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Néhány megjegyzés Hegyfoky észre
vételére «Hogyan kell a madárvonu
lást ,exakt' módon tanulmányozni.)) 

Irta: DR. WEIOOLD H. 
kii. Biológiai Állomás. Helgoland. 

Bár se időm, se kedvem a behatóbb válaszra 
s bár ilyent szükségesnek se tartok, mégis 
meg kell adnom a legszükségesebb felvilágo
sításokat és magyarázatokat némely téves 
vagy egyenesen hibás felfogásról és tárgya
lásról, az „Aquila" magyar olvasóinak tájé
koztatása czéljából, a kik közvetlenül nem 
ismerik munkáimat. 

HEGYFOKY1 hangsúlyozza, hogy Magyarország 
a megfigyelések terén már régóta ugyanoda 
törekszik, mint a madárfigyelő-állomások. 
Ezt én tudtam és sehol se vontam kétségbe. 
Ha külön ki akartam volna emelni, akkor az 
összes többi elődöt is fel kellett volna sorol
nom s akkor rövidke, czéljában tisztára 
programmot nyújtó értekezésemből hosszú, a 
történeti fejlődésre visszatekintő munka lett 
volna. Ennek daczára még saját elveimet is 
megszegtem és több izben is nagyon dicsé-
rőleg emlékeztem meg a m. kir. Ornith. Köz
pont működéséről. Sohase hittem és másokkal 
se akartam elhitetni azt, hogy minden pro-
pozíczióm új lett volna. Kizárólag csak az 
volt a czélom, hogy az összes szükséges 
követelményeket rövid programm alakjában 
összeállítsam. 

H. kétségbevonja azt az állítólagos néze
temet, hogy a szárazföldek belsejében az ott 
fészkelő fajokról nem lehet átvonulási tüne
teket észlelni, megfeledkezik azonban arról, 
hogy mindig élesen megkülönböztettem a 
letelepülési folyamat kutatását — a mely nagyon 
is lehetséges —, a madárállomány megnöve
kedését és megfogyását — a mi szintén és 
éppen olyan exakte lehetséges — és végül 
a tulajdonképpeni vonulás éles megállapítá
sát, ezt azután próbálja megcsinálni valaki 
a szárazföld belsejében fészkelő fajoknál. 

1 Németországban a tudományos vitákban nem 
szokásos az „úr" és czím folytonos alkalmazása; 
ha azt mégis megteszi valaki, úgy annak szándékosan 
sértő mellékize van. Részemről azonban tisztára csak 
a tudomány javára óhajtom folytatni a vitát. 

Einige Bemerkungen zu Hegyfokys 
«Wie der Vogelzug ,exakt' zu er

forschen wäre». 

Von DR. H . WEIGOLD, 
Kgl. Biologisehe Anstalt, Helgoland. 

Obgleich ich weder Zeit noch Lust zu 
einer eingehenden Erwiderung habe, noch 
auch eine solche für nötig erachte, so muss 
ich doch für die ungarischen Leser der 
„Aquila", die meine Arbeiten nicht aus eige
ner Lektüre kennen, einige der notwendigsten 
Erklärungen und Berichtigungen irrtümlicher 
oder direkt falscher Auffassungen und Dar
stellungen geben. 

HEGYFOKY 1 betont, dass man in Ungarn 
schon lange auf eine Beobachtungstätigkeit 
hinzielt, die der der Vogelwarten analog ist. 
Das habe ich gewusst und nirgends bestritten. 
Hätte ich es ausdrücklich betonen wollen, so 
hätte ich auch alle möglichen anderen Vor
gänger erwähnen müssen und die ihrer Be
stimmung nach kurze rein programmatische 
Arbeit wäre zu einer langen retrospektiv
historischen geworden. Trotzdem habe ich 
sogar mein eigenes Prinzip durchbrochen und 
die Arbeit der Kgl . Ungarischen Ornitholo
gischen Zentrale mehrfach rühmend erwähnt. 
Dass meine Vorschläge alle neu wären, ist 
mir nie eingefallen zu glauben und glaubhaft 
machen zu wollen. Ich wollte ausschliesslich 
alle notwendigen Forderungen in Form eines 
Programms zusammenstellen, weiter nichts. 

H. bestreitet meine angebliche Meinung, 
dass im Binnenlande keine Zugsbeobachtun
gen an brütenden Arten möglich seien, ver-
gisst aber, dass ich immer scharf unterschied 
zwischen Besiedelungsforschung — die ist 
sehr gut möglich —, Beobachtung des Auf 
und Ab des Vogelbestandes — die ist ebenso 
gut und exakt möglich — und schliesslich 
der scharfen Herausschälung des wirklichen 
Zuges, — und das soll mir mal jemand im 
Binnenlande an brütenden Arten vormachen. 
Dazu müsste er schon seine Brutvögel mar-

1 In Deutschland ist es in wissenschaftlichen 
Erörterungen nicht üblich, fortwährend das Prädikat 
„Herr'' und den Titel zu gebrauchen ; wird das doch 
getan, so hat es einen gehässigen beabsichtigten Bei
geschmack. Ich will die Diskussion aber ausschliess
lich zum Nutzen der Wissenschaft führen. 
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Ehhez már szükséges volna a fészkelő ma
darak megjelölése, hogy azokat az átvonulóktól 
megkülönböztethesse. Természetes dolog, hogy 
a madárállomány hullámzásának az exakt meg
figyelése a szárazföld belsejében szintén igen 
értékes, csakhogy a jelenség magyarázata 
sohase lehet kifogástalan, mindig azt mond
hatja valamely ellenfél: honnan tudod te azt, 
hogy a rendesen itt fészkelők vannak-e előtted 
mint állandók, vagy pedig helyettük ugyan
akkora állomány érkezett az északi költöz-
ködőkből? 

H. kétségbevonja a grafikai módszer ki-
vihetőségét. Nagyon csodálkoztam, mikor ezt 
olvastam, mert én azt a módszert mindig avval 
a nagy előny nyel használom, hogy felényi 
idő alatt is nagyobb és biztosabb eredmé
nyekhez jutok. Semmi se tudna rávenni arra, 
hogy ezt a gyakorlatból fejlődött módszert 
ismét felcseréljem a korábbi kínlódással. És 
mások, a kik szintén arra kényszerültek, hogy 
ilyesféle anyagot (hiszen ez egészen más. 
mint a megtelepülésre vonatkozó adatok) fel
dolgozzanak, tehát nem tisztára csak publi
káljanak, szintén czélszerűnek találták ezt a 
módszert, a melyet bár magam dolgoztam ki 
a gyakorlat folyamán, de részleteiben már 
mások régebben is felfedezték. 

Az a kifogás, hogy az összegezésből eredő 
diagrammok óriási méretűek lesznek, tényleg 
helyes, de ennek daczára naiv is. Ha túlsá
gosan nagyok a méreteim, akkor valamilyen 
kisebbített ' / ,„, 7 1 0 0 , l/iooo értékegységet ve
szek, a szerint, a hogyan a szükség kívánja; 
a relativ kép és itt csakis erről lehet szó, 
ezáltal a legcsekélyebb változást se szenvedi. 

A mértékegység magától értetődő dolog, 
mindig önkényes, nem is létezik olyan, mely
nek abszolút érvénye volna. H. arra is 
hivatkozik, hogy nem kezdhettem meg azonnal 
a vonulási adatok közlését ennek a módszer
nek az igénybevételével, minthogy még a 
szerényméretű diagrammok is több nyomdai 
költséget okoznak, mint a szöveg. A harmadik 
évi jelentésemben azonban már ezt az aka
dályt is legyőztem és mindenki láthatta, meny 
nyivel átnézetesebb és használhatóbb a gra
fikai módszer. Számomra a grafikai módszerrel 
való publikálás sokkal kényelmesebb s az 
olyasóra nézve az előny még sokkal nagyobb, 
a mit csak az vonhat kétségbe, a ki egy
általában nem veszi magának azt a fárad-

kieren, um sie von den Durchzüglern unter
scheiden zu können. Natürlich haben exakte 
Notierungen dieses Auf und Ab ebenfalls 
grossen Wert, doch ist ihre Deutung nie ein
wandfrei, immer kann ein Gegner sagen: Woher 
weisst du denn, ob du deine eigenen Brut
vögel als Standvögel vor dir hast, oder statt 
ihrer gleichviel Ersatz von Zugvögeln und 
dem Norden ? 

H. bestreitet, dass die graphische Methode 
ausführbar sei. Das zu lesen, nahm mich sehr 
wunder, denn ich arbeite immer damit mit 
dem grossen Erfolge, dass ich dank dieser 
Methode die halbe Zeit brauche und mehr 
und sicherere Resultate bekomme. Nichts 
könnte mich dazu zwingen, diese durch die 
Praxis entstandene Arbeitsweise gegen die 
frühere Quälerei wieder einzutauschen. Und 
auch andere, die gezwungen sind, ähnliches 
Material (es ist ja ganz anders als das von 
Besiedelungsdaten !) zu verarbeiten, d. h. nicht 
bloss zu publizieren, fanden diese Art und 
Weise praktisch, die ich zwar in der Praxis 
allmählich selbst herausgebildet habe, die aber 
in ihren Teilen von anderen „vorerfunden' 
wurde. 

Der Einwand, die Summendiagrantme wür
den riesenhaft werden, ist natürlich richtig 
und trotzdem naiv. Habe ich zu grosse Dimen
sionen, so nehme ich eben einen verjüngten 
Masstab: l/i<»i l / 1 0 0 , 7 l 0 0 0 ; je nachdem; das 
relative Bild, auf das es ja hier allein an
kommt, ändert sich dadurch nicht im gering
sten. Der Masstab ist doch selbstverständlich 
immer willkürlich, einen absoluten gibt es 
hierfür nicht. H. bezieht sich darauf, dass 
ich nicht sofort mit der Publikation des Zuges 
nach dieser Methode beginnen konnte, weil 
auch die bescheiden dimensionierten Dia
gramme mehr Druckkosten verursachen als 
Text. Im dritten Jahresbericht habe ich aber 
auch diese Klippe überwunden, und jeder 
konnte sehen, wieviel übersichtlicher und zur 
Benutzung praktischer die graphische Methode 
ist. Für mich ist die Publikation mittelst gra
phischer Methode viel bequemer und für die 
Leser ist sie noch viel mehr ein enormer 
Vorteil, was nur der bestreiten kann, der 
sich überhaupt nicht die Mühe nimmt, das 
Material anzusehen, oder der überhaupt prin-

28* 
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ságot, hogy az anyagot átnézné, vagy a ki 
elvből mindent tagad. A több oldalra terjedő 
szövegek átfutása semmiképpen se nyújthat 
tiszta fogalmakat, a grafikai kép megtekintése 
azonban igen. 

A madárvonulásnak a meteorológiával való 
s a részletekbe menő összehasonlítása bor
zasztó fáradságos munkát igényel, de nem 
a grafikai módszer következtében, a hogyan 
azt H. állítja, hanem annak daczára, mert 
nagyon megkönnyíti a muukát, de még így 
is „oly hatalmas munkát igényel, melylyel 
eddigelé magam se tudtam megbirkózni". 

H. továbbá azt kifogásolja, hogy a külön
böző fajok diagrammjai nincsenek egységes 
mértékegység szerint megadva, a mi persze 
az egyes fajok különböző gyakorisága követ
keztében gyakorlatilag nem egészen keresztül
vihető. Egyébként a harmadik évi jelentésem
ben, a hol ez az egész dolog elsőizben követ
kezetesen keresztül van vive, a mely azonban 
valószínűleg csak Hegyfoky bírálata után 
jelent meg,1 majdnem kizárólagosan egységes 
mértékrendszer van alkalmazva és csak ritkább 
esetekben, három ízben használtam részben 
megváltoztatott mértékegységeket. A dia
grammok legelsősorban arra valók, hogy 
összehasonlítás czéljából relative megmutassák 
valamely faj vonulásának a lefolyását; hogy 
mennyi az átvonuló példányok absolut meny-
nyisége, azt a diagrammban jelezni se kellene, 
mert ehhez elégséges egy tekintet a mérték
egységtől balra álló számokon. Kényelmesség 
okából azonban a III. évi jelentés hat gra
fikai tábláján még ez is felesleges, tehát H. 
kifogásának már előre is eleget tettem. Ez 
a grafikai módszer tehát igen is alkalmas, 
mások ítélete alapján kiválóan alkalmas arra, 
„hogy a viszonyokat sokkal világosabban 
szemléltesse, mint a hogyan az a számok 
segélyével lehetséges." 

Hogy mit akar kifejezni H. avval a mon
dattal : „különben a madarak száma is nagyon 
ingadozó", azt nem értem. Maga a tény nem 
más, mint a tulajdonképpeni, a tisztán kifeje
zésre jutó vonulás jellege, a melyet a száraz
föld belsejében többnyire nem lehet észlelni 
s a melyet II. a maga tapasztalatában tán 
még sohase látott, a mint az egész értekezé-

1 Én az 1912-es Aquilát csak 19i:'.-ban kaptam meg. 

zipiell alles bestreitet. Das blosse Überfliegen 
kann unmöglich klare Begriffe vermitteln bei 
seitenlangen textlichen Listen, wohl aber bei 
dem graphischen Bilde. 

Bei der Bearbeitung des Detailzuges im 
Vergleich zur Meteorologie ist ein ungeheuer 
mühsames Studium nötig, aber nicht infolge 
der graphischen Methode, wie es H. hinstellt, 
sondern trotz ihrer, denn sie erleichtert die 
Arbeit sehr, es bleibt aber auch so noch „eine 
ganz gewaltige Arbeit", die „auch ich bisher 
nicht bewältigen konnte". 

H. moniert weiter, dass die Diagramme der 
verschiedenen Arten nicht nach einheitlichen 
Massen gegeben wurden, was natürlich infolge 
der verschiedenen Häufigkeit der Arten nicht 
ganz praktisch durchzuführen ist. Übrigens 
ist in dem dritten Jahresbericht, wo die ganze 
Geschichte zum ersten Male durchgeführt wor
den ist und der ja wohl leider erst nach dem 
Drucke vom HEGYFOKY'S Kritik erschien,1 fast 
durchweg ein Einheitsmasstab durchgeführt, 
ausserdem treten noch drei andere teilweise 
modifizierte Masstäbe in seltenen Fällen auf. 
Es handelt sich bei den Einzeldiagrammen 
in allererster Linie um das Bild und den 
Vergleich relativen Zugsverlaufes der Arten; 
der Vergleich der absoluten Mengen der Vögel 
brauchte eigentlich in diesen Diagrammen 
garnicht direkt ausgedrückt werden, da dazu 
nur ein Blick auf die Zahlen des Masstabes 
links geworfen zu werden braucht. Aber um 
der Bequemlichkeit willen ist auch das in 
fast allen Fällen jener sechs graphischen 
Tafeln des 3. Jahresberichtes unnötig gemacht 
und damit H.'s Ausstellung schon zuvorgekom
men worden. Solche graphische Darstellungen 
sind also jetzt sehr wohl und nach dem Urteil 
anderer sogar ganz ausserordentlich „geeignet 
die Verhältnisse klarer als durch Zahlen dar
zustellen". 

Was H . mit dem Satz „Übrigens ist auch 
die Anzahl der Vögel sehr schwankend an
gegeben" sagen will , verstehe ich nicht. Die 
Tatsache selbst ist eben der Charakter des 
„eigentlichen", rein zum Ausdruck kommen
den Zuges, den man im Binnenlande meistens 
nicht erhalten kann und den H . wohl nie aus 
eigener Anschauung gesehen hat, was aus 

1 Ich bekam die „Aquila" 1912 erst im Jahre 
191:5 in die Hand. 



séből elég feltűnően kitetszik. A felsorolt 
fajokra vonatkozó példa persze éppen csak 
találomra lett kiválasztva, sőt talán szándé
kosan a szegényesebbre esett a választás mert 
felesleges volt a példa kedvéért a sok leírás. 
Ily példából azt a következtetést levonni, 
hogy „valóban terhes és nehéz munka az 
adatok grafikai közreadása" s hogy ebb'l 
semmi előny se származik, igazán arra vall, 
hogy az ember szemkápráztató ügyességgel 
tud végezni olyan dologgal, a mi nincs ínyére. 
Én azonban csak egyet kívánok, azt, hogy 
H. kényszerülve volna úgy mint én a III. évi 
jelentésemben 71] diagrammban letett anyagot 
egyidőben gyűjteni ós még átnézetesen össze 
is állítani, nem is szólva a tulajdonképpeni 
feldolgozásról, mely a publikáczióban leg
nagyobbrészt meg se látszik. Meg vagyok róla 
győződve, hogy hamarosan szintén kitalálna 
valami.grafikai módszert. Táblázatokkal ugyanis 
aligha menne sokra, azt kezdetben magam is 
megpróbáltam. A diagramm a mostani alak
jában, melyet RÖHRIG titkos tanácsos úr java
solt, az anyagot bámulatosan kisebb téren 
és sokszorosan szemléltetőbben adja közre. 
Hogy a nyomtatási költség evvel a módszerrel 
néha drágább, egyelőre nem mond semmit, 
mert elsősorban oly munkáikodási módszerről 
van szó, a mely lehetővé tegye azt, hogy az az 
ezer és ezer adat, a melylyel évről évre dolgom 
van, egyáltalában fel és megfogható legyen. 

11. munkájának többi része az én szegény 
példácskáimnak rettentő szigorral végzett „tár
gyilagos" felülvizsgálása. Vájjon különös tudo
mányos eljárás-e, valakinek három (jelenleg 
már négy) évi intenzív munkával és GÄTKE 
életmüvének felhasználásával szerzett néze 
teiről aprólékos, válogatás nélkül kimarkolt 
adattöredékek kapcsán ítéletet mondani, arról 
nem akarok nyilatkozni. 

H. a következő, szerfölött furcsa nézeteket 
t u l a j d o n í t j a nekem: „Ha azonban két fajnak 
a felvonulása a költési időszak 1 alatt egy
formán folyik le, mint az Anthus triviálisé és 
Emberiza hortulanáé, akkor ezt belső tényezők 
hatásának kell tulajdonítani." Munkámnak ezt 
a részét ismételten és ismételten is elolvastam, 
hogy megérthessem, miképpen olvashatta ki 
belőle H. ezt a furcsa dolgot, de azért még 

1 H. nem vette észre, hogy itt természetesen sajtó
hibáról van s/.ó, a .vonulási időszak" helyett. 

seiner ganzen Abhandlung auffällig hervorzu
gehen scheint. Das angeführte Artenlistenbei-
spiel war selbstverständlich das erste beste, 
sogar mit Absicht ein dürftiges, weil viel abzu
schreiben als Beispiel unnötig war. Aus einem 
solchen Heispiel den Schluss zu ziehen, dass 
es „wirklich eine lästige und schwere Arbeit 
sei, diese Daten graphisch daIzustellen" und 
dass man dabei keinen Vorteil habe, heisst 
allerdings, mit verblüffender Eleganz mit einer 
Sache fertig werden, weil sie einem nicht 
passt. Aber ich wünschte nur eins, H. wäre 
wie ich gezwungen, das in den 71 Diagram
men des3. Jahresberichtes niedergelegte Daten
material in gleicher Zeit wie ich zu sammeln 
und übersichtlieh zusammenzustellen, von der 
in Angriff genommenen, meist aber noch gar-
nicht publizierten, eigentlichen Verarbeitung 
garnicht zu reden. Ich bin überzeugt, er würde 
sehr bald auch eine graphische Arbeitsmethode 
erfinden. Mit Tabellen käme er da nämlich 
nicht sehr weit, das habe ich im Anfang auch 
versucht. Das Diagramm in der jetzigen, durch 
Herrn Geheimrat BÖHRK; angeregten Gestalt 
gibt das Material in erstaunlich geringen Di
mensionen und enorm viel anschaulicher wieder. 
Ob es nach dieser Methode mitunter teurer 
zu drucken ist, hat zunächst nichts zu sagen, 
denn es handelt sich in erster Linie um eine 
Arbeitsmethode, mit deres möglich werden soll, 
Tausende und Tausende von Daten, wie ich 
sie alljährlich habe, überhaupt begreif- und 
fassbar zu machen. 

Der Rest von H.'s Arbeit ist eine hochnot
peinliche „objektive" Nachprüfung meiner 
armseligen Beispielchen. Ob es besonders 
wissenschaftlich ist, die Anschauungen, die 
jemand in drei (jetzt sind es vier) Jahren 
intensivster Arbeit und mit Verwertung des 
GÄTKE'schen Lebenswerkes gewonnen hat, an 
der Hand winziger wahllos als Beispiele heraus
gegriffener Materialbruchstückchen richten zu 
wollen, will ich nicht erörtern. 

H. schiebt mir folgende höchst sonderbare 
Anschauungen unter: „Verläuft aber der Zug 
bei zwei Arten zur Brutzeit 1 gleich, wie bei 
Anthus triviális und Emberiza hortulana, so 
ist dies als Wirkung der inneren Faktoren 
anzusehen". Ich habe die betreffende Stelle 

1 H. hat nicht gemerkt, dass das selbstverständlich 
ein Druckfehler statt „in der gleichen Zugzeit" ist. 
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mindig nem értem. Ez a részlet nálam így 
hangzik: „Már most megfordítva a 3. ábra 
azt mutatja, mily meglepően egyforma lehet 
két különböző faj vonulásának a lefolyása 
ugyanabban a vonulási időszakban. Különösen 
látható ez két, belső tényezőktől hajtott faj
nál (az erdei pipis, Anthus triviális és kerti 
sármány, Emberiza hortulana). a mely csodá
latos pontossággal mindig együtt vonul. Mily 
nehéz ennek a viselkedésnek a szövegből 
vagy táblázatokból való kiolvasása s milyen 
egyszerre kitűnik ez az összefüggés a dia
grammból!" Evvel a példával azt akartam 
bemutatni, hogy milyen könnyen és feltűnően 
szemlélteti a grafikai módszer azt, vájjon két 
faj felvonulása egyező vagy különböző. Even-
kint a sajátságos vonulási jelleg megmagya
rázása czéljából, mely a diagramm szerint oly 
feltűnő ellentétben áll más fajok vonulási jel
legével (pl. a dolmányos varjúéval az 5-
ábrán) mellesleg még azt is megemlítettem, 
hogy a két említett fajt a vonulások alkal
mával főleg belső tényezők vezérlik. Az én 
tiszta és félre nem érthető tárgyalásomból 
ily értelmetlen okoskodást kiolvasni valóságos 
művészet. Szavaimnak ily kiforgatása után 
H.-nak megvolt minden oka arra, hogy írhassa: 
„ez kissé furcsán hangzik". Nagyon furcsán; 
nekem is azt kell rá mondanom. 

H.-nak a következő bekezdésbe vezető köz
benső megjegyzéseinek tárgyalása oldalakat 
töltene meg s ezért el is hagyom. 

A mikor H. a továbbiakban azt is kifogá
so l j a , hogy azokon a táblákon, melyek a 
madárvonulás és időjárás összehasonlítására 
valók, az összefüggés egyszer-másszor nem 
látható egész tisztán, úgy ebben sajnos igaza 
van. III. évi jelentésemnek egyik diagrammja 
azonban mégis csak tömérdek adatot tar
talmaz, melyek szövegként nyomatva sok-sok 
oldalt töltenének meg és mégse lehetne át
tekinteni őket. A diagramm alapján már most 
csak rá kell mutatni bizonyos összefüggé
sekre, de részleteiket már nem kell széltében 
hosszában tárgyalni. 

H. továbbra azt is kifogásolja, hogy az 
1. számú grafikonban a nyilak azon hely felé 
mutatnak, a honnan a szél fujt; kifogásolja 
azért, mert ez ellenkezik a szokásos mód
szerrel. Az ábra alapján tehát az ember nem 

in meiner Arbeit immer und immer wieder 
gelesen, um zu verstehen, wie H. diese komi
sche Sache herauslesen konnte, aber ich kann 
es mir auch jetzt noch nicht erklären. Der 
Passus heisst bei mir: „Umgekehrt zeigt uns 
Fig. 3, wie verblüffend gleich der Zug zweier 
verschiedener Arten in der gleichen Zugzeit 
verlaufen kann. Es sind hauptsächlich zwei 
von inneren Faktoren getriebene Arten (Baum
pieper, Anthus triviális und Gartenammer, Em
beriza hortulana), die mit wunderbarer Genauig
keit immer mit einander ziehen. Wie schwer ist 
ein solches Verhalten aus den Textlisten oder 
aus den Tabellen herauszulesen, wie augen
blicklich erhält man dagegen den Zusammen
hang im Diagramme!" Es sollte also an dem 
Beispiele gezeigt werden, wie leicht und auf 
fällig die graphische Methode erkennen lässt,ob 
zwei Arten sich beim Zuge gleich'oder verschie
den verhalten. Dabei wurde zur Erklärung des 
eigenartigen Zugscharakters, der aus dem Dia
gramm so augenscheinlich wird im Gegen
satz zu dem Charakter anderer Arten (z. B. 
der Nebelkrähe Fig. 5), nebenbei erwähnt, 
dass die beiden betreffenden Arten auf dem 
Zuge hauptsächlich von inneren Faktoren 
getrieben würden. Aus meiner klaren und 
unzweideutigen Darstellung eine solche un
sinnige Kausalität herauszulesen, ist ein Kunst
stück. H. hatte nach dieser Verdrehung mei
ner Worte allerdings allen Grund zu schrei
ben: „das klingt etwas sonderbar". Sehr son
derbar ! muss auch ich sagen. 

Auf die Zwischenbemerkungen H.'s zu dem 
nächsten Abschnitte einzugehen, würde Seiten 
füllen, ich unterlasse es daher. 

Wenn H. weiter tadelt, dass auf den Tafeln, 
die die Vogelzugskurven mit dem Wetter
diagrammen vergleichend darstellen, die Zu
sammenhänge mitunter nicht besonders deut
lich werden, so hat er leider recht, Immerhin 
gibt das eine Diagramm im 3- Jahresbericht 
eine ungeheure Masse von Daten an, die als 
Text gedruckt viele, viele Seiten füllen wür
den, und erst recht nicht übersichtlich wären. 
Unter Zuhilfenahme des Diagramms ist es 
nur mehr nötig, auf Zusammenhänge hinzu
weisen, deren Einzelheiten man nicht mehr 
lang und breit zu erzählen braucht, 

H . tadelt weiter, dass in dem Graphikon 
F ig . 1 die Pfeile auf den Ort hinweisen, woher 
der Wind kam, weil das dem üblichen Schema 
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is tudhatja meg azt, hogy honnan fuj tulaj
donképpen a szél. Csakhogy az ábra bal szé 
lére külön magyarázatot adtam. De hogy H. 
megvigasztalódjék, többé magam se alkal
maztam ezt a módszert és a tényleges gya
korlatban (1. a III évi jelentést) a nyilak 
helyett vonalakat használtam, melyek egyik 
végére, a honnan a szél fujt, pontot tettem, 
hogy lehetőleg hasonló viszonyokat teremtsek 
mint amilyenek az időjárási térképeken vannak. 
Ezeken a nyílnak nincsen hegye, hanem kis 
zászlócska azon a végen, a honnan a szél 
fuj; a szem automatikusan rátéved erre a 
vastagabb végre és gondolatáthelyezés nélkül 
azonnal felfogja az irányt, a mely betűvel 
kifejezve ugyanazt mutatja, mint a zászlócska. 
Ennek a jelnek erősen kicsinyített és egy
szerűsített alakja szintén nyilat fog adni, 
melynek hegye nincs, másik végén pedig 
korong- vagy pontalakű zászlócska van; sok 
népnél ilyen alakja is van a nyílnak. A nyíl 
tehát a széllel egy irányban repül és vasta
gabb vége a néző agyában automatikusan 
kiváltja a szélirány betűjelét. Ugyanerre a 
hatásra törekedtem már a kifogásolt ábrán 
is, de a dolog nem volt logikusan keresztül-
vive, a mit mások figyelmeztetése nélkül 
magam is csakhamar felismertem és azután 
ki is javítottam. 

H. ezekután felülvizsgálja az ábrámat a 
II. évi jelentésemben közölt adatok alapján. 
Roppantul meglepődtem s bizonyára más is 
úgy lett volna evvel, ezen a bizalmatlansági 
nyilatkozaton, a melyre H.-nak semmi oka se 
volt. Talán mégis csak rám kell azt bízni, 
hogy az anyagból azt adjam közre, a mit 
jónak találok, úgy a részletekben mint álta
lánosságban. De hát minderről itt egyálta
lában szó se lehet. Az összesített vonulást 
ábrázoló görbe magától értetődőleg arra 
való, hogy oly viszonyokat és megfigyelése
ket juttasson kifejezésre, a melyek az egyes 
fajoknál adott, elvem szerint igen óvatos 
tárgyalásban kellően meg nem nyilvánulhatnak, 
így pl. lehetséges nagyon erős éjszakai vo
nulás, de olyan, hogy lehetetlen felismerni a 
fajokat és azok számarányát. Az ember láthat 
vagy hallhat ezernyi ezer madarat, de csak 
százakról mondhatja meg, hogy mely fajokhoz 
tartoztak. Az egyes fajokra vonatkozó ada
toknál az összeállítás csak százakat eredmé
nyez, ellenben a napló, a melynek alapján 

widerspricht. Aus der Zeichnung könne man 
garnicht erfahren, wie denn nun eigentlich 
der Wind wehe. Es steht aber extra eine Er
klärung an der linken Kante dabei. Aber zu 
H.'s Trost habe ich diese Art sowieso nicht 
wieder angewandt, sondern in der wirklichen 
Praxis (S. 3. Jahresbericht) benutzte ich statt 
der Pfeile Striche mit einem Punkte au dem 
Ende, woher der Wind kam, um nämlich 
möglichst analoge Verhältnisse zu den Wetter
karten zu geben. Auf diesen hat der Pfeil 
keine Spitze, sondern nur eine Fahne an dem 
Ende, woher der Wind weht; das Auge wird 
automatisch durch dieses dicke Ende angezo
gen und erfasst ohne Umdenken sofort die 
Himmelsrichtung, die in Buchstaben dasselbe 
bedeutet wie das Zeichen. Das ganze Zeichen 
in stark verkleinertem Masstabe und verein
fachter Form, wird also ebenfalls einen spitzen
losen Pfeil mit scheiben-alias punktförmiger 
Fahne ergeben, wie ihn auch verschiedene 
Völkerschaften benutzen. Der Pfeil fliegt also 
mit dem Winde und das dicke Ende erweckt 
im Gehirn des Beschauers automatisch die 
Buchstabenbenennung des Windes. Derselbe 
Effekt war bei der monierten Figur auch schon 
beabsichtigt, aber allerdings nicht logisch 
durchgeführt, was ich sehr bald ohne Hin
weis anderer erkannte und besserte. 

H. versucht nun, meine Zeichnung an der 
Hand der von mir im 2. Jahresberichtes publi
zierten Daten nachzuprüfen. Ich und wohl 
jeder Andere war sehr erstaunt über dieses 
Misstrauensvotum, zu dem H. keine Ursache 
hat. Es muss doch wohl mir überlassen blei
ben, von dem Material zu publizieren, soviel 
ich für gut finde, also auch in Auswahl oder 
Verallgemeinerung Doch das kommt ja hier 
garnicht einmal in Frage. Ferner ist die Ge
samtzugskurve ausdrücklich und selbstver
ständlich dazu da, Verhältnisse und Beobach
tungen zum Ausdruck zu bringen, die in den 
meinem Prinzip nach ausserordentlich vorsich
tigen Angaben bei den einzelnen Arten nicht 
deutlich werden können. Es kann z. B. sehr 
starker nächtlicher Vogelzug sein, ohne dass 
mau im Stande ist, festzustellen, welche Arten 
daran beteiligt sind und in welchem Verhält
nis. Man kann Tausende von Vögeln sehen 
oder hören, kann vielleicht aber nur von Hun 
derten aussagen, welcher Art sie angehören. 
Aus den Angaben bei den Einzelarten wird 



készül rövidség és átnézetesség kedvéért az 
összesített vonulás görbéje, ezernyi ezer ma
darat tüntethet föl. Mindenki szániára, a kinek 
csak leghalványabb fogalma van a madár
vonulásról, különösen arról, a mely éjszaka 
folyik le. mindez magától értetődő dolog, H. 
számára azonban úgy látszik nem. Tulajdon
képpenfölösleges is volna oly kritikus szavára,a 
kinek az anyagról oly homályos fogalmaivannak, 
behatóbban válaszolni, ha nem keltenék való
sággal azt a benyomást, mintha csalásokat 
akart volna kimutatni. Hogyha H. a kérdést 
közelebbről akarta volna tanulmányozni, úgy 
teljes készséggel odaadtam volna neki a 
naplómat, mely az ily felülvizsgálatokhoz az 
egyetlen biztos alap, továbbá a teljes meteo
rológiai anyagokat is. És végtére is annyit 
már legalább és lehető legszigorúbban is meg 
lehet követelni, hogy a kritikus legalább gon
dosan másoljon és ne adjon csak könnyel
műen kiválasztott részleteket az anyagból, a 
mikor éppen annak elégtelen voltát kifogá
solja. 

Mindezek bizonyítása czéljából H. tárgya
lásának csak a kezdetére akarok kitérni. Az 
okt. 2—3. között lévő éjszakán naplómban 
7 faj és „néhány egyéb meghatározhatatlan" 
szerepel, de az évi jelentésben csak 6 (nem 
4, mint H . mondja); itt véletlenül még az is 
megesett velem, hogy az egyik leggyakoribb 
vonulót, a pacsirtát, a közreadás alkalmával 
elnéztem. A hiányzó fajok közül H. éppen a 
leggyakoriabbak egyikét, az énekes rigót 
hagyta el. Okt. 3-ikáról naplóm és évi jelen
tésem is 14 fajt sorol fel 70 példányban. 
H. csak 9 fajt említ. Okt, 3. és 4. között 
való éjszakáról nincs adat, de „a grafikon 
szerint több mint 25 vonult". Nagyon helyes: 
a naplóban ez áll „néhány madár a sugár
kévében", melyeket faj szerint fel nem ismer
hettem, azonkívül biztosan itt maradt néhány 
madárfaj 3-ikáról, a melyek aztán az állomány 
görbéjében szintén kifejezésre jutottak. 11. 
továbbra azon is fennakad, hogy ugyanabból 
az éjszakából többféle széljelzés is előfordul, 
igy az okt. 4. és 5. közti éjszakán: NW 
4 - 5 , NW 5 - 4 , NW 5, N . elég erős, N 4 - 2 . 
Magyarországon tán a szelek egész éjszakán 
át. mindig ugyanabból az irányból és ugyan
avval az erővel fújnak! Ha nálam tudakozó
dott volna H. , úgy megmondhattam volna neki, 

man also nur Hunderte zusammenstellen kön
nen, während das Tagebuch, das der Kürze 
und Übersichtlichkeit wegen in der Summen
kurve dargestellt wird, Tausende von Vögeln 
nachweist. Für jeden, der nur den leisesten 
Begriff von wirklichem Vogelzug, zumal nacht 
liehen hat, ist das alles selbstverständlich, für 
H. aber offenbar nicht. Eigentlich wäre es 
unnötig, auf derartige Auslassungen eines 
Kritikers, der so unklare Vorstellungen von 
der Materie hat, einzugehen, wenn sie nicht 
geradezu den Eindruck machen könnten, als 
habe er Betrügereien nachweisen wollen. 
Wollte H. die Sache näher studieren, so hätte 
ich ihm jederzeit selbstverständlich mit Ver
gnügen mein Tagebuch, für derartige „Nach
prüfungen" die einzige Grundlage, sowie sämt
liches meteorologische Material zur Verfügung 
gestellt. Und schliesslich muss man zum aller-
inindesten strengstens verlangen, dass der Kr i 
tiker wenigstens sorgfältigst abschreibt und 
nicht leichtsinnig nur Stichproben des Mate
rials benutzt, wo er eben dessen ungenügende 
Menge bekritteln will. 

Zum Beweis sei nur auf den Anfang von 
H.'s Ausführungen eingegangen: Von der 
Nacht vom 2—3. Okt. weist mein Tagebuch 
Notizen von 7 Arten und „Einiges Andere 
Undefinierbare", der Jahresb. solche von 6 
(nicht 4 wie nach H.) auf, und zufälliger
weise ist mir dabei noch passiert, dass ich 
eine der am meisten vertretenen Arten, die 
Lerche, bei der Publikation übersehen hatte. 
Von den fehlenden Arten Hess H. gerade 
eine der häufigsten, die Singdrossel, weg. 
Vom 3. Okt. weisen Tagebuch- und Jahres-
berichtangaben über 14 Arten in fast 70 
Stück auf. H. nennt nur 9 Arten. Am 3. 
zum 4. nachts sei keine Angabe, „das 
Graphikon lässt aber mehr als 25 ziehen". 
Sehr richtig: das Tagebuch gibt an „einige 
Vögel im Strahl", deren Art also nicht zu 
bestimmen war, ausserdem sind doch bestimmt 
einige der Vögel vom 3. dageblieben, die in 
der Kurve des Vogelbestandes auch mit zum 
Ausdruck kommen. H. hält sich weiter auf 
über verschiedene Windangaben aus der 
gleichen Nacht, z. B. von der Nacht vom 
4 - 5 . Okt.: NW 4—5, NW 5 - 4 , NW 5. 
N ziemlich stark, N 4—2. In Ungarn wehen 
wahrscheinlich die Winde immer die ganze 
Nacht durch in gleicher Richtung und Stärke ! 
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hogy 1910 óta a csász. jelzési állomástól órán
kénti s a nieteorogiai állomástól naponta három
szori megfigyelések állanak rendelkezésemre. 
Különben ez a két állomás a szelek lokális 
elhajlásainak és a szélkakasok játékának 
megfelelően gyakran eltérő adatokat szolgál
tatott. 

H. továbbá azt mondja, hogy: „a sere
gélyek és varjak 1 diagrammjaiban se felelnek 
meg a számadatok a görbéknek. A grafikon 
szerint okt. 11. és 17. között minden éjszakán 
50-nél több madár vonult, az évi jelentés 
szerint azonban csak egy éjszakán volt vonulás, 
és pedig a 12 és 13 közti éjszakán a sere
gély vonult." Ez nem igaz: a 12 és 13 közötti 
éjszakáról van elég adat (1. pl. az énekes 
rigót!), a napló pedig 7 fajt jelez erről az 
éjszakáról. A többi éjszakákra a görbét szaka
dozott vonal ábrázolja, annak jeléül, hogy itt 
pihenő és nem átvonuló madarakról van szó. 
(Csakhogy a 15. és 16. közötti éjszaka vonalát 
egészre húzta ki a lithografus az átrajzolás 
alkalmával, holott az az eredetében szaka
dozott volt; korrekturát azonban abban az 
időben nem olvashattam. De ennek nincs is 
jelentősége a szóbanforgó kérdésben.) 

A következő, magától H.-tól származó össze
állítás szerint a madarak legnagyobb része az 
északi és délkeleti irányok között fuvó sze
leknél vonul. Ehhez H. azt a megjegyzést 
fűzi: „itt is kiderül az, hogy nem éppen a 
keleti szelek azok, melyek a vonulást kísérik." 
Nohát! ezt a logikát ugyan sohasem fogom 
megérteni 1 

Azt a nekem tulajdonított elméletet a „tö
meges megjelenésről egy barometikus de
presszió közepén" én sohase mondtam ki, éppen 
csak leírtam azt a később H.-tól említett 
esetet. 

A következő bekezdésekben H. tüntetően 
lemond a madárvonulás irányának és kiindu
lási pontjának valamilyen meghatározásáról. 
Én nem! 0 továbbá azt is mondja: „egye
bekben csak azt mondják, hogy vonuló vagy 
pihenő madarakat láttak s a szél innen vagy 
onnan fujt; de hogy miképpen folyt le a vonu
lás, ki tudná azt ilyen adatokból kikutatni!" 
Ehhez a következőket kell megjegyezni. 
Évről évre látunk és — éjjel — hallunk 

1 Ezek csak a főképviselők ezen a görbén, mely 
több faj összesítését adja. 

Aquila XX. 

Hätte H . bei mir angefragt, so hätte er er
fahren, dass mir 1910 stündliche Beobach
tungen der kais. Signalstation und ausserdem 
dreimalige der meteorologischen Station zur 
Verfügung standen. Übrigens notierten diese 
beiden Stellen oft abweichend, entsprechend 
lokalen Brechungen der Winde und dem 
Tanzen der Wetterfahnen 

H. sagt weiter: „auch bei dem Diagramm 
der Stare und K r ä h e n 1 entsprechen den 
Zahlenangaben nicht gut die Kurven. Das 
Graphikon gibt für jede Nacht zwischen 11. 
und 17. Oktober mehr als 50 Vögel an, laut 
dem Jahresbericht weist aber bloss eine Nacht 
Daten auf, nämlich beim Star am 12 — 13." 
Das ist nicht war: Von der Nacht zum 12. 
zum 13. sind genug Daten da (s. z. B . Sing
drosseln !), das Tagebuch nennt 7 Arten in 
dieser Nacht, In den übrigen Nächten ist die 
Linie gestrichelt, um anzudeuten, dass es sich 
hier um die rastenden Vögel, nicht Zug, 
handelt. (Nur in der Nacht vom 15. zum 16. 
hat der Lithograph beim Umzeichnen fehler
hafte Weise die gestrichelte Linie des Ori
ginals ausgezogen. Korrektur konnte ich aber 
seiner Zeit nicht lesen. Das hat aber zur 
Sache nichts zu bedeuten.) 

Nach der nächsten von H. selbst zusam
mengestellten Tabelle ziehen die grösseren 
Mengen bei Winden zwischen N bis SO. Dazu 
sagt H . : „Auch hier stellt es sich heraus, 
dass es nicht eben die östlichen Winde sind, 
die den Zug begleiten." Nanu 1 Diese Logik 
werde ich wohl nie begreifen! 

Die mir zugeschobene Theorie „des mas
senhaften Erscheinens in der Mitte einer 
barometrischen Depression" habe ich mit 
Wort noch nicht ausgesprochen, vielmehr nur 
den nachher von H. zitierten Fall beschrieben. 

In den folgenden Abschnitten verzichtet 
II. ostentativ auf irgendwelche Ermittlung 
über Herkunft und Richtung des Vogelzuges. 
Ich nicht! Er sagt weiter: „Sonst wird nur 
immer gesagt, man sah fliegende, man sah 
rastende Vögel und der Wind wehte von 
hierher oder von dorther ; wie 
aber der Zug erfolgte, wer könnte das aus 
diesen Angaben ausfindig machen!" Dazu 
ist zu bemerken: Wir sehen und — nachts 

1 Dies sind nur die Hauptbeteiligten an dieser 
Kurve des Gesamtzuges. 

29 
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tömérdek vízi és gázlómadarat seregélyt, 
varjút, pacsirtát, rigót, a mint ugyanabban a 
változatlan irányban K E K — N y DNy vagy E K — 
DNy, tavaszszal pedig fordítva vonulnak. 
Ezeknél a fajoknál ez oly magától értetődő 
dolog s ezt GÄTKE annyiszor és oly erélyesen 
hangoztatta, hogy bizony előfordulhat az, hogy 
megfeledkezem ennek külön felemlítéséről s 
csak az egyidejűleg fuvó hát-, oldal- vagy 
ellenszelet jegyzem fel. Különben úgy látszik, 
hogy más senki se nélkülözte még az ilyen
féle adatokat. A legtöbb fajnál többnyire 
lehetetlen a repülés irányának pontos meg
állapítása, minthogy Helgoland túlságosan 
zavarja őket. Helgolandtól távol is, sokszor 
kint a nyílt tengerről a mikor Helgoland mái-
nem látható, észlelhetjük mily pontossággal 
tartják be ezt az irányt. Sajnos, nem tudom 
reprodukálni azt. a mit a helgolandiak mondtak, 
a mikor H. irását olvasásra odaadtam nekik! 
Ilyeneket csak az írhat, a ki a madárvonulást 
a szabadban még soha meg nem figyelte, 
hanem mindig csak a zöld asztal mellett 
táblázatokat készített. 

Azt a mondatomat: „így az erdei szalonka 
vonulási térképén ábrázolt eredményeket ösz-
szesen 5 megjelölt erdei szalonka alapján 
értem el", H. természetesen rosszul fogja fel. 
Evvel azt akartam mondani, hogy össze-vissza 
még csak 5 megjelölt erdei szalonka hagyta 
el Helgolandot, a mikor már megkaptam azt 
a két eredményt, a mely a térképen fel van 
tüntetve. 

H. szerint megengedhetetlen az a követ
keztetés, hogy egy Helgolandon átvonuloban 
megjelölt és Svédország déli részében, tehát 
északkeleti irányban elejtett erdei szalonka 
északkeleti illetve délnyugati irányban vonult. 
Valószínű, hogy Svédország déli részéből előbb 
Finnországba, majd Moszkvába, onnan Bécsen, 
Drezdánés Hamburgon átvonult Helgolandba! 
No, de félre a tréfával; mire valók akkor 
egyáltalában a jelölési kísérletek ? H. szerint 
ezeknek semmi érlelniük sincs Miért helyez 
a M. Kir . Ornith. Központ oly nagy súlyt 
azokra? Senki se állítja, magam szintén nem, 
hogy az illető erdei szalonka okvetlenül a 
legrövidebb levegő vonalban távozott volna 
fészkelési területére, de ezt az én értekezé
semből szintén nem lehet kiolvasni. 

Az erdei szalonkának 1909. és 1910. évi 
őszi vonulásának részleteibe nem bocsátkoz-

— hören alljährlich Ströme von See- und 
Strandvögeln, Staren, Krähen. Lerchen, Dros
seln unmittelbar in bombenfester Richtung 
O N O - WSW oder N O - S W und im Frühjahr 
umgekehrt überhin oder vorbeiziehen. Das 
ist bei diesen Arten eine so selbstverständ
liche Tatsache, von GÄTKE SO oft und ener
gisch betont, dass es wohl passieren mag, 
dass ich vergesse, es ausdrücklich zu be
merken, und dass ich dann nur den gleich
zeitigen Rücken-, Seiten oder Gegenwind 
notiere. Übrigens hat anscheinend noch nie
mand anders derartige Angaben vermisst. 
Bei den meisten anderen Arten ist es nieist 
unmöglich, die Flugrichtung genau festzu
stellen, da sie sich zu sehr von Helgoland 
irritieren lassen. Wir sehen auch fern von 
Helgoland, manchmal ausser Sicht davon auf 
hoher See, wie strikte diese Richtung einge
halten wird. Ich kann leider nicht wieder
geben, was die Helgoländer, denen ich die 
betreffenden Zeilen H.'s zu lesen gab, dazu 
sagten! Derartiges kann wohl nur ein Mann 
schreiben, der noch nie in freier Natur Vogel
zug beobachtet hat und immer nur am grünen 
Tisch Tabellen schrieb! 

Meinen Satz: „So waren die auf der 
Schnepfenzugskarte dargestellten Resultate 
mit ganzen — 5 gezeichneten Waldschnepfen 
erzielt" fasst H. natürlich falsch auf. Der 
Satz will sagen: Es waren überhaupt erst 5 
markierte Schnepfen heil von Helgoland davon 
gekommen, als ich schon die beiden auf der 
Karte angegebenen Resultate erhielt. 

H. erlaubt nicht den Schluss, dass eine in 
Helgoland auf dem Durchzug markierte und 
in Südschweden, also im Nordosten erlegte 
Schnepfe NO-wärts resp SW-wärts gezogen 
ist. Warscheinlich ist sie von Südschweden 
erst mal nach Finland, dann über Moskau, 
Wien, Dresden, Hamburg nach Helgoland 
gezogen! A b e r Spass bei Seite, was nützen 
dann überhaupt die Ringversuche ? Nach H. 
sind die also sozusagen Unsinn. Weshalb legt 
dann die Ung. Orn. Zentrale soviel Wert 
darauf? Niemand, auch ich nicht, wird na
türlich behauptet, dass die betreffende Schnepfe 
auf der kürzesten Luftlinie von Helgoland 
nach ihrem Brutquartier gezogen sein mxiss, 
das kann man aber aus meinen Abhandlungen 
am wenigsten herauslesen. 

Auf die Einzelheiten des Ilerbstschnepfen 
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hatom. TRATZ egészen függetlenül, vagyis a 
munkára való biztatástól eltekintve, tőlem 
egyáltalában nem befolyásoltatva feldolgozta 
ugyanazt az anyagot és ugyanarra az ered
ményre jutott (a munka nemsokára meg
jelenik). Úgy látszik, tehát mégse igaz egészen 
mintha minden alapot nélkülözne az azállitási 
hogy a vonulási utat szinte közvetlenül ki 
lehet olvasni az időjárási térképekből." 

H.-nak következő „bizonyítása": miután a 
többé-kevésbbé hátulról fuvó szelek a vonu
lási időszak alatt nem voltak túlnyomó szám
ban, tehát a madarak nem is vonulhattak 
azokkal, oly zseniális és találó, hogy teljesen 
fölösleges csak egy szót is rávesztegetni. 
Persze, hogyha H. tényleg megfigyelte volna 
a madárvonulást, akkor tudta volna, hogy 
ennek az időjárási szabálynak az érvényénél 
fogva gyakran igen sokáig kell várakozni, a 
mig egyszerre csak megjön a nem túlnyomóan 
fuvó kedvező szél és vele a madárvilág is. 

A 41. lapon azt mondja H. „itt is hézag
mentes megfigyelési anyagot kell követelnünk", 
abban a a hiszemben, hogy ennek hiányával 
vádolhat engem. Kár az érvért, mert ha H. 
hozzám és nem a berlini meteorológiai inté
zethez fordult volna, úgy csodálkozására meg
tudta volna, hogy éppen 1910-ben nemcsak 
hézagmentes, hanem óráról órára szóló (éjjel 
és nappal)meteorológiai anyaggal rendelkeztem 
a szélre, a szél erejére, borulatra, levegő-
állapotra, látási távolságra, csapadékra stb. 
vonatkozólag, a mit azonban sajnálatomra idő 
hiánya miatt eddig nem használhattam ki 
teljesen, a mint azt már több ízben is hang
súlyoztam. Kivonataim, valamint a meteoro
lógiai állomás hézagmentes megfigyelési soro
zatai még most is megvannak későbbi munká
latok számára. Hogy az évi jelentést úgy 
adjam közre, a hogyan azt H. kívánja és a 
hogyan azt magam is szeretném, akkor úgy 
magamat, mint a nyomtatási költségeket is 
meg kellene sokszorosítanom. A mint már 
emiitettem, H. közvetlenül én nálam sokkal 
jobban elégíthette volna ki „az 1910. év 1 

szélviszonyokra vonatkozó kíváncsiságát" mint 
a berlini meteorogiai intézetnél, minthogy az 
csak a konzervátorunk naponként háromszor 
tett észleletéit kapja. 

H. ezután azt mondja: „Teljesen elhibázott 
dolog volna az 1910. évből a jövőre nézve 
hasonló esetekre következtetni. Ez egészen 

zuges 1909 und 1910 kann ich nicht ein
gehen. TRATZ hat unabhängig, d. h. abgesehen 
von der Anregung zur Aufnahme der Arbeit, 
von mir absolut unbeeinflusst, diese Materie 
durchgearbeitet, kommt aber zu demselben 
Schluss. (Die Arbeit soll bald erscheinen.) 
Dass also „die Behauptung, dass man diese 
Reise aus den Wetterkarten fast direkt ab
lesen kann, jeder Stütze entbehre", scheint 
demnach doch nicht ganz zuzutreffen. 

Die bei H. folgende „Beweisführung" : 
weil die mehr oder weniger von rückwärts 
wehenden Winde in der Zugszeit nicht vor
herrschten, könnten die Vögel nicht damit 
ziehen, ist so genial und schlagend, dass es 
wirklich unnötig ist, auch nur ein Wort da
rüber zu verlieren. Freilich, hätte H. jemals 
praktisch Vogelzug beobachtet, so würde er 
wissen, dass man eben infolge dieser Wit
terungsregel leider oft sehr lange warten 
muss, bis endlich mal der nicht vorherrschende 
günstige Wind und damit die Vögel kommen. 

Auf Seite 41 sagt H . : „Auch hier müssen 
wir lückenloses Beobachtungsmaterial fordern" 
in der Meinung, mir dessen Fehlen vorwerfen 
zu können. Schade um das Argument, denn 
hätte H. mich statt des Meteorolog. Instituts 
in Berlin befragt, so hätte er zu seinem 
Erstaunen erfahren, dass ich gerade von 1910 
nicht nur lückenloses, sondern sogar stünd
liches (Tag und Nacht) meteorologisches 
Beobachtungsmaterial über Wind, Windstärke, 
Bewölkung, Luftzustand, Sichtweite, Nieder
schläge etc. hatte, dass ich, wie schon oft 
gesagt, infolge Zeitmangel leider nicht völlig 
verwerten konnte. Auszüge davon, sowie die 
lückenlosen Serien der meteorologischen Sta
tion habe ich noch jetzt für spätere Arbeiten. 
Um aber den Jahresbericht so abzufassen, 
wie es H. verlangt, und ich selbst gern 
möchte, musste ich mich und auch die Gelder 
zum Drucken vervielfältigen können. Wie ge
sagt, hätte H. von mir direkt viel mehr 
Befriedigung seiner „Neugierde über die 
Windverhältnisse im Jahre 1910" bekommen 
können, als vom Meteorolog. Institut in Berlin, 
das ja doch nur dieselben dreimaligen Be
obachtungen unseres Konservators bekommt. 

H. sagt dann: „Einen Schluss aus 1910 
auf analoge Vorgänge für die Zukunft zu 
ziehen, wäre ganz verfehlt." Das wäre richtig, 
wenn ich mich mit einer Prüfung der 1910-er 
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helyes volna. De mi lesz akkor, ha évről 
évre nagyjában és egészében ugyanazokat az 
elvi következtetéseket nyerjük ? Pedig éppen 
ez az eset áll fenn ! Pokoli örömömre szolgál, 
hogy H. sok érvével — persze a nélkül, hogy 
tudná — egyúttal GÄTKE mestert is meghazud
tolja és dezavuálja. Tehát jó társaságban 
tudom magamat, 

H. nagyon barátságtalanul azt mondja még: 
„W. úr meg van róla győződve, hogy csak 
az ő kutatási módszere a helyes". Ezt én 
sehol se állítottam. A legnagyobb örömmel 
és elégtétellel üdvözölném azokat az előter
jesztéseket, hogyan lehetne jobban csinálni 
a dolgot s így annál is inkább sajnálom, 
hogy H. kritikája tisztára negativ s ezért 
abszolút terméketlen. 

Az utolsó bekezdésben aztán megint van 
egy rám nézve érthetetlen dolog. H.-n kívül 
bizonyára mindenki helyesen fogná fel az én 
,,ábrándképemet", t. i . mint eszközt arra nézve, 
hogy az olvasóval minél hamarabb és minél 
kevesebb szóval megértetni azt, hogyan kelet
kezik majd idővel egy „normális görbe". Ez 
a normális görbe H. szerint állítólag teljesen 
hasonlítana a Magyarországon történő fel
vonuláshoz vagy letelepüléshez, sőt tán annak 
a mintájára is készült. Az utóbbi eset semmi-
esetre se állhat fenn, minthogy a hantmadár 
magyarországi érkezéséről hasonló görbét nem 
ismerek s most sincs ilyen az Aquilábau. H. 
pláne még arra is czéloz, mintha én magam 
beszélnék erről a hasonlatosságról, a mit a 
fentiekre való tekintettel egyáltalában nem 
tehettem. Miképpen juthatott H. ehhez a 
nézetéhez, azt munkám ismételt átolvasása 
daczára se tudtam megérteni. Vagy nagyon 
érthetetlen a német fogalmazásom — s ezt 
még senki se mondta rám —, vagy H . nem 
érti jól a német nyelvet, vagy tán nagyon is 
felületesen olvassa azt. 

H. végre még azt mondja: „a vonulás le
folyását már egy helyre vonatkozó hézag
mentes és szakszerű megfigyelésekkel is meg
lehet állapítani, de hogy hol és miért kezdődik 
és végződik, milyen utakon folyik le, az az a 
kérdés, melyet még ki kell kutatni A mada
rakat széllel vagy szél ellenében vonultatni, 
az más : az feltevés, nem pedig bebizonyított 
tény." Azon iparkodtam, hogy megmutassam 
azt az utat, a melyen a H.-tól sürgetett kérdést 

Verhältnisse zufrieden geben würde. Wie aber, 
wenn sich Jahr für Jahr im grossen und 
ganzen prinzipiell analoge Schlüsse ergeben ? 
Und das ist der F a l l ! Eine Mordsfreude ist 
es für mich, dass H . mit vielen seiner Argu
mente — natürlich ohne es zu wissen — 
auch Altmeister GÄTKE Lügen straft und de
savouiert. Ich befinde mich also in guter 
Gesellschaft. 

Recht unfreundlich sagt II.: „Herr W. ist 
überzeugt, dass nur seine Methode der Zug
forschung die richtige ist." Das habe ich 
nirgends ausgesprochen. Mit grüsstem Ver
gnügen und Genugtuung würde ich Vor
schläge zum Bessermachen begrüssen und 
bedaure darutn um so mehr, das H.'s Kritik 
so absolut unfruchtbar, weil ausschliesslich 
negativ ist. 

In dein letzten Abschnitt gibt es wieder 
eine mir unverständliche Sache. Wohl jeder 
ausser H. wird mein „Phantasiegebilde" richtig 
auffassen, nämlich als Mittel, dem Leser schnel
ler als mit vielen Worten klarzumachen, 
wie mit der Zeit eine „Normalkurve" ent
stehen wird. Diese Normalkurve soll jener der 
Ankunft oder Besiedelung in Ungarn ganz ähn
lich, vielleicht derselben auch nachgebildet sein, 
schreibt II. Nun das letztere sicher nicht, da 
ich gar keine ähnliche Kurve der Ankunft 
des Steinschmätzers in Ungarn kenne und 
auch jetzt noch nicht in der Aquila finde. H. 
scheint nun aber gar zu verstehen, das ich 
selbst diese Ähnlichkeit hervorhebe, was ich 
aus obigem Grunde überhaupt nicht hätte tun 
können. Wie H. zu dieser Auflassung kom
men konnte, ist mir trotz wiederholten Le
sens meiner Arbeit unverständlich. Entweder 
schreibe ich ein auffallend unklares Deutsch 
und das hat mir noch Niemand gesagt — 
oder H. versteht nicht genügend Deutsch oder 
liest es zu flüchtig. 

11. sagt schliesslich: „Den Verlauf des 
Zuges kann man schon mit lückenlosen und 
fachmännischen Beobachtungen für einen Ort 
ergründen, wo und warum er aber anlangt 
und endigt, auf welchem Wege er sich bewegt, 
das ist eben das Problem, das noch zu er
gründen ist. Die Vögel mit oder gegen den 
Wind ziehen zu lassen ist etwas anderes: 
eine Hypothese, aber keine bewiesene Tat
sache." Ich hatte nuu versucht, einen Weg zu 
zeigen, dem auch von H. aufgestellten Problem 
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is megoldhatnék, de ő ezt az utat helytele
níti, de sajnos megfeledkezik arról, hogy más 
utat mutasson. Hogy az a felfogás : a legtöbb 
madár a tengeren át, hacsak lehetséges, köze
lítőleg hátszéllel vonul, csak feltevés, tán 
csak addig lesz igaz, a mig el nem készültem 
GATKÉnek évek hosszú során ót Helgolandon 
végzett megfigyeléseinek s az én észleleteimnek 
összeállításával (az én meggyőződésem szerint 
már most is több, mint hypóthézis), de addig 
is okvetlenül szükségünk van munkahypo-
thézisekre. H. még sohase hallott a munka-
hvpothézisekről, nem tudja talán, hogy a ter
mészettudományi ismeret terén úgyszólván 
minden haladásunkat a munkahypothéziseknek 
köszönhetjük ?! 

De bár keresse H. a szocziáldemokráczia 
módjára az ő erejét nyugodtan mindazoknak 
a propoziczióknak az elvi tagadásában, a 
melyek a madárvonulási kutatás előbbre-
vitelére szolgálnak, más emberek szerencsére 
másként gondolkodnak s vannak férfiak kö
zöttük, kiknek neve igen súlyosan esik a 
latba. Ez megőrzi számomra a kedvet és 
örömöt a további munkához. Qui vivra. verra! 

Befejezésül pedig H . urat tisztelettel és 
sürgősen kérem, töltsön el egyszer egy vagy 
két hónapot az őszi vonulás alatt Helgolandon, 
hogy a madárvártákra vonatkozó jövendő 
bírálatai ne álljanak oly rikító ellentétben az 
élő valósággal. 

Megjegyzés. 

DR. WEIGOLD HUGÓ úr fent közölt fejtegeté
seire a következő megjegyzéseim vannak: 
kritikámat objektiv modorban, tudományosan 
megindokoltam és elkerültem azt, hogy az 
érzékenységet érintsem. Nyugodtan és határo
zottan kijelentem tehát, hogy álláspontomat 
fenntartom és nem vagyok hajlandó azt tudo
mánytalan, invektivákig fokozott czélzatos-
ságok miatt feladni. 

beizukomtnen, er verwirft jedoch diesen Weg, 
vergisst, leider Gottes, aber, einen neuen zu zei
gen. Dass die Annahme, die meisten Vögel zögen, 
wenn irgend möglich, über das Meer annähernd 
mit dem Wind, nur eine Hypothese ist, mag 
gelten für den Leser solange, als ich nicht 
die Zuzammenfassung all der jahrelangen Be
obachtungen von GÄTKE und mir auf Helgo

land herausgebracht habe (für mich ist es 
schon jetzt mehr als eine Hypothese), aber 
bis dahin brauchen wir eben Arbeitshypothesen. 
Hat H. noch nie etwas von Arbeitshypothe
sen gehört, weiss er nicht, dass so gut wie 
alle unsere Fortschritte in der Erkenntnis 
der Natur mit Arbeitshypothesen gewonnen 
wurden ?! 

Doch mag H. ruhig nach Art der Sozial
demokratie seine Stärke suchen in der prin
zipiellen Negation aller und jeder Vorschläge, 
weiterzukommen in der Erkenntnis des Vogel
zugproblems, andere Leute denken zum Glück 
anders und es sind Männer darunter, deren 
Namen sehr schwer wiegt. Das bewahrt mir 
die Lust und die Freude an der Weiterarbeit. 
Qui vivra, verra! 

Zum Schluss aber lade ich Herrn H. höf
lichst und dringend ein, mal einen oder zwei 
Monate zur Herbstzugzeit auf Helgoland zu 
verweilen, damit seine künftigen Kritiken über 
Vogelwartenarbeit nicht in gar so krassem 
Widerspruche zu der grünen Praxis zu stehen 
brauchen. 

Bemerkung. 

Ich habe zu den vorstehenden Ausführun
gen des Herrn DR. HUGO WEIGOLD folgendes 
zu bemerken : ich habe meine Kritik in objek
tiver Weise, wissenschaftlich begründet und 
habe es vermieden, der Empfindlichkeit nahe 
zu treten; ich erkläre mithin ruhig und ent
schieden, dass ich meinen Standpunkt auf
recht erhalte und nicht geneigt bin, denselben 
wegen unwissenschaftlichen, bis zur Invektive 
gesteigerten Anzüglichkeiten aufzugeben. 

HEGYKOKY K . J . HEGYFOKY. 
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A szerkesztő végszám. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy az a hang, 
amelyet DR. WEIGOLD HUGÓ asszistens úr vála
szában használt, az Aquiláb&n eddig ismeretlen 
volt és remélhetőleg a jövőben is kerülve lesz. 
Hogy ebben az esetben nem éltem a szer
kesztő jogával, az onnan van, hogy nem érez
tem magamban hivatottságot arra, hogy a 
helgolandi állami biológiai állomás asszistensé-
nek útja elé akadályokat görditsek, amikor 
arról van szó, hogy Ízlésének szabad tér biz
tosíttassák. Különösen hangsúlyoznom kell 
azonban, hogy az asszistens úrnak alkalma 
volt meggyőződni arról, hogy HEGYFOKY KABOSÍ 
nem lehet és nem is szabad könnyen venni, 
mert — ő egyéb tevékenységétől eltekintve — 
húsz esztendő óta az AquilaAnxn évről évre el
látja a madárvonulás feldolgozásának meteo
rológiai részét, ellátja pedig mintaszerűen. 
Azt is hangsúlyozom, hogy WEIGOLD asszistens 
úr megismerhette volna értékét, mert én tel
jesen meglévén győződve a helgolandi királyi 
biologiaf állomás fontosságáról, egyetlen szóra 
rendelkezésére bocsátottam az Intézetnek az 
Aquila összes köteteit. 

Budapest, 1913 szeptemberében. 

Schlussbeiiierkung des Redakteurs. 

Vor allem bemerke ich, dass der Ton, den 
Herr Assistent DR. HUGO WEIGOLD in seiner 
Entgegnung anschlug, bis jetzt in der Aquila 
nicht gebräuchlich war und hoffentlich in der 
Zukunft auch vermieden werden wird. Dass 
ich vom Rechte des Redakteurs in diesem 
Falle nicht Gebrauch machte, kommt daher, 
dass ich mich nicht berufen fühlte, dem Assis 
teilten der biologischen Staatsanstalt auf Helgo
land Hindernisse in den Weg zu legen, wo 
es sich ja darum handelte, seinem Geschmack 
freie Bahn zu sichern. Das muss ich aber 
besonders betonen, dass der Herr Assistent 
vollauf Gelegenheit hatte, sich zu überzeugen, 
dass J . HEGYFOKY nicht leicht genommen wer
den kann noch darf, denn es ist zwanzig 
Jahre her, dass er — abgesehen von anderer 
Tätigkeit — in der Aquila Jahr für Jahr hin
sichtlich des Zuges der Vögel den meteoro
logischen Teil besorgt u. z. in musterhafter 
Art und Weise und dass Herr Assistent WEIGOLD 
den Wert erkennen konnte, weil ich in voller 
Überzeugung der hohen Wichtigkeit der königl. 
biologischen Anstalt auf Helgoland, derselben 
auf ein Wort hin ein vollständiges Exemplar 
der Aquila zur Verfügung stellte. 

Budapest, im September 1913. 

HERMÁN OTTÓ. OTTO HERMAN. 


