
INTcZtT KÖNYVI ÁR* 

Az állatok lelki életéről* 

Gondolkodásunk történetében érdekes részletek 
azok, amelyek az állatok lelki életéről szólnak. 
Érdekesnek tartjuk őket már csak azért is, mert 
világot vetnek különböző korok, környezet felfogá
sára. A XIX. század közepéig ugyanis ezen a téren 
csupán hipothezisekre, találgatásokra volt utalva az 
emberiség. Hiányzott a megfigyelés mellett a kísérlet, 
ez a hatalmas eszköz, amellyel a természet titok
zatos rejtélyeit oly sokszor sikerült már megoldani. 
Cseppet sem csodálkozhatunk tehát, ha egy és 
ugyanazon korban a legszélsőbb vélemények kép
viselőivel találkozunk. 

Sajátságos, hogy már a gondolkodás görög 
mestereinél megjelenik az a két ellentétes nézet, 
amely azután végighúzódik a különböző korok 
filozófiáján. Aristoteles szerint az ember és a maga
sabban fejlett állatok szellemi képessége csupán 
fokozati. Nem tudjuk, hogy az éles megfigyelőt, vagy 
pedig a geniet csodáljuk-e a nagy mesterben. Mily 
éles ellentétben állanak vele a cynikusok és a 
stoikusok. Tanításuk szerint az állatok szellem
nélküliek, életük pedig oly módon játszódik le, 
mint a gép működése. Ennek a rideg tannak még 
a későbbi századok gondolkodói között is akadt 
képviselője. Oly kiváló elmék, mint pl.: Des Cartes 
is hódoltak neki. 

Ilyen szélsőségek között ingadoztak századokon át 
az állatok pszihikai életéről szóló nézetek. A zavart 

* Prof. Dr. Friedrich Dahl: Vergleichende Psychologie oder 
die Lehre von den Seelenleben des Menschen und der Tiere 
(Jena G. Fischer 1922.). 

tetemesen bonyolította még magának az emberi 
pszichológiának a legutóbbi időkben lejátszódott 
forradalma. Nem kisebb kérdés körül forgott a vita, 
mint van-e lélek, vagy nincs. A lelki jelenségek 
tagadhatatlanul csak az idegrendszer működésével 
kapcsolatban észlelhetők s így joggal felvetődik a 
kérdés: az idegrendszerben lejátszódó mozgások s 
a lelki jelenségek elnevezése alatt összefoglalt 
tünemények nem azonosak-e. Mindkettő tehát az 
anyagnak egy és ugyanazon megnyilvánulása volna 
s csupán mi nevezzük különböző néven. Identitás
tanának hívják ezt a pszichológiában s korunk 
gondolkodói között is számos hívője akad. Igen 
súlyos érvek szólnak azonban amellett, hogy a 
lelki jelenségek — noha az idegrendszer nélkül nem 
játszódhatnak le — az anyagtól független létezőt, 
lelket tételeznek föl. Dualizmusnak nevezzük ezt a 
felfogást s szerinte a világ anyagból és lélekből áll. 
A természettudósok közül az utóbbi időben sokan 
szegődtek már ennek a gondolatnak zászlója alá. 

Egész természetes, ha ezt a tant az emberre 
elfogadjuk, ki kell azt terjesztenünk az élők világá
nak még más tagjaira is, különösen az állatokra. 
Náluk is van idegrendszer, náluk is játszódnak le 
bizonyos lelki jelenségek. Csak az a kérdés, hogy 
milyen mértékben. Erre ad feleletet a zoológiának 
fiatal, napjainkban erősen fejlődésnek induló ága, 
az összehasonlító pszichológia. 

Hogy ezen a téren eredményeket érhessünk el, 
szükségünk van szigorúan természettudományos 
módszerre: pontos megfigyelésre, szabatos osztályo
zásra és lehetőleg sok kísérletre. Dahl, az ismert 
nevű zoológus legújabban megjelent könyvében 
egész sereg ilynemű ismeretről tudósít bennünket. 



Könnyebb áttekinthetőség kedvéért a lelki jelen
ségeknek bizonyos skáláját állítja fel s megkísérli 
az eddig gyűjtött ismereteket ebbe a fokozatba 
behelyezni. A skála nyolc fokra oszlott. Alsó három 
osztályába a legegyszerűbb lelki jelenségek foglalnak 
helyet: érzet, szemlélet s az ezekkel kapcsolatosan 
megnyilvánuló érzelmek, amelyek a mozgásra és 
cselekvésre oly sokszor gyakorolnak befolyást. A 4. 
és 5. fokozatba a képzet asszociáció és emlékezet 
néven ismeretes lelkijelenségek tartoznak, míg a 6., 
7. és 8. tagba a kombináló, absztraháló képesség 
és a logikus gondolkodás foglal helyet. 

Dahl szerint, aki egyébként a dualismus hívőjé
nek vallja magát, a fokozat 7. és 8. tagjával egyedül 
az embernél találkozunk. Az összes élőlények közül 
csupán ő van megáldva az absztracháló tehetséggel 
és a logikus gondolkodás ajándékával. Ennek a 
két lelki jelenségnek köszönheti szédületesen fejlett 
művelődését (vallását, tudományát, művészetét stb.) 
s ez emeli őt magasan az állatvilág minden tagja fölé. 
Az összes többi lelki jelenségekkel az állatok is 
rendelkeznek. A kombinálótehetség (6. fok) már 
megjelenik a legmagasabban fejlett gerincesek (pl. 
a kutya, de különösen az anthropoida majmok) 
csoportjában. Minél lejebb haladunk az állatvilág 
rendszerében, annál kevesebb lelki jelenséggel fogunk 
találkozni. 

Érdekes, hogy a legolcsóbb s morfológiailag egy
szerű felépítésű tagoknál lelki jelenségeket már nem 
észlelhetünk. Ebbe a csoportba tartoznak az összes 
egysejtűek (képviselőikkel mindenütt találkozunk 
édesvizeinkben, számos parazita is akad közöttük), 
az űrbélűek vagy Coelenteráták (legegyszerűbb kép
viselője az édesvízi Hydra), a tüskésbőrűek (tengeri 
csillagok, kígyókarúak, tengeri sünök) és a férgek 
legnagyobb része. Ezek élete reflexekből és auto
matizmusokból tevődik össze. Ilyen mozgásokat 
különben önmagunkon is észlelhetünk. A szív és 
a bélcsatorna működését rendes körülmények között 
nem érezzük, tudatunkban csak akkor veszünk 

EGY KIS FALUBAN JÁRTAM. . . 
Reges rég volt, — talán nem is igaz, 
— A múló idő mindent behavaz . . . — 
Forró nyár volt, pompába öltözött, 
Boldogság úszott a vén föld fölött, 
Illat szállott, a gyümölcs érett lázban, 
Amikor, egykor, boldog ifjúságban, 
Egy kis faluban jártam . . . 
Sejtelmes, vágytól terhes este volt, 
Az ég kék selymén ragyogott a hold, 
Illatozott a sok virág s a hársfa, 
Fürödtem benne s a csillagsugárba 
S várt rám egy kis lány, egy kis fehér házban, 
Olyan, aminőt álmaimban láttam, 
Egy kis faluban jártam . . . 
Azóta, sok, sok esztendő letűnt, 
Sötét, barna hajam őszbe vegyült, 
Lassan megnyugvó, csendes ember lettem, 
Sokat okultam, sokat felejtettem, 
De azt nem, bár sok országot bejártam, 
Hogy egykor régen, forró, termő nyárban, 
Egy kis faluban jártam . . . 

1922. KISS DEZSŐ. 

róluk tudomást, ha rendellenesség jelentkezik bennük. 
Azt mondjuk róluk, hogy automatikusan működnek. 
Hasonlóan működik pl. a szemünk, amely a külön
böző fényingerekre másképp és másképp reagál (reflex
mozgás). Sajátságos, hogy a növények mozgása 
szintén ilyen reflexekből, tropizmákból és taxiákból 
tevődik össze, pl. a Mimosa pudica levelének le-
konyulása érintésre, a rovarfogó növények (Dionea 
muscicapa, Drosera rotundi fólia) levelének össze-
záródása, kisebb szervezetek (pl. Euglena) a vilá
gosság felé való törtetése. Mindezek a mozgások 
szigorúan tudományosan magyarázhatók anélkül, 
hogy lelki jelenségeket volnánk kénytelenek fel
venni. 

Kiválóan gondolkodásra ingerlő az a tény, hogy 
az állatvilágban alulról fölfelé haladva, legelőször 
a nemi élettel kapcsolatban találkozunk lelki jelen
ségekkel, így pl. egyes férgek, amelyek hermafroditák 
(közönséges példa a földi giliszta), párosodása már 
nem értelmezhető pusztán reflexekből és automatiz
musokból. Ez volna tehát a kiinduló pont. 

Tapasztalás szerint lelki jelenség bennünk kétféle 
módon keletkezhetik. Testünkben valami változás 
történik s erre következik csak a lelki jelenség, máskor 
ez mutatkozik előbb s csak azután a testi változás 
(pl. az ösztön lefolyása). Ugyanezt találjuk az 
állatoknál is. Az ismert és járt úton az eldobott 
papíros (nem megszokott) a lóra ingerlőleg hat s 
benne félelmet gerjeszt. A petéből kikelő darázs 
fészeképítéshez kezd. Valami benső kényszer jelent
kezik először nála s ez hozza mozgásba test
részeit. 

A lelki jelenségek egyik csoportjának létrejöttéhez 
tehát az idegrendszerre, illetve ennek ingerfelfogó 
szerveire, az érzékszervekre van szükség. Az állat
világban legalább is annyi érzékszervet vehetünk fel, 
mint az embernél s így ott is megtaláljuk azokat az 
érzeteket, amelyek hasonló úton bennünk keletkeznek. 
A különbség legfeljebb az, hogy az egyes érzék
szervek az állatoknál sokkal finomabbak s így a 

Napkeleti rege. 
(Szard mesemondák ulén.) 

Irta : Némethy Tihamér. 

A Darjától délre élt egy nagyon gazdag dichkan. 1 A rét 
selymes füvét olyan sok koj 2 legelte, hogy a hajnal napsugara 
a lkonyatba fáradt, amikor végigsimogatta. Gyönyörű sátora bel
seje a b a c h a r 3 minden virágjának színeiben tündököli. Ebben 
a sátorban lakolt Ali Ju lbarsz csodaszép leányával , Altival. 

Haja mintha az é jszaka fekete bársonyából lett volna tépve. 
Szeme mélységes kék, mint a kirgizpuszták ege. Ajka ha mosolyra 
hasadt, mint a tulipán kelyhe feltárta kincsét, az igazgyöngy-
ragyogású apró fogait. 

Egy pirkadáskor, amikor kilépett a vízből és a b u l a k 4 part
jón ál ldogálva várta, hogy az ébredő nap sugarai lecsókoljók 
testéről a csillogó csöppeket, az erdő bokrai között halk 
nesz zizzent. Egy cédrus lehajló óga mellől figyelő szemek tüze 
csillant. 

A csodaszép Alti kitárta karjait a nap felé. Hajnalt köszöntő 
éneke végigcsendült az erdőn. A leskelődő mirgen u kezét szívére 
szorította, nehogy a zakatolását meghall ja a leány. Azután halk 
léptekkel, mint a k a r a k a i , 6 mind közelebb és közelebb lopód-

1 Földbirtokos. 2 Juh. 3 Tavasz. 4 Forrás. 5 Vadász. e Hiúz. 



segítségükkel keletkező lelki jelenségek is néha 
erősebbek. Pl. a denevérek finom tapintó szervei, 
amelyek már a régi búvárok figyelmét is magukra 
hívták s Spallanzani a XVIII. század végén végezte 
velük híres kísérleteit, az ingerek iránt sokkal fogé
konyabbak, mint a mi megfelelő szerveink. Számos 
hasonló esetet idézhetnénk még. Egyes ragadozóknak, 
pl. a kutyának szaglótehetsége közmondásos. A 
macska finom hallásával észreveszi a szobában tar
tózkodó egér csoszogását. Kiváló látóképességgel 
rendelkeznek egyes madarak s az alsóbbrendű 
állatok között az Ízeltlábúak, pl. a méhek és a 
hangyák. Természetes, hogy azon lelki tehetségek, 
amelyek ilyen fejlett érzékszervekkel kapcsolatosak, 
az állatokban sokszor nagyobb mértékben jelentkez
hetnek, mint az emberben. Az első hallásra kissé 
furcsán hangzik ez. A költöző madarak, az elég 
gyakran messzire elcsavargó méhek és hangyák pl. 
egyenesen fenomenális megfigyelő- és emlékező-
tehetséggel vannak felruházva. Az utóbbiak fejlett 
szagló- és látószervükkel (összetett, vagy mozaik szem) 
megjegyzik az út minden kis részecskéjét s azon vissza
találnak. Azonban, ha csak valami változás is tör
ténik rajta, zavarba jönnek. Bethe, Lubbock s mások 
a hangyák úgynevezett „országútjaira" forgatható 
korongot szereltek. A hangyák a legelső alkalommal 
minden zavar nélkül haladtak át rajta. Erre 180u-kal 
elfordították a korongot s a hangyák visszafelé jövet 
eltévedtek. Az emlékezetükben elraktározott képzetek, 
továbbá a látás és szaglás útján keletkezett ingerek 
és érzetek nem födték ugyanis egymást most már 
teljesen. Mást láttak és éreztek, mint amit átéltek. 
Micsoda memória! Igazat adunk Dahlnak, amikor 
azt mondja, hogy az ember szellemi kiválóságát ne 
keressük az emlékező tehetségében. Mondanunk sem 
kell, hogy ezek a lelki funkciók feltételezik a képzetek 
keletkezését és az asszociációt is. 

A lelki élet jelenségei közül különösen az ösztönök 
értek el csodálatosan magas fejlődést az állatvilág
ban. Már az is meglepő, hogy egyes darázs- és méh-

zott a leányhoz. Már egész mellette állt. A leány testének melege 
megperzselte arcát. Alti megérezte a mirgen leheletét, megfordult. 
Éles sikoltására felröppent egy nagy csapat kargaul, de hiába 
sikoltott a leány, a mirgen vitte mind mélyebbre és mélyebbre 
az erdőbe. Az erdőn túl egy tisztáson állt a sátor. Es a sátor 
mélyén hét nap, hét éjjel nem virradt a hajnal. A mirgen csók
ja iban fürösztötte az elrabolt Altit. Es amikor, mint a nap forró 
hevében ellankadt virágok, egymás keblén pihenve aludtak, 
vad üvöltés rezgette meg az erdők visszhangját. Jött Julbarsz, — 
a tigris, Alti apja, — hogy megölje leánya elrablóját. 

Alti felriadt á lmából , felrázta a mirgent is, futottak fel a 
sziklék felé. De alig értek a sziklához, egy nyílvessző zizzent a 
levegőben és Alti átlőtt szívvel zuhant le a szikla tövébe. 

Mikor látta Ali Julbarsz, hogy a mirgen helyett leányát ölte 
meg, kővévált a nagy fájdalomtól. 

Alii szívéből a vér lassan csordogálni kezdett, folyt lefelé, 
körüllocsolta a kővévált Julbarsz lábát, azután folytatta útját 
lefelé a völgybe. De a vér nem akar elapadni, folyik, folyton 
folyik és olyan vérszínű most is az Akk-Bura vize, mint volt 
akkor, nagy régen az Alti szívéből kicsurranó vér. 

A kővévált Ali Julbarsz még mindig ott álldogál az Akk-
Bura partján. Ha az erdő sóhajt, a mirgen fájdalmát sóhajtja, 
aki elvesztette Altit, akit szeretett. 

félék hogyan építik fészkeiket s a pók mily művé
sziesen szövi hálóját. Pedig sohasem tanulta. Jóval 
magasabb fokon állanak a társaságban élő rovarok 
ú. n. szociális ösztönei. Mindenki meghatározott 
munkát végez. Szépen jelentkezik ez a munkafel
osztás már a méhek társadalmában is, ahol a királyné, 
herék és dolgozók élesen elkülönülnek. Sokkal fej
lettebb azonban a hangyáknál. Itt egyenesen mesébe 
illő dolgokat tapasztalunk. Gondoljunk csak pl. a 
Myrmecocysfus-félék élő mézes bödöneire. Szociális 
gyomrukban (begy) felhalmozzák a mézet s onnan 
kap az állam minden egyes tagja. Nem kevésbé meg
lepőek a katonák, a fészeképítők, vagy a fiatalokat 
gondozó dajkák. Mindegyik órapontossággal végzi a 
reá szabott munkát. 

Miképp fejlődhetett ki ez a mesésen együtt élő 
társaság? Mindenesetre nagy szerepe volt a természet 
kiválogató tényezőinek s az átöröklésnek. A biológusok 
mindezek figyelembe vételével még más magyarázatát 
is adják. Rendes körülmények között a rovarállam
ban csupán bizonyos egyedek élnek nemi életet, a 
nagyrésze azonban nem. A hangyák társadalmában 
pl. csak a királynék (többen vannak) s a rövidéltű 
herék, az összes dolgozók ellenben megszabadulnak 
a fajfentartás közvetlen gondjától. Valamennyi más 
állatnál azonban, ahol minden egyes egyed külön 
nemi életet is él, ilyen közös együttélés (állam), 
jóban-rosszban való közös osztozkodás kifejlődése 
szinte lehetetlen. A nemi élet s az ezzel kapcsolatos 
utódokról való gondoskodás (bármily csekélyfokú is 
legyen az) ugyanis a nemileg különböző egyedek 
hosszabb-rövidebb ideig tartó együttélését kívánja s 
ezzel kapcsolatban egyéni célok és kívánságok kelet
keznek. Ezek pedig a társas közösséggel sokszor 
össze nem egyeztethetők. 

Ilyesféle kérdéseket tárgyal a zoológiának fiatal 
ága, az összehasonlító pszichológia. Roppant érde
kesek ezek, mert közelebb hozzák s jobban meg
érthetővé teszik számunkra az állatok szépséges 
életét. Kari János dr. 

SZÉP VILÁG. 
- L. H. Chr. Hőlty. -

Me'rf hajtsuk főnket gondigába, 
Amíg kacagni van jogunk ? 
Az ifjúság virágszakába' 
Mért vonjuk ráncba homlokunk ? 
Öröm mosolyg zarándokéltünk 
Minden útján bíztatva ránk, 
Füzérét maga nyújtja nékünk, 
Ha válaszúton állanánk. 
Még csörgedez az ér a réten, 
A zöld lugas még árnyat ád; 
Ragyog még q hold oly szelíden, 
Mint egykor Ádám fáin át. 
A vérző szívre még gyógybalzsam 
Bíbor szőlőgerezd leve; 
Még mámorít az estlugasban 
Bíborajakról csók heve. 
Figyelni csattogány szavára 
Gyönyör még ifjúnak ma is ; 
Még béke rezgi át dalára 
Magát a megtört lelket is. 

0 , csodaszép Isten világa — 
S méltó: rajt' boldogok tegyünk ! 
Azért, míg sír nem zár magába, 
E szép világnak örvendjünk ! 

Fordította • KADOCSA GYULA. 



A gepárdról. 
írta : Kittenberger Kálmán. 

(Utánnyomás tilos ) 

Afrika vaddús pusztaságain mindenütt előfordul 
ez az érdekes ragadozó, mely az igazi macskáktól 
és a hiúzoktól sok tekintetben különbözik és dacára 
a macskafélékhez való tartozásának, a kutyákhoz 
hasonló vonásokat is találunk benne. A gepárd 
vagy más néven a vadász-leopárd (Cynailurus 
jubatus v. guttatus: cynailurus = kutyamacska) sok 
mástól eltekintve abban különbözik az igazi macs
káktól, hogy karmait nem tudja teljesen visszahúzni. 
Külső megjelenésében abban különbözik a leopárd-
tól, hogy sokkal magasabb és karcsúbb, kisebb fejű, 
vékonylábú, melyek inkább kutyalábra emlékeztet
nek, mint macskalábra és bundáját egyszerű kerek 
foltok tarkítják és nem rozetták, mint a leopárdot. 

A gepárd igazi pusztai állat és rövid távolságra 
biztosan földünk egyik leggyorsabb állatja. A zsák
mányát is leginkább űzve ejti el és nem lesből, 
mint az igazi macskák, bár a leselkedés és a ki
szemelt áldozathoz közelcsúszás neki is mestersége. 

Sokáig azt hitték, hogy a gepárd egyáltalában 
nem tud fára mászni. így írja őt le többek között 
Brehm is. Azonban ez tévedés, mert habár a gepárd 
csak ritka esetben veszi igénybe a macskák ezen 
képességét, bizony fel tud ő is az arra alkalmas 
fára mászni, ha a körülmények arra kényszerítik, 
így pl. egy angol folyóiratban remek felvételeket 
láttam egy ernyőakáciának koronájára felzavart 
gepárdról. Ezeket a fölvételeket egy amerikai, Paul 
Rainey vette fel és pedig úgy, hogy Naivushu és 
Nakuru (Britisch-East-Africa) közti cecelégymentes 
masszái platókon kitűnő falkájával lóháton űzte a 
„cheetah"-t (így nevezik a gepárdot az angolok az 
Indiában használt elnevezés után), melyet a falka 
és a lovashajsza több kilométernyi út után kifullasz-
tott és „fölgalyazni" kényszerített. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a dúsgazdag Paul Rainey szebbnél 
szebb mozgófelvételeket csinált Afrika vadállatairól 
és azok vadászatáról és ezek a felvételek mindenütt 
ahol bemutatták, nagy feltűnést keltettek. 

Azt hiszem a gepárd a fára mászni tudásának 
gyakran hasznát veszi, ha őt egy-egy falka vadkutya 
(hiéna-farkas, Lycaon pictus) veszi űzőbe. 

Egy Ruvana-steppe környéki. hosszabb vadász-
és vadfogó-kirándulásom alkalmával, a kiküldött 
nyomkereső embereim a sátramhoz futottak azzal a 
hírrel, hogy egy időszakos folyómeder melletti száraz 
fatörzsön egy vén nőstény oroszlánt láttak. Nőstény 
oroszlánért nem igen mozdultam volna el sátramtól, 
de kíváncsi voltam, hogy mit láttak embereim oroszlán 
helyett. Kérdeztem tőlük, hogy a látott oroszlán 
nem-e egy hatalmas vén leopárd, mert tudvalevőleg 
az oroszlán nem mászik fára. De ők esküdöztek, 
hogy egy » nagy" oroszlánt láttak a kissé ferdén 
nőtt fatörzsön. 

Sajnos, a fán ülő valamit nem tudtuk belopni, 
mert az már nagy távolságról észrevett és a fáról 
lekúszva tovaloholt. Az elszaladóban távcsövem 
segítségével egy gepárdot ismertem föl. Embereim 
még akkor sem akarták elhinni, hogy gepárdot 
láttak oroszlán helyett s csak akkor tudtam őket 
meggyőzni, mikor a fatörzshöz érve megmutattam a 
nőstény oroszlánnak nézett gepárd nyomát. 

Az különben majdnem minden afrikai vadásszal 
megesett, hogy bizonyos távolságról a gepárdot 
nőstény oroszlánnak vélték. Én magam is két ízben 
lőttem gepárdot úgy, hogy szentül hittem, hogy egy 
nőstény oroszlánnal végeztem ; csak mikor közelebb 
mentem zsákmányomhoz, akkor látszottak ki bundá
jából a kerek fekete foltok. 

A gepárd, bár nem tartozik az úgynevezett „nagy 
és veszélyes vad"-hoz, de azért a sebzett gepárd 
néha-néha megtámadja az embert és egészen biztos 
forrásból tudom, hogy a sebzett gepárd már több 
embert súlyosan meg is sebesített. Igaz, hogy ezek 
az esetek igen ritkák és magamnak nem is voltak 
ilyen tapasztalataim, bár elég sok esetben követtem 
a sebzett gepárd nyomát sűrűségen vagy ember
magas fűben, de még akkor sem mutattak komoly 
támadó szándékot, mikor menekülni képtelenek voltak 
és mi már közvetlen közelükbe jöttünk. 

A gepárd vadászata talán még inkább, mint a 
leopárdé, a véletlenség, a szerencse dolga. Rend
szeres gepárdvadászatról alig lehet szó, annál is 
inkább, mert pl. az afrikai ragadozók közül gepárd 
volt az egyedüli, melyet soha sem észleltem a kitett 
dögnél és soha sem ment a múzeum számára gyűj
tendő ragadozók csapdáihoz. Ezzel azonban nem 
akarom állítani azt, hogy a gepárd soha se megy dögre. 

A gepárddal már az első afrikai utam alkalmával 
megismerkedtem. Az első találkozásom vele igen 
érdekes volt, bár akkor sokáig bosszantott, hogy 
elvitte pompás bundáját. Madár-gyűjteni voltam a 
Letema-hegyek lábánál. Egy ritka és csodaszép 
seregély (Cosmopsarius regius) után futkostam, mikor 
előttem morogva kipattan egy hatalmas ragadozó, 
melyet először leopárdnak véltem, de csakhamar 
megismertem benne a gepárdot. A gepárd — mint 
később kitűnt — egy általa frissen levágott zsiraf-
gazella suta mellől ugrott ki és egy kissé elhaladva, 
tőlem körülbelül 70 lépésre megállt. Kezemben csak 
madársöréttel töltött sörétes puska volt s így integet
tem a tőlem vagy 50 lépésnyire levő és 7 mm. 
Mauseremet vivő emberemnek, hogy rohanjon hoz
zám. De a gyáva cságának (Kilimandjáró lejtőin élő 
földmívelő törzs) nem tetszett a dolog és nehezen 
mozgott, úgy hogy rá kellett irányítanom a sörétes 
fecskendőmet. Mire a kezemhez jutott a Mauser, a 
gepárd eltávolodott; ugyan küldtem utána két golyót, 
de azok biz körülötte fúrták át a levegőt. Vagy 
három óra hosszat lestem a gepárd visszahagyott 
zsákmánya mellett, de azalatt az idő alatt gepárdom 
nem tért vissza. Nekem nem volt időm a további 
lesésre s így vissza kellett térnem a campemhez, 
mit persze fájó szívvel tettem. 

Utána egynéhány hónapra sikerült ugyancsak 
a Letema-hegyek környékén meglőnöm az első 
gepárdomat, mely aztán még 1905-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeumba került, de sajnos, még most 
sincs felállítva. 

A harmadik expedícióm alatt aránylag gyakran 
volt gepárddal találkozásom és ezalatt a kirándulá
som alatt nyolc gepárdot lőttem és — sajnos — egy 
párat meg is sebesítettem. 

Érdekes körülmények közt lőttem a ruvanasteppei 
első gepárdomat. E sebzett gnúbikát követtem egy 
bozótoson át, mikor mellettünk egy tüskésbokor 
aljából kipattan egy alig nyúlnagyságú tapirantilop 
bak. (Madoqua kirki.) Megszokásból puskámmal 



követtem a szélsebes szökésekkel tovairamodó törpe-
antilopot, anélkül, hogy lövésre gondoltam volna. 
Amint a tapirantilop egy szanszereriás bozót mellett 
elhaladt, onnan két hatalmas ragadozó ugrott elő és 
a másik pillanatban már húzták is kétfelé. Nőstény 
oroszlánoknak hittem őket, de nem volt időm 
tépelődni, gyorsan szólt a puskám s az első gepárd 
tűzben esett össze. A másikra leadott lövésem a 
nagy kapkodás miatt — bár nem kellett volna kapkodni 

ban nem is győződtem meg arról, hogy csakugyan 
az-e, minek látni véltem. 

„Hát miért nem cserkelte be?" gondolja az olvasó. 
Hát az igaz, de tudni kell a körülményeket. 

Chinin napom volt és mögöttem az egész napi 
karavánozás sok apró és nagyobb kellemetlensége 
s így, bizony nem volt kedvem a cserkészésre. Tehát 
rálőttem másodszor is. Eredmény ugyanaz, mint 
előbb. „Mégis el kell találnom az átkozott fatörzset" 

Kittenberger Kálmán eredeti felvétele (Utánnyomás tilos.) 

Ruvanna-steppén lőtt gepárd. 

de akkor még nem csináltam oroszlán dublét — 
rossz helyre csúszott és bíz az sebzetten elment és 
nem, is lett meg. 

Óvatosan mentem a lelőtt „nőstény oroszlánhoz" 
s csak mikor vagy 50 lépésnyíre volt tőlem, tűntek 
elő a kerek pettyek és csak akkor tudtam meg, 
hogy gepárdot lőttem . . . 

Égy alkalommal lóantilop borjakat (roan antilop, 
Hippotragus equinus) mentünk fogni a tanyámtól 
északra eső hegyoldalakra. Egy rossz masszái 
szamáron ülve, meglátok egy ülő nagy macskához 
hasonlító valamit, mit első pillanatban fatörzsnek 
láttam s a vélt megmozdulást is a széllengette 
magas fű mozgásával való csalódásnak gondoltam. 
De ennek dacára leszálltam fülesemről és hogy meg
győződjem, hogy a furcsa valami csakugyan fatörzs-e, 
célba vettem. A távolság nagy volt és az erős szél 
is megnehezítette a célzást. Nem csoda hát, hogy 
első lövésem után hallottam golyóm bevágását a 
vélt fatörzsben, mely lövésem után sem mozdult 
meg. No még egy patront rááldozok — gondoltam — 
különben is nem hagyott volna nyugodni az a gon
dolat, hogy a fatörzset el nem találtam s így igazá-

— akkor még Afrikában sem volt 60 korona egy 
Mannlicher—Schoenauer-patron — és rálőttem har
madszor is. Ugyan treffer nem volt ez sem, de 
nagyon idegére ment az én „fatörzsemnek", mert 
egy kecses ugrással eltűnt a bozótosban . . . a 
hatalmas gepárd. 

Miután holmi becsületsértő titulusokat osztottam ki 
magamnak, a gepárd helyére igyekeztünk, hol egy 
frissen levágott „klipspringer"-bakot (Oreotragus 
saltator) találtunk, melynek csak a combjából evett 
egy keveset az elugrott gepárd. Vagy száz lépést 
menve abban az irányban, hol a gepárdot eltűnni 
láttam, újra megpillantottam egy fa tövében. Újra 
rálőttem, de megint hibáztam. 

Kedvetlenül mentem aztán embereim után camp-
helyünkre, hova sietnem is kellett, mert az időközben 
keletkezett steppetűz a száraz és magas fűvel 
borított hegyoldalon felütött sátramat veszélyeztette. 

Közvetlen napnyugta előtt indulhattam csak vissza 
a gepárdos helyre. Igazat megvallva, nem bíztam, 
hogy sikerrel járjon utam, mert azt hittem, hogy 
a gepárdot négy lövésem teljesen elzavarta. Nagy 
volt a csodálkozásom, midőn odaérve — persze most 



óvatosan cserkéltük be ezt a helyet — a „klipspringer"-
bakot nem tatáltuk. A jól követhető vonszoláson 
menve, harmadszor is lövésre kaptam gepárdomat 
és most golyóm tűzben végzett vele. 

Gepárdot többször láttam 3—5 csoportban is. 
Egyszer közvetlen ruvana-steppei campem mellett 
láttam egy négyes gepárd-csoportot. Ezekből ki is 
dupláztam kettőt, pedig — mivel éppen akkor 
hagytam el campemet — puskám még nem is volt 
megtöltve. 

A legszerencsésebb duplámat is gepárdoknak 
köszönhetem. Nyare-Dowasch folyó melletti vadon
ságban magányosan barangoltam addig, míg embereim 
a sátram stb. felütésével foglalkoztak. Amint a bozótos
ból egy nagyobb, alacsonyfüvű tisztásra léptem ki, 
egy görbe, csenevész mimóza árnyéka alól két gepárd 
rohant elfelé. A távolság nagy volt s így nem akartam 
a futókra lőni. De az egyik — a nőstény — csak
hamar egész oldalát felém mutatva megállott. A távol
ság több mint 400 lépés volt. Gyorsan letérdeltem 
és goromba léggyel célozva, lőttem. Gepárdom tűzben 
esett össze. Lövésemre a másik, a hím is megállott, 
mely még vagy 460 lépésre volt. Még gorombább 
legyet véve, erre is rálőttem. Bár tisztán hallottam 
a golyó bevágását, még be tudott futni a közeli 
bozótosba, de a lövéstől számítva alig tett 100 lépést 
és már vége volt . . . 

Nagyon gyakran láttam gepárdot, mikor puskám
nak hallgatni kellett, lévén valami értékesebb vad, 
mint bivaly stb. a játékban. Sokszor akkor is elvi-
hette büntetlenül foltos irháját, ha karavánozás közben 
láttam s így nem lett volna időnk bőrének szak
szerű kipreparálására. Hiába elpusztítani ilyen szép 
ragadozót csak azért, hogy lőlistámat gazdagítsam, 
soha sem volt szívem . . . 

Az nagyon ismeretes dolog, hogy a fiatalon fogott 
gepárd könnyen szelídíthető és gazella-vadászatra 
szokták használni India nagyurai. 

Gepárd tudvalevőleg Indiában is előfordul, Brehm 
szerint az indiai gepárd nagyobb volna, mint az 
afrikai, de ez azonban nem áll. Rowland Ward 
„Records of Big Game" című híres munkájában 
lévő kimutatás szerint az afrikai gepárd rekord 
hossza 7 láb és 9 coll, az indiaié pedig 7 láb. 

Sajnos, én akkoriban nem vettem méretet a leg
nagyobb gepárdomról, pedig azt hiszem, megközelítette 
a rekordhosszúságot. 

Szüret. 
— A szöllő é s bor útja a z ókortól napjainkig. — 

Irta : Zoltán Vilmos. 

Csonka-Magyarország bortermő hegyein javában 
érik a termés, mely a hivatalos jelentés szerint 
„mennyiségre közepes, minőségre kitűnő" lesz. Ha 
tehát a régi szüretek mintájára aranysárga és fekete 
szöllőbogyótól tarka szöllőhegyeinken az idén is fel
hangzik a dal s magasra száll a rakéta, az annál 
indokoltabb, mert mai szerencsétlen viszonyaink 
közt ez a hazánk területén immár kétezer éves 
termelési ág óriási fontosságúvá lett. 

A szöllőt, gyümölcstermő cserjéink e legnemes-
bikét nemcsak a legrégibb írásművek említik már, 
hanem a természeti emlékek is bizonyságot tesznek 

róla, hogy a szöllőt a történelem előtti ember is 
ismerte, édes és tápláló bogyógyümölcsét élvezte s 
már korán megtanulta, miképp lehet e bogyó nedvéből 
üdítő italt készíteni. így pl. a Varese-tó mellett fel
színre került cölöpépítmények maradványai közt 
szöllőmagvakra is leltek, másutt pedig praehisztorikus 
mésztufában megtalálták a szöllőlevél lenyomatát. 

A paleontológia e döntő adataival teljesen össz
hangban van az, amit a biblia ír a szöllőről. Már 
a Genezisben olvashatjuk: „És kezde Noé szöllőt 
plántálni, mivelhogy a földnek mívelésére adta vala 
magát." Ugyancsak a bibliából tudjuk, hogy a zsidók 
az újszövetségi események idejében már igen kiterjedt 
szöllőmívelést űztek. 

Kisázsiában és Görögországban már Homérosz 
idejében virágzott a szöllőmívelés. Később a görögök, 
bár nagyon kedvelték a bort, csak a kimondottan 
dáridós jellegű lakomákon (szümpozión) és Dionyzosz 
ünnepein éltek mértéktelenül a nemes itallal. Általában 
igen mértékletesen élvezték és mint később a 
rómaiak is, csak vizzel keverve itták. A történelmi 
feljegyzéseken kívül emellett tanúskodik a Leoszi 
Anakreonriak, a bordal apjának (Kr. e. 559—478.) 
következő csínos dala: 

Törvényre mért tanítasz, 
S miért rhetorikóra ? 
Miért kimért feszesség, 
Miért e szóvirágok. 
Ha nem tanítod innom 
Dionyzosz égi nedvét ? 

Elegyíts vizet nekem s bort, 
S altasd, fiú, a lelkem ! 

De a görögöknél sokkal régibb kultúrnépek is, 
így az asszírok és különösen az egyiptomiak nagyban 
és szakszerűen termelték a szöllőt és bort szüreteltek 
belőle. A hieroglifikus feliratokban a bor több ízben 
ezt a pompás és találó nevet kapja: „gondmosó 
szappan", egy egyiptomi költő pedig a következő 
sorokban buzdítja borivásra honfitársait: 

Ragyogó a rcca l ülj víg napot 
S ezen ne pihenj ! 
Senk isem viheti magóval javait , 
S aki egyszer elment. 
T ö b b é nem tér vissza ! 

Kisázsiából és Egyiptomból aztán Hellaszon 
keresztül a szöllő hamarosan megtalálta az utat 
Itáliába. A rómaiak eleinte féltek a borivástól s 
korábbi törvényeik a nőket s a huszonöt éven aluli 
férfiakat is eltiltották a bor élvezetétől, de később a 
törvény feledésbe ment s a szöllőmívelés hatalmas 
arányokat öltött. Mint minden görög istenség, 
Dionyzosz is hamarosan átvedlett s Bacchussá lett 
a rómaiaknál, kinek szívesen áldoztak serleggel a 
kezükben és szöllőlevél-koszorúval a fejükön. Ez a 
koszorú, mint szimbólum, ma is él s a korcsmák 
bejárata felett cégérként köszönti a borivót. A római 
szöllőtermelés rohamos fejlődéséről tanúskodik, hogy 
míg Cato csak nyolcféle szöllőfajt ismert, addig 
Columella és Plinius természettudományi írók mint
egy ötven fajt tudnak felsorolni. Ma a szöllőnek 
nem kevesebb, mint körülbelül 1500 faja és alfaja 
ismeretes. 

A római birodalom terjeszkedésével lépést tartott 
a bortermelés terjeszkedése. Caesar a római tele-



pesek útján egész Galliában elterjesztette a szöllő -

mívelést, úgyhogy Columella szerint Gallia a 
császárság korában már önálló bortermő ország 
volt s bort, sőt ültetésre való venyigét is szállított 
Itáliába. Az illyriai, (Szlavonország) pannóniai és 
rajnamelléki szöllők létesítése M. Aurelius Probus 
császár (Kr. u. 276—282.) nevéhez fűződik. 

Nálunk a nemes szöllőcserje szeretetteljes fogad
tatásra talált s hazánk pompás talaját és rendkívül 
kedvező éghajlati viszonyait hamarosan megkedvelte. 
Bizonyság erre a Tokaj hegyajja világhírű, páratlan 
aranybora, a Balaton- és Ermellék, Ruszt, Eger, 
Szekszárd, Pécs, Buda és Villány nemes nedűje, az 
újabb, de egyre javuló alföldi homoki bor s párat
lan minőségű csemegeszöllő. Szöllőmívelésünk az 
Anjouk korában már a virágzás magas fokán állt. 
így pl. a budai hegyeket elsőrendű szöllők borították 
Nyéktől Saradig s itt volt a király híres szöllőkertje, 
Felhévíz is. 

A szüret, ez a később oly nagy jelentőségre 
emelkedett gazdasági ünnep Róbert Károly idejében, 
mint Werner gróf akkori budai főbíró feljegyzéseiből 
kitűnik, kissé körülményesen ment. Szent Mihály 
hava (szeptember) vége felé ugyanis egy budai 
esküdt lóra kapott s tizenkét kapáslegény, hét 
vincellér és két alabárdos városi darabont kíséretében 
végigjárta a város határát, minden egyes szöllő-
kertben szöllőkóstolást tartani. Ha a szöllőt min
denütt taposásra érettnek találta, a tizenkét budai 
esküdt díszbe öltözött s küldöttségileg felkereste 
magát a királyt, kinek a szöllő állapotáról jelentést 
tettek. A király aztán kitűzte a szüret megkezdésének 
napját s rendszerint meg is hívta az esküdteket a 
királyi szöllőben tartandó szüretre. 

A szöllőcserje (Vitis vinifera L.) kúszó cserje, 
mely magára hagyva, az ember gondozása nélkül a 
legmagasabb fákat is túlnőné. Nálunk szokásos 
alakját, levelét, gyümölcsét leírni felesleges volna, 
mert hisz valamennyiünk jó és kedves ismerőse. 
Ám nem mindenütt viseli ezt az alakot, melyet 
nálunk az éghajlati viszonyok s az okszerű kezelés 
parancsolnak rá. Spanyolországban, Görögországban 
és a Provenceban a földön kúszik, Olaszország 
északi részén, a Pó völgyében és Lombardiában 
felfut az :,eperfára és szilfára, Szicíliában árnyas 
lugasokat alkot, a Rajnamellék egyes vidékein drót
sövényre futtatják. 

A szöllő termelési zónája általában az 0 - és Újvilág 
mérsékelt égövi területe. Amerikában a nálunk honos 
Vitis viniferát a közel rokon és benszülött Vitis 
Labrusca L. helyettesíti, ma már közel 100 alfajjal. 
A legnevezetesebb bortermő európai államok — évi 
termésük nagyságának sorrendjében — a következők : 
Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Magyar
ország, Ausztria, Portugália, Oroszország, Német
ország, Románia és Bulgária. 

Nálunk a trianoni igazságtalan béke következté
ben a megcsonkítás következményeként — mivel 
szöllőink elenyészően csekély kivétellel mind meg
maradtak — az a sajátságos helyzet állott elő, hogy 
a szöllőmívelés gazdasági termelésünk élére került. 
Ebből látszik, hogy mennyire fontos növényünk 
a legnemesebb bogyógyümölcscserje, a szöllő, Linné 
Vitis viniferája. 

A szobaaquarium. 
Írja : Kellner Jenő, 

a Budapest i Aquarium és Terrerarium Egyesület titkára. 

Most, hogy az állatkertben az uj aquarium meg
nyílt, az azt látogató közönség soraiban akadnak 
majd olyanok is, akik a természet iránti fogékony
ságuknál fogva azzal a gondolattal foglalkoznak, 
vájjon nem tudnának-e ők is otthonukban egy-egy 
aquariumot felállítani, hogy egv darabkájában a 
hamisítatlan természetnek otthon is gyönyörködhes
senek. Hogy ezt a darabka természetet a saját ott
honukban miként teremtsék meg, arról fogunk soro
zatos közleményt hozni, amely a kezdőknek a kellő 
útbaigazítást és felvilágosítást megadva az aquaris-
tikai ismeretekbe bevezeti. 

Rossmásler, aki az aquaristikát Németországban 
évtizedek előtt meghonosította, mondja: „Az aquarium 
egy kedves szobadísz és egyúttal örökösen élő forrása 
a nemes élvezet és oktató szórakozásnak, a vízi
növényeknek és viziállatoknak az életüknek megfelelő 
tartányba való összehozatalával." Dr. Wolterstorff, az 
ismert természetbúvár is hasonlóképen nyilatkozik: 
„Az aquarium az ő lakóival, legyenek azok akár 
exoták vagy belföldiek, a természetbarátnak első
sorban is pihenést és örömet nyújt." 

Mint fentebb említem, Németországban honosodott 
meg az aquaristika a legrégebben s hogy mily mér
tékben van ott elterjedve, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy már 1914-ben Németországban 261 
aquarista-egyesület állott fenn. A német népnek egyik 
fő jellemvonása a természet és állatszeretet s így nem 
csodálkozhatunk, ha azt látjuk, hogy Németország 
majd valamennyi iskolájában aquariumok vannak 
vagy az iskola folyosóin vagy a tantermekben fel
állítva az ifjúság részére s ezekkel szórakoztatva 
tanítják a gyermekeket a vizi fauna és vízi flóra 
megismerésére. Az aquarista egyesületek ifjúsági al
osztályokat létesítettek, hogy ezáltal is fejleszthessék 
a gyermekek állat- és természetszeretetét. Mi nagyon, 
de nagyon sokat tanulhatunk a németektől. Vajha 
sikerülne és a mi állatkerti aquariumunk is azt a 
célt szolgálná, amit mi aquaristák olyannyira remélünk 
s ez pedig az, hogy a fiatalság a mozi- és futball-láz 
helyett megkedvelje a természet csodás szépségeit. 

Egyszóval az aquarium mindig dísze a lakásunk
nak s egyúttal egy darabja a természetnek, amely
nek gondozása és megfigyelése rendkívül nevelő 
hatással bír az ifjúságra és a felnőtteknek is mindig 
örömöt s állandó szórakozást és tanítást nyújt és 
képes sok gondterhes órát elűzni. De aki valamit 
elakar érni, az ne a legnehezebben kezdje, hanem 
fokozatosan haladjon a legkönnyebtől a legnehe
zebbig. Azért nem is kívánunk jelen cikksorozatunk
ban mást ismertetni, mint a legegyszerűbb szoba-
aquariumnak berendezését és kezelését, hogy azt a 
kevésbé vagyonos állatbarát, a mai drágaság mellett 
magának megszerezhesse s benne örömöt találjon. 
Kezdjük meg tehát az aquariumok ismertetését. 

A tarlányok. 
Az edényt, amelyet be akarunk népesíteni, úgy 

kell megválasztanunk, hogy az úgy a növények, 
valamint az állatok fejlődésének megfeleljen. Régente 
majd minden családnál találtunk aranyhaltartókat, 



melyek üvegből készült gömbalakok voltak. Ezek 
már azért sem felelnek meg egy aquarium céljának, 
amenyiben űrtartalmuk a 2—3 litert túl nem haladja. 
Már pedig egy 5 cm. hosszú halacskára legalább 3 
liter vizet kell számítanunk. Az ilyen gömbalakú 
haltartóba, jobban mondva kinzókamrába néha 5—6, 
sőt több aranyhalat is raktak, természetesen jó csomó 
kagylóhéjat és lehetőleg még egy várrom alakú díszt 
is, úgyhogy a tartóban alig volt 1'5—2 liter víz. 
A halak persze pár nap alatt elpusztultak. Az ilyen 
alakú edényben az állatok torzítva is látszanak és 
így az ily alakú edény a mi céljainknak abszolúte 
meg nem felel. Vannak még kerek vagy ovális alakú 
üvegedények is, lapos fenékkel, melyek már köze
lednek a használható aquarium alakjához, de viszont 
az oldalfalak gömbölyűek lévén, a torzítás miatt ezek 
sem használatosak. 

Az aquarium céljára a legmegfelelőbb a négy
szögletes tartány, melynél az oldalfalak párhuza
mosan állanak egymással szemben. (Lásd az állat
kerti aquarium tartányait.) 

A halak az ilyen tartányokban természetes alak
jukban és nem torzítva látszanak s az üveg sugár
törése is helyes lévén, a növények sokkal szebben 
fejlődnek ki, A négyszögletes haltartó lehet teljesen 
üvegből vagy pedig vas- vagy fémkeretes, mely utób
biakba az üvegek megfelelő kötőanyaggal (miniumkitt) 
vannak beillesztve. A négyszegletes aquarium alakja 
lehet a legkülönbözőbb. Lehet laposalakú, hosszúkás
vagy magasalakú stb. Mindig attól függ, hogy milyen 
állatokat és minő növényeket akarunk abban tenyész
teni. A legszebb és legmegfelelőbb alak az, amely
nek méretaránya a 2 : 1 : 1, vagyis egy 50 cm. hosszú
ságú aquarium szélessége 25 cm. és magassága 
szintén 25 cm. Ennek űrtartalma cca 31 liter s ebben 
10—12 drb 5 cm. hosszú halacskát bátran tarthatunk. 
A fenti arány kisebb tartányoknál már változást kell 
hogy szenvedjen, amennyiben egy 30 cm. hosszú 
aquarium magassága és szélessége legalább is 25—25 
cm. legyen már a növények miatt is. Ezek az ará
nyok sokszor attól a helytől is függenek, ahová az 
aquariumot el akarjuk helyezni. Lehet például egy-
egy méter hosszú ablakdeszkára egy 1 mtr hosszú, 
20 cm. széles és 25—30 cm. magas aquariumot is 
helyezni, ami igen szép alakot mutat. 

A fődolog az aquariumok alakjánál az, hogy a 
benne élő halaknak elég terük legyen a mozgásra 
és hogy ne legyenek túlmagasak, hogy az abban 
élő kis állatok a víztömeg nyomását könnyen bírják el. 

Az aquarium berendezése. 

Ha egy vízzel telt edényben halakat tartunk, a 
víz pár nap múlva zavaros lesz és a benne lévő 
halak oxygén hiány következtében mihamarább el
pusztulnak. Ha azonban ezen edénybe megfelelő 
talajt készítünk s abba növényeket helyezünk, a 
növények abban meggyökerezvén, oxygént fejleszte
nek, a vizet tisztán tartják és halaink nem fognak 
elpusztulni. 

A növények beültetésére szükséges talajt könnyen 
készíthetjük el. Jó kertiföldet 2—3 ™/m lyukbőségű 
szitán átszitálunk, hogy az abban lévő kavics és 
egyéb növényrostoktól megtisztuljon. Ezen kertiföld
höz ugyanannyi szitált dunai homokot és ugyancsak 
ugyanannyi a levegőn szétmállott sárga agyagot 

keverünk. Ezt a háromféle dolgot jól összekeverjük 
és kevés törött faszenet vagy kályhakormot keverünk 
még belé. Az ily módon összekevert anyagot meg
nedvesítjük annyira, hogy belőle egy marékkal kivéve 
s jól összeszorítva összeálljon. Egyidejűleg azonban 
dunai fövenyt, melyből a kavicsokat szitálás útján 
eltávolítottuk, jól kimossuk és pedig a mosást rend
kívül gondosan végezzük olyannyira, hogyha a mosó
edényben lévő fövenyt fölkavarjuk, a felette lévő víz 
fél perc alatt ismét kristálytiszta legyen. Ez azért 
fontos, mert az előbb leírt növénytalaj fölé egy réteg 
mosott fövenyt terítünk el, ami megakadályozza a 
víznek a növénytalajtól való megzavarosodását. 

Az aquarium talaját a következőképpen készítjük 
el. A fentebb leírt föld, föveny és agyagkeveréket 
beletesszük az aquariumba és azt egy lapos fa
darabbal egyenletesen jó keményre ledöngöljük és 
pedig azért, hogy abból lehetőleg minden levegőt 
kiszorítsunk. A talajt úgy alakítjuk, hogy az aquarium 
egyik sarkánál a legmagasabb legyen és az ezen 
sarokkal átló irányában szemben lévő másik sarok 
felé lejtsen. A talaj legmagasabb része 5—6 cm. 
lehet, míg a legalacsonyabb rész 2—3 cm. Erre 
azután cca 2 cm. magas mosott fövenyt terítünk el 
egyenletesen. A lejtést azért csináljuk, hogy a be
rendezett aquariumban később képződő iszap a leg
alacsonyabb részen gyűljön össze, ahonnan az azután 
könnyen eltávolítható az ú. n. iszaplopóval. 

Talajunk meglévén, növényekről is kell egyidejűleg 
gondoskodnunk. Leghálásabb aquariumi növényünk 
a Vallisneria spirális, Sagittaria natans, Ludwigia 
mullertii, a Myriophillum félék, Elodea canadensis 
stb. Kezdő aquaristók részére a Vallisneria a leg
ajánlatosabb. Budapest környékén a Római-fürdő 
patakjának felső folyásában rendkívül dúsan tenyészik, 
ahonnan eleget hozhatunk tartányaink részére. 

Az előbb leírt és előkészített talajba gömbölyű 
fácskával 5—6 cm. távolságban lyukakat szurkálunk 
és ezekbe dugdossuk a növényeket gyökerüknél 
fogva, természetesen a bedugás után köröskörül a 
talajt jól lenyomkodjuk, hogy a növény erősen meg
álljon benne. A Vallisneria ültetésénél ügyeljünk 
arra, hogy a növény nyaka (a gyökerek feletti világos 
rész) ne kerüljön bele a földbe, mert a Vallisneria 
megfullad, illetve rohadni kezd. Sok növényt nem 
kell ültetnünk az aquariumba, mert az rövid idő 
alatt úgyis annyira elszaporodik, hogy nemsokára 
ritkítani kell. Úgy számítsuk, hogy az aquarium 
felületének egyharmadát ültetjük be és pedig az 
ültetés az egyik hossz és egyik keskeny oldalán 
történjék, úgy hogy halainknak elég mozgási felületük 
legyen. 

Meg kell jegyeznem és különösen hangsúlyoznom 
is, miszerint arra nagyon ügyeljünk, hogy a szabad
ban szedett növényeket az algáktól (moszat) be
ültetés előtt kellőleg megtisztítsuk, illetve desinficiáljuk. 
A desinficiálás igen egyszerű, amennyiben egy vízzel 
telt edénybe annyi Kálium hypermangant öntünk, 
hogy a víz világos rózsaszínű legyen s ezen oldat
ban tartjuk növényeinket egy félórán át. Desinficiálás 
után a növényeket friss vízzel leöblítjük és az 
aquariumba ültethetjük. 

Most az így berendezett aquariumot feltölthetjük 
vízzel. A feltöltést a következőképpen eszközöljük. 
Az aquarium fenekére kétrét összehajtott újságpapír 



vagy csomagolópapirost helyezünk s a vizet vékony 
sugárban bocsájtjuk reá. A papiros a föveny fel
kavarodását gátolja meg. Az így teljesen kész 
aquariumot hagyjuk 8—10 napig állani, hogy a 
növények jól meggyökeresedjenek és csak ezután 
gondolhatunk a benépesítésre. 

(Folytatjuk.) 

Felhívás a tolltetvek gyűjtésére. 

Bízvást mondhatjuk, hogy hazánk toll- és szőrtetveit (Mallo-
phaga) egyáltalában nem ismerjük. Kohaut a faunakatalógusban 
(Fauna Regni Hungáriáé, 111. Hemiptera : p. 65 67.) 94 fajt sorol 
fel, Pongrácz (Rovart. Lap. 21 . 1914. p. 1 1 8 - 1 2 2 . ) pedig 142-t, 
ami, tekintetbe véve, hogy Európéból eddig körülbelül 500 faj 
ismeretes, igen kevésnek mondható. Azonkívül ezek az adatok 
többnyire csak azon gondolatmenet alapjón vétettek fel, hogy 
ha a gazdaál lat előfordul nálunk, akkor az élősködőknek is itt 
kell lenniök. Rendszeres gyűjtésükkel és feldolgozásukkal senki 
sem foglalkozott. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 
is alig van belőlük, c sak az elmúlt évben kezdett gyűjteményünk 
gyarapodni a szerző propagandája következtében. 

Ezek a körülmények érlelték meg bennem az elhatározást, 
hogy foglalkozni fogok faunánk ezen csoportjával. Első feltétele 
ennek természetesen a nagy anyag, melynek összegyűjtésére sok 
embernek kell munkáját szentelnie. Egy, vagy néhány kutató 
szorgalma csak félsikert hoz. 

Ezért azokhoz fordulok, akik a legil letékesebbek, akik a leg
többet tehetnek e tekintetben, az ornithologusokhoz. Az ő kezük
ben fordul meg a legtöbb élő és holt madár, nekik van alkalmuk 
fiatalokat és fészkeket átvizsgálni, amely a lkalmakhoz az ento
mologus csak igen ritkán, vagy egyál talában nem jut hozzá. Ha 
pedig a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül valamely madár, 
az már többnyire pár napos hulla, melyet az élősködők régen 
elhagytak. 

Arra kérem tehát ornithologusainkat, szíveskedjenek a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteménye számára adandó alkalmakkor 
lolltetveket gyűjteni. 

A gyűjtésben az legyen az irányelv, hogy minden madárról 
válogatás nélkül összegyűjtsünk annyi élősködőt, amennyit lehet. 
Ez azért szükséges, mert egy madárfajon nemcsak egy, hanem 
3 — 5 — 1 0 , sőt pl. az Arenar ia interpresen 16 faj élősködő é l ! 
Az is szükséges, hogy egy fajnak több példányáról gyűjtsünk, 
mert nem minden példányon találjuk meg az összes fajokat. 

A legközönségesebb madarakról (pl. a házi veréb) gyűjtött 
élősködőkre is szükségünk van. Igen érdekesek volnának az 
átvonuló madárfajok, továbbá énekeseink élősködői, mert 
— könnyen érthető okokból — ezek még alig ismeretesek. Az 
irodalomból összeállítván a hazánkban megfigyelt madárfajok 
élősködőinek névsorát, kiderült, hogy sok fajról még sehol senki 
tolltetvet nem gyűjtött, úgyhogy a szorgalmas gyűjtő munkáját 
esetleg új fajok felfedezése is ju ta lmazhat ja . Ezeknek a madár
fajoknak névsora (a Chernel-féle Nomenclator szerint, az alfajok 
és az autornevek e lhagyásával) a következő : 

Colymbus Adamsi Anser brachyrhynchus 
Puffinus Kuhli „ neglectus 

anglorum „ erythropus 
Stercorarius skua Branta ruficollis 
Larus melanocephalus Glareola Nordmanni 
Pha lacrocorax pygmaeus Chettusia gregaria 
Erismatura leucocephala Tringa Temmincki i 
Somateria spectabil is Totanus stagnatilis 
Nyroca ferruginea Gallinago gallinula 
Anas angustirostris Ortygometra pusilla 
Casarca rutila „ parva 

Porphyrio caeruleus 
Bubalcus ibis 
Egretta garzetta 
Pteroclurus exustus 
B o n a s a bonas ia 
Circus macrurus 
Astur breviceps 
Hiraaétus fasciatus 

pennatus 
Buteo ferox 
Aquila nipalensis 
Fa lco cherrug 

Feldeggi 
Cerchneis Naumanni 
Dendrocopos leucotos 

medius 
„ minor 

Picoides tridactylus 
Cypselus murinus 

melba 
Muscicapa atricapilla 

coliaris 
parva 

Perisoreus infaustus 
Acanthis c annab ina 

„ flavirostris 
Hornemanni 

Chrysomitris spinus 
Carpodacus roseus 

erythrinus 
'Ember iza melanocephala 

cirlus 
c ia 
schoenic lus 

Anthus pratensis 
cervinus 
triviális 

Anthus spinoletta 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha sibiríca 
Tichodroma muraria 
Sitta Neumayer 
Parus cyanus 

palustris 
lugubris 
eristatus 

Panurus biarmicus 
Anthoscopus pendulinus 
Accentor coliaris 
Sylvia nisoria 

orphea 
Sylvia borin 

melanocephala 
subalpina 

Phylloscopus sibilator 
trochilus 
collybita 

Regulus ignicapillus 
Hippolais polyglotta 
Acrocepha lus streperus 

palustris 
aquat icus 

Locustella naevia 

fluviatilis 
luscinioides 

Lusciniola melanopogon 
Turdus sibiricus 
Monticola saxati l is 

solitaria 
Sax ico la oenanthe 

hispanica 
Prat incola rubicola 
Eri thacus titys 

phoenicurus 
campestris 

Látjuk, hogy a kivételes vendégeken kívül sok nálunk fész
kelő faj is szerepel a névsorban. A felsorolt fajokról gyűjtendő 
anyag nemcsak a magyar faunisztikát viszi majd előre, hanem 
nemzetközi viszonylatban is elsőrangú fontossággal fog bírni. 

A gyűjtés igen egyszerű. A fejen, nyakon, mellen és a szár
nyak belső oldalán felborzolgatjuk a tollakat és csipesszel ki
szedjük a mutatkozó élősködőket. Az említett testrészek legked
vesebb tartózkodási helyeik, de azért máshol is találhatók. 
A halál után, többnyire már 24 óra múlva, a tolltetvek a tollak 
végére másznak ki, később elpusztulva leesnek. Ha tehát a hullát 
papirosba göngyöljük, később a papiroson találjuk őket. Ez 
azonban nem á l ta lános sajátságuk, sok nem hagyja el a hullát, 
hanem a tollak közt pusztul el. Fontos az, hogy két vagy több 
különböző fajú madarat ne tegyünk begöngyölés nélkül egymás 
mellé, mert akkor kölcsönösen inficiálják egymást, a tetvek 
á tmásznak az egyikről a másikra, ami azután az adat helyes
ségét kétségessé teheti. 

Az ál latkákat 75°/o-os borszesszel (különben bármilyen szesz 
jó , ez nem lényeges I) töltölt kis parafadugós üvegcsékbe tesszük, 
melyeknek mindegyikébe keskeny kis cédulát helyezünk a szük
séges adatokkal : 1. a gazdaállat neve, 2. a gyűjtés helye, 
3. ideje, 4. a gyűjtő neve. 

Az így gyűjtött anyagot kérjük a szer™ címére (Budapest, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Állattár) beküldeni, aki mindenkinek 
készségesen szolgál bárminemű felvilágosítással. 

Dudich Endre dr., 
a M. Nemz. Múzeumhoz beosztott 

tanár. 



O r s z á g o s ga l ambk iá l l í t á s . A Magyar Galambtenyésztők 
Orsz. Egyesülete és a Keletmagyarországi Baromfi- és Galamb
tenyésztők Egyesülete a tél folyamán nagyszabású országos 
galambkiállí tást rendez, melyen minden magyar galambtenyésztő 
kiállíthatja fajgalambjait , tekintet nélkül, tagja-e valamely egye
sületnek vagy nem. 

Hosszú idő óta nélkülözzük egy nívós orsz. galambkiál l í tás 
hiányát, mert tudjuk, hogy dacára a vérfelfrissítési nehézségek
nek, van az országban elég és változatos fajtájú kiállítási galamb, 
de a tenyésztők úgyszólván véka alatt tartják. 

Most itt az alkalom, álljon elő minden magyar galambósz, 
mutassa meg mit produkált az elmúlt nehéz idők alatt. Élt-e, 
dolgozott-e a jövőbe vetett hittel és van-e reménye az örök 
magyar életre ezen a téren is. 

Nevezési íveket készséggel küld az egyesület (M. G. 0 . E.) 
titkársága III., Lelkész-u. 10. 

Aqui la . A magyar tudományos világ örömmel üdvözli a 
m. kir. madártani intézet 1921. évi évkönyvét, mely a nagy 
Hermán Ottó óta évről-évre beszámol a madártani tudományos 
vizsgálatok eredményeiről. A vaskos és bőséges tartalommal 
bíró évkönyv nem nélkülözi a viszonyokhoz mérten igen drága 
illusztrációkat. A ímdssy György dr. a madártani tudomány nagy 
halottjáról, chernelházi Chernél Istvánról nekrológot ír. Hasonló
képen Csörgey Titus emlékszik meg a nagy mesterről. Scher-
mann Szilárd dr. Chernél István 261 munkájának kronologikus 
jegyzékét adta közre. Az értékes évkönyvnek további tartalma : 
chernelházi Chernél István: A trianoni béke és Magyarország 
madárvilága. Nagy Jenő dr. : Madártani vázlatok a Pancsovai 
Nagy Rétből. Greschik Jenő dr. : A batla (Plegadis falcinellus L.) 
nyelve. Schenk Jakab : Madárvonulási adatok Magyarországból. 
Chernél István: Jegyzetek a Balaton mellékéről 1921 őszén. 
Szemere László: Törvényjavaslat a madarak védelméről. Csörgey 
Titus: Madárvédelmi tanulmányok 1921. évből. Schenk Jakab: 
A fehér gólya téli szál lása . Kócsagvédelem. A felsorolt tudomá
nyos értekezéseken kívül számtalan érdekesebbnél érdekesebb 
kisebb közlemény bővíti az értékes évkönyvet. 

A kö lyökku tyák s z o b a t i s z t a s á g a . A kölyökkutyát igen gon
dos nevelés és oktatás mellett lehet csak szobatisztává tenni. 
Az igen különböző nevelési módszerek mellett újabban a követ
kező eljárást is ajánlják. Közismert, hogy a „Hedm"-féle golyócs
kák a végbélbe való helyezés után úgy embernél, mint állatnál 
néhány perc múlva enyhén lefolyó bélsárürítést von maga után. 
A „Hedm"-féle golyócskák e jótékony hatását kipróbálták fiatal 
kutyáknál is és azt tapasztalták, hogy a „Hedin"-féle golyócskák 
a lka lmazása után a kölyökkutya béltartalmát rövidesen kiürítette. 
A szobatisztaságra való tanításkor a „Hedin"-féle golyócskákat 
a következő módon használhatjuk. Este és reggel a kölyökkutya 
végbelébe helyezünk egy-egy golyócskát és a kölyökkutyát azután 
arra a helyre vezetjük, ahová bélürítés végett szoktatni akarjuk. 
Az ebtartók figyelmét ezúton hívjuk fel a szobatisztaságra való 
szoktatás legújabb módjóra. 

Előfizetési felhívás. 

A mérhetetlenül emelkedő drágaság miatt a magyar kultúra 
terjesztését csakis a legnagyobb anyagi áldozatok árán tarthatjuk 
fenn. Az „A Természet" a továbbiakban csakis a hivatásának 
magaslatán álló fővárosi tanács áldozatkészsége folytán terjeszt
heti a magyar természetszeretet megkedveltetését. A magyar 
kultúra egyik szerény munkásáért, az „A Természet" folyóiratunk 
fenlartásáért a főváros nemes tanácsa meghozta és a jövőben 
is meghozza az anyagi áldozatot, ezek után lelkes olvasó
táborunkat kérjük : pártolják, erősítsék lapunkat előfizetők 
gyűjtésével. 

Szerezzen minden olvasónk legalább egy előfizetőt. 

A Természet szerk. 

A k é t s o r o s ap róh i rde t é s egysze r i m e g j e l e n é s e 50 k o r o n a 

Te rmésze t t udomány i Köz löny . Szerkeszt i : Ilosvay Lajos közre
működésével Gorka Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest VI1L, Eszterhózy-u. 16. 

M a g y a r Nép. Képes hetilap. Politikai, gazdasági és szépirodalmi 
újság. Megjelen minden vasárnap. Szerkeszti Rákosy Gyula. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 30. 

T u r i s t a s á g é s Alpin izmus. Szerkeszt ik: Komarnicki Gyula dr. 
és Vigyázó János dr. Előfizetési díj egy évre 300 korona. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest II., Hunyadi Jénos-u. 
8., II. em. 6. 

Ha lásza t . Szerkeszti Répássy Miklós. Szerkesztőség : Budapest . 
Földmív. minisztérium (V., Országház-tér 11. II. em.) 

Budapes t i Aquar ium é s T e r r a r i u m Egyesü le t magyar természet
barátok társasága 1922. IX. 2 7 . ; X . 11., 2 5 . ; X I . 8., 2 2 . ; 
XII . 6., 20. tartja meg összejöveteleit a Schmidhofer-lé\e 
vendéglő (II., Fő-u. 8.) külön termében. 

Á l l a tba rá tok lépjenek be az Állatvédő egyesületbe, Budapest IX., 
Ernő-u. 13. 

Ku tyá ja edzett, erős és kitartó lesz, ha Böhm-féle ebkalácscsal 
neveli föl és ál landóan azzal táplálja. Kapható minden sport
üzletben és Böhm Edénél, Budapest 5., fiókbérlet 36. 

M a g y a r komondor - é s k u v a s z t e n y é s z t é s érdekében kérjük hazai 
tenyésztőinket, adományozzanak az állatkerti á l lomány vér
frissítése miatt néhány fajta tiszta magyar juhászkutyát állat
kertünknek. 

Kutya idomí tás t gazdasági és önvédelmi célokra elvállal Félix 
Endre, Zebegény (Hontmegye). 

Böhm-fé l e e b k a l á c s a kutya legolcsóbb és legtáplólóbb eledele. 
Minden vadászati és sportcikküzletben kapható. — Baromfi- és 
sertéstakarmányt legolcsóbban szállít Böhm Ede műtakarmány 
gyára, Budapest 5., fiókbérlet 36. 

F ia ta l nős t ény dobe rmann t keres megvételre Freytag Bélóné, 
Puszta-Róksi. Posta : Igal, Somogy megye. 

E l s ő r a n g ú ped ig rees s i m a é s dró tszőrű fóx- te r r ie r kölyök 
kutyák kaphatók az állatkertben. 

Német j uhászku tya , kölyök, kan, kapható Berrór István (VII., 
Damjanich-u. 46.) 
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BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJÉNEK KÖZLEMÉNYEI 
Budapest, 1922. 

KIADJA: BUDAPEST FŐVÁROS 
ÁLLAT- ÉS N Ö V É N Y K E R T J E 

Kirándulás Berlin—Hamburg 
állatkertjeibe. 
Irta : Pénzes Antal. 

A hosszú háborús pihenés után az idei 
nyár meghozta részemre azt a szerencsét , 
hogy régi vágyam teljesülhessen és kimehessek 
Németországba. Az alatt a pár nap alatt, ami 
rendelkezésemre állott, eltökélt szándékom 
volt, hogy c sak a természettudományi vonat
kozású látnivalókat tekintem meg, de ki tud 
teljesen ellentóllni annak a sok szebbnél
szebb képtárnak, kiállításnak, palotának stb., 
amik München, Berlin, Hamburg városában 
lépten-nyomon útjába akadnak az embernek. 
Szinte zúgott már a fejem, amikor kijuthattam 
a sokat emlegetett berlini Zooba . A mi gyö
nyörű állatkertünk után lefokozott igényekkel 
léptem át kapuját. Építészeti szempontból nem 
is nyújt semmi különöset, meglehetős nagy 
parkban ketrecekben, kifutókban vannak áz 
állatok elhelyezve. Az első, ami meglepett, 
egy hata lmas afrikai elefánt volt. Idáig c s a k 
képekről ismertem, azonban az ázsiainál 
kétszer nagyobb hátrasimuló füleiről könnyen 
felismertem. Kór, hogy agyarai hiányoznak, 
de rendkívül ráncos, cserepes bőrével, ívesen 
görbülő hátával igazi őskolosszus benyomását 
kelti a szemlélőben. Nem messze tőle barnás
piszkos vizű medencében keringett egy víziló, 
sem időm, sem türelmem nem volt hozzá, 
hogy megvárjam, míg kimászik a partra, a 
pesti kollégái rendszerint úgyis udvar iasabbak. 

A rinocerosz kerítése mellett szomorúan 
ballagtam el, kihalt ott az élet, még a verebek 
is elkerülték. A s t ruccházban már é lénkebb 
kép tárul e l é n k : egy ha ta lmas fehér-fekete 
s t rucckakas sétál megfogyatkozott hárem
hölgyei között, míg mellette kazuárok futkároz
nak a kerítés mentén. 

Ausztrália szigetvilágén élnek ezen sisakos, 
szőrtollú madarak és ez a szigeti elkülönült
ségük több fajtára tagolta szét a különben egy
típusú kazuárfajt. Az itt látható egyik példány
nak a lila fejdísze a rendesnél mélyebbre le
nyúlik a nyakára és ezáltal a Casuarius 
galeatus f. oiolicollis Rothsch. fajtát alkotja. 

Hogy a kertben elterülő tavakban h iába 
kerestem a nálunk oly szép vízimadáréletet : 
a flamingók, kacsák, gödények csoportját, 
azt szinte feleslegesnek találom felemlíteni; 
hiányoztak a szabadon sétáló pávák, fácánok 
színes csoportjai is, á l ta lában a madárvilág 
gyengén van képviselve. 

A nézőközönségtől legjobban körülvett 
majomházban páviánok, cerkófok utolsó 

IX. évfolyam. 17—18. szám. 

Az ál la t- é s növényke r t i g a z g a t ó s á g á n a k 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s z e r k e s z t i : 
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mohikánjai produkálják magukat, már szinte 
innen is egykedvűen akartam eltávozni ,amikor 
az egyik végén hatalmas, feketearcú csimpézt 
(Anfhropoptíhecus tshego Duvern) vettem 
észre. A majdnem egészen fekete állat türel
metlenül bajlódott egy ha ta lmas labdával , 
majd egy pillanat alatt kétlábra állva, egyik 
kezefejére támaszkodva besietett a belső 
ketrecébe. Vacsora idő volt, mire bejutottam 
már j a v á b a n nyalta le az ápolója kezében 
tartott kanólról vacsoráját : valami barna 
kásafélét. Most megértettem előbbi idegességét 
és jobban szemügyre vehettem. Jól fejlett hím 
példány, az arcán a kicsi, behorpadt orra mel
lett kétoldalról ha ta lmas dudorodása van, úgy
látszik ez is másodlagos nemi jelleg, mint a hím 
orangután fejlebenyei. A nagy Brehmben ábrá
zolt példányokon nincs ilyen erős dudorodás 
feltüntetve. Ez a példány a porosz akadémia 
költségén létesített teneriffai kísérleti cs impánz
telepről származik, eredetileg többen voltak, de 
már csak egy him példány maradt meg közülök. 

Azután jöttek a tevék, antilópok, kecskék, 
szarvasmarhók, körülbelül a pesti á l lomány
nak megfelelően. 

A lovak közt barnaszőrű, sötéten csíkolt 
zebroid, zebra-póni korcs. 

Már az amerikai és európai bölények 
láttára felvidultam, talán sikerül még egy kis 
hozzáértéssel és jóakarat ta l ezen gyönyörű 
ösállatokat az utókor szómóra megmenteni. 
Épp így a kenguruállomány gazdagságán is 
elcsodálkoztam. Három-négy példány egy-egy 
fajból, legnagyobb közöttük a vörös óriás
kenguru, de a szürke óriás, a bennet-kenguruk 
is a legnagyobb, legegészségesebb példányok 
valamennyien. A nagy ragadozók lé tszámánál 
már látszik a háborús veszteség, de egy 
királytigris, meg több oroszlán nem mutat 
olyan sötét, üres barlangokat, mint a mi 
pesti állatkertünk. Ezektől már csak néhány 
lépésnyire van az emeletes aquarium és 
terrarium-ház, ahová közvetlen az utcáról, a 
Kurfürsten-Dammról is bejuthatunk. Az insec-
tarium az emeleten van, kb. 15—20 üveges 
drótszekrényben vannak elhelyezve az egyes 
rovarok: botsóskák, lepkehernyók, de ezek 
nem nyújtanak valami különös változatosságot. 
Sokkal érdekesebbek a kb. 15—20 cm. hosszú 
fekete száz lábúak (Spírofrepfus spes. Rufigi.) 
csoportja. A hangyabolyok és az ablakon be
járó méhek is mozga lmasabb képet mutatnak. 
Egy üvegezett csatornán jutnak be a lapos, 
üvegezett kaptárba, úgyhogy ezen harcias 
kis jószágokat a leggyómoltalanabb városi 
gyerek is megfigyelheti. Az egyik ajtón ki
mehetünk az aquarium tetejére, ahol mór 

Szeptember 1 —15. 

Megjelen mint az „A TERMÉSZET' 
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o: 

szabadon láthatjuk a felállított kaptárak körül 
repdeső méheket, itt azonban már feltűnő 
táblák figyelmeztetik a közönséget a fenyegető 
csípésekre. Lemenet bejutunk a középen 
pálmaházzal beépített aquar iumba. Itt vannak 
a ha ta lmas krokodilusok. kajmánok, teknősök
kel keverve, akárcsak Pesten, de mennyivel 
nagyobb példányok, 2—3-szor vastagabbak, 
3—3V2 m. hosszúak is vannak köztük. 

A terem körű] futnak végig a természetes 
világítású üvegmedencék az édesvízi és tengeri 
állatok csodás alakjaival . A tengeri sünök, 
rózsák, kökörcsinek, csi l lagok pompáznak, 
élnek előttünk. Majdnem mindegyik tengeri 
medencében egy IVa cm. hosszú kis rákocska 
lebeg sokadmagával , ez a Macromysis 
flexuosa, a felírások szerint ez az egyetlen 
aquariumokban szaporítható „Ködergarnele," a 
tengeri állatok táplálására való. Sok más ismer
tebb tengeri h a l : ráják, angolnák, lepényhalak, 
keszegek stb. fél-, negyedméteres példányai. 

Képviselve vannak az édesvízi halak 
legfontosabb fajai is ; ezek között a pisztráng-
medence a csobogó vízeséseivel igazi otthona 
ennek a kényes halfajnak, de jól is érzi 
magát fogságában. 

Az egyik sarokban, nem messze a kígyók
tól van az óriás sza lamandrák medencéje . 
Ál ta lában csak a j apán faj ismeretes, de itt 
képviselve van a valamivel kisebb, szürkébb
színű északamerikai faj is, élénk bizonyítéka 
a kél északi kontinens egykori összefüggésé
nek. Hosszú órákig gyönyörködhetünk ebben 
a vál tozatos,színgazdagéletben, igazi templom, 
ahol a természettől elzárt városi ember 
egy-két órát szentelhet a csodás természelnek. 
Te le is van látogatókkal, akiktől nem egy 
elejtett magyar szó röppen fülünkhöz. 

A vilógforgalmáról híres Hamburg városát 
is felkerestem, hogy legalább a kikötőben 
gyönyörködhessem a nagy óceánoka t járó hajók 
búgó, füstölgő forgalmában. Egész erdőket 
alkotnak a toronymagasságú daruk, amelyek 
között egyik-másik 25 mozdonyt is képes egy
szerre levegőbe emelni . Ezek alatt futkároz
nak az apró benzincsónakok, bárkák és lom
hán pihennek a ha ta lmas teherszállító hajók; 
látunk köztük vöröscsi l lagos bolseviki hajótól 
japán hajóig minden rangú és rendű hajót, de 
leggyakrabban a „Stinnes"-hajók tűnnek elő
térbe. A hindu,néger matrózok színes csoportjai, 
a trópusi nyerstermékek halmazai legalább egy 
kis halvány képét, iliatát hozzák a távoli, 
nekünk elérhetetlen világok gazdagságénak. 

(Folytatása következik.) 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 



A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
Az állatkertbe vezető 
villamosok számai: 

8., 2 5 . , 3 3 . , 3 5 . 
F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A t^rhíj^n l,;tli».tóí7..íinnkn/. 
íítiiiirtntií *ppy*g6n utalnak. 

HZ ntfiiiitat-í le Iratában 
kllvfti-tt lítiníny 

KI. — klozet. 

1. Fokapu 
2. Igazgatóság 
3. Dohányárusílás 
4. Majmok 
5. Rágcsálók 
6. Mókusház 
7. Erszényesek 
8. Szarvasok 
9. Juhok 

10. Tejcsarnok 
11. Antilopok 
12. Bölények 

13. Cukorkaárusítás 
14. Kapu 
15. Néprajzi gyűjtemény 
16. Vastagbőrűek 
17. Zsiráfok 
18. Turista-út 
19. Vendéglő 
20. Teyefélék 
21. Disznóíélék 
22. Gyermekek játszó

helye 
23. Sport-pálya 

24. Lovagló- és kocsikázó- 35. 
pálya 36. 

25. Zebraistálló 37. 
26. Muflonok 38. 
27. Zergék 
28. Kecskék 39. 
29. Kőszáli bakok 40. 
30. Kis medvék 41. 
31. Nagy medvék 42. 
32. Kutyák 43. 
33. Süteményárusítás 44. 
34. Átjáró az oroszlánházon át 45. 

Tigrisbarlang 46. 
Oroszlánbarlang 47. 
Kis ragadozók 
Hűsítő italok 
árusítása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvék 
Turista-út 
Rozsomók 
Nyestfelék 

48. 
49. 
50. 

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Rénszarvasok 57. 
Norvég ház 58. 
Jegesrókók 59. 
Alagút-ótjáró 60. 
Bejárat a mozgófényké- 61. 
pékhez 62. 
Uszómadarak 63. 
Gázlók, kacsák 64. 
Fácános 65. 
Sasok 66, 
Strucok 67. 
Kisebb tóparti madarak 68. 

Madarak háza 
Dohányárusítás 
Falusi gazdaság 
Rovarok 
Akvárium 
Terrarium 
Vendéglő 
Zenepavillon 
Kávéház ^ 
Terrasz kávéház 
Pálmaház bejárata 
Aréna-úti kapu 

„ T R I O L " 
a leg jobb fertőtlenítő 

„ T R I O L P Ú D E R " 
l e g h a t á s o s a b b bo lha - é s tetűirtó por 

K a p h a t ó minden gyógytá rban é s d rogé r i ában 

Kész í t i R I C H T E R GEDEON vegyésze t i g y á r a 

Budapes t , X . , Cse rkesz -u . 63 . T e l e f o n : J ó z s e f 9 1 — 4 1 — 4 2 . 

FROMMER-LILIPUT 

'/4 term. nagyság 

MELLENYZSEBPISZTOLY 
6*35 mm. kapható 

S K A B A ÉS P L Ö K L 
fegyver- é s l ő s z e r r a k t á r á b a n 

nagyban és kicsinyben 

BUDAPEST V, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 3 3 
Á r a 3000 korona és 10°/o luxusadó 
Szállítás vásárlási engedély ellenében 

6 i 

99 

SIKERES PATKÁNYIRTÁS ! 

B A R A T O L 
PATKÁNYIRTÓVAL. K a p h a t ó : 

G Y Ó G Y T Á R A K B A N 
É S D R O G É R I Á B A N 

G y á r t j a : 

C H E M I A MAGYAR VEGYIPARI R.-T. 

HUNGARIA-FURDO 
GŐZ- É S K Á D F Ü R D Ő I 

VIL. KER., DOHÁNY-U. 44., NYÁR-U. 7. 

M A G Y A R E B T E N Y É S Z T Ő K O R S Z Á G O S E G Y E S Ü L E T E 

felkarolja az ebtenyésztő sport összes érdekeit, 
vezeti és kiadja a h a z á n k b a n e g y e d ü l á l l ó 

M a g y a r Eb tö rz skönyve t é s a M a g y a r V a d á s z e b - T ö r z s k ö n y v e t 

Hivatalos lapja „A KUTYA". Előfiz-tési dija évi 200 K. 
tagoknak 150 K. Belépési díj 20 K, tagsági díj 50 K. 

Felvilágosítást nyújt: IL05VAI LAJOS KÁROLY ügyvezető titkár, Bu Japest 112 

VADÁSZOK! F i z e s s e n e k elő a 

,NIMRÓD-VADÁSZLAP"-ra 
K i a d ó h i v a t a l : Budapes t , IV. , Egye tem-u . 4 . 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A F É L É V R E 50 K O R O N A 

Székesfővárosi házinyomda 1922 


