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A tenger réme. 
írta: Garády Viktor. 

Mintha látnám az antik világ bátor hajósait opál-
fényű holdas éjszakákon a csöndesen alvó, sima 
tengeren. Mintha ott ülnének előttem a mozdulatlan, 
fáradt vitorla alatt, tágra nyílt szemmel, sóvár, félénk 
tekintettel. És látnám őket, ahogy a villogó habok 
felé hajolva, visszafojtott, elakadt lélekzettel hall
gatóznak. Nem szállnak-e föl titokzatos hangok a 
mélységből ? Nem szólal-e meg odalenn a sötét 
vizekben valami rettentő tengeri szörny? Mintha az 
ő ijedt arcukat látnám, mintha vonagló hangjukat 
hallanám, valahányszor a polip, a tengernek ez a 
retteget lakója, szörnyeteg réme vetődik elébem. 
Szinte megelevenednek előttem a borzadalmas láto-
mányok, amelyek gyermeteg lelküket gyötörték, mikor 
gyönge hajójukon künn bolyongtak a végtelen vize
ken, amiket babonás képzeletük ezernyi ezer rejtel
mes lénnyel benépesített. 

Milyen rémes legendás lepelbe burkolhatták ezek 
a kezdetleges műveltségű hajósok a polipot, amikor 
még manapság is rémületet gerjesztő dolgokat mesél
nek róla! Ámbátor igen sok a túlzás még ma is 
ezekben a meseszerű elbeszélésekben, azért bizonyos, 
hogy ez a szörnyeteg, amely fantasztikus alakjával, 
kigyószerű szívókás karjaival, nagy szemének merev 
tekintetével és támadó erejének vérengző megnyilat
kozásával iszonyattal tölti el az embert, a tenger 
legfélelmetesebb teremtményeinek egyike. Talán 
a világháború hajótörött hőseinek is megjelen lelki 

szemeik előtt ez a borzadalmat gerjesztő tengeri 
szörnyeteg, mikor a halál ölelő karjait feléjük ter
jeszti a habokból. 

Akárhány hajós megesküszik rá, hogy látott már 
akkora polipot, amelynek hatalmas karjai, ha rá
zúdultak volna vitorlás hajójukra, könnyen lerán
tották volna a mélységbe. Hogy vannak nagy polipok 
a tengerben, az bizonyos, de korántsem akkorák, 
hogy nagy vitorlás bárkákat tudnának lerántani 
a tenger fenekére. A Kvárneróban eddig fogott leg
nagyobb polipnak a karja mintegy másfél méter 
hosszú volt. Magam is láttam ezt a polipot, s amikor 
a halász a csónakjába emelte, valóságos harcot 
kellett vele vívnia, amig ártalmatlanná nem tette. 

Régente azt hitték, hogy sokkal nagyobb polipok 
élnek a tengerben. A jó öreg Pontoppidán püspök 
azt írja 1752-ben, hogy, ha a norvég halászok halá
szat közben nagymennyiségű halat vesznek észre 
s meggyőződnek róla, hogy a tenger mélysége egyre 
fogy s a víz egyre sekélyebb lesz, eszeveszetten 
menekülnek a partra. Mert a polip, vagy, ahogy az 
északi népek nevezik, a „kráken" közeledik. Egyszer 
csak egy dombos mező emelkedik ki a habokból, 
amelynek félórajárásnyi az átmérője, amely néha 
harminc lábnyi magasságra emelkedik a víz felüle
téről. A mélyedésekben víz marad hátra, amelyben 
a halak ezrei evickélnek. A dombokból lassankint 
valóságos hegyek támadnak. A hegyek közül hatal
mas karok emelkednek a magasságba, amelyek 
a legnagyobb hajó árbocánál is vastagabbak, s akkora 
erő lakozik bennük, hogy egy száz ágyús hajót 
tudnak megragadni és a mélységbe lerántani. 



Egy másik „szemtanú" állítása szerint 1860-ban 
egy óriási polip szorult volna Norvégia egyik szűk 
fjordjába. A szörnyű állat teste az egész öblöt 
ellepte. Hatalmas karjai a sziklákra és a parti fákra 
voltak rácsavarodva. A karok, amikor fölemelkedtek, 
gyökerestül kitépték a fákat a földből s a kemény 
sziklákhoz akkora erővel tapadtak oda, hogy sehogy-
sem lehetett róluk leoldani. 

Egy régi természetrajzi könyvben pedig a többek 
között azt olvassuk, hogy Szent Ilona szigeténél 
egy hasonló tengeri szörnyeteg két matrózt rántott 
le a hajóról a tengerbe. Az állat egyik karját, amely 
az árboc kötelei közé szorult, a hajó legénysége 
levágta. Hossza hét méter volt, és szívókák is voltak 
rajta. Már az antik világ tudósai is emlegetnek 
hasonló tengeri szörnyeket. Plinius is látott volna 
óriási polipot, amelynek feje akkora volt, mint valami 
nagy hordó. Linné mindezeket az elbeszéléseket 
elhitte és az óriási polipot Mikrokosmus marinus 
néven Svédország faunájában szerepelteti. Mindazon
által a természettudósok később ezeket a történeteket 
az óriás polipról a mesék országába száműzték és 
a krákent, nemkülönben a tengeri-kígyót, ha nem is 
otromba csalásnak vagy hazugságnak, legalább is 
a felhevült emberi képzelődés szüleményének nyil
vánították. 

Legutóbb ismét sokat emlegetik az óriási polipot. 
Sőt ma már komoly természettudósok pontos tudo
mányos adatokkal állnak elő, hegy bebizonyítsák 
ennek a legendás tengeri szörnyetegnek a létezését. 
A többek között Albert monakói fejedelem is meg
említ egy óriási polipot, amit 1887-ben látott az 
Atlanti-óceánon. Különösen a déli tengereken láttak 
legutóbb többször óriási polipot, legkivált pedig azokon 
a vizeken, ahol a fizéter nevű cet is él. Ez a rengeteg 
nagy tengeri emlős tudvalevőleg lábasfejűekkel táp
lálkozik. Ujabban Szumatra táján egy fizéter meg 
egy polip harcát figyelték meg. A polip csaknem 
akkora volt, mint maga a cet és rettentő hosszú 
karjaival szinte teljesen körülfonta a hatalmas emlőst. 

A polip szemének átmérője 30 cm. volt! Én azonban 
úgy vélem, hogy ezek az óriási polipok, amiket leg
utóbb láttak, nem igazi polipok és nem a nyolc, 
hanem a tíz karu lábasfejűek családjába tartoznak 
s óriási kalamárok vagy loligók lehetnek. Hiszen 

A polip karján levő szívókák erősen nagyítva. 

a polip a parti vizekben él, míg ellenben a loligók 
kivétel nélkül nyílttengeri alakok. Ezek között pedig 
csakugyan vannak olyanok, amelyek óriási nagyra 
nőnek. 

A polip igazi parti lakó. A sekélyebb vizekben, 
a sziklák között, vagy pedig a maga építette fészké
ben él. Az ember néha kúpalakú kőrakásokat lát 
a tenger fenekén. A kőhalom körül szanaszét kagyló
héjak, csigaházak, csontok és üres rákpáncélok 
hevernek. Ez annak a jele, hogy a kőrakás bizonyosan 
valamely állatnak a lakása, fészke. És ha jobban 
megfigyeljük a halomra rakott köveket, azon vesszük 
magunkat észre, hogy azok között valami állat 
gubbaszt. Ha nem mozdulna meg nagy néha, észre 
se venné az ember. Mert a színe szakasztott olyan 
mint a sziklakőé. Csupán a halász vagy a természet
búvár gyakorlott szeme veszi észre, hogy a kövek 
között egy polip ül, amely a környezethez képest 
a színét változtatni tudja. 

Csák szállingózzatok... 
sak szállingózzatok le egyre 

Sárgult, aszott falevelek, 
Borítsatok mezőre, hegyre 
Halotti, szép szemfödelet. 
Csak hulljatok le csöndbe', lágyan; 
Egő szemem ne lássa meg, 
Mint haldokol a betegágyon 
A föld, a fáradt, nagy beteg. 

Mint fonnyad, sáppad dísze, éke, 
Tán jobb, ha nem is sejtem én, 
Hogy a virágnak vége, vége, 
Hogy foszlik illat, pompa, fény. 

Hiszen halottunk hogyha drága, 
Ha vele lelkünk összenőtt, 
Enyhén, csöndben terítünk rája 
Sűrű halotti szemfedőt. 
Hogy a gyötrelmes, végső harcot, 
Mely tépve, rontva szüntelen, 
Testén és lelkén átviharzott, 
Ne sejtse, tudja senkisem. 

Lelkünknek kétkedése, búja 
Nem győz így a remény felett 
És bizunk, hogy feltámad újra, 
Kit szivünk forrón szeretett. FELEKI SÁNDOR. 

Vaddisznók Leányfalun. 
„A TERMÉSZET" eredeti tárcája. 

Irta : Zöldi Márton. 

Bajcsi György, Ratibor hercegnek egykori vadőrje ezeket 
mondotta nekem jó minapában csaknem szórói-szóra : 
— Az első vaddisznót a pilisi hegységnek abban a részében, 

mely leányfalu körül emelkedik s mely felváltva a Breiner grófok, 
Ratibor herceg és Hohenlohe herceg vadászterülete volt, ezer
nyolcszáznyolcvanhétben láttuk. Mintha csak az égből potyogtak 
volna le, mert emberemlékezet óta senki a mi vidékünkön, a mi 
erdőinkben vaddisznót nem lótott. 

Később — beszélte tovább az öreg Bajcsi, ki negyven évig 
járta a szóban lévő erdőket — úgy hallottam, de felelni nem 
felelek érte, hogy egy hontmegyei birtokos és vadnevelő ember 
zárt területéről tört ki egy falka vaddisznó, átkelt a befagyott 
Dunán és itt húzta meg magát. Noha elég serényen vadásztak 
rájuk, mégis meglehetősen elszaporodtak. Volt olyan esztendő, 
hogy öt-hat falka is barangolt a Nyerges-, a Koporsó- és Szélkorok
hegyoldalakban. Olyik falkában tizenöt malac is volt. Most az 
utóbbi esztendőkben fogyott a számuk s ezidőszerint aligha van 
két falkánál több. 

A vadőr meg a következőket modotta el : 



A polip bőrében ugyanis festéksejtek vagy 
chromatophorok vannak, amelyek más-más szines 
folyadékot tartalmaznak. Legtöbbnyire barnát, sárgát 
és vöröset. A festéksejtek hirtelen összehúzódhatnak 
vagy széttágulhatnak. Ha például a barna festék
sejtek széttágulnak, a polip bőre barna szint ölt. 
Es ha ezek összehúzódnak, miközben a fekete 
festéksejtek tágulnak szét, akkor a polip fekete szint 
mutat. Ha pedig valamennyi festéksejt összehúzódik, 

Követ szállító polip, amint hátrafelé löki a testét. 

a polip teste fehér színűvé lesz. Ezt a színjátékot 
a polip idegei irányozzák, ami természetesen az állat 
„lelkiállapotának" befolyása alatt áll. Ha a polip 
beteggé lesz, a színe elhalványodik s ha elszáll 
belőle az élet, fehéres szint ölt. Jele annak, hogy 
a festéksejtek többé nem működnek. 

Amikor a fészkében ül, karjai, mint megannyi 
kígyó, össze vannak csavarodva, a kövekhez lapulva, 
vagy pedig a kövek közé dugva. Egy-egy karon 
mintegy 250 összesen tehát 2Ó00 kisebb nagyobb 
karika van, mindenik karika egy-egy szívóka vagy 
tapadó korong. Ez a korong valóságos pneumatikus 
készülék, amely akként tapad a tárgyhoz, amelyet 
az állat megragad, mint akárcsak nyelvünk valami 
kisebb üveg nyílásához, ha belőle a levegőnek egy 
részét kiszívjuk. Ezeknek a szívókáknak a segítsé
gével jár-kel a polip a tenger fenekén s ugyancsak 
ezekkel szerzi eledelét is. Micsoda erőt fejthet ki az 
állat ily rengeteg sok tapadó koronggal! A fészkét 

is ezekkel a tapadó korongoknak segítségével építi a 
polip. Valóságos vár ez, amit azért épít a polip, hogy 
benne észrevétlenül leselkedjék áldozatára. A köve
ket szívókéival ragadja meg és úgy cipeli a kisze
melt helyre. Kisebb-nagyobb köveket hordozgat 
össze s vannak köztük akkorák is, amelyek az utca 
kőburkolatának kockáinál is nagyobbak. Ha egy-egy 
követ elveszünk a fészkétől, haragosan surran ki 
a kapuján, azután fogja a követ és visszaviszi 
a helyére. 

A sziklakövek között meglapulva leselkedik áldo
zatára, mint akárcsak a tigris. Ha észreveszi a 
közelgő állatot, villámsebesen szökik ki búvóhelyé
ből, a karokat szétterjeszti s mint valami ernyőt, 
ráborítja áldozatára, mire gyorsan visszasurran rejtek
helyébe. Ha a polip rácsavarja hatalmas karjait 
áldozatára, akkora erővel tapad rá szívókéival, hogy 
az meg sem bír többé moccanni. De nem csoda, 
mert hiszen az állat teste merő izom. Az áldozatot 
nem teszi azonnal a szájába, hanem előbb mérges 
nedvet fecskendez a testébe, amire az görcsös vonag-

A polipnak a papagály csőréhez hasonló szarúnemü fogai. 

lássál csakhamar elpusztul. Csak ekkor eszi meg. 
A száját kénye-kedve szerint összehúzhatja vagy 
kitágíthatja. Két nagy foga van. Ezekkel a szikla
kemény, erős fogakkal, amelyek csaknem szakasztott 

— Az alatt a huszonnyolc esztendő alatt, hogy a vaddisznók 
a mi erdőségünkben meghonosodtak, soha emberben kárt nem 
tettek. A vaddisznó épp úgy szalad az ember elől, mint akár 
a róka, vagy a vadmacska, melyből elég sok van nálunk. 
Veszedelmesnek az emberre csak a megsebzett vadkan lehet, 
és pedig nem is a frissen megsebzett, hanem az, amelyiket előbb 
lőttek meg, úgylehet egy-két nappal is. Az ilyen sebzett vadkan 
feltétlenül nekiront annak, aki őt nyomozza, üldözi. Erre tudok 
is esetet. De a meg nem sebzett vaddisznó csak szalad az ember 
elől. Én több izben próbáltam meg, mikor mint vadőr az erdőt 
jártam, hogy a vaddisznófalkából egy-egy malacot elcsípjek. 
Kíváncsi voltam, vájjon a kan vagy az emse meg fog-e támadni, 
hogy a sivalkodó malacot elvittem. Ez soha nem történt. Az emse, 
az anya, egy darabig utánam nézett, aztán ő is tovább csörtetett 
a falkával. Két ilyen vadmalacot, amelyet a falkából kiszakí
tottam, Egerváry Gyula szerkesztő úr, ki gyakran járt ki hozzánk 
vadászni, felvitt a kilencvenes évek elején Budapestre az Állat
kertbe. 

Eddig az öreg vadőr elbeszélése. Az állatrajzi tudomány 
számára, amint látható, nincs semmi új mondanivalója, de amit 
mond, azt saját tapasztalásából tudja. Ez a közvetetlenség az, 
amiért érdemesnek tartottam szavait feljegyezni. 

De a leányfalusi vaddisznókkal kapcsolatban egy érdekes 
emlék elevenedik meg előttem. Érdekes főleg a nem közönséges 
szereplői által. 

Vagy húsz évvel ezelőtt Leányfalun az öreg Szendrey Ignác-
nál voltam látogatóképpen. Szendrey Ignác tudvalevőleg valamikor 
Petőfi Sándor, később Gyulai Pál apósa volt. Ugyanakkor, mikor 
nála jártam, illusztris vendége volt, az öreg Brassay Sámuel, 
a polihisztor. 

Szendrey és Brassay egy esztendőben született. Ennél a talál
kozásnál mindakettő kilencvennégyéves volt. De Szendrey négy 
hónappal mégis előbb született s ennélfogva a két aggastyán 
tréfás enyelgéssel uramöcsézte és urambégyázta egymást. 

A villásreggelinél Gyulai Pál vincellérje jött a verandára 
s a következőt jelentette : 

— Könyörgöm alássan, az éjjel a Rékászpatakban a vad
disznók nagyon megrongálták a diófáinkat. 

A vincellérnek hangosan kellett beszélnie, minthogy az öreg 
Szendrey kissé nagyot hallott. A vincellér beszédjére figyelmessé 
lett Brassay bácsi. 

— Micsoda, — kérdezte a tudós — vaddisznók! Hiszen 
akkor Szendrey bátyámuramnak nem is erdeje, hanem erdő
sége van. 

— Csöpp az egész — szerénykedett Szendrey. 
— Na, mert nálunk Erdélyben, ahol vaddisznók csatangolnak, 

farkasok, medvék is járnak. De különben is a magyar irodalmon 
valamikor sajgó sebet ejtett a vadkan agyara. Zrínyi Miklóst, 
a költőt, vadkan sebezte meg halálosan. 

Gyulaihoz fordulva tréfásan folytatta : 



olyanok, mint a papagály csőre, nemcsak a hal 
csontját, a rák páncélját, hanem a kagyló kőkemény 
héját is könnyűszerrel összemorzsolja. 

A polip karjainak szívókáiról valóságos legendák 
járnak szájról-szájra. A halászember hevülékeny 
képzeletével rémséges dolgokat mesél a polipról. 
Neki a polip ugyanaz, mint a szárazföldi embernek 
a lidérc. Azt állítja, hogy fürdés közben az ember 
melléhez tapad és kiszívja szívéből a vért. De ez 
csak mesebeszéd. 

Ha a polip nem volt eléggé óvatos és vadászat 
közben valami ellenség vetődik melléje, sűrű fekete 
felhőbe burkolja magát. A testében ugyanis tinta
szerű fekete folyadékot tartalmazó zacskót rejteget, 
amelyet menten kiürít, mihelyt veszedelemben forog 
az élete. Azért nevezik a polipot tintahalnak is. 
A festőanyag azonnal szétárad a vízben és láthatat
lanná teszi a polipot. Es ekkor ütheti a nyomát az 
ellensége. Mert mire ez a nagy meglepetéstől észre
térül, akkor a polip már tkereket oldott és biztos 
helyre menekült. 

Ilyenkor aztán nyílsebesen úszik a vízben, amit 
a lélegzőszerv különös berendezésének köszönhet. 
A polip hasán ugyanis valami zacskószerű képződ
mény van, amely a feje mögött nyitva áll. Ez a 
zacskó nem egyéb, mint az úgynevezett köpeny, 
amely a testet a hasi oldalon körülfogja, üreget 
alkotva, amelyet lélegzőüregnek vagy köpenyüreg
nek neveznek. Ebben az üregben foglalnak helyet 
a kopoltyuk. Mindenik oldalon egy-egy. A köpeny 
közepén, a légzőüregből valami kupaalakú szerv 
látszik ki. Ez a tölcsér, amelynek szélesebb vége a 
lélekzőüregbe nyílik. 

Ha a pihenő polipot megfigyeljük, azt vesszük 
észre, hogy a köpeny szabadon álló széle és a 
tölcsér váltakozva összehúzódnak. Ezek a lélegzés 
mozdulatai. A köpeny szabadon álló széle ugyanis 
szorosan odasimul a test hasi oldalához, mire a 
lélegző üreget légmentesen elzárja. Ekkor a léleg
zésre használt víz csupán a tölcsér szűk nyílásán 

— Jó lesz kikerülni a vadkanokat Gyulai Pál uram. Ugy-
látszik, nem szívelik a poétákat. 

— No már a vaddisznók is vétenek a költői igazság ellen, 
— pattogott Gyulai Pál — mert az „Obsidia Szigethiana" költője 
óta nem hiszem, hogy egy magyar költő is puskát emelt volna 
rájuk. Miattam is meglehetnek. 

De ha a leányfalusi vaddisznók kerültek szóba, nem szabad 
említés nélkül hagynom Alszeghy Kálmánt, az Operaház volt 
főrendezőjét, ki valamennyi között a legkitartóbban vadászott 
a vaddisznókra. Hogy leshely közelébe csalja őket, minden este 
tíz cső kukoricát vitt fel a Rekettyésbe. Másnap reggel a kuko
ricának hült helye volt. Csutkástól együtt tűntek el a csövek. 
Alszeghy ebből azt a természetrajzi konklúziót vonta le, hogy 
a vaddisznók nem ott eszik meg a zsákmányt ahol érik, hanem 
magukkal viszik az erdő rejtekébe. Ezt mint érdekes tünetet 
széles körben kolportálta. 

De ezt a konklúziót megdöntötte egy szomorú felfedezés. 
Kiderült ugyanis, hogy a kukoricacsöveket nem a vaddisznók, 
hanem Felekyék vincellérje lopkodta el a Rekettyésből, hogy a 
saját szelid malacait felhizlalja velük. 

Alszeghy azonnal beszüntette a további kukoricaszállítást, 
nem pályázott természetrajzi megállapításokra, viszont lelőtt egy 
féltucat vaddisznót a leányfalusi, vagyis a legújabb vaddisznó
telepen. 

szabadulhat ki. Ha a köpeny nyílása széttárul, megint 
víz tolul az üregbe. A tölcsérbe ilyenkor nem hatol
hat be a víz, mert valami szelep elzárja neki az útat. 
Ezzel aztán a kopoltyúkat tartalmazó üregben állandó 

Úszó helyzetben levő polip. Az alsó nyíl jelzi a tölcsérbőt kiáramló víz irányát, 
a felső nyíl pedig az állat mozgásának irányát. 

A bölény végnapjai. 
(„A TERMÉSZET" eredeti tárcája.) 

Irta: Liseron. 

M ikor a németek litvániai diadalútjokban elérték Grodno 
és Breszt-Litovszk közt a kilencszáz négyszögkilométernyi 

kiterjedésű, hatalmas bjelovjesi őserdőt, a cár híres vadászterüle
tét, az ottani haderők parancsnokának, Scholcz tábornoknak 
első dolga volt napiparancsban megtiltani a tiszteknek és a 
legénységnek, hogy netán szemük elé kerülő bölényekre lőjjenek. 
A „barbárok"-nak tehát eszükbe jutott, hogy ebben a neve
zetes erdőben él az utolsó európai bölénycsorda, mely mint 
értékes természeti emlék, a háború borzalmai közt is igényt 
tarthat a feltétlen kíméletre. 

Félő azonban, hogy a német vezér tiltó parancsa elkésett s 
ilykép hatástalan, mert tartani lehet tőle, hogy az oroszok, mint 
minden értéket, melyet menekülésük közben át kellett volna 
engedniök az ellenségnek, a bölényeket is magukkal hajtották 
az ország belsejébe, vagy pedig elpusztították a fejedelmi álla
tokat. A német sereg ugyanis folytonos ádáz harcok közben már 
régen keresztülhatolt az óriási rengetegen, azt elfoglalta, maga 
mögött hagyta s ma mór Pinszken is túl jár, de arról, hogy élő 
bölényt látott volna, semmi hír sincs. Van ellenben arról, hogy a 



Polip a tenger fenekén. 

vízáramlás támad, mely a köpeny nyílásán beáramlik, 
a tölcséren pedig kiszabadul. 

Ezt a szerkezetet, amely állandóan lélegzésre 
szolgál, mozgásra is használhatja az állat. Ha tudni
illik a polip a tölcséren át nagy erővel kilöki a vizet, 

ellentétes irányba, tehát hátrafelé vetődik vissza. — 
Mikor a polip felemelt fővel, figyelő szemmel a 
fészkében pihen, csupán a lélegzéssel járó mozdu
latok látszanak rajta. A színe ilyenkor halványszürke, 
a hátán itt-ott márványzott sötétebb foltokkal, amelyek 

visszavonuló oroszok a bjelovjesi vadon falvait felperzselték, a 
a cár bialovici vadászkastélyát kifosztották s a kastélyhoz tar
tozó vadószmúzeumot teljesen feldúlták. 

A bjelovjesi vadon, az oroszok híres ,.Bialovicska-Puszcá"-ja 
Breszt-Litovszktól északra terül el a Narev egyik forrásfolyójónak, 
a Narevkónak mindkét partján. Rengeteg őserdővel borított mocsa
ras terület, melyet igen jó utak szelnek ugyan keresztül, de amely 
ez utaktól távolabb csaknem járhatatlan és nehezen hozzá
férhető. A vizivad százezrei, u szarvasok, vaddisznók, őzek és 
rókák nagy tömege népesíti be a cár által magának fenntartott 
ezt a hatalmas, 900 négyszögkilométernyi vadászterületet, mely
nek féltett kincse a jávorszarvas és még inkább az Európában 
ma már csak itt élő bölény. Bölényre vadászni csak a cárnak 
s az általa meghívott fejedelmi vadászoknak volt szabad, más 
halandót halálbüntetéssel sújtott a cári önkény, ha bántani 
merészelte a fejedelmi vadat. A bialovici vadászkastély hatalmas 
ebédlőjének falain az oroszok vandál pusztítása előtt preparált 
állapotban láthatók voltak ama hatalmas bölények fejei, melye
ket a cár és fejedelmi vendégei elejtettek. 

Ma a feldúlt és minden díszétől megfosztott kastélyban 
német katonák tanyáznak s az egész hatalmas rengetegben^ 
nyoma veszett az utolsó bölénycsordónak. 

Az európai bölény (Bison bonasus L.) hatalmas, a mi sze 
marhánkkal és a bivallyal fajrokonságban levő vadon é 
szarvasmarha természetellenesen nagy és széles szüggyel, rövi 

széphajlású szarvval és sörényes púppal. Nagy testsúlya ellenére 
rendkívül gyors, úgy, hogy a vágtató bölényt csak a legjobb ló 
tudja utolérni. Általában békés természetű állat, de ingerelve 
vagy megsebesülve — különösen a bika — borzalmas ellenféllé 
válik s a legtöbb esetben halálra tapossa támadóját. A fogság
ban hamar megszokik, jól kitart és szaporodik, mint az a buda
pesti állatkert nagyszerű példányain is látható. 

A bölény az őskorban benépesítette Európa és Ázsia nagy 
részét. Nagy Károly idejében — mint egykorú krónikások írásai
ból tudjuk — gyakori volt a Harz hegységben és Szászország
ban s ugyancsak előfordult Magyarországon is. Később mind
inkább kelet felé szorult. A XIV. század folyamán még csordák
ban népesítette be Pomeránia és Poroszország erdeit, a XVI. 
században már csak Porosz-Litvániában találhatók kisebb csordák. 
Német földön az utolsó szabadon élő bölényt 1755-ben lőtte 
le egy vadorzó. Magyarországban a XVIII. század elején még 
elég gyakori volt, de 1780 körül már csak a Székelyföld 
hatalmas rengetegeiben élt, s a század végén innen is vég
leg kipusztult. 

erti viziló-házaspár. 



fehéres szint öltenek a has oldalán. A bőre sima. 
De ha fölizgatják, vagy pedig ha valami zsákmányt 
pillantott meg, mozdulatlan, pettyhüdt teste hirtelen 
fölemelkedik és menten más alakot ölt. A színe 
élénkebb és sötétebb lesz. Ugyanakkor a hátán, a 
fején, meg a szeme fölött hegyben végződő szarvacs
kák támadnak. A test felfúvódik, a karok, mint 
megannyi kígyó veszedelmesen szétfutnak, mire a 
polip egész terjedelmében fenyegetőzve szétbontako
zik. Ekkor látszik csak meg igazán rajta, hogy valami 
hatalmas ősi nemzetségnek a sarjadéka, amelynek 
óriási képviselői sok ezer millió évvel ezelőtt a világ
tengereket uralták. Nincs nálánál ragadozóbb lakója 
a tengernek. Ravasz, amikor lesben áll, gyors, amikor 
támad, vakmerő, amikor a kiszemelt áldozattal 
szembeszáll és kérlelhetetlen minden állat irányában, 
amely hatalmas karjai közé kerül. Valóságos réme 
a tengernek. 

Egy új erszényes állat. 
Dactylopsila Hindenburgi. 

Dr. Ramme W., a berlini királyi zoológiai múzeum 
assistense nemrégiben egy általa felfedezett, a Dacty
lopsila genusba tartozó, új erszényes állatfajról adott 
hírt, amelyet az oroszverő Hindenburg tábornagy 
tiszteletére Dactylopsila Hindenburgi néven írt le. 
(Sitzungsberichte der Gesellschaft náturforschender 
Freunde és Kosmos 1915. 8. szám.) 

Hindenburg tábornagy ezzel már másodízben 
szerepel a zoológia mezején keresztszülőként; elsőül 
tudvalevőleg Garády Viktor nevezett el róla egy új 
rákot, a Macropodia Hindenburgi-t. (L. Természet 
1915. 8. szám.) 

Az új erszényes a Dactylopsila genusba tartozik 
„Vilmos császár földjéről" került meg. Szőre világos, 
hátát három hosszanti irányba futó fekete sáv díszíti. 
Bozontos farka is feketés, csak az öreg példányok 

elől menekülő oroszok csakugyan elpusztították ezt az állományt 
is, akkor Európában ezentúl csak az állatkertekben lehet majd 
látni élő bölényt és talán Pless herceg sziléziai uradalmában, 
aki a cártól kapott állatokból tenyésztett ki kisebb állományt. 
Tátrai birtokán Hohenlohe herceg is próbált megtelepíteni bölé
nyeket, de az egész állomány egy szálig elpusztult. 

Nemcsak rokona, de sorsostársa is az európai bölénynek az 
amerikai bölény (Bison americanus Gmel.), amely a prairiek e 
nemes vadja, Cooper és Ferry indianustörténeteiből régi jó isme
rősünk, melyre oly vitézül harcoltak Bőrharisnya és társai. Még 
száz évvel ezelőtt sok milliónyi csordákban népesítette be a 
Missziszippitől nyugatra és a Texastól a Nagy Rabszolga-tóig 
terjedő óriási mezőséget, ma pedig Kanadában, továbbá Texas, 
Dakota, Kolorado és Montana államok területén, mint ahol vad 
állapotban ma még előfordul, a kapzsi amerikai vadészgazda
ság következtében alig néhány száz példányban él. Most már 
védik s a híres Yellostone nemzeti parkban is él egy kisebb 
csorda, de nagy kérdés, hogy immár meg tudják-e akadályozni 
e természeti emlék teljes kipusztulását, 
saját szelíd malacait felhizlalja velük. 

Alszeghy azonnal beszüntette a további kukoricaszállítást, 
nem pályázott természetrajzi megállapításokra, viszont lelőtt egy 
féltucat vaddisznót a leányfalusi, vagyis a legújabb vaddisznó
telepen. 

farkának hegye fehér. Az állat egész hossza, orra 
hegyétől farka végéig mérve, eléri a háromnegyed 
métert. 

A Dactylopsila genus eddig ismert fajait az jel
lemzi, hogy negyedik ujjuk, a többihez viszonyítva, 
feltűnő hosszú. A Dactylopsila palpator fajnak középső 
ujja például 17, a negyedik —• karom nélkül mérve — 
4 cm. hosszú. Most megismert új fajunk középső 
ujja 1'3, a negyedik 2'3 centiméteres. 

Az új faj életmódját nem ismerjük még, de lábai
nak alkotásából és fogazatának ismeretéből fogalmat 
alkothatunk magunknak róla. Állatunknak ugyanis 
rendkívül erős fejlettségű metszőfogai vannak úgy 
alsó, mint felső állkapcsában. Felső metszőfogai 
erősen kifelé és előre nyúltak, az alsók szintén, de 
csak a felső metszőfogak belső lapjáig érnek. 

Hasonló alkotású fogazatot találunk egy mada
gaszkári félmajomnak, a véznaujjú makinak, más 
néven áje-áje-nak (Chiromys madagascarensis) mind
két állkapcsában. Ez a maki-faj hatalmas metsző
fogaival feltépi a fák kérgét, hosszú, vékony harma
dik ujjával pedig előkeresgéli a rovarokat és álcáikat. 

Ebből a szervezeti hasonlóságból levonhatjuk azt 
a nagyon valószínű következtetést, hogy Hindenburg 
erszényese is rovarokkal táplálkozik, amelyeket a fák 
kérge alól keresgél ki negyedik ujjával, mint ahogyan 
azt a véznaujjú maki teszi hasonló fogazata és har
madik ujja segítségével. 

Megerősíti e következtetés helyességét Dr. Ramme-
nak az a megfigyelése, hogy az új erszényes felső 
metszőfogainak külső lapján erős kopást észlel. Ezt 
a kopást semmi esetre sem okozhatták az alsó 
metszőfogak, amelyek a felső fogaknak csak belső 
felületét érintik, hanem kizárólag a kéreg erős dör
zsölése. 

Érdekesen indokolja meg Dr. Ramme azt, hogy 
miért nevezte el az új fajt éppen Hindenburg tiszte
letére. „Az új faj — mondja felfedezője — Vilmos 
császár földjéről ered. Üj Guinea e részének birtok
lása Németországra nézve ezidőszerint legalább is két
séges. Ha újra német birtok lesz. amit bizalommal remé
lünk, úgy ezt nem csekély részben köszönhetjük 
zseniális tábornagyunknak, von Hindenburg-nak." L. 

Az ősz és vándorszárnyasaink. 
Irta : Gyulay Károly. 

Az ornithologusoknak a lehetőség határáig pon
tos és eléggé részletes megfigyelése dacára, szárnya
saink vándorlásainak egyes tünetei felől többé-
kevésbé még ma is tájékozatlanok vagyunk. így 
nevezetesen a vándorlások szabatos irányvonala 
több szárnyasfajnál még nincs tisztán megállapítva. 
A kezdő és a végpont talán igen; sőt egyes nevezetes 
közbeneső állomások is, aminők az aviphenologia 
révén világhírre emelkedett Helgoland, Tanger és 
Rossiten; ámde a szárnyasok útvonalainak minden 
részletére kiterjedő tüzetesebb kijelölés lehetőségétől 
még ma is messzire állunk. A vándorszárnyasvilág 
útvonalainak betartásában és útbeosztásában nem 
egy hírneves utazóiroda kombinatív tudását is zavarba 
hozná. Így pl. közelebbről még azt sem tudjuk vég
legesen megállapítani, hogy egyes szárnyasfajok minő 
átlagos magasságot szoktak betartani, avagy minő 



magatartást követnek a szelek különböző irányával 
szemben? Minőt az állandó, minőt az időszaki 
szelekkel szemben? E tekintetben a vélemények is 
megoszlók. 

Vándorszárnyasaink ma csak úgy betartják utaik-
ban azokat a főbb irányokat, amelyeket földünk 
geológiai jelen korszaka óta, tehát megszámlálhatat
lan évek ezreinek hosszú sorától fogva következete
sen betartottak. Csodálatos, hogy egy csapat szárnyas
állat, melynek iránytűről, világtájakról, geográfiáról 
sejtelme sem lehet, oly pontossággal megtalálja min
den évben nemcsak ugyanazt az irányt, hanem 
ugyanazokat a pontokat is, ahol pihent, ahol fészkelt 
s ahonnan utrakelt. Emberkéz irányította gőzmoz
dony kitűzött induló és érkezési időpontja és útiránya 
nem lehet szabatosabb, mint a magas légrétegek 
szárnyas utazóinak egyik-másik csodás útvonala. 
Pedig hát nemzedékeik folyton változnak s azok, 
amelyek ezer nehézség sőt veszedelmek közepette 
ma még megteszik hosszú utaikat, tetemes részükben 
a következő év szokott utait átengedik ifjabb nem
zedékének. 3—4 szárnyas generáció alatt a vándorok 
csapata rendszerint egészen új nemzedékké alakul. 
Ám bármennyire váltakozzanak is nemzedékeik, a 
megszokott haladás iránya és állandó végcélja vál
tozni nem szokott, eltekintve egyes időleges, a ren
destől eltérő esetektől. Ezeket az eseteket rendszerint 
az időjárás eredményezi; de rendkívüli körülmények, 

minők például a 3 világrészben, Európában, Ázsiában 
és Afrikában duló mai világháború rettenetességei is 
kihathatnak ezidén a vándorutakra. 

A klima viszontagságainak inkább ellentállni képes 
sarkövi és tundraszárnyasok aránylag korántsem 
vándorolnak oly messzire, mint a fecske vagy a 
gólya; vagy legalább utaik össze nem mérhetők 
jelleg és távolság tekintetében egyéb vándorszárnya
sokéval ; így nevezetesen össze nem hasonlíthatók 
szalonkáink, gólyáink, fecskéink s egyes énekes 
madaraink vándorutaival. Mindamellett a tundra
szárnyasok megélhetési területe is végtelen terjedelmű. 
Földrészünkön Finnországnál kezdődik az s felöleli 
egész Északoroszországot, Északázsia végtelenjét a 
Behring szorosjg, ott aztán a tundrajellegű táj betar
tásával átcsap Északamerikába s tért követel magá
nak Brittkolumbiától Labradorig. Mégis a tundra
szárnyasok karakterisztikus szempontjából tekintve, 
igazi tundravidék alatt szorosan véve csakis azokat 
az arktikus tájakat értjük, amelyeket Szibéria és 
Északeurópa jegestengere szegélyez s amelyeknek 
sajátszerű jellegű vizenyős, mocsaras, lápos helyen
ként erdőségekkel tarkított területe Európában a Dvina 
folyó mellékénél kezdődik s az Ural kikerülésével a 
Behring szorosig terjed. 

A tundravidékek szárnyasai vándorutaik előtt 
rendszerint azokon a tundraterületeken gyülekeznek, 
amelyeket'a Fehértengerbe szakadó Dvina két részre 

Az állatkerti viziló-házaspár. 



oszt. A Dvina jobbpart vidékén vagyis Északeurópa 
szélső északkeletén gyülekezők délre tértükben a 
Volga folyamvidékét érintik s levonulnak körülbelül 
a 40-dik északi szélességi fokig. Vonalunk itt aztán 
elhajlik, némileg délkeleti irányt vesz s a Kaspi-
tónak tart. Télszakában a Kaspitó partvidékein úgy
szólván szakadatlanul sürgölődik a békés időkben itt 
teljes zavartalanságát élvező tundraszárnyasoktetemes 
része. Habár a Kaspitó jókora sósmedencéje minden 
pontján találkozhatunk velük, mégis legnagyobb 
számuk Lenkorán vidékén időzik. 

Európai Oroszország északnyugati részén, a Dvina 
balparti tájain gyülekező tundraszárnyasok alkotják 
e vándorok másik zömét. Ezek gyülekező és kiinduló 
pontul ősz beálltára a Dvina balpartjától a finn 
tavakig, vagyis az úgynevezett Ezertó országáig 
elterülő vidéket választják. Vándorútaikban átvonul
nak a Finnöblön s a Keletitenger innenső partmellé
kein. Utjokban érintik a ma oly nevezetes harctért 
alkotó Kurlandot. Sűrű rajaik ellepik a Keletitenger 
déli partvidékeit, főként a tengerbe messze kinyúló 
keskeny Haffokat és egyes parti szigetek tájait. Útjuk 
kétségtelenül rövidebb, mint a Dvina túlsó partján 
gyülekező másik szárnyashadaké. De míg a tundra
szárnyasok a Kaspitóra vetődő zöme nem kénytelen 
útjában tengerek fölött átvonulni, hanem folyton 
szárazföldek felett húz, míg csak a kaspi partoknál 
meg nem állapodik, addig a Dvina balpartjáról 
indulók, a Keletitenger és öblei medencéi felett 
aránylag fárasztóbb és veszélyesebb útvonalakat 
választanak. 

A nyugatdvinai szárnyas rajok, a Keletitenger 
déli partszegélyeit zordabb telek idején sem szokták 
odahagyni s inkább seregestül pusztulnak el, sem
hogy tovább délre vonulnának. Legfeljebb, ha egy-
egy kisebb csapatuk a tengerparthoz közelebb eső 
édesvizű tavak tájára vonul kissé beljebb. Téli tar
tózkodási vonaluk a Keletitenger kurlandi partsze
gélyénél kezdődik, s elhúzódik annak mentén a 
délibb tengerpartszegély és haffvidékeken végig, egész 
Dániáig Jütland félszigetére. 

Tundraszárnyasokhoz nem sorolhatók a magas 
észak egyéb olyan szárnyasai, melyek a most rész
letezett irányoktól eltérő más útvonalakat használ
nak. Ezek a nyarat a Spitzbergákon, Grönlandban, 
Izland szigetén, Észak-Norvégiában, a Farői sziget
csoportokon vagy Északlappföldön töltik, ősz beáll
tára pedig különböző fajaik szerint más-más utakon 
kerülnek délvidékre. Egyes rajaik az Atlanti-Óceán 
nyilt tükre fölött vonul északi tájakról délnek. A brit 
hármas királyság sűrűbben lakott szigeteit, így főként 
a skótföld egyes pontjait, ahol rájuk ott leselkedik 
a sok skót céllövő, újabban szemlátomást mellőzni 
kezdik, vagy legfeljebb csak kisebb csapatokban 
érintik azokat. 

Átvonulásul legtöbbjük a La Manche csatornát 
választja; útjokban érintik a belga-francia partokat, 
a Pirenék szegélyét s aztán Ibérián, vagyis spanyol 
földeken át északafrikai téli szállásra kerülnek. Fő-
gyülekező és tartózkodó helyük itt Tunisz, Észak
afrikában. 

Egyes csapataik Tunisznál is lejebb vonulnak 
Afrika belső tájai felé. Akad köztük raj, amely be
vonul az egyenlítő alá Szudánig is. Ezek már rend
szerint február elején visszavonulnak északra, hogy 
még idejekorán csatlakozhassanak a Tunisz és Tan

gerből visszainduló főrajhoz. Azt lehet mondani, 
hogy az Afrikába vonuló szárnyascsapatok egy része 
ott a tropikus világrészben magában is külön kisebb 
időszaki vándorutakat tesz, hogy létérdekeit ezzel is 
fokozottabb mértékben biztosíthassa. 

A magas északról délnek vonuló szárnyashadak 
egy része nem vonul azért Afrikáig, hanem eléggé 
jelentékeny tömegben beéri hűvösebb tájakkal is. 
Ezek a skót felföld szélén több csapatra oszolva, 
közelebb fekvő alkalmas téliszállásokra vonulnak. 
Vonulási irányuk azért mindenkor megtartja délkeleti 
jellegét. 

A skótfelföldeken rendezkedő vándorszárnyasok 
három főcsoportra szakadnak. Egyikük szélső nap
nyugati irányt vesz s kissé keletre tér, hogy Helgo-
land szigetén tarthassa meg phaenologiai tekintetben 
oly hírnevessé vált találkozását. Helgolandról nagy
részük a holland partok felé vonul, főként a több 
ágra szakadó enyhe hőmérsékletű Rajna folyam 
deltavidékéhez, hogy úgy ezt, mint a holland és friz 
partokat tartsa megszállva. 

A skót felföldeken rendezkedő második csapat 
is Helgolandon tart előbb állomást, de nem vonul 
a Rajna deltákig, hanem tél szakára a közelebb eső 
szélső friz partokon túl, a Vezér és Elbe torkolat
vidéke közé telepszik. 

Végül a harmadik csoport Skóciát és Helgolandot 
elhagyva, minthogy az őt megelőző két csapat, a 
közel holland, friz és északnyugat német partok terü
leteit már elfoglalta, kénytelen az Északi tengeren 
átvonulni. Ezek Jütlandot a viharos Skaggerakkal, 
Kattegattal és rosszhírű Beltátjáróival oldalt hagyják 
s a Keletitenger partmellékeire húzódnak. Egyrészük 
Rügen szigetére s az aránylag enyhe svédpartokhoz 
közel eső szigetekre, másrésze a porosz Haffokhoz 
s a kurlandi partok olyan tájaira vonul, melyeket a 
Dvina mellékéről érkezett tundraszárnyasok számukra 
még érintetlenül hagytak. 

A sarkvidéki szárnyasok skóciai és helgolandi 
gyülekezéséhez hasonló módon szakadnak csopor
tokra a dvinamelléki szárnyasok is és pedig körül
belül a Don felső folyásánál s a Volga középső 
tájain azok, amelyek a nyarat Oroszországban töltik, 
télire pedig csupán délibb pontokra vonulnak. 

Ezeknél is külön három főútvonalat lehet meg
állapítani. A szélső keleti vonal majdnem a tundra
szárnyasvonalak imént vázolt utain halad a Volga 
völgyein le a Kaspitóig. De mivel telelőre ott már a 
tundraszárnyasok egyrésze berendezkedett, vagy 
pedig mert a Felsőoroszország rengeteg téréit nyári 
otthonukul valló szárnyasok, az igazi tundraszárnya
soknál érzékenyebbek, kényesebbek,,a Kaspitó part
jain tartott rövidebb pihenő után, Ázsiának trans-
kaukázi enyhe tájaira vonulnak. 

A Felső- és Középoroszországi szárnyasok középső 
raja délfelé vonultában a Volgát középfolyásánál 
keletre elhagyja, átcsap a Dnjeper mellékére, annak 
mentén a Krim félszigetre, hogy aztán kisebb-nagyobb 
csapatokra oszolva, a Feketetenger partmellékein 
végig, Kisázsián és Szírián át, a Földközi tenger dél
keleti parvidékeire vonuljon. 

Napóleon szerencsétlen 1812. évi oroszországi had
járatából jól ösmert Berezina folyónak a Dnjeperbe 
szakadásánál csoportosul a középoroszországi szár
nyashad harmadik zöme; ezekhez csatlakozik a 
Niemen és Memel folyók északibb tájairól lefelé 



vonuló szárnyassereg. Minden valószínűség szerint 
az ugyanezen területeken duló világháború ez év 
őszén némi elhajlásokat kétségtelenül eredményez 
az az ezidei ottani vándorszárnyas utakon. A német 
ornithologusok ezt, amennyire lehetséges megfigyelés 
tárgyává teszik. (Folytatása következik.) 

AZ ORSZ. MAGYAR EBTENYÉSZTŐ EGYESÜLET 
HIVATALOS KÖZLÉSE. 

Az Egyesületet érintő levelek és egyéb kérdé
sek Ilosvai Lajos Károly ügyezető titkárhoz, Budafok 
küldendők. 

Az Egyesület évi tagsági díja 15 korona, amely
nek fejében az egyesület hivatalos lapja díjtalanul jár. 

Pusztul a Gellérthegy török pirosítója. A Gellérthegy egy 
nagy növénytani nevezetessége a török pirosító (Peganum Har-
mala) nevű növény, mely úgy, mint a Gellérthegy fügefái és 
ciprusai török ültetés eredménye. Valamelyik török basa ültet
hette el gellérthegyi kertjében ezt az ázsiai és balkáni eredetű 
növényt, mely egyebütt sehol sem fordul elő egész Magyar
országban. A Gellérthegy déli lejtőjén e sorok írója az elmúlt 
évben még kilenc bokrot lótott e nevezetes növényből, az idén 
azonban ez a szám leapadt ötre. A többit játszadozó gyermekek 
téphették ki, akiknek talán szemet szúrt igénytelen sárga virága. 
Ha a pusztulás ebben az arányban tovább folyik, akkor a Peganum 
Harmala hamarosan végleg kipusztul ez egyetlen magyarországi 
lelőhelyéről is és a Gellérthegy flórája szegényebb lesz legnagyobb 
nevezetességével. (Z. V.) 

Hirek a berlin-dahlemi füvészkertből. A világhírű berlin-
dahlemi füvészkert múzeuma, melynek élén Engler titkos tanácsos, 
a nagyszerű botanikus áll, az 1914/15-iki háborús év folyamán 
is lankadatlanul folytatta fontos kulturmunkáját. A múzeumban 
ez évben befejezték a kiaucsói (csingtaui) flóra herbáriumának 
rendezését s megvetették alapját egy attikai (Görögország) meg
határozó herbáriumnak. Folytatták továbbá s növényföldrajzi és 
növényélettani speciális gyűjtemények szakszerű rendezését. 
Az intézet a háborús év folyamán is számos gyűjteménnyel 
gazdagodott s többek közt megszerzett egy roppant értékű 
diatomea-gyűjteményt s az ehhez tartozó, gazdag könyvtárt. 
Az intézet összes kiadványai ez évben is akadálytalanul meg
jelentek. 

A Sashegy botanikai nevezetessége. A Sashegy hajdan 
bortermő lankáit és kopár szikláit drótsövényakadályokkal és 
rengeteg tilalmi táblával (Magántulajdon. A hegyre felmenni 
tilos!) ugyancsak erősen védi mostani tulajdonosa, a Saxlehner 
cég. Ennek a nagy erélynek természetvédelmi szempontból meg
van az a jó oldala, hogy a Sashegy sajátos, pusztai flórája 
mindmáig megmaradt a maga érintetlenségében. Botanikai 
nevezetességei közül legyen elég felemlítenünk az Ephedra 
distachia L.-t, a Helianthemum Fumana Mill.-t, a Campanula 
ribirika L.-t és végül a sárikat (Sternbergia colchiciflora W. K.). 
Ez utóbbi nevezetes növénye a Sashegynek, s noha azelőtt elő
fordult egyebütt is Budapest környékén (Lipótmező, Kecskehegy), 
ma mór csak a Sashegyen található. A Sternbergia a Gagea 
luteóhoz hasonló sórgavirágú növény, mely szeptember—októ
berben virágzik, s melynek — úgy, mint az őszi kikericsnek — 
csak tavasszal fejlődik ki levele és toktermése. A Sternbergia 
a sashegy védett lankáin még elég gyakori s azoknak egyik 
legszebb őszi díszét alkotja. 

Heyden Lukács meghalt. Frankfurtból híre érkezik, hogy 
ott néhány nappal ezelőtt hetvennyolc éves korában meghalt 
Heyden Lukács ismert nevű természettudós, aki főleg rovartani 
alapvető munkáival tette nevét ismertté a tudományban. Atyja, 
Heyden Károly frankfurti másodpolgármester (t 1866.) szintén 
híres entomologus volt. Heyden Lukács 1838. május 22-én született 
Frankfurtban. A katonai pályára lépett s 1859-ben hadnagy lett 
a frankfurti szövetségi zászlóaljban, melyből 1866-ban lépett ki. 
Az 1870/71-iki háborút mint porosz százados küzdötte végig, 
vitézségeért kitüntetést nyert és őrnagyi ranggal nyugalomba 
lépett. Még a háború előtt (1868—1870) entomologiai tanulmányok 
céljából beutazta Déleurópót, nevezetesen Spanyolországot és 
Portugáliát, majd 1878-ban Reitter és Hopffgarten társaságában 
Horvátországot, Szlavóniát és Boszniát. Mindez országokban 
rengeteg anyagot gyűjtött későbbi munkáihoz. A koleoptorologia 
szakkörébe tartozó, 350-nél több dolgozatóban mintegy 600 új 
fajt ismertetett. Alapvető munkát írt az ásatag (fosszilis) rovar
világról is ; ez a munkája megszerezte neki a berni egyelem 
díszdoktorságát, 1901-ben pedig a porosz kultuszminisztérium 
tanéri címmel tüntette ki. Élete alkonyán kizárólag tanulmányai
nak s a jótékonyságnak élt. 

Egy zoológus a XV. századból. A Petrus Candidus név 
nem egészen ismeretlen azok körében, akik a humanista tudo
mány történetével foglalkoznak. Azt azonban eddig senki sem 
tudta, hogy ez a humanista tudós, aki 1399-től 1477-ig élt, rend
kívüli állattani ismeretekkel birt s a zoológiai irodalom terén is 
számottevő munkásságot fejtett ki. Ennek ismeretét S. Killermann 
német tudósnak köszönhetjük, aki közvetlenül az olasz háború 
kitörése előtt Rómában a vatikáni könyvtárban felfedezte Petrus 
Candidusnak egy kizárólag állattani témákkal foglalkozó könyvét, 
mely az 1460. évben jelent meg Nápolyban s melynek címe: 
„De omnium animalium naturis atque formis nec non rebus 
memória et annotatione dignis" (Az összes állatokról, melyek 
természetüknél, alakjuknál vagy cselekedeteiknél fogva megemlí
tésre és feljegyzésre méltók). Candidus műve öt könyvre oszlik s 
a négylábúak, madarak, tengeri szörnyek és halak, kígyók és 
kukacok s végre á//afi csodalények osztályát ismerteti. 460 faj 
van felsorolva a műben, mely persze nagyjában a XIII. század 
ismert három enciklopedistájának (Albertus, Thomas és Vin-
centius) műveire támaszkodik, de egyúttal tanúságot tesz arról, 
hogy a szerző önálló kutatásokat és tanulmányokat is végzett, 
így Candidus művében van megemlítve legelőször a coboly s 
ugyancsak ő ismerteti elsőnek részletesebben a selyemhernyót. 
A megfelelő fejezetekben pedig igen érdekes, eredeti megfigyelé
sek olvashatók a medvéről, patkányról, bizonyos halakról s a 
vándorsáskáról, melyek arról tanúskodnak, hogy Candidus élő pél
dányokon tanulmányozta ez állatokat. 



A molukki kakadu. A molukki kakadu (Psittacus v. Cacadua 
moluccensis Gml.), melynek első leírása Edwardstól származik 
(1751), míg nevét Gmelintó'l kapta, egyike a ritkább és legne
mesebb kakadufajoknak s Európában aránylag csekély példány
számban van elterjedve. Szép, tiszta fehér tollazata, tűzvörös 
bóbitája és szénfekete szeme, de még inkább nagy intelligenciája, 
tanulékonysága, kedves modora s elsősorban nagy beszélőképes
sége igen keresett szobamadárrá teszik. A szép madár a Molukki-
szigeteken honos és innen kerül az európai piacra, ahol 120—150 
márkát is megadnak egy-egy szép, beszélő példányért. A madár 
fekete csőre különben oly erős, hogy azzal a legerősebb és 
legkeményebb pálcát is ketté tudja vágni. Szépen beszélő 
molukki kakaduja volt Russ Károly ornitológusnak, az ismert 
magdeburgi papagólyspecialistának és dr. Lazarus neves 
madarásznak is. Aligha marad el azonban ezek mögött a 
budapesti székesfővárosi állatkert népszerű „Apuská"-ja, egy 
remekszép példány, mely rendkívüli kedvességével, szelídségével 
s fütyölő- és beszélőképességével elbájolja a madárház minden 
látogatóját. 

Az alma és a körte bőrbetegsége. Nemcsak a növény, 
mint élő lény van kitéve különféle betegségek támadásának, 
hanem az érő, vagy éppen érett gyümölcs is. Az alma- és 
körteérés idényében gyakran láthatók az érett almán és körtén 
csúnya sötétszínű, vagy egészen fekete foltok, amelyek nagy 
darabon élvezhetetlenné teszik s egyébként is elrútítják a gyümöl
csöt. Mindkét gyümölcs betegségét más és más gombafaj okozza. 
Az alma betegségokozója a Fusicladium dendriticum, a körtéé 
a Fusicladium pirinum s mindkettőnek miceliuma, mint Sorauer 
megállapította, az illető fa törzsében vagy ágaiban él és spórája 
innen kerül — legtöbbször a szél közvetítésével — a gyümölcsre, 
ahol az említett betegséget okozza. 

Mikor Ehrlich Pál megbukott. Most, hogy Ehrlich Pál titkos 
tanácsost, a nagy kutatót és feltalálót, az emberiség egyik nagy 
jótevőjét örök nyugalomra helyezték, a német lapok bájos törté
netet újítanak fel a kitűnő tudós életéből. Ehrlich, akit a természet
tudomány büszkén sorol legnagyobbjai közé, a boroszlói Magdolna
gimnáziumban tett érettségit. Őt azonban — az emberiség 
javára — a természettudományokon kívül legfeljebb a latin nyelv 
érdekelte s így nem csoda, hogy „egyoldalúsága" bajba sodorta, 
mikor az érettségi vizsgálat átkozott órája ütött. Német irodalmi 
írásbeli dolgozatának tárgyául ugyanis ezt a témát kapta: 
„Az élet álom" s a természettudomány emlőin táplálkozó fiatal 
Ehrlich ezt természetesen annak ékesszóló kifejtésére használta 
fel, hogy az egész élet oxidáción alapszik s ennek következté
ben az agy tevékenysége is ilyen működés, az álom tehát szin
tén egy neme az oxidációnak, vagyis az agy foszforeszcenciája. 
A dolgozat természetesen „elégtelen" volt s Ehrlich Pált nem 
bocsátották szóbelire. 

Esőt okoz-e az ágyúzás ? Ismeretes az az elkeseredett s 
mindmáig eldöntetlen vita, mely néhány évtized óta e kérdés 
körül dúl s mely végre is a nálunk egy ideig használatban volt 
viharágyúk alkonyára vezetett. Most — mint egy véletlenül a 
kezünkbe került angol lapban olvassuk — Charles Harding fog
lalkozott e kérdéssel az angol meteorológiai intézet legutóbbi 
ülésében. Harding főleg a mult év őszén a nyugati harctéren 
lefolyt nagy ógyúharcokra alapította tanulmányának okfejtését. 
Löwent például augusztus 25-én ágyúzta a német tüzérség, s 
ugyanaznap Dünkirchenben egy hüvelyk (közel 4 cm.) csapa
dék esett. Igaz, hogy a környék aznap barometrikus mély nyomás 
alatt állt, de Harding szerint kétségtelen, hogy a nagy légráz-
kodás szaporította a csapadékot. Az ypern—armentiéresi csata 
napján (október 21.) a légnyomás nem kedvezett az esőnek s a 
nyugati harctéren mégis erős csapadék volt, ami ama meggyő
ződésének hangoztatására készti Hardingot, hogy az ágyúzás 
igenis hatással van a csapadék képződésére. 

Kenyér a tulipán hagymájából. A háborús idők megtaní
tották a nemzeteket takarékoskodni az emberi élelmezés legdrá
gább kincsével, a búzával. Még nincs olyan messze az az idő, 
mikor mi is kukoricaliszttel kevert hadikenyeret ettünk, Német
ország pedig szintén burgonyát és kukoricalisztet kevert kenyerébe. 
Az okos példát csakhamar követni volt kénytelen Franciaország 
is és a franciák, akik bennünket kigúnyoltak, amiért „hadi
kenyeret" eszünk, ma már szintén azt esznek, csakhogy kukorica
liszt helyett rizslisztet kevernek a búza- és rozsliszthez. Most 
Hollandia van soron, melynek búzatermése igen csekély, úgy, 
hogy az ország mindig bevitelre szorul, amely bevitel azonban 
a háborús állapot miatt csaknem teljesen szünetel. Egy leleményes 
brémai pékmester most leleményes módon megoldotta Hollandia 
kenyérkérdését: a búzalisztet olyan liszttel keverte, melyet a 
tulipán szárított hagymájából őrölt. Ezek a szárított tulipán
hagymák állítólag igen ízletes és tápláló lisztpótlékot szolgóltat
nak, úgy, hogy Hollandiában nemsokéra hatóságilag is el fogják 
rendelni a tulipánliszt kötelező használatát. A szóbanforgó tulipán 
a nemes tulipán (Tulipa Gesneriana L.), melyet Hollandia tudva
levően óriási tömegben termel. 

A berlini állattani múzeum háborús éve. Hogy a németek 
a világot bámulatbaejtő haditevékenységükön kívül s a háborús 
felfordulás közben mekkora kulturmunkét végeznek, azt többek 
közt a beszámoló is bizonyítja, melyet a berlini egyetem zoológiai 
múzeumónak 1914/15. évi működéséről most adott ki Brauer A. 
tanár, az intézet igazgatója. Jóllehet, az intézetnek nyolc asszisz
tense és tisztviselője a különböző csatatereken teljesít katonai 
szolgálatot, a múzeum zavartalanul folytathatta tudományos és 
népszerűsítő kulturmunkáját. A háborús évben 20 állat- és 50 
anatómiai preparátumot állítottak fel, az intézet főgyűjteménye 
pedig 5000 gerinces és 80.000-nél több gerinctelen állattal, főleg 
rovarral gazdagodott. A múzeum végrendelet útján megkapta 
Weymer G. elberfeldi számtanácsos remek lepkegyűjteményét, mely 
36.000 darabból áll s 10.000-néI több fajban bemutatja az egész 
világ lepkefaunáját. Az intézetben a háborús év alatt 900-nál 
több bel- és külföldi tudós fordult meg kutatás céljából. A múzeum 
194 tudományos intézettel tart fenn érintkezést. Könyvtárát ebben 
az évben 1240 kötettel szaporította. Kiadásában most jelent meg 
a német gyarmatok állatvilágát ismertető mű hatodik sorozata, 
azonkívül a múzeumban folytatott kutatások és tanulmányok alap
ján 73 mű jelent meg a háborús évben. 

Ki fedezte fel a kancsónövényeket ? Mikor a mult szazad 
ötvenes évei közepén sir Wallace. a nagy angol természettudós, 
Darwin barátja s a Szunda-szigetek jeles kutatója expedíciójával 
megmászta Maiakká szigetén a nevezetes Ofor-hegyet, a harasztfa-
erdőben váratlanul kúszónövényeket talált, amelyek minden 
oldalról — mintha csak sörös poharak volnának — szabályos 
korsókat nyújtogattak feléje, melyeknek még fedőlapjuk is volt 
A nagy természettudós, akit társaival együtt eltikkasztott a tropikus 
nap heve, mint később meg is írta, meg volt róla győződve, 
hogy itt a természetnek egy, az emberiség javára szolgáló alko
tásával áll szemben, melynek az a célja, hogy az eltikkadt 
ember a kancsóban összegyülemlő esővíz révén enyhüléshez 
jusson s a kancsókban összegyülemlő vizet, „melyben sok rovar
hulla úszkált" s mely ennek ellenére iható volt — meg is itta. 
A kancsónövény a trópusok rovarevő növényeinek egyike volt, 
a Nepenthes egyik faja, melynek ragadozó és rovarevő voltát 
Wallace barátja, Darwin néhány évtizeddel később kétséget 
kizáró módon megállapította. 

A lövészárok állatvilága. A nyugati harctéren az intelligens 
német katonák avval űzik el az állóharc unalmát, hogy a lövész
árok állatvilágát tanulmányozzák s tanulmányaikról érdekes 
ismertetéseket küldenek a német lapoknak. E tanulmányokból 
kitűnik, hogy a leggyakoribb állatfajok a lövészárokban a patkány 
és az egér, ami természetes is, mert ezeket az ételmaradványok 



vonzzák oda. De épp azért, mert szemtelenségük nem ismer 
határt és sokszor megeszik a katonák kenyerét, ezek valóságos 
hajtóvadászatot rendeznek rájuk. Az irtóhóborúban a katonák
nak nagy segítségére van a menyét, mely szintén elég gyakori 
a lövészárokban, s melyet viszont a patkányok és egerek von
zanak. Néha egy-egy tapsifüles vagy házinyúl téved az árkok 
labirintusába s a katonák nagy örömére természetesen nyárson 
végzi be életét. Nem ritka a fogoly sem, mely csapatosan eresz
kedik le az árkokba vagy ezek lombfedezékére, amikor aztán 
rögtönzött vadászatot rendeznek a derék hadfiak s fogoly
pecsenyével gazdagítják az egyhangú étlapot. Gyakori a bagoly 
is a lövészárkokban, mely itt egerekre vadász. A mezei pacsirta 
meg éppen a fedezékekben fészkel és semmiféle puskaropogás 
nem tudja megzavarni költésében. 

A virágzó hagymagumó. Az ősz ismert, tipikus virága az 
őszi kikerics (Colchicum autumnale L.), mely szeptember elejé
től kezdve november elejéig szép ibolyaszínüre festi úgy a vizenyős 
alföldi, mint a száraz hegyi réteket. E szép virágnak ismert 
sajátossága, hogy szára egyedül, minden levél nélkül jelenik 
meg, mert a levelet és a magtokot mindig csak a rákövetkező 
tavasszal fejleszti ki a növény. Egy másik, kevésbbé ismert 
sajátossága a növénynek az, hogy hagymája még akkor is 
virágzik, ha nem tesszük földbe, vagy vízbe, ez a virágzás ter
mészetesen csak ősszel, a növény rendes virágzása idején 
következik be és olyan hagymán, melyet ilyenkor a földből 
szedünk ki. A jelenség emlékeztet a burgonya csírázására s 
magyarázata az, hogy a hagymában a növény csodálatos élet
működése következtében a virág ilyenkor már annyira készen 
van, hogy minden további táplálék nélkül is kifejleszthető. 

A seregély háborús nótája. A seregélyről (Sturnus vulgáris L.)_ 
szőlőhegyeink e vidám és pajkos madaráról ismeretes, hogy 
nagy utánzóképessége van, s hogy könnyen megtanul egyszerűbb 
dallamokat, sőt, különösen a fogságban, egyes szavak kiejtésére 
is meg lehet tanítani. A seregély e különös képességéhez most 
Hans Eschelbach (Bonn), aki nemrég a nyugati harctéren tartóz
kodott, érdekes adalékkal szolgól egy nagy német laphoz írt 
levelében. Eschelbach a lövészárkok közt járt, még pedig ép 
olyankor, mikor erősen fütyültek a puskagolyók. A főhadnagy, 
aki ez útjában kísérte, egyszer csak seregélyszóra figyelmeztette 
s megjegyezte, hogy itt a seregélyek máskép énekelnek, mint 
odahaza. „Bizonyosan franciául" — volt Eschelbach válasza. 
„Óh dehogy" — szólt a tiszt — „figyeljen csak oda. A seregély 
a puskagolyók sivítását utánozza." És valóban, az egyik bokor 
gallyán seregély ült, mely, úgylátszik, hamar megszokta a foly
tonos ropogást. A golyók nem ijesztették meg, mert nem látja 
őket, ellenben síró „szt . . . szvüit" hangjuk nagy örömet szerez 
neki, s mivel ezt ő is meg tudja csinálni, gondtalanul ott ül 
a golyózáporban s versenyt fütyül a golyókkal : „szt. . . szvüit..." 

5 OttUMVCTCUK. 
A lepkészek asztaltársasága minden hét péntekén 

8 órakor a Keszey-féle vendéglőben (Rákóczi-út 44, sz,) 
jövetelt tart. Vendégeket szívesen látnak. 

A Magyar Királyi Természettudományi Társulat állattani 
szakosztálya minden hó első péntekén szakülést tart. (VIII. ker., 
Eszterhózy-u. 18.) A szakülést térsasvacsora követi a Mitrovótz-
féle vendéglő (Dohány-u. és Sip-u. sarok) külön termében. 

A magyar entomologiai társaság minden hó első szom
batjón este 8 órakor szakülést tart a „Mitrovótz"-féle vendéglő 
(Dohány-utca és Síp-u. sarkán) külön termében társasvacsorával 
egybekötve, amelyen vendéget szívesen lát a társaság. 

A Budapesti Aquarium és Terrarium Egyesület február 
hó 10-étől számított minden második szerdai napon, este 9 órakor 
az Arany János-utca 6. szám alatti vendéglő külön helyisé
gében tartja összejöveteleit és ott az ügy iránt érdeklődőket 
szívesen látja körében, úgyszintén szívesen szolgál minden 
válasszal és felvilágosítással, írásbelileg, vagy szóbelileg hozzá 
intézett kérdésekre. 

A Magyar Országos Ebtenyésztők Egyesülete minden 
kedden társas összejövetelt rendez, amelyen vendéget szívesen 
látnak. A társas összejövetel helye Wurglits-féle vendéglő külön 
terme (Rákóczi-út 29). 

A „Magyar Méhészek Dzierzon Egyesülete" minden csü
törtökön este 6 órakor tartja összejöveteleit a Gresham-Venezia 
kávéház (V., Ferenc József-tér) külön termében. Vendégeket 
szívesen lót az egyesület vezetősége. 

Apró hirdetéseket elfogad a kiadóhivatal. Állatkert. 

p l Q J ' f á / - » á n / - v l r Örvös-ezüst és swinhoé fácán az állat-
L i l C t U U l d C c U l U J \ . kert idei tenyésztéséből darabja 6, 8, 
15 korona. — Fiatal, szintén saját tenyésztésű pávák is eladók. 

Fehér egereket v e n n é n k - Árajánlat az állatkert igaz-

Uhu. 
gatóságának küldendő. 

Fejlett uhuk vadászati célokra kaphatók az állatkertben. 

H , J 1 ' „ _ n^nt-.rrA]** Az állatkertben tenyésztett 
U l i a m O S papagály. hullámospapagályok párja 

20 korona. 

Angol-agár és fox-terrier kölykök 
olcsón kaphatók az állatkertben. 

Állatbőröket és az ethnografiai ISÍük 
meg az eleféntházi gyűjtemény szobában. 

Kisebb bélyeggyűjteményt v l t X ^ t i ^ 
rendezetlen állapotban, épúgy régi magyar és osztrájt bélyegeket 
leveleken vagy borítékon. Ajánlatok „BÉLYEGGYŰJTŐ" címre 
e lap kiadóhivatalába küldendők. 

Eleven vidrákat vesz az állatkert igazgatósága. 

este 
össze

ró l a /-J A r\]/z\Y^ Elsőrangú egy éves barna „Pekingese" 
L J I C I U U U l t i U . kan eladó. Cím a kiadóban. 

nnnnn A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL. nnnnn 
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FABA REZSŐ 
P R E P A R Á T O R 

BUDAPEST, 
II. KERÜLET, DONÁTI-UTCA 7. SZ. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
109.541/904. szám alatt elismeréssel kitüntetve :o: 

L OPOS GYULA 
TORNASZERGYÁROS 

Gyártelep gépüzemre berendezve 

III. ker., Lajos-utca 60. 

Telefon 
1 1 3 - 4 4 

Árjegyzéket és költségvetést kívá
natra ingyen és bérmentve küldök. 

Telefon 
113-44 

OLBRICH L. 
a l í t v a SZÍJGYÁRTÓ, NYERGES, 

BŐRÖNDÖS ÉS SPORT
CIKKEKKÉSZÍTŐJE :o :o 

BUDAPEST, VI., 
IIámK TERÉZ-KÖRÚT 6. 

• 

• 

ona Döme ésTársa 
papírkereskedő cég :::: Budapest, IV. kerület, 
Régi posta-utca 6. szám. Telefon-szám: 10—86. 
Ajánlja gazdagon felszerelt mindennemű rajz- és iroda
szerek, községi és egyéb nyomtatványok, úgy vonalozoft, 
mint bekötött könyvek raktárát. :o: :o: Legolcsóbb árak. 

• 

• 
• 
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REINER ES TOBIAS 
ZAB- ÉS TAKARMÁNYKERESKEDŐK 

BUDAPEST 
VII., Huszár-utca 3. sz. 
Telefon: József 15—80. 

Eckenberg 
Testvérek 

**>\ 
"tüJ Budapest, V., T i[ 

II 

Csáky-utca 8. szám. 

II 
Szerszámok, szerszámgépek és 
szerszámkülönlegességek, o: o: 

T | II Telefon-szám: 168-05. T | 
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nZimmerFeremcz^5Tí 

S.ÍSMIR.UDV.SIflUrfó w-sw 
• ^ U D A P E J J ; 

HALÁSZMESTER és HALNAGYKERESKEDO 
A BALATONI HALÁSZATI RÉSZV.-TÁRS. 

KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE 

ALAPÍTVA: 

1820 

Telefon : Központi vásárcsarnok József 48-94 
lakás „ 35-39 
fióküzlet V., József-tér 13. „ 138-19 

Sürgönycím : Zimmer halászmester Budapest 
Levelek: Zimmer Ferenc cs. és kir. udvari 
szállító B u d a p e s t , Központi vásárcsarnok 


