúlák képezik óriás kapuját: májszinü, rozsda
veres sziklák, fekete erekkel. Hanem a barlang szája körül
sárgán van Zománcozva szikla és padm aly; mint a penész,
úgy lepi be a halványsárga nyirok az egész környéket. S a
bejárat előtt reszketni látszik a lég, mint a délibáb; a kövek
táncolni látszanak; az örökké nyitott kapu reszket és a fold
maga libeg-lobog. Itt van a pokol tornáca. Mi leheli fel azt
a haláladó léget, onnan a szikla mélyéből,, amitől még a
telette elrepülő madár is leesik? Kinek a szavára nyílt meg
ez az üreg, amibe ember ha belépett, többé vissza nem tér?»
Dante ilyennek képzelte magának a poklot, sötét bor
zalmaival.
A barlang hossza 1884-ben 14 , szélessége 2, magas
26*
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sága, ahol legmagasabb 6, ahol legalacsonyabb 2 méter
volt. A barlang oldalfalait a gázokból kiváló kénvirág-alakzatok díszítik. A barlang befelé lejtős, de a gázok felszine
vízszintes irányú. Ezen alsó gázréteg, valamint annak fel
szine, rezgése, hullámzása, áramlása a 90-es évek elejéig,
míg a barlangot szándékosan meg nem szűkítették világosan
kivehető volt.
A bejárat mögött egy kis gyermek is baj nélkül meg
állhat: a barlang fenekén pedig egy középnagyságú ember
feje fölött mintegy 2 méter magasan csapnak össze a gyil
kos gáz hullámai. A barlang alján levő kőrétegek izzadni
látszanak; a lecsepegő vizet cserépedényekben fogják fel, s
azzal szembetegek mossák szemeiket. Am i a nagy hírre ver
gődött csepegés összetételét illeti, abban szabad kénsav mel
lett alumíniumot, vasat, meszet és chlort mutattak ki.
A kénsav, mint a kénhidrogén, illetőleg a kén oxidá
ciójának terméke keletkezik.
,
A Büdös-hegy — úgy látszik — kéntermésével vonta
magára legelőbb a figyelmet. Följegyzések igazolják, hogy
itt hajdan kénbánya volt s hogy a nemzeti fejedelmek korá
ban még bányászták a ként. Torja e bányájáért mint bánya
helység sokáig képviselve volt nemzetgyűléseinken.
Jó régen tudják, hogy a Büdös-barlang és a szomszédos
barlangok mérges levegővel vannak tele. A hegy északi
oldalán a Gyilkos barlang romjai fölött elrepülő madarakat
a kiömlő gáz leszédíti; a barlang előtt a múlt század végén
egy medvét találtak, melyet a barlang gőze ölt meg.
Régen ismerik és használják a fali csepegést, úgyszin
tén a telep ásványvizeit is. A kénes savanyúvíz-források,
fortyogok mellett a gyógyulni jöttek sátrai állanak, s lovai
legelnek. Nem volt ismeretlen a régiek előtt a Büdös-bar
lang levegőjének gyógyító hatása sem. Nyáron eljöttek a
szem- és idegbetegek, kiizzasztják magukat benne s g y ó 
gyulva térnek meg övéikhez.
De hogy mi az, mi a barlang levegőjében öl és g y ó 
gyít, mi az, mi a csepegést oly hírneves szemorvossággá
teszi, micsoda alkatrészek azok, amelyek a hegyoldalán és
lábánál tombolva fölfakadó ásványvizeknek gyógyító erőt
adnak,' milyen
hatások lehetnek azok,7 amelvek
a barlangot
J
j
O
alkotó kőzet anyagát megváltoztatják s megrajzolják a szik
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lafal sárga és fehér virágait, miféle titkos erő az, amely a
barlangok gyilkos levegőjét oly csodálatos mennyiségben
termeli: ezeket a kérdéseket a régiek válasz nélkül hagyták;
ezekre a tudományos és közgazdasági tekintetben rendkívül
fontos kérdésekre csak a legújabb időben kaptuk meg a
feleletet.
Bemenve, végtagjainkat sajátságos melegség járja át,
izzadtság lepi el, pedig a barlangban rendszerint hűvösebb
van, mint künn. Addig, mig szájunk, orrunk az alsó réteg
ből kiér, bátran lélekzelhetünk ; az alsó gázrétegben azonban
csak visszatartott lélekzet mellett járhatunk, mert egy lélek—
zetnyi a gázból már öl. A gázfürdő élettani hatásánál fogva
már sok rheumatikus bajnak volt gyógyítója. Ez a barlang
olyan, mint a nyári napon felvonuló felhő, melyben benne
van a termékenyítő eső áldása, de benne van a pusztító
jégverés és a gyilkoló villám is.
A telep valamennyi kincsének, valamennyi termékének
tudományos méltatását Ilosvay Lajosnak, a budapesti mű
egyetem tudós tanárának köszönjük, ki «A torjai Büdös
barlang levegőjének chemiai és physikai vizsgálata» című
munkájában a tárgyat fáradságos előmunkálatok s még fárad
ságosabb, éveket igénybe vevő kitartó laboratoriumi munka
árán a gyakorlati értékesíthetés tökéletességeig kidolgozta.
Ilosvay vizsgálatai nyomán tudjuk, hogy a gázkeverék,
amely a barlangot kitölti, 9 5 '4 9 % széndioxidból, o '5 6 %
kénhidrogénből, o 'o i % oxigénből és 3 ’ 6 4 % nitrogénből áll.
Ilosvay meghatározta a barlangból évenként kiömlő széndi
oxid és kénhidrogén mennyiségét is.
E meghatározás szerint körülbelül 734,800 m 3 széndi
oxid és 2850 m 3 kénhidrogén ömlik ki évenként a barlang
ból. A kiömlött széndioxid súlya 1,448 ,00 0, a kénhidrogéné
4340 kgr.-ra rúg. Bischof szerint Andernach mellett, a
laachi tó közelében levő forrásokból évenkint mintegy 250,000
kgr. széndioxid ömlik ki; tehát csak hatodrésze annak, amit
a torjai barlang szolgáltat.
A széndioxidot termelő helyek között világhíre van a
nápolyi Kutya-barlangnak. Ilosvay érdeme, hogy most már
tisztában vagyunk az iránt, hogy a Büdös-barlang a Kutya
barlangot úgy gázainak összetételénél, mint terjedelménél
fogva sokszorosan fölülmúlja. A Büdös-hegyi barlangok
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gáza a széndioxidból mintegy 2 4 —; 34 % -k al többet tartal
maz, mint a Kutya-barlangé. El fog jönni az idő, midőn
Jáva méregvölgye, Island forró iszapot hányó geysirei, Baku
örök tüze, Itália tüzes lávát ontó vulkánjai mellett, mint
ezekkel egyenlő rangú természeti ritkaság, a Büdös-barlang
is helyet foglal minden müveit nemzet geográfiai tan
könyveiben !
A Hargita-hegység déli részén emelkedik az 1 1 4 0
méter magas Büdös-hegy. Ennek a hegynek egyik nyúlvá
nyán — 10 0 méterrel a Büdös-barlang alatt —• terül el a
Sósmező nevű fensík; nevezetessége, hogy forrás forrás
mellett buzog fel rajta.
A források közül a «Fidelis-forrás» vize kitűnő sós
savanyúvíz, a «Károly-forrás»-é vasas savanyúvíz, a «timsós-forrás»-é timsós vasgálicos víz, a «felső timsós» forrás
vize, a «szemvíz»-é, a «várpad-forrás»-é és a «várpad alatt
levő forrás »-é kiváló vasas vizek. A források közül az
egyiket «hammas»-nak is nevezik sötétszürke színétől; alább
a Zsombor-patak közelében előtörő források egyikét «vallató»7
nak jéghidegsége miatt.
A források közül egyik-másikból olyan erővel tódul ki
a széndioxidgáz, hogyha az ember a forrás fölé hajlik,
rögtön elkábul.
«Ha más országban volnának e gyógyító-erejű csodaforrások» — mondja Jókai — «búcsujáró kápolna volna
mindenik mellé építve egyfelől, részvénytársaság vendégfoga
dója a másik felöl.»
A Büdössel átellenben fekvő hegv-kúpon pedig a
romjaiban is bámulatra méltó Bálványosvár , ' az Aporok ősi
sasfészke tűnik szemünkbe. A falutól a Bálványosvár aljáig
12 kilométer a távolság.
Bálványosvár 10 29 méter magas, kúpalakú sziklahegyen
épült; ma majdnem hozzáférhetetlen, réges-régen bevehetet
len. Az ősi vallás híveinek ez volt menedékhelye : itt lobo
gott fel utoljára a tűz, melyet székely őseink a Hadisten
tiszteletére emelt oltáron gyújtottak. A vártetőről beláthatjuk
fel Szekelvországot.
or. Hankó Viinw%
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A kelet népei, ha boldogságról álmodnak, tiszta vizű
folyó, patak mellé képzelik magukat és legszebb dalaik
források vízéről zengenek.
A honfoglaló magyarokra nézve ellenállhatatlan vonzó
ereje volt a négy folyó országának, amelynek fekete a földje,
zöld selyemnél zöldebb és puhább a füve, kimondhatatlan
jó ízű, üdítő és édes a vize. Árpád népei, leszállván a Kár
pátok hegyeiről, a folyók mentén telepedtek le ; többnyire
itt építették fel városaikat is, ahol az ember- és állat-élet
főfeltételét, az egészséges ivóvizet kinálva-kinálja a tovasiető
folyó vize.
Az elevenen mozgó folyók vize kielégítő ivóvizet szol
gáltattak addig, míg partvidékét s vizét előrelátó gondosság
gal megóvták a beszennveződéstől; mindenesetre kielégítőb
bét és jobbat, mint azok a felszínes vizű kutak, melyek sok
magyar városban kizárólagos vízforrások.
Az egészséges élet feltételeit ma sokkal jobban ismerik,
mint annak előtte az emberek. Ma mindenki tudja, hogy a
közegészségnek legfundamentálisabb kelléke a jó víz. Ma
már nem elégszünk meg a folyóvízzel, vagy felszínes kútvízzel. Jobb vizet keresünk; ha azt a föld felszínén meg
nem találjuk, utána kutatunk a föld gyomrában.
A vízszerzésnek legideálisabb módja az, mely a hegyi
források üde kristályvizét használja fel a várost ellátó víz
müvek táplálására. Ez az üde kristályvíz azonban ott kering
lenn, az alsó talajrétegek között is ; ha ezt a talajvizet fel
szállítjuk, ebben is épen olyan jó ivóvizet biztosítunk, mint
a forrásvízben.
Szerencsés az a város, amelynek lakói szomjuságukat a
hegyi forrás kristálytiszta hüs nedvével, a föld tiszta kebléből
származó talajvízzel, vagy a föld mélységes mélyéből előtörő
artézi kútvízzel olthatják.
Végigtekintve Magyarország városainak során, úgy talál
juk, hogy a legtöbb felszínes vizű, ásott kutakból, vagy a
város mellett elhaladó folyókból fedezi vízszükségletét. Pedig
az ilyen vizek romlanak meg legkönnyebben.
Ha a talajt — melyben a kút mélyesztve van — csa
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tornák beszüremkedő tartalma, a háztartás szennye, a szerves
anyagok rothadásának termékei tisztátalannak, ha a folyónak
lassan mozgó vízébe csatornákat vezetnek: a víz is fertőzött
lesz. Az inficiált kút- vagy folyóvíz azután ivásra használva
aláássa az egészséget, pusztító ragadós betegségekre teszi
fogékonnyá a szervezetet.
Sok járványos betegség (tífusz, kolera) az ivóvíz útján
terjed. Járvány idején ugyanis a járványos betegségek mérge
a betegről könnyen jut különösen a felszínes vizű kutak és
folyók vizébe, s innen az emberi testbe. Kívülről a testbe
hatoló s ebben szaporodó mikroszkópos élőszervezetek a
fertőző betegségek előidézői. Járvány idején helyesen tesszük,
ha az ivóvizet használat előtt felforraljuk, azután lehütjük.
Természetes, hogy a felforralt víz is tisztán és lehetőleg
zárt edényben tartandó. A gyanús víz házi szűrők (Cham
berland, Berkefeld-Nordtmeyer-féle, Delfin-szürö) alkalmazá
sával is célszerűen tisztítható. Alkalmazásuknál irányadó,
hogy könnyen kezelhetők legyenek és nagy vízszolgáltató
képességgel bírjanak.
A víz szennyezettségét, fertőzött voltát nem mindig
vesszük észre; hisz a víz kristálytiszta, szagtalan s ízében
sincs semmi idegen. Ezelőtt 35— 40 esztendővel az ilyen
vizet még tekintélyes orvosok is kitűnő víznek tartották.
Ma egyszerű módszerekkel rendelkezünk az érzékeinkkel felismerhetetlen tisztátalanságok felderítésére. Azt, hogy a víz
jó, vagy rossz, pontos chemiai vizsgálattal és mikroszkóppal
állapítják meg.
Ha a talaj szennyeződése megszűnik, a talaj s ezzel
együtt a víz is lassankint megtisztul. A megtisztulás pro
cesszusának tartamát a talaj minősége szabja meg. Ha azon
ban a szennyeződés folytonos, a fertőzés nemcsak megma
rad, hanem mind mélyebben és mélyebben hatol be a földbe;
természetes, hogy ennek következtében a mélyebb felszinü
kutak is inficiálódnak.
Magyarország húsz és egynéhány városának van kifo
gástalan vizet szolgáltató rendszeres vízvezetéke. Jupitert
illeti meg az elsőség. Városaink között a legjobb vizek
egyikét Budapesten isszuk. Szerencsés véletlen, hogy a buda
pesti vízmüvek igazgatója, ki a vizet szolgáltatja és Budapest
chemikusa, ki a vizet ellenőrzi, igazán elsőrendű szakemberek;
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az elsők közé tartoznának, akármelyik nemzet fiának szület
nek. Vízvezetékük van m ég: Fiume, A rad, Pozsony, Szom
bathely, Nagy-S^eben, Pécs, Segesvár, Győr, Sopron, Nagy
várad , Kolozsvár, Brassó, Pápa, Veszprém, Igló, Beszterce
bánya, Lőcse, Zágráb, Eger, Komárom, Sepsi-Sqent-György,
Újbánya, Selmecbánya városoknak. A felsoroltak közül csak
hetet (Pápa, Brassó, Sepsi-Szent-György, Igló, Lőcse, Vesz
prém, Fiume) táplál tiszta forrásvíz. A többinek az adott
geologiai és vízrajzi viszonyokhoz képest szűrt folyóvíz,
talajvíz, hegyi patakvíz, vagy ártézi víz (Pécs, Arad) a táp
láléka. 2 0 — 25 város (.Abrudbánya, Békés-Gyula, Bárt fa,
Debrecen, Dés, Eperjes, Kaposvár, Kolo^s, [Sósfiirdőj Kassa,
Marosvásárhely, Miskolc, Nagyenyed, Nyitra, Nagybánya ,
Szatmár, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Trencsén, Vízakna,
Zalaegerszeg, Zólyom) a legjobb úton van arra nézve, hogy
rövid idő alatt a jó vezetett víz áldásában részesüljön. Mint
egy 60 magyar város van olyan, melyben a vízszolgáltatás
a rendelkezésre álló ártézi- és mély kutak révén teljesen
kielégítő. (Debrecen, Gyula, Zilah, Szeged, Szabadka stb.)
Magyarország városainak egy részében — különösen a
felső vidéken (Eperjes, Bártfa, stb.) és az erdélyi részekben
(Maros-Vásárhely) — a modern igényeknek meg nem felelő
vízmüvekkel találkozunk. Rozoga fa- vagy agyagcsövekben
nyomul be a városba a viz; a vezeték fogyatékos részein
szennyet, tisztátalanságot visz a vízbe a fertőzött talajból a
légköri csapadékok vize. A lakosság — bár a vezetett víz
egészségi tekintetben komoly kifogás alá esik — vízvezeték
kel rendelkezvén —- felmentve érzi magát az ivóvíz-kérdés
sel való foglalkozás kötelezettsége alól. Dicséretes kivétel
Brassó város közönsége, amely midőn a szigorú chemiai
vizsgálat rendén konstatálva látta a víz nagyfokú szennye
zettségét, nem habozott a Cenkhegy mögött elvonuló Rakadóvölgy egészséges vizű forrásait bevezetni.
Annak a tífusz-epidémiának, amely az utolsó években
végigsepert Gyöngyösön, Kassán, Eperjesen, Bogarason, stb .:
a háztartás szennyével a felszínes vizű kutakba kerülő tífusz
gerjesztők voltak az okozói. Ezekben a rosszvizü városokban
s másokban évenként százan meg százan pusztúltak el az
által, hogy a nélkülhözetetlen ivóvízzel halálos betegség csi
ráit oltották be naponként testükbe.
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A z a körülmény, hogy a város közönsége vízvezetéket
létesített, még nem menti fel a városi hatóságot attól, hogy
aggódó gondossággal ne őrködjék a víztartók, gyüjtökutak,
vezetékelv tisztasága felett. Ha ez az aggódó gondoskodás
hiányzik, a vezetett víz maga is előidézheti azokat a bajo
kat, amelyeket a vízvezetés létesítésével a város közönsége
ki akart kerülni. A mondottak igazságát hirdetik azok a
tífuszesetek, amelyek egyik-másik vezetett vízzel dicsekvő
városun kban felmerültek.
A szenny, tisztátalanság, fertőző anyag nem egyszer a
szél szárnyain kerül a nyitott kutak, medencék, vezetékek
vizébe. Hetek óta tífuszjárvány dühöng a francia fővárosban.
A hatóságok eddig titokban tartották a veszedelmes járványt;
most azonban kipattant a titok, mert a párisi községtanács
falragaszokon hívta fel a lakosságot, hogy az ivóvizet hasz
nálat előtt forralja fel. A tífuszjárvány okát abban látja a
hatóság, hogy a montreaui vízvezeték rezervoirjába a leg
utóbbi viharok tífuszbacillusokat sodortak; az ezekkel fertő
zött víz a betegségnek a terjesztője.
Az idei nyár perzselő hévsége alaposan kipróbálta víz
müveink megbízhatóságát. A tapasztalás az volt, hogy víz
hiányban leginkább azok a városok szenvedtek, melyeknek
vezetékeit hegyi források táplálják. A nyári szárazságnak a
forrásokra való hatását sajnosan tapasztalták Bécs lakói is.
A lakosság Magyarország városainak egy jelentékeny
részében szüretien folyóvízzel vagy szennyezett feltalajvízzel
(Temesvár stb.) él.
A csatornázatlan városokban a háztartás szennye egyre
jobban fertőzi a talajt és talajvizet. Marosvásárhelynek, Gyula
fehérvárnak, Bajának, Érsekújvárnak, Kassának, Dévának
stb. ivásra leghasználtabb vizeit vizsgálva, azt tapasztaltam,
hogy azok rothadó szerves anyagok bomlásának termékeivel,
emberi hulladékokból származó vegyületekkel van a legna
gyobb mértékben szennyezve. Sajátságos, hogy az ivóvíz
dolgában mennyire nem kényesek az emberek. Abban a
vízben, melyet ezüst tálcán, kristályüvegben hoznak a ház
asszonyának — ha azt mikroszkóppal megvizsgálnók, —
ugyancsak sokszor találnánk emberi szervezetből eredő bacillus—fajtákat, bélférgek tojásait és álcáit, keményítö-szemecskéket, bél váladékokat, betegségeket okozó csirákat, stb. H ogy
v
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is ne találnánk, mikor a kutat az istálló vagy a lakóház
közvetetten közelében ásták, a talajvíz áramlásának iránya
ezektől a helyektől a kút felé van, a kút környezete pedig,
melyet tisztábban kellene tartani, mint a ház úrnőjének szalon
ját — szennyes, pocsolyákkal borított.
íme, a magyar városok ivóvízkészlete, vízszerzés-módjának pár vonással megfestett képe.
A szennyezett víz egészségi ártalmai jól ismeretesek.
Különösen a gyermekek szenvednek országunkban miatta.
Az Alföld temetőiben lépten-nyomon kicsiny sirok dom
borulnak. (A Magyarországon elhaltak 50‘4 % -a 5 évet meg
nem haladó gyermek.) Gyomorbetegségben halt meg a sze
gény, — mondja a szülő. A rossz ivóvíz-okozta bélbaj népe
sítette meg ezekkel az apró sírhantokkal a temetőt, —
mondja az orvos. Az a baj, mi a gyermekeket korai sírba
viszi, a felnőtt embert munkájában hátráltatja, szervezetét
meggyöngíti, s ellenállóságát a különböző betegségekkel
szemben csökkenti. Tífusz, kolera idején az ilyen emberek
között ugyancsak bő aratása van a halálnak. Valóban iróni
ája a sorsnak, hogy a nagy magyar Alföld tejjel-mézzel
folyó vidékein, hol — a merre a szem csak ellát — arany
kalászt ringat a szellő, aranyat érő arany szemekkel, gyötrő
szomjúságát munkája közben egy ital tiszta, friss vízzel nem
enyhítheti a gazda.
A városok ivóvízzel való ellátásának kérdése ma min
den előrehaladott államban a legfontosabb kérdések egyikét
képezi. Ahol fertőzésnek könnyen alávetett ivóvíz van hasz
nálatban, a hatóságok költséget nem kiméivé, a fertőzés
forrásaitól távol eső helyen fakadó forrás-, hegyipatak-víz, a
föld méhében feltárt talajvíz, természetes szűrőn átszűrt folyó
víz, vagy ártézi kútvíz bevezetése által segítenek a dolgon.
Németország minden 4— 5 ezer lakosú községének van
már jó vezetett ivóvize.
Az államok, hatóságok ezen gondoskodásának köszön
hetjük, hogy ma a járványos betegségek veszedelme jelenté
kenyen csökkent.
A jó . ivóvíz áldása a lakósok egészségi állapotának m egjavulásán érezteti jótékony hatását; egyik-másik városunkban
annak egészséges vízzel való ellátása után a halálozás ará
nya felére szállott alá.
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A városok ivóvíz-készletének számbavétele — s a víz
vétel alkalmával megejtett helyszíni vizsgálataim rendén bő
séges alkalom kínálkozott meggyőződnöm arról, hogy meny
nyire hiányzik minálunk az érzék a közegészségügy nagy
jelentősége iránt.
Újvidék, Ungvár, Deés, Szolnok, Torda, Lúgos, NagyBecskerek, Jászberény, Ó-Becse és egy egész sereg más város
lakói leülepedett folyóvizet isznak. Ez még nem volna nagy
baj! A folyó vize a város felett folyó szakaszában m egnyug
vással iható; megnyugvással, ha a víz nem iszapos, s a par
tokat a merítés helyén semmi sem szennyezi. A folyóvíznek
ugyanis megvan az a képessége, hogy a beléje kerülő szer
ves anyagokat, baktériumokat bizonyos útszakasz hátraha
gyása után kiküszöbölheti magából. (Rigler G. professzor
észlelete).
Az már azonban nagy baj, hogy a vizet legtöbb helyen
a város mentén azon szakaszból merítik, amelybe belefolyik
a város összes szennye, tisztátalansága, olyan helyeken merí
tik, ahol a partok bűzös szemétdombok. Épen ilyen tisztá
talan csaknem mindenütt a kutak környéke. A víz nagyfokú
szennyeződésének chemiai jeleit láttam minden esetben.
Száz ilyen példát hozhatnék fe l; a száz példa m eganynyi figyelmeztető, hogy a népet egészségügyi dolgokban
nem szabad magára hagyni, tudatlanságban tartani, hanem
ki kell oktatni, s szelíd nyomással kényszeríteni kell a jobb
nak a használatára.
A z állami gépezet tevékenysége azonban nem elég
ahhoz, hogy egy csapásra megszüntesse a bajokat. A népet
nevelni kell arra, hogy a hatóság egészségügyi intézkedéseit
természetesnek találja, szükségességét belássa.
A haladás ugyan lassú, de elvitázhatatlan. A kedvező
fordulatot az a dátum jelzi, amikor az Országos Közegész~
ségi-Egyesület megkezdette az egész országra kiterjedő áldá
sos működését, s ami ezzel csaknem összeesik, amikor a kitűnő
Chyzer Kornél a belügyminisztériumban mai helyét elfoglalta.
Nagyrészben az ő tevékenységének az eredménye, meg
a közegészségügyi mérnöki szolgálat vezetőjé-é, hogy rövid
idő alatt 50 magyar város fogja élvezni a vezetett víznek az
áldását.
Dr. Hankó Vilmos.

