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ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA 

Szerkeszti 

B U N D KÁROLY, 
a F. J . r. I., egyesületi titkár. 

1909. év, február 1. III. FÜZET. XLVIII-ik évfolyam. 

Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

Ára egy évre azok számára, kik az Or zágos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapiron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jcgygyel „reclamatio" teendő. 

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása. Budapest, Üllői-ut 25. 



Munkatársaink tájékozásául! iZggSüiXvfö 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikai csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban, kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kivánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill., 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15„-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. erdőmesterek. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K, másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget 

AZ ERDOÓR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDORENDEZESTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 



1909. FEBRUÁR 1. 

ERDÉSZETI LAPOK 
i AZ ORSZAOOS ERDÉSZETI EGYESÜLET — — 

l i L v m . É f F . KÖZLÖNYE 3-'ím-
K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 

BUND KÁROLY 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. & Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapító 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztősét? és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6. sz., II. em. 

S« A lap Irányával nem ellenkező h'rdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. «• 
, ^ T J (Telefon: 37—22.) S^-^ 
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Adatok az erdei fák nitrogén felvételéhez. 
Válasz dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur „Észrevételeire", 

írták: dr. Zemplén Géza és Roth Gyula. 

T ^ z „Erdészeti Kísérletek" 1908. évi 1—2. füzetében „Adatok 
J-\ az erdei fák nitrogénfelvételéhez" czimmel közöltük be

vezető tanulmányainkat, amelyek czéljául azt tűztük ki, 
bogy az e tárgyban Jamieson által felállított elméletet átvigyük az 
erdei fákra. Czikkünket — bár nem állítottunk fel tanulmányaink 
alapján semmiféle határozott tételt — nyilvánosság elé bocsátottuk 
annak nyilt kifejezésével, hogy a kritika hozzászólását akarjuk 
kikérni. Amint tanulmányunkban kifejtettük, czélunk elsősorban 
bizonyos áttekintés szerzése volt. Mivel pedig ez az áttekintés 
nagyon érdekes eredményt ígért, természetes, hogy a vizsgálatnak 
tovább való folytatását határoztuk el. Ebben a munkánkban pedig 
a tárgyilagos kritika igen nagy segítségünkre lehet. Elsőnek 
dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur szólt ehhez a kérdéshez az 
„Erdészeti Lapok" 1908. évi X X I I . füzetében, azt fejtegetve, hogy 
észleleteink értéktelenek és eljárásunk hibás! Fejtegetései olyan 
egyszerűek, olyan elemiek, hogy futólagos olvasásnál feltétlen 
bizonyító erejüeknek látszanak. Közelebbi bonczolgatásnál azonban 



kitűnik, hogy ellenvetései egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy 
Jamieson nézeteit megczáfolhassák. 

Elsősorban rátérünk arra a méltatlanul éles iíéletre, amelyben 
dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur Jamiesont részesiti czikké-
nek végén. 

Itt ugyanis idéz egy mondatot Jamieson első munkájából 
(E. L. 1908. évi VIII. füzet 662. lap), hol a Spergula arvensis-re 
vonatkozólag következő, szavak állanak, amelyek különben tényleg 
alkalmasak arra, hogy félremagyarázásra adjanak okot. 

„A vizsgálatok kiderítették, hogy a szőrképlet képződésének 
kezdő stádiumában, amig teljes kifejlődését el nem érte, fehérjét 
nem tartalmaz." 

Dr. K. F. tanár ur ehhez megjegyzi „... olyan élősejt, melyben 
fehérjéből álló protoplazma ne volna, nincs és nem is lehet.. . Es 
mindezek daczára azt állítja Jamieson, hogy a fiatal szőrsejtek ... 
fehérjét nem tartalmaznak ..." 

„Hogy az idézett közlemény fordítójának, valamint a szóban 
forgó tanulmány íróinak ez az elemi ellentmondás nem jutott 
eszükbe, az csodalatos ugyan, de tovább tárgyalni felesleges." 

Ezt tovább tárgyalni talán mégsem felesleges, egyszerűen 
azért, mert „a szóban forgó tanulmány íróinak" igenis feltűnt ez az 
elemi ellentmondás, de mi — ismerve Jamieson munkáit — nem arra 
következtettünk ebből, hogy ő, aki harmincz évig foglalkozott a 
növényvilággal nagyon behatóan, a növénytannak legelemibb tételei
vel nem lenne tisztában, hanem csak arra következtettünk, hogy talán 
a kifejezés nem elég szabatos, legalább nem azok szemében, akik 
nem vették maguknak azt a fáradtságot, hogy Jamieson gondolat
menetébe beleéljék magukat. 

Az inkriminált esetben arról van szó, hogy „fehérjét" kell 
kimutatni, azt a fehérjét, amit a sejt maga szerzett. Ilyen értelem
ben véve, a fiatal sejtben még tényleg nincs fehérje, mert ami 
eredetileg a plazmájában van, az nem adja a reakcziót vagy csak 
alig észrevehetően, ujat pedig nem gyűjtött még. 

Hogy tényleg igy értelmezték szerzők az inkriminált mondatot 
és feloldották igy az „elemi ellentmondást", azt szkeptikusabb 
embertársaink kedvéért be is bizonyíthatjuk. 

Annak tudatában ugyanis, hogy tényleg félre lehetne érteni 



ezeket a szavakat, ezt az „elemi ellentmondást" igy fogalmaztuk 
át (1. Erd. Kisérl. 44. old. alul): „A fiatal, fejletlen bunkó rendesen 
nem reagál vagy csak gyengén. Ebben a fejlődési fokozatban még 
nem kezdett működni és ezért még nem tartalmazhat számottevő 
fehérjét* 

Azt hiszszük, a „számottevő" kifejezés nem hagyhat kétséget 
az iránt, hogy bizonyos mennyiségű fehérjét szerzők is feltételeznek 
ezekben a sejtekben. 

Az a tény, hogy dr. K. F. tanár ur nem vette észre éppen 
ebben a kritikus és döntő mondatban az eltérő szövegezést Jamieson 
és a saját magunk fogalmazása között, „az csodálatos ugyan, de 
tovább tárgyalni felesleges". 

Ami Jostnak Jamiesonról való Ítéletét illeti (1. 1112. old. 
legalul), azt remélhetőleg még meg fogjuk hallani illetékes helyről is. 

Megjegyezzük itt, hogy dr. K. F. tanár ur szavai arra mutatnak, 
hogy a protoplazma szerkezetére és vegyi összetételére vonatkozólag 
oly nézeteket vall, melyek szakkönyveink tételeivel, valamint 
Jamiesonnak és saját magunknak számos kísérleten alapuló tény
leges tapasztalataival nem férnek össze. Hogy azonban tulajdon-
képeni tárgyunktól el ne térjünk, ezekre ezúttal nem terjeszkedünk 
ki, hanem áttérünk dr. K. F. tanár urnák czikkünkre vonatkozó 
fejtegetéseire. 

A bevezetésben emliti, hogy „észrevételeim a tanulmány 
konklúzióira nem vonatkozhatnak, mert ilyeneket a szerzők nem 
vontak le tanulmányaikból. Azok a sejtelmek vagy magánvélemények 
pedig, amelyeket benne olvashatunk, bírálat tárgyául nem tehetők." 

„Konklúziókat" mi szándékosan nem vontunk le, mert nézetünk 
szerint súlyos hibát követtünk volna el, ha bevezető tanulmányaink 
alapján örök érvényűnek hirdetett törvényeket próbáltunk volna 
felállítani. „Sejtelmeinketés magánvéleményeinket" azonban nagyon 
szívesen bocsátjuk bírálat alá és bírálat tárgyává is tehetők, mert 
ahhoz mindig szó férhet, hogy a kimondott nézet helyes ala
pokon áll-e vagy sem? 

Ilyen „magánnézetek és sejtelmek" kimondása a tudományos 
kutatásban elég gyakori és akkor szoktak élni vele, hogyha a 
vizsgálatok alkalmával tényleg megállapítható tünetek bizonyos okra 
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látszanak rámutatni, de nem elegendők ahhoz, hogy az okozati 
összefüggést kétséget kizárólag be lehessen bizonyítani. 

Az ily nézetek helyességének, valószínűségét mindaddig el kell 
ismerni, amig azokat konkrét adatokkal vagy kétséget kizáró ok
fejtéssel valaki meg nem czáfolja. 

Dr. K. F. tanár ur csak eljárásunk helyességét teszi kritika 
tárgyává, miközben ő is „magánvéleményeket és sejtelmeket" közöl, 
amelyekkel foglalkoznunk azért kell, mert gyakran homlokegyenesen 
ellenkeznek azokkal a tényekkel, amiket Jamieson is, mi is meg
lehetősen számos esetben konkrét példákon egybevágóan meg
állapítottunk. 

Áttérünk azokra a tünetekre, amelyekből mi a fehérjetartalom 
gyarapodására következtettünk és amelyeket dr. K. F. tanár ur 
teljesen más okokra vezet vissza. 

Előre bocsátjuk, hogy quantitativ természetűnek mi a magunk 
részéről nem tekintjük, nem is tekintettük soha mikrokémiai 
reakczióink eredményeit. Vegyi összetételét illetőleg még oly 
kevéssé ismert anyagnál, mintamilyen a protoplazma, vajmi elhamar
kodott lépés volna a quantitativ adatokra való következtetés egyetlen 
egy tényezőből, a szineződésből. Nagyon meg lehetünk elégedve, 
ha némi tájékoztató jelleget tulajdonithatunk a beállott szineződésnek. 

Összehasonlításokat pedig csak egy és ugyanazon a metszeten 
végeztünk, amelynek alapszövete — mikrotommal lévén vágva — 
a lehetőség határán belül egyenlő vastag, a szőrképletek pedig 
— közelfekvő okokból — mindenütt vékonyabbak, mint az alap
szövet metszete. 

Az 1101. lap I. fejezetében foglalt elemi fejtegetésekhez alig 
van mit hozzászoknunk, a „szükséges más egyéb feltételek" kifejezés 
amúgy is mutatja, hogy a felsorolás nem kimerítő, csak egy 
tétellel akarunk kissé bővebben foglalkozni. Azt mondja dr. K- F-
tanár ur „ . . . ugyanazon színnek vastagabb vagy vékonyabb rétege 
egészen más árnyalatot idéz elő". 

Ez elemi igazság, de a későbbiek érdekében kénytelenek 
vagyunk még egy-két épp oly elemi igazságra rámutatni: 

Mennél világosabb, mennél áttetszőbb a rétegek szine, annál 
vastagabbak kell hogy legyenek a rétegek, ha az árnyalatokban 
élénkebb eltérést akarunk látni. Oly áttetsző, majdnem átlátszó 



anyagnál; mint amilyen a friss hajtások és levelek sejtszövetének 
vékony metszete, még a reakczió után is, legtöbb esetben nagyon 
vastag réteg volna szükséges ahhoz, hogy feltűnőbb különbségeket 
adjon az árnyalatban. 

Továbbá, ha kizárólag csak a vastagságban keressük az eltérő 
színeződés okát, akkor fel kell tételeznünk azt, hogy az anyag 
egységnyi részében a szineződést okozó anyag (pl. a plazmában 
a fehérje) mindig azonos mennyiségben van jelen, mert amint 
megengedjük annak a lehetőségét, hogy az egyik egységben több 
színeződő anyag legyen, mint a másikban, akkor meg kell enged
nünk azt is, hogy a vékonyabb — de színeződő anyaggal bőven ellá
tott — réteg sötétebb szint adhasson, mint a vastagabb, de színeződő 
anyagban szegényebb réteg, viszont pedig egyforma vastagság 
mellett vagy éppen a vékonyabb rétegben beálló erősebb színe
ződés — egyébképen hasonló viszonyok esetén — okvetlenül arra 
mutat, hogy a szineződést okozó anyag nagyobb mennyiségben 
van jelen. 

Rá kell még mutatnunk arra is, hogy a rétegek vastagsága 
adhat ugyan eltérést az „árnyalatokban," de teljesen eltérő és 
egymással kirívó ellentétben levő színek keletkezését nem lehet 
egyszerűen a rétegeknek, különben is csekély vastagságbell különb
ségével magyarázni. 

Az árnyalatok megállapításánál, illetőleg összehasonlításánál 
pedig ügyelnünk kell arra is, hogy különösen a Miliőn és Biuret 
szineződése a fehérjeanyagok állapota szerint még egyébképen 
azonos viszonyok mellett is meglehetős nagy eltérést mutathat. 

Ezeket szem előtt kell tartanunk a reakcziók szineződésének 
megítélésénél. 

Az egyes metszeteinken beállott szineződésbeli eltéréseket 
dr. K. F. tanár ur két okra vezeti vissza. 

Elsősorban az egyes sejtnél a plazmának a korral fokozódó 
tömörségére, kapcsolatban a plazma rétegének a korral csökkenő 
vastagságával. 

Dr. K. F. tanár ur idevágó fejtegetéseit elméletieknek kell 
minősítenünk, mert a tényleg keresztülvitt vizsgálatok csak részben 
mutatnak oly tüneteket, amelyek ezzel a magyarázattal megfejthetők 
lennének, jó részük homlokegyenesen ellenkezik ezzel. Csak egy-



egy sejtsorból álló, nitrogént gyűjtő szőrképletek az erdei fáknál 
ritkák, ezért nem hozhatunk fel itt sok példát. (Jamieson egyéb 
növényeken nagyon sok esetben mutat ki ilyeneket.) 

Ha a kor dönt, illetőleg a plazmának evvel járó tömörsége, 
akkor az egykorú vagy közel egykorú — egyforma nagy — sejtek 
egyforma vagy nagyon hasonló szineződést kell, hogy mutassanak t 
Nézzük pl. a Juglans regia-t (4. tábla, felső kép). A nyélnek közel 
egyenlő nagy sejtjei oly feltűnően eltérő színeket vettek fel, hogy 
a korral azt megokolni nem lehet, mert a fejlődő szövetek 
szomszédos sejtjei között nem lehet nagyobb korkülönbség. Ugyanezt 
mutatja a Cédrus Libani és a Fagus silvatica. (Ez utóbbi csak 
csekély mértékben, ami a mik. ófelvétel reprodukczióján nem jut 
eléggé kifejezésre.) 

Ha a plazma rétegének vastagsága dönt, akkor fel kell 
tételeznünk, hogy a fehérjék (vagyis a szineződést okozó anyag) 
abszolút mennyisége a plazmában nem változik, mert különben 
beállhat a fentemiitett eset, hogy t. i. a vékony réteg — ha több 
színeződő anyagot tartalmaz — erősebb szint adhat, mint a vasta
gabb réteg, amelyben kevesebb a színeződő anyag, tehát pl. az 
idős sejt vékonyabb plazmarétege sötétebb szint adhatna, mint 
a középkorú; teljességgel eltekintve attól, hogy a sejtnedvben is 
lehet fehérje. Egyforma nagyságú és hasonló koru sejteknek 
egyenlően kellene szineződniök, éppen azért eltérő színeződés — 
amilyen a fenti példáknál is beállott — nem enged más következ
tetést, mint azt, hogy a fehérjék mennyisége változó az egykorú, 
egyenlő nagy és egyenlő vastag falu sejtekben is. 

Dr. K. F. tanár ur azt a nézetét, hogy egyébképen egyforma 
viszonyok között levő sejtek közül az idősebbeknek kell jobban 
adniok a reakcziót, saját magunk megfigyeléseivel igazolja 
(1. 1102—3. old.). Ezt azonban csak ugy érhette el, hogy szavain
kat csonkán idézi. 

Az 1103. lapon a következőket idézi munkánkból: „A fiatal, 
fejletlen bunkó rendesen nem reagál vagy csak gyengén." 

„Fejlettségének javakorában legélesebb a reakczló." 
„A fejlettség ezen fokán tul a legfelső részek már gyengébben: 

vagy sehogy sem reagálnak." 



Ennek az idézetnek első mondata előtt közvetlenül mi a 
következőket mondjuk: (E. K. 44. 1.): 

,,A nitrogénfelvétel mellett bizonyít a bunkók életműködése, 
amit Jamieson is leirt és magunk is megfigyeltünk." 

A most következő és az idézetbe is felvett mondat után 
ismét hangsúlyozzuk az életműködést ezekkel a szavakkal: „Ebben 
a fejlődési fokozatban még nem kezdett működni és ezért még 
nem tartalmazhat számottevő fehérjét." 

Ez a két mondat hiányzik az idézetből, pedig talán felesleges 
is rámutatni arra, hogy nem a korban, hanem kifejezetten az 
„életműködésben", illetőleg annak eredményében keressük a reakczió 
okozóját. 

Ha az életműködést illetőleg annak eredményét veszszük a 
reakczió alapjául, ez annyit jelent, hogy az egyforma működést 
kifejtő sejteknek analóg színezést kell adniok, a színnek árnyalata 
azonban változhatik egyenlő nagyságú és egyenlő koru sejteknél 
is aszerint, amint a működés foka előrehaladottabb vagy kevésbbé 
előrehaladott stádiumban van, t. i. hol erősebb, hol gyengébb 
lesz, viszont azonban egykorú és egyforma nagy sejtek — ha 
működésük más és más — teljesen eltérő reakczlót is adnak, amint 
ezt fentebb emiitett és még alább felsorolandó példáink Jamieson 
adataival egybevágóan mutatják. 

Egynéhány ténylegesen keresztülvitt kísérlet különben meg 
fogja győzni Dr. K. F. tanár urat, hogy nem lehet csak egysze
rűen a korral, illetőleg a plazma tömörségével magyarázni az 
egyes sejtek szineződését, mert „ezek a különben előrelátható 
tények11 számos esetben nem fognak bekövetkezni, ami őt is arra 
fogja kényszeríteni, hogy egyébképen tetszetős magyarázata helyett 
mást keressen. 

Dr. K. F. tanár ur ezután röviden rámutat arra, hogy micsoda 
eljárás adhatna pontos eredményt: 

„Tisztán látható tehát ezekből az összefüggésekből, hogy 
minden idevonatkozó szabály betartásával is, csak teljesen egyenlő 
koru, illetve fejlődöttségü sejteket lehet ezen eljárás segítségével 
összehasonlítani, minden más esetben az eredmény téves." 

Itt elsősorban határozott kifejezésre volna szükség, mert „kor" 
és „fejlődöttség" nem azonos fogalmak. A szerves világ számta-



lan példát mutat arra, hogy teljesen egykorú szervek vagy azok 
egyes részei ugyanazon fajnál és hasonló külső viszonyok között 
is eltérő „fejlődöttségüek". De mindamellett szivesen követjük 
ezt az eljárást, ha dr. K. F. tanár ur lesz szives felvilágosítani, 
hogy miképen kell a fejlődő szövetben levő egyes sejtek korát, 
illetőleg fejlődöttségét pontosan és kétséget kizáró módon meg
állapítani. Mi szivesen fogadjuk az oktatást, sőt ilyen pontokon 
kérjük azt. Ilyen pontokon, ahol tankönyveink tudománya elfogy, 
nem pedig oly elemi dolgokban, amelyekről bármely kézi 
könyv futólagos átolvasása is eléggé, tájékoztat. Mi ugyanis 
lehetetlenségnek tartjuk azt, hogy a fejlődő szövet minden egyes 
sejtjének korát pontosan meg lehessen határozni és addig, amig 
biztos útmutatást nem nyerünk, nem fogadjuk el a kétséges „kort" 
biztos következtetések alapjául. A magunk részéről megelégszünk 
azzal, hogy méréssel és szembecsléssel ítéljük meg a sejtek 
fejlettségét és feltételezzük azt, hogy a fejlődő szövetben egymás 
közvetlen közelében fekvő sejtek közel egykorúak és hogy — 
bizonyos kivételekkel — a szövettest külső szélén fekvő sejtek 
fiatalabbak, mint a közepe felé esők. 

Az 1104. lapon levő 2. fejezetben dr. K. F. tanár ur tárgyalja 
a második okot, amelynek ő a szőrképletekben beállott szinező
dést tulajdonítja. Ez az ok volna metszeteink legnagyobb részé
nél érvényben, mert többnyire sok sejtüek. Ez ugyanis nem egyéb, 
mint a színeződő réteg, illetőleg sejtsorok vastagsága, hogy t. i. 
mennél vastagabb a színeződő réteg, annál erősebb a szín árnya
lata. Ezt a tételt az ablaküvegek tanulságos kis példájával meg 
is világítja. 

Itt ismét hozzá kell tennünk, hogy ennek a magyarázatnak 
előzetes feltétele, hogy a rétegek anyagának összetétele egyenlő 
legyen, illetőleg a szineződést okozó anyagok mennyisége azonos 
maradjon, mert különben könnyen megesik, hogy a színeződő 
anyag tömegesebb jelenléte a vékonyabb rétegben sötétebb szint 
idéz elő, mint amilyent a színeződő anyagban szegényebb réte
gek nagyobb vastagsága okozhat. 

Igy pl. ha szép egyforma, halványpiros ablaküveget 
rakunk egymás mellé, természetes, hogy az üvegek számával 
egyre apad az áttetszőség és nő a szin árnyalata, ha azorlban 



véletlenül már másodiknak egy sötétpiros szinü üveget teszünk 
közbe, akkor ugyancsak hirtelen változik a hatás is és két üveglap 
is csak annyi világosságot bocsát át és oly sötét árnyalatot ad, 
mint előbbiekből pl. tiz. 

Nézeteinek fejtegetésében rámutat dr. K. F. tanár ur arra, 
hogy a bunkós szőrök nyelében természetszerűen világosabb 
szineződésnek kellett beállania, mert hiszen ott kevesebb a sejtsor, 
tehát vékonyabb a réteg, éppen ugy a fej széle felé világosabb
nak kell lennie a szineződésnek. Ez utóbbi tétel igazolására 
rámutat a Robinia Pseudacacia rajzára. 

Itt kissé tévedett dr. K. F. tanár ur, mert nem a Robinia Pseuda-
cacia-ra, hanem a hispida-ra kellett volna rámutatnia. Ennek 
szineződése — legalább a bunkó fejében és nyelében — tényleg 
elég szép bizonyítékát nyújtja Dr. K. F. tanár ur nézeteinek. 
Az alapszövet azonban már ellene szól! 

A Pseudacacia mást mutat. Ha ugyanis a gömb alakú fejnek 
szélei a réteg vékonyodása miatt világosabb szint kell, hogy 
mutassanak, akkor ennek fokozatos átmenettel kell történnie, mert 
a fej elég közel áll a gömb idomhoz. A szóban forgó képen 
pedig hirtelen az átmenet, egyszerűen azért, mert a plazmolizis 
tömöritette a plazmát a fej közepe táján; a világos sárgás részek 
a plazmától megfosztott sejtfalakat mutatják. Éppen ez a praepa-
rátum nagyon szépen mutatta ezeket a tüneteket, mert a bunkó 
kicsisége és áttetsző volta erős nagyítást engedett meg. (Az eredeti 
rajz kb. 1000-szeres nagyitást mutat.) 

Térjünk vissza az előbbire. Dr. K. F. tanár ur azt állítja, hogy 
„a szerzők által megvizsgált bunkós szőrök mind Ilyenek", hogy 
t. i. az erősebb szineződést adó rész egyúttal vastagabb is. Ez 
tévedés, mert van ott más alak is nem egy esetben. Csak a „bunkós 
szőröket" illetőleg áll ez és ezeket illetőleg néhány esetben a való
színűség látszatával is bírnak dr. K. F. tanár ur nézetei. 

De hiszen nemcsak „bunkós szőrök"-ből állanak a nitrogént 
gyűjtő szervek. Az erdei fáknál igaz, gyakori ez az alak, azért 
mondtuk ezt „tipikusnak". De Jamieson egyéb növényeken 
nagyon sok esetben csak egyszerű tagolt szőrt talált, amelynek 
vastagsága egész hosszában ugyanaz, de sőt akárhány esetben : a 
felső, legélénkebben színeződő rész volt a legvékonyabb. V\ 



De nemcsak az egyszerű szőröknél, a bunkós szőröknél is 
teljességgel ráczáfolnak a tények dr. K. F. tanár ur állításaira 
(1104. old.): „Ilyen körülmények között tehát, ha ugyanazon 
reagenst használjuk Is, az egyenlőtlenül vastag tömegekben feltét
lenül más szineződést kell kapnunk. Más lesz a levélszövetekt 

más a szőr nyelének, más a bunkó testének sztneződése. fia a 
metszet igen vékony volt és a szőr nyele egy sejtsorból állott, 
akkor ezekben a leggyengébb a színeződés, ellenben legerősebb 
lesz a színeződés a bunkóban. Ha a metszet vastag és a szőr 
nyele egy sejtsorból áll, akkor leggyengébb a színeződés a nyélben 
és a vastagság szerint élénkebb a levél szöveteiben, illetve a 
bunkó fejében. Sőt a bunkó fejének magának a szineződése is 
kell, hogy változzék. A széle felé, hol vékonyabb a teste, világo
sabb lesz, a közepe felé . . . . a legsötétebb szint fogja mutatni'. 

Nézzük meg csak képeinket: 
Az Acer platanoides-nek dr. K. F. tanár ur fenti nézetei 

szerint a gömbalaku fej közepén kellene adnia a legsötétebb 
szint és a legvilágosabbat a szélén és a nyélben. A tények mást 
mutatnak. 

Az Aesculus feje ismét gömbalaku, közepén kellene lennie 
a legerősebb színnek. Ismét nem ugy van, sőt valamennyi azt a 
feltűnő jelenséget mutatja, hogy a széle felé sötétebb a szin, a 
harmadik (balról) és a jobb oldalon alig látszó bunkó feltűnően 
sötétebb a szélén. 

A Carpinus termésének buzogányalaku képlete a jobb 
szélén ugyan világosabb, de a bal szélén sötétebb. Éppen ezen 
a metszeten nagyon feltűnő, hogy a bunkó, bár legnagyobb 
átmérője nem éri el teljesen a 0'03 mm.-t, rikitó éles ellentétet 
mutat az alatta levő szövettel szemben, amelynek vastagsága 
kétszer annyi. Mire vezessük vissza ezt a feltűnő ellentétet? 
A plazmamennyiségre? Hiszen van az alapszövetben kisebb sejt 
is, nagyobb sejt is, mint a bunkóban, a plazma bennök van, de 
nem színeződött egyáltalán. A korra? Hisz a fejlődő termés
nek itt lerajzolt sejtjei között nem lehet számottevő különbség. 
A rétegek vastagságára? Hiszen az erősen festődő réteg csak 
félannyi, mint a színtelen! 

Nem akarjuk összes képeinket végigtárgyalni itt, hisz elég 



részletes leirást adtunk hozzájuk, csak egy pár nagyon feltűnő 
esetet emelünk még ki. 

A Robinia Pseudacacia-nál a fej sötétebb, tényleg tehát a 
legvastagabb része a bunkónak. De vájjon miért nem festődött 
az éppen ugy kezelt alapszövet, hisz az itt is körülbelül kétszer 
olyan vastag, mint a bunkó? Sejtjei körülbelül épp oly nagyok. 

Mivel lehet megmagyarázni a Sorbus aucuparia feltűnő szine-
ződését? Az uborkaalaku képletek vastagsága végig közel egy
forma, sejtjeik nagysága sem mutat lényegesebb eltérést, mégis 
éles különbséget mutat a szerv két része, nem árnyalatban, 
hanem színben! Az alapszövet itt is vastagabb, de reakcziót alig 
adott. 

A Zelkowa-nál a szőrképletek vékony nyele és feje élénkeb
ben mutatja a fehérje reakczióját, mint az ennél vastagabb alap
szövet. Nagyon érdekesek itt a fiatal, apróbb bunkók, melyek 
fejei — majdnem egyforma vastagság mellett — különféle szine
ződést adnak és éles ellentétben állanak a középső nagyobb 
bunkó jóval vastagabb alsó sejtjének színével, mely éppen ez 
esetben nagyon sok plazmát tartalmazott és remekül mutatta a 
plazma szemcsésnek látszó szerkezetét. 

A Ribes Grossularia egyik apró bunkójának vékony nyele 
sokkal erősebb színezést mutat, mint a másiknak jóval vastagabb 
nyele vagy az ennél is vastagabb alapszövet. Mi ennek az oka? 
A sejtek nagysága? A kor? A rétegek vastagsága? 

A Viburnum Opulus feltűnő szineződésének okát hol keres
sük? A buzogányszerü képletek nyelének két-két, körülbelül egy
forma nagy sejtje mind a három képleten eltérő szint mutat. 
A többi sejtek sokféle szineződést mutatnak, de nem tartják be 
dr. K. F. tanár ur szabályait. Az egyik képlet éppen a csúcsban 
és az aljában mutatja a legerősebb szint, ott, ahol a réteg a leg
vékonyabb! Miért nem szineződött az alapszövet, melynek sejtjei 
jórészt nagyobbak és a rétege vastagabb ? 

Az Abies alba nitrogént gyűjtői csak egy sejtsorból állanak, 
az alapszövet jóval vastagabb. Dr. K. F. tanár ur szavai szerint, 
„ha a metszet vastag és a szőr nyele egy sejtsorból áll, akkor 
leggyengébb a színeződés a nyélben és vastagság szerint élénkebb1 

a levél szöveteiben". Éppen az ellenkezője állott be ennek, mert 



az egy sejtsorból álló szőrképlet színeződött legjobban és pedig 
ugyancsak eltérő „árnyalattal" a nálánál vastagabb alapszövettel 
szemben. 

Ezek pedig nem egyedül álló esetek, metszeteink — amelyek 
száma 2000 körül járt — nagyon sok esetben mutatták ugyan
ezeket a jelenségeket uj és uj változatokban. 

Ahhoz az elemi igazsághoz, hogy vastagabb rétegek sötétebb 
szint adnak, szó nem fér. De a fenti példák mutatják, hogy evvel 
nem lehet megmagyarázni a metszeteinken beállott szineződéseket. 
Mert — újra kiemeljük — először is feltétlenül döntő bizonyságunak 
ezt a tételt csak akkor lehet elfogadni, ha az egyes sejtben foglalt 
plazma színeződő anyagát, a fehérjét, egyforma mennyiségben 
tartjuk jelenlevőnek. Másodszor pedig a rétegvastagsággal való 
magyarázat csak kevés esetben elégíthet ki, mert közelebbi vizs
gálatnál nagyon sürün bukkanunk olyan jelenségekre, amelyeket 
ezzel már nem tudunk megmagyarázni, sőt amelyek homlok
egyenest ellene szólnak ennek a magyarázatnak. Hiszen nemcsak 
bizonyos színek különböző árnyalatairól van szó, hanem nagyon 
gyakran egymástól teljesen eltérő, kirívó ellentéteket képező színek
ről, amelyek létrejöttét a vastagságban csak kevéssé változó réte
gekkel nem lehet megokolni és nagyon gyakran éppen a vékony 
réteg adja a sötét szint, a vastag pedig alig változik. Éppen 
ezért kénytelenek voltunk a dr. K. F. tanár ur által hangoztatott, 
egyébképen közelfekvő magyarázatot, amely vizsgálataink alatt 
köztünk is gyakran szóba került, elejteni és elfogadni Jamieson 
magyarázatát, amely a fenti feltűnő jelenségeket nagyon egyszerűen 
fejti meg. 

Térjünk át dr. K. F. tanár ur „Első következtetés"-ére. 

Dr. K. F. tanár ur itt feltételezi, hogy valami „mértékegy
ségre" akartuk észleleteinket visszavinni, illetőleg ezt kellett volna 
tennünk; későbben pedig azt állítja, hogy „az adatokat nem lehet 
komoly, sőt quantitativ mérés természetével biró összehasonlításra 
felhasználni". 

Sem az egyiket, sem a másikat megtenni nem akartuk, sem 
pedig „hasonló viszonyok között levő sejtek vagy szöveti metsze
tek, illetve sejthalmazok fehérjetartalmát" nem akartuk — mikro-
kémiai uton - - meghatározni, egyszerűen azért, mert a magunk 



szerény véleménye szerint jelenleg ilyen célokról még csak 
beszélnünk sem lehet. 

Mindaddig, amig legalább némi behatóbb és biztosabb tájé
kozódásunk a protoplazma szerkezetéről és vegyi alkotó
részeiről nincsen, addig sem bizonyos mértékegységre nem lehet 
visszavinni a fentebb emiitett adatokat, sem pedig a sejtek fehérje
tartalmát (mikrokémiai reakcziók utján !) nem lehet meghatározni, 
ennélfogva az adatokat nem is lehet quantitativ összehasonlítá
sokra, hanem csak tájékoztatásra felhasználni. 

Eddigi munkánknak célját mi világosan jeleztük: t. i. rá 
akartunk mutatni arra, hogy az erdei fák és cserjék nagyobb 
sorozatán végzett mikrokémiai vizsgálataink igazolni látszanak 
Jamiesonnak azt a feltevését, hogy a növények bizonyos szervei, 
illetőleg sejtjei — a növények egyéb szöveteitől eltérőleg— olyan 
életműködést fejtenek ki, amelynek nyomán a fehérje a sejtek
ben felgyarapodik. Igazolni látszanak azért, mert egyéb elfogad
ható magyarázatot a reakcziók alkalmával fellépő, feltűnően külön
böző szineződésekre nem tudtunk találni és nem tudunk dr. K. F. 
tanár ur nézeteiben sem találni. 

Hogy ez a munka azonos-e a fehérjetartalomnak meghatáro
zásával és quantitativ méréssel, azon talán lehetne vitatkozni, de 
a magunk nézete szerint nagyon messze esik még attól. 

Nem találtunk határozott útmutatást dr. K. F. tanár ur 
szavaiban, hogy milyen eljárást kellett volna követnünk; ezen 
szavai: „az összehasonlítás más alapon, különféle koru, különféle 
nagyságú sejtekkel, különféle vastagságú és különféle sejtmennyi
ségekből álló szövetekkel, ezen módszer mellett teljesen hibás 
eredményre . . . vezetett is", arra mutatnak, hogy dr. K. F. tanár 
ur ugyanazon az alapon való összehasonlítást, teljes egykorú és 
egyforma nagyságú sejteket, egyforma vastagságú és egyenlő 
számú sejtekből álló szöveteket követel a mikrokémiai vizsgá
latokhoz. 

Ez a követelmény nagyon szépen hangzik, a keresztülvitelt 
azonban — kellő preczlzltással — a magunk részéről teljességgel 
lehetetlenségnek tartjuk és azért élénk érdeklődéssel várjuk, hogy 
vájjon sikerül-e dr. K. F. tanár urnák ezen az alapon valaha 
eredményeket felmutatnia. 



A kritika fenti részéhez csak az a szerény megjegyzésünk 
van, hogy dr. K. F. tanár ur vizsgálatainkról csak annyit tudott, 
hogy azokat áttekintést szerző, bevezető munkának mondjuk mi 
magunk; munkálataink czélját — 1. saját szavait az 1105. oldal 
alján és 1106. oldal kezdetén— nem ismerte. Mivel pedig a czél 
ismerete nélkül bírálatot nem lehet mondani, egyszerűen ránk 
oktrojált egy czélt, még hozzá olyant, amely — legalább egyelőre — 
a lehetőség határán messze tul esik, és ennek alapján Ítélkezett! 

Térjünk át a II. részre, amelyben dr. K. F. tanár ur vegyi 
elemzéseinket teszi bírálat tárgyáva. Itt azt a hibát követtük el 
nézete szerint, hogy nem vettünk csupa fiziológiai egységet vizs
gálat alá és határozott utasítást is ad, miképen kell ilyen vizsgá
latnál eljárni. Azt mondja ugyanis a 1107. lapon: „Felfogásom 
szerint, jogosan bizonyító erővel összehasonlítást csak fiziológiai 
egységek között tehetünk. Ilyen fiziológiai egység a teljes indivi
duum, t. i. az egész növény, vagy az egységnyi nagyságra és 
egységnyi tulajdonságra redukált sejt". 

Kiváló örömünkre szolgál, hogy ilyen határozott, egyszerű 
és világos útmutatást kaptunk. Azonnal követjük is. 

Kezdjük a „teljes individuum"-on, t. i. az egész növényen! 
Ne feledjük, hogy erdei fákról van szó, mert hiszen kifejezetten 
csak ezeket vettük mi vizsgálat alá. Itt már van némi fennakadás! 
Milyen korban vegyük vizsgálat alá a fákat? Azt hiszszük, hogy 
a java fejlődést meg kell várnunk, legalább a termőképességet, 
mert hiszen nagyon merész feltevés volna az az állítás, hogy az 
egy-két éves csemete adatai meg fognak egyezni a 60—80 éves fa 
adataival. Továbbá milyen időszakban vegyük vizsgálat alá? 
Virágzáskor vájjon ugyanaz-e a nitrogéntartalom, mint az érett 
termésekkel együtt? De mindezek felett megegyezésre lehet jutni 
és ezek után kezdjük a vizsgálatot. 

Természetes, hogy a fákat gyökerestül kell kiemelnünk, még 
pedig ugy, hogy a legfinomabb hajszálgyökereknek is birtokába 
jussunk (azok is az individuumhoz tartoznak); azután a kérgükön 
levő zuzmóktól és moháktól, a kéregrepedésekben levő petéktől, 
álcáktól stb. gondosan meg kell őket tisztitanunk, mert hisz ezek 
már nem tartoznak a „fiziológiai egységhez", a nitrogén tartal
mát ellenben lényegesen megváltoztathatják! Es ha mindezt meg-



tettük, ha lehetővé tettük a lehetetlent, mit értünk el vele? 
Azt, hogy megtudtuk, hogy pl. egy 60 éves kocsános tölgy bizo
nyos napon x°/0 nitrogént tartalmazott. 

Többet mondana ez az adat, mint a mienk, hogy ugyan
ennek a fának a levelében bizonyos napon y°/o nitrogén volt? 

Szerény nézetünk szerint nem, sőt a mi adatunkból legalább 
azt tudjuk meg, hogy a tölgyfának bizonyos meghatározott szerve 
tartalmazott a vizsgálat idején y°/0 nitrogént és ha majd számos 
ilyen vizsgálattal rendelkezünk, némi útmutatásunk lesz, hogy 
mikép hullámzik annak a bizonyos szervnek nitrogéntartalma, 
de az egész fáról nyert adat — eltekintve a keresztülvitel teljes 
lehetetlenségétől — abszolúte semmi következtetésre nem jogosítana 
fel aziránt, hogy a tálált nitrogén hol volt a fában. 

Ha az első ajánlott mód nem adott sikert, próbáljuk meg a 
másikat: az egységnyi nagyságra és egységnyi tulajdonságra 
redukált sejtet. 

Vájjon mi lehet ez? Hol találjuk meg ezt abban a 50 éves 
tölgyfában ? Gyökér, törzs, ágak, levelek, virágok vagy melyik 
részében? Itt ismét útbaigazítást kell kérnünk dr. K. F. tanár 
úrtól, mert erről a sejtről tankönyveinkben nem találtunk adatot, 
de még Jamieson is cserben hagyott itt. Képzelni ugyan tudunk 
ilyent, sőt talán szabad ezt összehasonlitanunk a matematikusok 
elméleti pontjával, amely „van — de nincs". De nem tudjuk, 
hogy helyesen képzeljük-e és nem tudjuk, hogy a képzelt sejte
ket miképen tegyük a Kjeldahlba? Szerény meggyőződésünk 
szerint a matézis ugyan dolgozhatik ismeretlen és képzelt fogal
makkal, de a fák életének kutatója nem, mert mi éppen azokat 
a_ jelenségeket fürkészszük, amiket a természet ténylegesen meglevő 
tárgyal mutatnak, illetőleg rejtenek. 

Azért mindaddig, amig legalább egyetlenegy esetben nem 
látjuk valamely erdei fa egységnyi ncgyscgra és egységnyi tulaj
donságra redukált sejtjének vegyclemzését, illetőleg annak ered
ményeit, az ezen az alapon ^végzendő- nitrogénmeghatározásokat 
ismét csak teljes lehetetlenségnek kell mondanunk. 

Amig tehát dr. K. F. tanár ur a mi magunk szerény eljárása 
helyett csak olyanokat tud ajánlani, amiket még csak elkezdeni 

sem lehet, addig engedje meg, hogy a magunk eljárását — amely-



nek fogyatékosságaival magunk is tisztában vagyunk - mégis 
csak megbízhatóbbnak tartsuk. Ha jobbat tud ajánlani, szivesen 
követjük! 

Mi különben a „fiziológiai egységet" ugy értelmezzük, hogy 
fiziológiai egységnek lehet tekinteni egy-egy szervet, amelynek 
élethivatása egy és ugyanaz. Igy pl. a levél, a virág, egy-egy 
ág stb. és erre alapítottuk vizsgálatainkat. 

Ami dr. K. F. tanár urnák az elemzések adatai iránt az 
1107., 1108. és 1109. lapon tett megjegyzéseit illeti, azokat csak 
röviden kívánjuk érinteni éppen, mivel részünkről csak elkezdett, 
de még be nem fejezett munkáról van szó és mivel az az eljárás, 
amit dr. K. F. tanár ur ajánlott, még csak hasonló értékű ada
tokat sem szolgáltatna. 

Nagyon fölkeltette azonban itt a mi érdeklődésünket egy 
újfajta sejt, amelyet dr. K. F. tanár ur röviden felemiit, t. i. 
„a vastagfalu, edényekben bővelkedő súlyos sejt, amely azonkívül 
(jelen példában éppen) plazmában különben is szegény". (1107'. lap, 
alulról 7. sor.) 

Élénk érdeklődéssel várjuk ezeknek az edényekben bővelkedő 
sejteknek részletesebb leírását, mert ezekről ismét sem szakköny
veink, sem Jamieson nem adtak felvilágosítást. 

A többi fejtegetés oda irányul, hogy vastagfalu sejtekből álló 
szövetekben kevés a protoplazma, tehát kevés a nitrogén; vékony
falu sejtekben sok a plazma, tehát sok a nitrogén. A plazma
mennyiség és a nitrogéntartalom ezek szerint egymással egyenes, 
a sejtfalvastagsággal pedig fordított arányban volna. 

Ha kizárólag a plazmamennyiség volna tényleg döntő, az 
mint többször említettük, nemcsak a plazma fehérjetartalmának 
egyformaságát követelné, hanem akkor minden egyes esetben 
több plazma több fehérjét kellene hogy mutasson, pedig ez a 
mikrokémiai reakciók fent tárgyalt adataival ellenkezik. Más 
magyarázatot kell tehát keresnünk. Ezt pedig megkapjuk a fehérje
tartalom változásában és akkor magyarázatot találunk arra is, 
hogy miért találhatunk tényleg sok esetben, összefüggést a sejt
alakulás (falvastagság) és ezzel a plazmatömeg és a nitrogén 
tartalom °/o-a között. Ez a tény tudomásunk szerint nem uj 
és különben Jamieson elméletével nagyon szépen összeegyez-



tethető. Azok a sejtek ugyanis, amelyek a fehérjeforgalomban 
közreműködnek vagy később fognak közreműködni, olyan ala
kot vesznek fel, hogy lehetőleg bő helyük legyen a fehérje 
beraktározására és viszont könnyű legyen annak sejtről-sejtre való 
tovaszállitása. Ezeknek ürege nagy, sejtfalai vékonyak. Azok a 
a sejtek, amelyek helyzetűk miatt nem fognak élénkebb szerepet 
játszani a fehérje forgalmában, azok átalakulnak egyéb czéloknak 
megfelelően, a fehérje raktározására szolgáló plazma kisebb lesz. 

Evvel a feltevéssel megmagyarázható, hogy miért találunk 
sok esetben — de korántsem mindig — közvetlen és arányos 
összefüggést a nitrogéntartalom fés a plazma tömege, illetőleg 
falvastagság között, de megmagyarázhatók az ellenkező esetek is, 
holott dr. K. F. tanár ur feltevése csak az első lehetőséget fejti 
meg, de a másodikat nem. 

Az 1109. lapon dr. K. F. tanár ur nitrogén °/o-ainkat a levelek 
hajlékonyságával magyarázza, arra alapítván nézeteteit, „hogy a 
lombhullató fák puha, hajlékony leveleiben levő sejtek nem lehetnek 
oly vastagfaluak, mint a több évig élő kemény, merev Ilex-levelekben 
levők, épp ugy érthető, hogy a Larix évenként uira növő, fiatal, puha 
levelének sejtfala vékonyabb lesz jun. 17-én .. . mint a Pinusok, 
Piceak, Abiesek sok évig élő merev levelei". 

Hogy ennek a „magánnézetnek" meglehetősen ingatag az 
alapja, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy vegyelemzésre csak 
fiatal, idei — tehát közel egyenlő koru — puha hajtások és levelek 
kerültek. Egy esetben vettünk idei és mult évi tűket külön-külön, 
az eredmény 0*22°/o különbséget mutatott az idei tűk javára. 
(Pinus excelsa F92 és P70 0/o.) 

A hajlékonysági elmélet alapján különben nehéz lenne meg
érteni, miért kerülnek pl. a Juglans, Carya, Quercusok oly nagyon 
a Rosa, Robinia hispida, Betula elé a sorban (E. K. 39., 40. és 
41.1.) és miért esnek oly messze egymástól a Robinia Pseudacacia 
és hispida! 

Ezek alapján kételkednünk kell a „gondolatmenet lánczolatos 
összefüggésének feltétlen bizonyosságában". 

Az 1110. lapon levő „Második következtetés "-re a fentebbiek 
alapján csak az a megjegyzésünk van, hogy ismét élénk érdeklő
déssel nézünk azon összehasonlítások és számitások elé, amiket 



dr. K. F. tanár ur „csak a működő sejtegységen" alkalmasint az 
„egységnyi nagyságra és egységnyi tulajdonságra redukált sejten'1 

végzett vegyelemzések, illetőleg nitrogénmeghatározások alapján 
remélhetőleg közölni fog. 

Vegyük most a „Zárszót". (1111. lap.) 
Itt azt mondja dr. K. F. tanár ur: „Tegyük fel azonban, hogyha 

ezek az adatok kifogástalanok volnának, vájjon az az egyetlen 
tény, hogy egyik sejtben vagy szövetben több fehérje van, mint a 
másikban, bizonyíték volna-e arra nézve, hogy a több fehérjét 
tartalmazó szerv csakugyan nitrogénasszimiláló — olyan értelemben, 
mint a szerzők Itt feltételezik. — Véleményem szerint nem, mert 
a nitrogén más helyről is vándorolhatott oda". 

„Hiszen a magvakban főleg pl. a Leguminosa-k és Oraminea-k 
magvaiban sokkal több fehérje van, mint bárhol a növény többi 
részében. Ha most már a fehérjemennyiség volna a kérdésben a 
döntő kritérium, akkor elsősorban és feltél lenül a magvakat 
kellene nltrogéngyüjtöknek tekinteni. Ezt pedig maga a szóban
forgó tanulmány sem teszi, ami kiviláglik a 43-ik lap legfelső 
klkezdéséből, hol azt mondják, hogy „a fehérjekészttő szervek 
működése éppen abban áll, hogy a levegő nitrogénjéből fehérjét 
készítenek és azt azokra a helyekre továbbítják, ahol arra szűkség 
van, ott tehát bizonyos idő elmultával több nitrogént találunk, 
mint a bunkós szőrökben". 

Éppen a fentiekből látható, hogy mi nem arra az „ egyetlen 
tényre, hogy egyik sejtben több fehérje van" alapitottuk nézetünket, 
hanem a fák életműködését vettük figyelembe és csak az adatok 
összefüggéséből és egymásra utalásából merítettük meggyőződé
sünket. Mert hiszen tény, hogyha egyedül csak a nitrogéntartalmat 
veszszük döntőnek, akkor „elsősorban és feltétlenül a magvakat 
kellene nitrogént-gyűjtőknek tekinteni". De csak egy futólagos 
pillantást kell vetnünk az erdei fák életműködésére, akkor rögtön 
látjuk, hogy ez a gondolat teljesen tarthatatlan. 

Erdei fáink kivétel nélkül hosszabb időig, többnyire év
tizedekig tartó életműködés után kezdik csak a termés fejlesztését, 
sőt vannak olyanok, pl. a kétlakiaknál, amelyek egyáltalán termést 
nem tudnak hozni. Honnan veszik ezek a nitrogént, ha a mag
vakban keressük a nitrogént felvevő szerveket? 



Avval a lehetőséggel, hogy a „nitrogén", más helyről is 
vándorolhatott a kérdéses sejtekbe, már mi is foglalkoztunk. (E. K. 
44. és 45. old.) 

„Kérdés tárgya csak az lehet, hogy vájjon ezek a bunkók 
készítik és gyüjtik-e a fehérjét és adják tovább a növény egyéb 
szöveteinek vagy a növények a máshonnan beszerzett anyagokat 
ezekbe raktározzák-e?" 

Hozzá is tettük rögtön : „Ez a kérdés még beható és részletes 
kutatást követel, de eddigi tapasztalataink alapján valószínűnek 
tartjuk, hogy az előbbi nézet a helyes". Ehhez még bővebb indokolást 
is fűztünk. 

A továbbiakban dr. K. F. tanár ur azt mondja: Minden 
további félreértésnek elejét veendő, meg akarom jegyezni, hogy 
nem tartom kizártnak, a nitrogén-asszimilálást, sőt azt hiszem, 
hogy a növények valamilyen módon erre minden valószínűség 
mellett képesek". 

Ez a mondat kifejezetten a félreértések kikerülése végett 
Íródott, de ezt a czélt nem érte el, hanem inkább le van téve a 
félreértés alapja benne, amiért élénken emlékeztet Dodona és 
Delphi klasszikus mondásaira. 

A nitrogén-felvételre vonatkozólag ugyanis ez a két elmélet 
áll szemben egymással: A levegőből való felvétel és a talajból 
való felvétel. 

Hogy dr. K. F. tanár ur melyik elméletnek híve, azt a 
szövegezésből biztosan kivenni nem tudtuk. Hogy „valamilyen 
módon" képesek a fák a nitrogén felvételére, az nemcsak való
színű, de feltétlenül bizonyos. 

Az összefüggésből, különösen a későbbiekből (1. 1111.1. alul) 
arra lehetne következtetni, hogy a levegőből való felvételt tartja 
dr. K. F. tanár ur „nem kizártnak, sőt valószínűnek". 

Hogy azonban tényleg elkerülhessük a félreértéseket, engedje 
meg dr. K. F. tanár ur, hogy tisztelettel kérjük rövid és határozott 
válaszát az alábbi kérdésre: 

Valószínűnek tartja-e dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur, 
hogy az erdei fák és általában a növények képesek lehetnek arra, 
hogy a levegőnek nitrogénjét közvetetlenül felvegyék föld feletti 
szerveik valamelyikével ? 



Ha a válasz: nem! akkor nincs mit hozzátennünk. Ha ellenben 
igen! akkor kérjük dr. K. F. tanár ur szíves engedélyét, hogy még" 
egy kéréssel alkalmatlankodhassunk: 

Van-e dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár urnák bárminemű 
adata vagy megfigyelése — akár saját, akár mások vizsgálata 
nyomán — amelyre ezt a nézetét alapítja ? Ha igen, szabad 
kérnünk annak rövid leírását vagy útbaigazítást, hol lett az 
közölve ? 

Tudomásunk szerint ugyanis Jamiesont és saját magunkat kivéve, 
más még ebben a kérdésben nem közölt ujabb adatokat. A közölt 
adatokról dr. K. F. tanár ur kimutatta, hogy abszolúte semmit 
sem érnek. Nagyon meglepő volna, ha ezek daczára és ujabb 
adatok nélkül dr. K. F. tanár ur végeredményben ugyanarra a 
„sejtelemre" jutna, amelynek mi magunk is kifejezést adtunk! 

Ami dr. K. F. tanár ur azon szavait illeti, amelyekkel a köve
tendő eljárást leirja, 1111 . lap alul: „Ha most mára növényi 
szőrökben levő fehérjéknek a levegő szabad nitrogénjéből való 
eredetét akarjuk bizonyítani, egészen más módszerekhez kell 
folyamodnunk. A kémiai reakcziók magukban nem elegendők. A 
fiziológiai kísérletek lánczolata szükséges ehhez, s a kémia csak 
mint segédeszköz működhetik...", azok nagy megnyugvásunkra 
szolgálnak, mert igazolva látjuk bennök Jamieson eljárását. Az itt 
leirt módszer ugyanis szakasztott mása annak, amit Jamieson már 
évek óta követ! 

Mi a magunk részéről csak a kémia és mikrokémia segéd
eszközeihez fordultunk és a fősúlyt a fák életműködésének tanul
mányozására fektettük, a fiziológiai kísérletek lánczolatát nem vettük 
fel e munkatervbe, mert minket csak az erdei fák érdekelnek. 
Ezek pedig laboratóriumban való ilynemű fiziológiai kísérletekhez 
csak nagyon korlátolt mértékben és oly lényeges megszorításokkal 
alkalmazhatók, hogy nagyon is megfontolandó, vájjon ezeknek a 
kísérleteknek eredményeit több jogosultsággal lehet-e átvinni az 
erdőre magára, mint az egyéb növényekről szerzett adatokat? 

Nagyon érdekes és hálás tér kínálkoznék itt a növénytani 
tanszék berendezett növényfiziologiai laboratóriuma részére, t. i. 
Jamieson fiziológiai kísérleteinek kritikai ellenőrzése és kibővítése. 

Dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur kritikájában elég bőven 



ad nekünk oktatást és tanácsokat. Engedje meg, hogy némi 
viszonzásul mi is szolgáljunk ilyennel és kifejtsük, hogy szerény 
nézésünk szerint neki, mint kritikusnak, milyen eljárást kellett 
volna követnie: 

Nem kellett, volna Jamiesont látatlanba, egyetlenegy félreértett 
kifejezés miatt ugy leszólni, amint azt tette; nem kellett volna a 
saját magunk munkájáról könnyed átlapozgatás után egyszerűen 
megsemmisítő kritikát mondani, hanem behatóan kellett volna tanul
mányoznia Jamieson alapvető műveit. 

Meggyőződésünk szerint okvetlenül arra a véleményre jutott 
volna dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur is, hogy Jamieson 
munkáiban — bár tételeit nem szabad még bebizonyitottaknak 
mondani és — mint minden úttörő munka — az övé sem lehet 
hibamentes — nagyon sok olyan dolog van, amelyet szakmunkáink 

Jelenlegi tételeiben ugyan hiába keresünk, de amelyek nagyon alkal
masak arra, hogy belevilágítsanak a növény fiziológia homályos rejte
keibe és jogosan megkövetelhetik, hogy ne legyenek a limine vissza
utasítva. 

z egyenes adók reformja, amelylyel lapunk ismételten és 
behatóan foglalkozott, befejezéséhez közeledik. A kormány 
erre vonatkozó javaslatait már a képviselőház plénuma 

tárgyalja s ha a részletekben még változást is fognak szenvedni, 
egészben véve a pénzügyi bizottság szövegezését mégis immár 
elfogadottnak kell tekintenünk. Nevezetesen ebben a szövegezés
ben jutnak kifejezésre azok a módosítások is, amelyeket maga a 
kormány eszközölt eredeti, a mult években ismertetett javaslatain 
s méltán kérdezhetjük, vájjon mily mértékben vétettek figyelembe 
az erdőgazdaság kívánságai, amelyeket az Országos Erdészeti 
Egyesület terjedelmes emlékiratban terjesztett a kormány és a 
törvényhozás mindkét háza elé. (L. Erd. L. 1908. VIII. 433. old.) 

A földadóra nézve az Országos Erdészeti Egyesület, egybe
hangzóan a gazdatársadalom többi szerveivel, azt kívánta, hogy ez 
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Az adóreform és az erdőgazdaság. 
Irta : Bund Károly. 


