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C. M. Smith,* azt állítván, hogy a színes 
Nap tüneménye és a ragyogó égi piros- 
ság egészen különböző okokban gyöke
redzett. És ezt a spektroszkóppal igyek
szik kimutatni. A zöldes Nap színképe 
ugyanis a vörös mezőben igen erős fény
nyelést mutatott, míg a másik színkép vö
rös széle feltűnően ment volt az absorp- 
tiótól. Ezen ellenvetéssel szemben elég 
arra utalni, hogy a spektroszkópnak eme 
tüneményekhez semmi köze, mert itt 
nem chemiai tüneményről van szó, mely 
az anyag chemiai természetétől függ 
vagy származik, hanem fizikairól, mely 
a porrészecskék külső méretei vagy 
más fizikai tuladonságaiban gyökered
zik. Ha S m i t h  következtetése meg
állhatná a sarat, akkor épen olyan jog-

* »Nature« 30. 347. 1.

gal lehetne mondani, hogy a szivárvány 
vörös csíkja egészen más tünemény, 
mint a viola-csík s így ugyanaz az egy ok 
nem szülhette őket. De ezt nem fogja 
vitatni senki, hanem elfogadja azt a 
magyarázatot, hogy a két csík ugyan
azon tüneménynek más-más oldala, vál
tozata. így kell ezt ama tüneményeknél 
is érteni.

Ezek után bátran elmondhatjuk, 
hogy a vulkáni elmélet ellen semmi 
olyan nehézséget nem bírtak felvetni, 
amit könnyű szerrel el ne lehetne hárí
tani, holott azok az urak, a kik a nehéz
ségeket támasztották, nem bírtak fel
állítani olyan elméletet, mely — ne 
mondjuk, hogy ennél jobb — de csak 
némileg is elfogadható és okadatol- 
ható volna.

B raun K ároly , S. J.

A HONI MADÁRTAN TÖRTÉNETÉBŐL.
—  A  madártan fejlődése a X V III-ik  század végéig. —

Bármely tudományszak fejlődésének 
legbiztosabb ismertetője annak törté
nete és könyvészete. Ezek mutatják ter
jedését, ezek emelkedését vagy sülyedé- 
sét, belolök ismerjük meg időszakos 
gyarapodását, szóval egész életét.

Hazánkban ma már annyira a meny
nyire a madártanban is örvendetesebb 
napok álltak be, s habár a németekkel, 
francziákkal és angolokkal a versenyt 
még távolról sem állhatjuk ki, mégis 
kezdjük ezt is számba venni, a mi elég 
haladás körülményeink között.

Mikor H e r m á n  O t t ó  Dresser 
nagy műve számára: »The birds of 
Europe« hazánk madártani irodalmát 
összeállította,* áttekintést szerezhettünk 
mindarról, a mi ornithológiai irodal
munkban az ideig történt. Az eredmény 
szomorú; szintúgy a mellékelt statisztika 
a munkák minőségére és számarányára 
vonatkozólag; de megadta legalább az

* Magyarul: Term. rajz. fiiz. II. 1878. 
80— 88. 1.

alkalmat, hogy belepillanthassunk ma
dártanunk múltjába és megtanuljuk, 
hogy micsoda nyomdokokon kellend 
haladnunk a jelenben. Hermán munká
ját követte T  s c h u s i v. Schmidhoffen 
nagy fáradsággal gyűjtött műve »Die 
ornithologische Literatur Oesterreich- 
Ungarns«, majd Dr. M a d a r á s z  
G y u 1 á-tól a magyarországi madarak 
rendszeres névjegyzéke, melyhez a reá- 
jok vonatkozó irodalom is hozzá van 
csatolva.*Tschusi 1884-től fogva éven
ként összeállítja monarchiánk madár
tani irodalmát** s a múlt évben terjedel
mesen közölte Erdély ornithológiájának 
történetét és könyvészetét is.***

Mindeme munkák szorgalmas kuta

* Madarász G yula: Rendszeres név
sora a magyarországi madaraknak és az 
azokra vonatkozó irodalom. Budapest 1 8 8 1. 
46 .  lap.

** Zeitschrift f. d. ges. Ornith. I. 1884 .  

525 — 530. 1. ;  II. 1885 .  1 8 4 — 192. 1. ; 
III. 1 886 .  2 7 1 — 2 82 .  1.

*** Mitth. d. orn. Ver. in W ien X . 1886 .  

73— 77., 7 7 — 88. 1.
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tások alapján igen sok adatot tartal
maznak honi madártanunk múltjára 
vonatkozólag, de még sem teljesek, mert 
Hermán és Madarász czélja nem a rész
letezés, hanem inkább csak e szak iro
dalmi színvonalának általános előtünte- 
tése volt; Tschusi pedig külföldi létére, 
távol a forrásoktól, nem használhatott 
fel minden forrást munkája hasznára. 
Az elősorolt okok eléggé okadatolják, 
hogy a még mutatkozó hézagot kitöl
teni s legelőbb is madártanunk szülem- 
lését és gyermekkorát megismertetni 
igyekezzem. A legelső munkák alapvető 
érdemét soha sem vitathatjuk el és ez 
elég, hogy beszéljen róluk a történet és 
emlékök ne menjen feledésbe.

A zoológia és általában az exakt 
tudományok nálunk későn ébredtek nap
világra, de még későbben a részletes 
zoológia, egyes állatcsoportok, fajok ki
merítő tárgyalása. Innét van az a sivár
ság, mely madártani irodalmunkban 
csaknem a jelen század közepéig ural
kodik. Pedig, hogy oly vadászatkedvelő 
nemzetnél mint a magyar, az ornitholó- 
gia ÍTánt való figyelem és érdeklődés 
korán felébredt, azt könnyen elképzel
hetjük ; de történeti emlékek és források 
is bizonyítják ezt. A sólymászat őseink
nél szokásban volt, s Nagy Lajos kirá
lyunk korából egy idevágó munkáról is 
tesznek említést, melyben L a d i s 1 a u s 
U n g a r u s  a vadászat és sólymászat 
mesterségét rendszerbe öntve tárgyalja.* 
Ez volna a legrégibb mű honunkban, 
mely madártani ismereteket tartalmazott.

Bizonyára volt ebben a korban 
is, úgy mint a későbbiekben is több oly 
munka, melyekben egyes madarakra 
vonatkozó adatokat találhattunk volna, 
de ezek, annyi mással együtt, nem kerül
hették el az enyészetet. A fennmarad
tak közül legrégibb Apácai Csere János 
gyulafehérvári, utóbb kolozsvári kollé
giumi tanár »Encyclopaediája«, mely 
1653-ban (helyesebben 1655-ben) je
lent meg.

* Schedius : Litterarischer Anzeiger 
1799 .  65.  1.

E munkában a természet három 
osztályáról negyvenöt lapon értekezik. 
A madarak közül a »levegőben repeső 
állatok« czím alatt ezeket sorolja föl: 
sas, ölyv, kánya, hattyú, grif\ gólya, 
darú, fétiiXy pelican, strucz, holló, ke
selyű, páva, galamb, görlice, huros, 
kakas, kappan, indiai tyúk, tik, vad- 
galamb, récze, lúd, fogoly, fáczány, fürj, 
csóka, kukuk, halcion, fecske, bagoly, 
paradicsommadár, pacsirta, fülemüle, 
veréb * Ezután ugyanazon czím alatt 
folytatólag a méhet, tücsköt és bogara
kat említi. Műve, bár telve van képte
len állításokkal, nevetséges mondákkal, 
mégis jellemző korrajz és ezért becses. 
A XVlI-ik században ez az egyedüli 
megemlíthető munka.

A XVIII-ik század elején Miskolczi 
Gáspár nagybányai, utóbb igeni ref. 
lelkész műve a »Jeles Vadkert« vonja 
magára figyelmünket, melyet a szerző 
Franczius Farkas után fordított és 
1702-ben fia bocsátott közre. A munka 
öt könyvre van osztva; a második tár
gyalja a »repeső madarakat« még min
dig az akkori szellemben, csoda történe
tekre való vonatkozásokkal, sőt vallás
erkölcsi hasonlatosságokkal.

Miskolczi után, mint természetrajzi 
irodalmunknak s a madártannak is nagy 
hasznot hajtó búvár, a széles tudományú 
olasz utazó, gróf Marsigli Alajos tűnik 
ki. Az osztrák hadseregben szolgálván, 
1679-ben a Dunán Konstantinápolyba 
utazott. 1683-ban a hadjárat alatt 
ismét a Dunánál tartózkodott, de ütkö
zetben a törökök foglyává Ion. Szabad
ságát visszanyervén, az ezrednél előbbi 
állását elfoglalta és folytonos hadviselés 
közt is folytatta a már előbb megkez
dett természettudományi buvárlatait a 
Duna mentén. 1688-ban augusztus 
20-ikán, midőn Eugén főherczeg fogad -

* A  kor jellemző felfogása miatt so
roltam el e fajokat. Marsiglinél a ritkábba
kat szintén közöltem, mint az első számba- 
vehető forrásból. A  többi írónál ezt a 
részletezést nem tartom szükségesnek, mert 
ugyis csak a legismertebb madarakat tár
gyalják.
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tatására hajózott, a Duna és Tisza egybe- 
ömlésénél a tiszavirágot (Ephemera) 
vizsgálta. 1699-ben a határküldöttség
ben, melynek tervrajza a karloviczi béke 
alapját képezte, mint ezredes vett részt. 
Utóbb megvált az osztrák hadseregtől 
és külső szolgálatba lépett Meghalt 
1730-ban. A Duna mellékén 17 évig 
folytatott lelkiismeretes vizsgálatainak 
eredménye a kővetkező munka: »Danu
bius Pannonico-Mysicus observationibus 
geographicis, historicis, physicis perlu- 
stratus et in sex tomos digestus. 7727. «* 
Értékét 282 rézmetszetű tábla emeli. 
A madarakat az ötödik kötetben ily 
czím alatt tárgyalja: »Aves aquaticae 
circa Danubium et Tibiscum viventes.« 59 
madárrajz és 15-féle madártojásának és 
fészkének rajza van a műhöz csatolva és 
pedig a következő ritkább fajok : Ardea 
garzetta, comata, minuta; Platalea leu- 
corodia; Limosa melanura ; Numenius 
phaeopus (?); Ibis falcinellus; Hypsiba- 
tes himantopus; Totanus glottis, cali- 
dris; Tringa islandica; Recurvirostra 
avocetta; Mergus merganser; Larus fus- 
cus, argentatus; Sterna nigra *, Cygnus 
olor; Anas tadorna, clangula, rufina, 
moschata, virescens. A hímet, tojót 
és fiatalt némely fajból külön ábrá
ban adja. Munkája az első hazánk ma
darairól, mely még kútfő számba is 
vehető.

Utána méltán érdemel említést 
K r a m e r j ó z s e f i s ,  bár több értékes 
munkája közül csak egy vonatkozik a 
madártanra, melyben a Bécsben tojó 
struczokról és azon tyúkokról értekezik, 
melyek Tatán csupán csak átlátszó hár
tyával bíró tojásokat raktak és azokat 
ki is költötték. A művecske 1735-ben 
jelent meg s vele az első, már szoro
sabban vett szakmunka, irodalmunkban. 
Kramer orvos és természetbúvár volt; 
részt vett a török hadjáratban 1715-ben 
mint tábori orvos és hosszabb ideig 
tartózkodott Temesvárott.

Nem sokkal utóbb, 1749-ben a 
sólymászatról írt egy művet S c h m i d-

* 1744-ben francziául is megjelent. 

Természettudom ányi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

h a u e r  A n d r á s  ily czímmel: »De 
institutione ac venatu falconum.«

Ezt csak 1773-ban követte ismét 
egy szakértekezés Chernák László ha
zánkfia és utóbb deventeri liczeumi 
tanár tollából, ki doktorrá avatása 
alkalmával ily czímű dolgozatot í r t : 
»Dissertatio inauguralis medica de 
Respiratione volucrum.« Ebben az em
ber, négylábúak, halak és czetek lélek- 
zését ismertetvén, főleg a madarak ha
sonló életműködésére terjeszkedik ki 
bővebben.

177 7-ben B e n k ő j ó z s e f  közép- 
ajtai református lelkész »Transsyl- 
vania«-jával ajándékozta meg irodal
munkat. Művében Erdély gerinczes 
állatait sorolja fel Linné rendszere 
szerint.

Egy évvel később 1778-ban egy né
met munka jelent meg, mely említést ér
demel, K le in  Mi há l y  műve: zSamm- 
lung merkwürdiger Natúrseltenheiten des 
Königreichs Ungarn «. Klein pozsonyi ev. 
prédikátor és a berlini, jénai természet
vizsgáló társulatok tagja volt. Munkája 
126-ik lapján a madarak közül a túzo
kot, faj dót és hattyút említi.

Ugyancsak a túzokot és fajait írta 
le 1781-ben rassynyai H u s z t y  Za 
k a r i á s  (szül. 1759-ben Ruszton, meg
halt 1803-ban Pozsonyban) az Ung. 
Magazin-ban »De? ungarische Trappéi 
czím alatt.

Az 1782-ik év egy természetrajzi 
utazásról nevezetes. P i l l é r  és Mi t t er -  
p a c h e r pesti egyetemi tanárok Szla
vónia egy részét járták be s észlele
teket tőnek tudományos szempontból. 
1783-ban Pillér közre is bocsátotta ku
tatásaik eredményét: i>Iter per Posega- 
nam Slavoniae provinciám mensibus 
Junio et Julio 1782., cum tabulis aeri 
incisis.* A munkához csatolt 14 réz
metszetű tábla közt két madár-ábra van.

Tizenkét évvel később követte e 
munkát S c h o e n b a u e r  József, szintén 
pesti egyetemi tanár nevezetes dolgozata: 
» Conspectus Ornithologiae Hungaricae «. 
51 családban 273 fajt számlál el, melyek 
közt azonban több azonos és kétes faj is

2 7
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fordúl:elő. Schoenbauer 1757-ben Rei- 
chenbergben (Csehország) született és 
1807-ben halt meg Pesten.

Ugyanez évben(1795-ben)látott nap
világot G á t i  I s t v á n  »Természet- 
históriája« is, melyben a madarakat 
nagyrészt Linné rendszere szerint tár
gyalja és prédáló, erdei, vízi és tókör
nyéki, tyúktermészetű és éneklő mada
rakra osztja fel.

Ugyancsak nagyobb szabású művel 
gázdagítá irodalmunkat valamivel utóbb 
G r o s s i n g e r  J á n o s  jezsuita tanár. 
Kár, hogy a madarakkal együtt tárgyalj a 
a denevéreket is. Műve 1793-tól 1797-ig 
jelent meg, már halála után, és követ
kező nevet visel: »Universa história 
physica Regni Hungáriáé secundum 
tria regna natúrae digesía.« Befejezet
len mű; öt kötete került ki sajtó alól. 
A második kötet ismerteti a madarakat: 
»História Avium Hungáriáé. «*

E század végén tehát a tudomány

* Az elsorolt munkák teljes czímét 1. 
S z i n n y e i j ó z s e f ,  Magyarország termé
szettudományi és mathematikai könyvészete 
1472— 1875. czínrá munkájában.

mezején csak gyéren tünedeztek föl 
egyes szorgalmas munkások; tudomá
nyos ornithológiáról alig beszélhetünk, 
mert hiszen még az általános érdekű 
dolgozatoknak is alig van az alapveté
sen kívül más érdemök. A szépirodalom 
fejlődésével e törekvések még csak össze 
sem hasonlíthatók. Ott a haladás oly 
lépésekkel sietett előre, hogy a XVIII ik 
század végén már új iskolát, a fran
czia iskolát — B e s s e n y e i t  és tár
sait —  látjuk működni: itt még akkor 
is mindig csak az úttörők küzdelmével 
találkozunk. De épen ezért lelket emelő 
e férfiak munkássága, mert tövis és szik
lák közt egyengetnek új ösvényt, hogy 
érett gyümölcsöket majdan nem ők, 
hanem az utódok szedjenek. Részvét 
fog el működésök fénytelen korára te
kintve és megértjük, mily gyakran vol
tak ők kénytelenek, gúny és nevetség 
közt, az elismerés leggyengébb reménye 
nélkül alkotni, nem egyszer önzetlen
ségük egész valóját síkra állítani, hogy 
elérjék czéljokat, a mi nem volt más, 
mint az, hogy tapasztalataik feljegyzé
sével az utókort megajándékozzák.

C h e r n é l  I s t v á n .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Az A n g o l n a  s z í v ó s s á g a . Ismere
tes, hogy a csúszómászók és békák 
általában igen szívós életűek, hogy 
hónapokig ellehetnek táplálék nélkül, 
teljesen elzárt üregekben is. E tulajdon
ságuknak anatómiai és fiziológiai alapja 
van. Szivök szerkezeténél fogva nem 
tiszta oxigénes, hanem kevert (szénsav
val terhelt) vér keringvén testűkben, a 
szövetek oxidálódása csekélyebb, s az 
életfolyamat lassúbb, tehát az anyag
fogyasztás is kevesebb. A halak testé
ben már tiszta élő-vér kering, tehát ezek 
nem is bírják az éhséget annyira vi
selni, mint a csúszómászók; érdekes azért 
a » Natúré « közlése tíz angolnáról, melyek 
18 napig nemcsak az ételt, hanem a

vizet is teljesen nélkülözték. A South 
Kensingtoni aquariummal fel akarván 
hagyni, vizét leeresztették s a leeresztés 
és kitakarítás után 18 nap múlva, midőn 
a munkások egy haltartó falát lerombol
ták, ennek egy teljesen száraz üregében 
találták az említett tíz angolnát. Mikor 
a vízbe tették őket, olyan élénkek vol
tak, mintha misem történt volna velők.

P. J.

A  SZARVAS VIPERA ÉLETE A  FOG

SÁGBAN. E folyóirat XlV-dik kötetében
— 1882, 357—361. lapjain — két 
alakoskodó állatnak életviszonyait tár
gyaltam, mind a kettőt a társulat szak
ülésén élő állapotban bemutattam s az 
értekezésben le is rajzoltam. Az egyik
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