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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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a kigyófarkú tekenősbéka, a másik 
szarvas vipera volt; az előbbi Ameri- 
kából, a másik Afrikából került hozzám. 
Most, hogy a »Közlöny« szeptemberi
— 217-ik — füzetében egy czikk jelent 
meg, mely a fogságban tartott viperák
ról szól,* eszembe jutott, hogy az én 
viperám, mely már hatodik éve éli ná
lam világát, talán érdemel néhány sört.

A kígyó, mely szabad állapotban 
65— 70 cm.-t szokott elérni, nálaín hat 
év alatt körülbelül 60 cm.-re növéke- 
dett, noha aránylag kis viváriumban 
tartom, melynek hossza 42, szélessége 2 5, 
mélysége 25, futóhomok rétege 4 centi
méter. Életmódja a negyedik évig igen 
rendes volt. Télen át a-szobában tartva, 
nem sülyedt teljes téli álomba; 
borús időben karikába szedődve, a 
homokon csendesen hevert házikó
jában, de valahányszor verőfény érte 
lakását, lassan kimászott és sütkérezett. 
A táplálkozást mindig április második 
felében kezdte (17— 27), jól megter
mett fehér egérrel, mely a marás után 
legfeljebb 15 perczig élt s görcsös 
vonaglásban pusztúlt e l ; de ez az idő 
egy perezre szállott le, ha a marás fején 
érte az egeret; júniusig 12 napi közök-

* Megjegyzem, hogy F i r b á s  N á n 
d o r  czikkének javára vált volna, ha az 
irodalomra több gondot fordít; s ha már az 
Isis 1885-ik évi folyamára ment vissza, jó 
lett volna a bécsi cs. kir. állat- és növény
tani társulat kiadványait is átnézni, a hol 
számos, többek között épen a Pelias beru$ 
M. fajra vonatkozó adat van letéve. K ülö 
nösen E r b e r  J ó z s e f  írt e tárgyról s a 
X III. kötet 129. stb. lapjain feltalálható a 
Moosbrunnból való Pelias berusnak (ott 
chersea, a mi azonban csak a P . berus szín 
szerint különböző változata) a fogságban 
való táplálkozásáról is egy adat, a melynél az 
a nevezetes, hogy októberben következett be, 
a mikor e kígyók életlüktetése rendszerint 
már erősen lohad. Ezt a forrást azért is 
ajánlhatom, mert a magyar faunára vonat
kozó adatoknak gazdag tárháza és sokkal 
megbizhatóbb alakban szövi tárgyalásait, 
mint afc isis, melynek elég, ha P r o s t azt 
mondja »Vipem« s az olvasóra bízza a faj 
kitalálását. A  hónapot s annak legalább 
szakát is meg kellett volna jelölni, mert a 
»nyár« kissé bő fogalom, kivált ritkább 
jelénségek megfigyelésében.

ben, azontúl 8 és 6 napi közökben ölt; 
és nyelt; július végéig folyton növe
kedett a méreg öldöklő hatása s a 
mondott időben a megmart egér két 
másodperczen belől, már görcsben rán- 
gatódzott; innen szeptember második 
feléig az öldöklő hatás fokonként csök
ken t; 20-ikán túl pedig a táplálkozás 
megszűnt. Változatosság kedvéért néha 
közönséges gyíkot kapott, a mellyel 
többnyire úgy bánt el, hogy egy alkal
mas pillanatban marás nélkül kapta be 
a fejét s a gyíkot elevenen, lenyelte- 
Egy izben elhibázta a gyík fejét s a 
válla táján ragadta meg áldozatát; a 
gyík sem volt rest s megragadta a kígyó 
felső ajakrészét ; a kígyó nyelt és nyelt, 
a gyík tartott, úgy, hogy a kígyó feje 
kijött, a formájából; á végé az lett, hogy 
a gyíknak engedni kellett Ez a gyík 
teljesen elevenen jutott a kígyó gyom
rába. A kígyó hirtelen, elnyúlt, szeme 
ijedtséget tükrözött vissza s világosan 
látszott, a mint a gyík a gyomrában 
vergődött, kaparászott. Ez háromszor 
ismétlődött.

. Az éhség jele mindig az volt, hogy 
a kígyó beásta magát a homokba úgy, 
hogy csak a szeme tája és a két szarva 
látszott ki.

Június elején a vedlés tünetiéi mutat
koztak s a vedlés 12—  14-ike közt követ
kezett be.*

Szeptember végén a kígyó termé
szete gyökeresen megváltozott. Az a 
kegyetlenség, mely nyáron át sajátja 
volt, az az élénkség, mely különösen 
alkonyat táján beállott s a kígyót ásásra 
és szökési kísérletekre késztette, merő
ben elenyészett. A kígyó rest és tökéle
tesen gyáva le tt! Ha ilyenkor egeret 
bocsátottam be hozzá, a kígyó a szó 
szoros értelmében futott előle; ha a 
házikóban volt s az egér besurrant, a 
kígyó ijedezve rohant kifelé, menedé
ket keresett a házikó fala és a vivárium 
üvegtáblája között s ez a gyávaság el
tartott tavaszig. A bojt átlag véve 
szeptember 20-ikától április 17-ikéig

* A  vedlés lefolyását 1. i. h.

2 7 *
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tartott, tehát rendszerint 209 napra 
terjedett.

Mielőtt hogy tovább haladnánk, 
lássunk néhány idevágó érdekesebb ada
tot. S h a w  után B r e h m följ egyezte,* 
hogy Velenczében egy fogságban tartott 
szarvas viperapár öt évig (!) bőjtölt s 
nem vesztett semmit élénkségéből; 
ehhez mindenesetre oly erős hit kell, a 
minővel csak ritka ember rendelkezik; 
teljesen biztos az az adat, mely He r -  
klotz-tól származik,** s a Coluber natrix 
fajra vonatkozik, melynek illető példánya 
a böjtöt 311 napig győzte, a nélkül, 
hogy megsínylette volna.

Az én kígyóm eltartásában három 
körülményre fordítottam nagy gondot: 
nyugalomra, teljes verőfényre és víz
párolgásra. Az elsőt nem szükséges 
megokolni, mert a fogságban tartott 
minden állatnál lényeges föltétel; a 
másodikat a kígyó hazájából s egész 
magatartásából következtettem; a har
madikkal ki akartam némileg egyenlí
teni a különbséget, mely a mérsékelt 
és a forró égtáj levegője között fennáll, 
a mennyiben az utóbbinak nedvesség- 
tartalma nagyobb.

Hogy a kígyó az efféle dolgokban 
mennyire kényes, azt megmutatta
1884-ben. Májustól július végéig alig 
voltam otthon s így a kígyó csak reg
gel jutott verőfényhez, mert senkisem 
helyezhette át a délutánira; a követ
kezmény az volt, hogy az állat nem 
vedlett meg teljesen, a háta czafatos 
maradt, az éhség jele nem mutatkozott. 
Mihelyt júliusban rendes viszonyok közé 
kerültem, nyomban megadtam a teljes 
verőfényt s megértem, hogy a kígyó 
augusztus 8-ikán újra és teljesen meg- 
vedlett, azzal a különbséggel, hogy a 
júniusban vedlett rész bőre átlátszó, 
finom, a czafatos hátfélé ellenben igen 
vastag volt. Még egy évig nem változott 
semmi; de ekkor a régi szállást el kel
lett hagynom, az új pedig fekvés szerint

* Brehm *Thierleben« zweite Aufl. 
VII. k. 485. 1.

* Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges.
Wien. X V . k. 379. 1.

más volt; nem adott elégséges verő
fényt: a kígyó itt 1886-ban nem vedlett 
meg, de rendesen táplálkozott és ki is 
telelt. A táplálkozás körül csak az tűnt 
fel, hogy nem marta többé az égeret, 
hanem kivárta, míg kellő állásba jutott 
s ekkor villámgyorsan bekapta a fejét, 
mely a megnövekedett kígyó szájában 
el is fért; az így megragadott egér abban 
a pillanatban megszűnt élni. Az idei 
márczius néhány igen meleg napot szám
lált; a kígyó kibújt s oly élénkséget ta 
núsított, hogy egeret bocsátottam hozzá; 
be is kapta, el is nyelte, de harmad
napra görcsös erőlködéssel kiokádta; 
az iszonyúan kitátott száj padlása, inye 
kékes-vörös volt, holott rendesen hala
vány testszínű. Megbőjtöltettem a kígyót 
május közepéig s ekkor ismét egeret 
kapott; ezt is elnyelte, harmadnapra 
pedig, mint az elsőt, kiadta. A vedlés 
ez idén is elmaradt. Júliusban egy kis 
gyíkot eresztettem hozzá, a melytől 
határozottan idegenkedett, s a melyet 
távollétemben, alkalmasint augusztus 
első felében megevett. E szerint a kígyó 
utolsó böjtje 1886. szeptember 1 i-ikétől 
1887. augusztus elejéig, tehát —  július 
végig teljes biztossággal számítva — 
323 napig tartott s így a Herkholtz-féle 
esetet tizenkét nappal fölülmúlta. Bámu
latos a dologban az, hogy a kígyó meg 
nem fogyott s noha kétszer esett el a 
vedléstől s máig — szept. 15-ikén — 
tehát egy évnél nagyobb idő alatt 
mindössze csak egy igen kis, legfeljebb 
60 grammot nyomó gyíkot evett meg, 
teljesen élénk. Az egész hat év alatt 
mindössze csak egyszer ivott a vízből, 
még pedig a mióta bőjtöl.

Az a körülmény, hogy a kígyó most 
is első sorban verőfényre vágyik — mert 
legott kibúvik, s ha a nap csak egy 
körömnyi foltocskára esik is, oda tele
pedik — nyilván azt tanítja, hogy a 
vedlésben és táplálkozásban mutatkozó 
rendellenesség a napmeleg hiányából 
származik. Ha a kígyó még a következő 
telet kihúzza, rajta is leszek, hogy 
jövő tavasszal teljes verőfényt kapjon.

Az emberrel szemben különös e
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kígyó viselkedése. Ősz felé rendesen 
valami szelidségféle mutatkozik ra jta : 
ha megkopogtatom a vivárium üvegét, 
hosszan elnyúlva az ujjam felé kúszik, a 
felindúlásnak semmi jelét sem tanúsítja; 
de ezt télen át ismét elfelejti; tavasszal 
azután mérgelődni kezd; e mérgelődés 
a méreg hatásával nőttön nő s a midőn 
az utóbbi tetőpontra hágott, a kígyó 
dühösen kapkod, vág mindenre, a mi 
vaczkát megközelíti.

Már az első értekezésben is kiírtam, 
hogy a szarvas vipera színénél és 
pikkelyeinek érdes voltánál fogva igazi 
homokmimikri, a mi őt már magában is 
a homoksivatag állatjává avatja; élet
módja még inkább teszi azzá — mert 
el lehet fogadni, hogy a fogság első 
felében élete a szabadban folytatottnak 
megfelelt, mit már a vedlés rendes 
bekövetkezése is bizonyít. Egy állat, 
mely a legkisebb baj nélkül 209 napig 
bőjtöl, melyet még a 323 napi bojt 
sem lankaszt el, teljesen beléillik a 
Sahara homoksivatag életébe : kivárja 
azt a véletlent, mely valami boldog
talan egeret vagy gyíkot feléje terel s 
arra bírja, hogy a homokból kilátszó 
viperaszarvak iránt érdeklődjék. Ez min
denesetre a viszonyokhoz való alkalmaz
kodásnak igen jellemző példája.

De ebből az állatéletrajzból még más 
tanulság is kínálkozik. Meg vagyok győ
ződve, hogy csak a viperák fiatal iva
déka az, mely a fogságban való tar
tásra alkalmatos, mert természete még 
nem rögzött meg s az állat bizonyos 
fokig még bír alkalmazkodni. Ez külön
ben általános érvényű tétel; elvégre 
a vén kutyát is hiába tanítjuk, nem fog 
rajta. Egy másik tanulság az, hogy csak 
a feltételeknek emberileg lehető teljes 
megadása mellett érhetünk el sikert* s

* F i r b á s  N á n d o r  czikkéből nem 
vehetem ki, hogy a tiz vipera honnan szár
mazott ; de az már bizonyos, hogy a vivá* 
riumnak felszerelése, úgy a mint a czikk- 
ben le van irva, csak olyan Pelias berus- 
nak felelhetett meg, a melyet valaki a Deli- 
blat futóhomokján fogott — ha ott ugyan 
megterem — , a Rákosról való már bizonyos 
növényzetet s más búvóhelyet követelt volna,

én egy cseppet sem csodálkozom az 
állatkertek és kísérleti viváriumok el
néptelenedésén, mert rendesen meg kell 
botránykozni az állatok elhelyezésének 
és tartásának természetellenes módján.

H e r m á n  O t t ó .

A v a k o n d o k  é l é s t á r a . Br ehm A. 
az ő »Thierleben« czímű munkájában 
közölve, hogy a vakondok szavahihető 
emberek állítása szerint lakásába téli 
készletet gyűjt férgekből, melyeket rész 
ben, de nem halálosan megcsonkít, 
utána teszi, hogy ez az állítás bebizonyí
tásra vár. F. D a h l ,  M ö b i u s  felszólí
tására, a múlt év tavaszán foglalkozott e 
kérdéssel és a szavahihető emberek köz
lését csakugyan igazolta. A vakondok 
palotájában és az egyes utakon, a háló 
szobától mintegy 1*5 méternyire tete
mes mennyiségű gilisztát talált, melyek 
a szilárd falakba 8 — 10 darabból álló 
csomócskákban valósággal be voltak fa
lazva, meglehetősen szétnyomva és meg
csonkítva. Dahl egy vakondok-lakásban 
1280 földi gilisztát (2*13 kg. súllyal) 
és 18 darab cserebogár-pajort talált. 
Dahl azt hiszi, hogy a vakondok- ezeket 
nem nyáron gyűjti téli készletül, hanem 
télen, mikor könnyebben hozzájok jut 
s egyszerűen elrakja őket, mint fölös
legeseket. p. j .

C s a t o r n á k  a  M a r s  b o l y g ó  f e l 

s z í n é n . S c h i a p a r e l l i  volt az első, 
ki a Mars felszínének tanulmányozása 
után az 1877-iki oppoziczió idejében ki
mondotta, hogy a tengereknek tekintett 
sötét foltok a Mars felszínén nincse
nek elszigetelve egymástól, hanem szá
mos sötét csík által, az úgynevezett 
csatornák által függnek össze. Ezek a 
sötét vonalak minden irányban szeldelik 
a kontinenseket, nagyjából a legnagyobb 
köröknek részeit képezve; minek követ-

mint azt a mésztuffot, mely immár minden 
rendű és rangú viváriumban és aquárium- 
bán valóságos visszaélés, mert mutatós volta 
miatt az igen tisztelt állatbarátok azt kíván
ják, hogy minden képzelhető állat megfér
jen vele s ez a mutatósság tulajdonképpen 
csak takaró, a mely alatt igen sokszor olyan 
állatkínzásféle lappang.
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keztében a szárazföldek számos szigetre 
osztottaknak látszanak. T e r b y  szerint e 
csatornák némelyike már Sch i apa r e l l i  
előtt ismeretes volt, azonban mégis 
ő volt az egyedüli, ki az 1879-iki Mars- 
oppoziczió alatt a csatornákat egész 
terjedelmükben észlelhette és nagyobb 
részt föl is mérhette s ez alkalommal 
régibb észleléseit ismételve, azok helyes
ségéről újra meggyőződött. Néhány 
évvel később, 1882-ben azzal a hírrel 
lepte meg a csillagászokat hogy ő az 
1881 — 1882-iki oppoziczió alatt a csa
tornák némelyikénél a ketté oszlás 
sajátságos módját észlelte. A csatornák 
összes számát körülbelül 60-ra teszi. A 
kettéoSzlást magát következőkép írja 
le: A meglevő csíknak jobb vagy bal 
oldalán 6— 120 fok távolságnyira kelet
kezik vele körülbelül ugyanabban az 
irányban egy más sötét vonal. Még 
kisebb távolságnyira is keletkeznek 
valószinűleg ily csíkok, ezeket tele
szkópjainkkal azonban biztosan már 
nem ismerhetjük fel. Olykor az egyik 
vagy másik vonal egyenetlen vastag
ságú részekre oszlik; ily esetben a vele 
egyközű vonalon ugyanazok a jelensé
gek mutatkoznak.

E sajátszerű megfigyeléseket más 
oldalról is megerősítették. P e r r o t i n 
és T h o l l o n  nizzai csillagászok a múlt 
év tavaszán a következő észlelése
ket tették. A megfigyelések márczius 
végén vették kezdetűket és tartottak 
június hó közepéig. A viszonyok, melyek 
között végbementek, nem nevezhetők 
kedvezőknek; a Mars látszólagos át
mérője t. i. csak 14 ívmásodperczet tett, 
míg 1877-ben 25 másodpercz volt. Csak 
április 15-ikén sikerűit P e r r o t i n-nak 
a nagy Syrté-ről nyugotra a csatornák 
egyikét meglátni. Ezen naptól kezdve 
lassanként a többieket is látták; S c h i a 
p a r e l l i  feljegyzéseivel megegyezőleg 
még az egyközűen haladó csatornák is 
láthatók voltak. A legfinomabb vona
lak (a Mars czentrumára számítva)
2— 3 fok szélesek és 50— 60 fok 
hosszúk voltak. A nizzai és a milánói 
megfigyelések összehasonlításából kitű

nik, hogy a bolygó egyenlítői részén 
négy év lefolyása alatt nevezetesebb 
változás nem történt.

Értekezésének végén P e r r o t i n  a 
nagy Syrte környékén észlelt jelen
ségekről tesz említést, melyekből követ
kezni látszik, hogy a bolygó légköré
ben változó alakú felhőképletek van
nak, melyeken keresztül a Mars felszine 
tengereinek és száraz részeinek alakját 
többé-kevésbbé tisztán lehet látni (Natur- 
forscher 1886. 52. sz).

H e l l e r  Á g o s t .

V ÍZ P ÁR A -L E C SA PÓ D Á S OKOZTA LÉG

KÖRI e l e k t r o m o s s á g . A Vezúvon levő 
geofizikai intézet híres vezetője, P a l 
in i e r i, már régibb idő óta azt a néze
tet vallja, hogy a légköri elektromosság 
főforrása a levegőbeli vízgőz sűrűdése. A 
nápolyi tudományos akadémiához inté
zett iratban számos évre terjedő észle
léseiből a következő következtetéseket 
vonja le. A légköri elektromosság a levegő 
viszonylagos nedvességével növekedik; 
a levegő: magas elektromos feszültsége 
okvetetlenűl beálló borulatra, felhő- 
képződésre vagy ködre, esőre vagy hóra 
mutat. Ezekre támaszkodva P a 1 m i e r i 
a légköri elektromosság keletkezésének 
okát a párák lecsapódásában keresi. 
Hogy elméletét támogassa, egyszerű 
kisérletet ír le, melynek czélja, hogy a 
pára-lecsapódással járó pozitív elektro
mosság keletkezését megmutassa. Ezt a 
kisérletet könnyen,lehet utánozni. Körül
belül 12 czentiméter átmérőjű platina
csészét jól szigetelve állítunk fel, azután 
platinadrót segítségével összekapcsoljuk 
egy Bohnenbergerféle elektroszkóp alsó 
sűrítő lemezével. Ha a csészét apróra 
törött jéggel töltjük meg és a sűrítő felső 
lemezét leemeljük, miután ezt pillanatig 
levezetően érintettük, az aranylevél pozi
tív elektromosságot mutat. Még jobban 
sikerűi a kisérlet, ha a sűrítő lemez le
emelésével egyidejűleg a platina-csészé
nek az alsó lemezzel való összeköttetését 
is megszakítjuk.

P a 1 m i e r i kísérleteiben, melyeket
1885-ben augusztus hó végső és szep
tember hó első napjain hajtott végre,
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24— 28° C. légmérséklet mellett, a 
sűrítő aranyozott rézlemezekből állott, 
az elektroszkóp töltésére pedig állandó 
száraz oszlop szolgált.

H e i .l e r  Á g o s t .

A FORRÓ ÉTELEK ÉS ITALOK. Az 
emberek átalában nagyobb figyelmet 
fordítanak az eledelek alacsonyabb, mint 
magas hőfokára. A nagyon hideg italok, 
fagylaltok gyomor-meghűtő hatása köz
beszéd tárgya; de igen keveset aggód
nak a forró leves, kávé és téa hatása 
miatt. Pedig ha a fogak, a száj, a garat és 
a gyomor nyálkahártyája beszélni tudna, 
szépen megköszönné a forró ételekkel 
és italokkal való leforrázást, s egyszer
smind figyelmeztetné tulajdonosát, hogy 
az egészségtan követelményeinek ez 
irányban is tegyen eleget.

A nagyon meleg ételek és italok 
egészségrontó hatása régebben ismere
tes, de nem tudták pontosan, hogy e 
rossz hatás minő hőmérsékletnél kezdő
dik és tulajdonképen miben áll. Újabban 
Dr. S p á t h F. végzett idevágó kísér
leteket, melyek eredményét az ez idei 
»Archiv für Hygiene« első füzetében* 
közölte.

K o s tju r in  a forró ételek és italok 
lenyelésének káros hatását ki akarván 
puhatolni, már 1879-ben kutyákon, és 
útmutatása szerint S p á t h házinyulakon 
tett kísérleteket. K o s  tj ú r i n  a kutyák
nak naponként 15 perczzel az etetés után 
250—300 grm. 45— 65° C* hőmérsék
letű vizet adva, kimutatta, hogy már az 
ilyen hőfokú meleg italok is károsak az 
emésztő szervekre; különösen a gyom
rot érték kóros változások.

Dr. S p á t h 17 házinyúl gyomrába 
juttatott időnként 60— 120 grm. meleg, 
illetőleg forró vizet Minthogy Orosz
országban állítólag 8 0 0 hőmérsékletű 
téát is isznak, kísérleteit ezen hőmér
sékletig terjesztette ki.

A tudomány érdekében feláldozott

* »Welche Temperaturen sind beim 
Genusse warmer Speisen und Getránke zu- 
lássig und zutráglich und worin besteht 
die Schádigung durch zu heisse Einfuhrstoffe 
in den Verdauungsapparat.«

állatok bonczolata kiderítette, hogy a 
forró víztől különböző kóros változások 
keletkeztek. Az 550 C.-ig terjedő hő
mérséklet egyszerű vérbőséget és nyálka
hártyahurutot idézett elő; a 600 C. kö
rüli melegtől már fekélyek képződtek; 
70 0 C.-nál heveny gyomorgyulladás mu
tatkozott ; a 75— 8 0 0 C. víz teljesen el
roncsolta a gyomorfalat. Kétségtelen, 
hogy a meleg eledelekhez szokott ember 
talán kissé eltérőleg viselkedik a forró ita
lok iránt, mint a házinyúl, mely rendesen 
hideg étellel é l; mindamellett nagyon 
valószínű, hogy az embernél is a forró 
ételek és italok idézik elő az emésztési 
zavart, a súlyos gyomor húr utót és fekély- 
képződést.

Mielőtt S p á t h  az állatokkal kísér
leteket tett volna, az ételek és italok 
hőmérsékletét több háztartásban meg
mérte. Ön magán tapasztalta, hogy egész 
500 C.-ig nagyobb mennyiségben is le- 
nyelhetők a folyadékok; kisebb mennyi
ségben — kortyonként —  5 5 0 C.-ig is ; 
az utóbbi hőmérsékletű víz, hosszabb 
ideig a  szájban tartva, már éget s leg
inkább a lágy szájpadlásra és a garat 
hátsó falára hat. A 60 0 C. folyadékok 
fájdalmasan égetők; Spáth elég gyakran 
evett ilyen hőmérsékletű levest, min
dig csak kis hortyokat nyelve le. Hideg 
téli napokon 70 0 C.-t megközelítő téát 
is szürcsölgetett.

Szilárd ételek, pl. sültek, közel 5 5 0 
C.-ig még könnyen voltak rághatók; 
azontúl égető érzés keletkezett a száj
ban ; a forró falatok önkéntelenül is 
félig megrágva nyelődtek le, a mi a gyo
morban hosszabb ideig tartó nyomás és 
teltség érzetét idézi elő.

A mérésekből kiderült, hogy sok 
család 55— 60 C. fokú leveseket, 
40— 50 C. fokú szilárd ételeket és főze
teket szokott enni. A 65 — 75 C. fokú 
leves és kávé élvezése S p á t h  szerint 
csak kivételes.

Falusiak,, közösen nagy tálból étkező 
falusiak eszik általában legforróban az 
eledeleket. Rendesen forrón, gőzölögve 
teszik az eledeleket az asztalra, azonban 
az egyesek csak a hamarabb kihűlő
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felső rétegből merítgetnek. Itt közönsé
gesen 6 0 0 C. a legmagasabb hőmér
séklet.

Cseppfolyós eledelek melegebben 
élvezhetők és melegebben élveztetnek 
is, mint a főzelékneműek vagy szilárdak; 
ennek magyarázata az, hogy az utóbbit 
rágni kell, tehát tovább marad a szájban, 
bensőbben érintkezik a nyálkahártyával, 
következőleg égetőbb is a szájból ha
marabb távozó folyadéknál.

Meleg italok és ételek káros hatása 
első sorban az ízlelő érzéknek csök
kenésében vagy megsemmisülésében 
nyilvánul. W e b e r kimutatta, hogy a 
nyelv, ha V2 — * perczig érintkezik az 
50— 52*5° C. hőmérsékletű vízzel, nem 
érzi többé a czukor édességét. Ez a 
jelenség még magasabb hőmérsékletnél 
természetesen biztosabban és hamarabb 
köszönt be. Talán ennek tulajdonítandó 
a leves gyakori édes vagy nagyon sós 
volta, mert a szakácsnék túlságosan 
forró állapotban Ízlelik meg az ételeket.

A forró ételekkel való táplálkozás 
másik kártékony hatása az, hogy a forró 
falatok nem maradhatnak elég ideig a 
szájban; nem lehet őket kellőleg meg
rágni, és e miatt a nyál hasznos hatása 
elmarad.

A magas hőmérsékletű eledelek 
veszélyeztetik a fogak zománczát, kivált 
ha a magas és az alacsony hőmérséklet 
hirtelen váltakozik egymással. A zo- 
máncz repedései és hasadékai nem forr
nak többé össze; a zománcztalan fog
szövet pedig könnyen megszuvasodik.

S p á t h dolgozata végén a követ
kező hasznos intés olvasható: a 40— 500
C. hőmérséklet általában legüdvösebb 
mind a folyós mind a szilárd eledeleknél; 
rágást kívánó szilárd eledelek hő
mérsékletének megengedhető határa 
55 0 C. Folyadékoknál 60— 65 0 C. még 
elviselhető, de csak kortyonként és hi
deg mellékételek — kenyér, hideg hús— 
élvezése közben. Azonban a fogak érde
kében egyáltalában nem tanácsosak a 
magas hőmérsékletű ételek és italok.

A test megmelegítését czélzó forró 
italok élvezése eléggé szokásos, de ezt a

czélt teljesen elérnők a testmelegséget 
(37*5° C.) 10— 150 C.-al meghaladó 
hőmérsékletű eledelek fogyasztásával is, 
azért legalább is fölösleges magasabb 
hőmérséklettel a szervek leforrázását 
megkoczkáztatni. Gyomorbajban szen
vedő egyének, különösen vérző gyomor- 
fekélyesek kerüljék a meleg italok túl
ságosan magas hőmérsékletét.

A gyermekek táplálkozásában is nagy 
figyelmet kell fordítani a túlságosan me
leg ételek egészség rontó hatására. W i e 1, 
az egészséges gyomor szónoka, határozot
tan követeli, hogy több figyelmet kell 
szentelni az ételek és italok hőmérsékle
tére, mert náluk a szokás hiánya minden
esetre fokozza a magas hőmérséklet ha
tását. Általában tanácsolja, hogy nagy 
gondot fordítsanak mesterségesen fel
nevelendő szopós gyermekek táplálé
kának hőmérsékletére; sohase adjanak 
nekik nagyon meleg tehéntejet, mert 
emésztő szervük felső részének nyálka
hártyáját épen úgy megsértik, mint a 
nagyon meleg fürdővízzel a felbőrt és a 
kisded egész zsenge szervezetét. A fürdő
vizet is mindenkor hőmérővel igazítsák 
a gyermek testéhez. A kisded táplálé
kában már maga a természet utal egy 
meghatározott hőmérsékletre, t. i. az 
anyatej hőmérsékletére, mely U f f e 1- 
m a n szerint 380 C .; a mesterséges táp
lálék, tehát az állati tej is ilyen meleg 
legyen.

S p á t h kísérletei és a belolök vont 
praktikus következtetések nagyon figye
lembe veendők; bár mindenesetre túloz, 
midőn követeli, hogy minden asztalon 
hőmérő is legyen ! w  h .

A p a r ó k a  t ö r t é n e t e . Franklin 
Alfréd nem régiben megjelent könyvé
nek (La vie privée d’autrefois) tanúsága 
szerint, a paróka vagy az ál-, másképen 
vendég-haj már az ókorban ismeretes 
volt. Xenofon közli, hogy Asztiagesz, az 
utolsó méd király, kit Kr. e. 5 60 évben 
Czirusz taszított le a trónról, kopasz 
lévén, parókát viselt. Rómában, különö
sen a császárok idejében, bizonyos 
ünnepeken férfiak, nők egyaránt paró
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kát öltöttek. A római nők akkoriban 
különösen sokra becsülték a fogoly 
germán nők szerfelett vékony hajszálai
ból készült szőke parókát. A keresz
tény egyházi atyák elítélték a paróka
viselést, melynek a nyugot-római biro
dalom bukása után nyoma veszett, és róla 
a középkorban nem is lehetett hallani. 
A XVII. században ismét életre keltek 
a parókák. Európai uralkodók közül 
Xin. Lajos franczia király volt az első, 
a ki a parókát felvette 1630-ban; 
XIV. Lajos idejében kezdetben a ne
messég és polgárság, később a papság 
is megkedvelte. XIV. Lajos harminczöt 
éves volt, mikor az első parókát felvette, 
noha sűrű haj fedte koponyáját. Ebben 
az időben a nagykereskedők külön osztá
lya alakúit Párizsban, mely ügynökeit 
elküldte Normandiába, Hollandiába és 
Flandriába, kik bejárták a pórok laká
sait és megvették a pórnők haját. A 
déli tartományok asszonyainak haja vas
tag szálakból állván, nem volt keresett 
czikk; a normandi nők haját ellen
ben nagyon sokra becsülték s a hely
színén fontját 40— 50 tallérral fizet
ték. A kereskedésben háromféle haj 
volt; az első osztályba tartozott az, 
melyet egyenesen az élő vagy holt 
emberek fejéről vágtak le ; a második 
osztálybeli haj vagy betegség vagy 
fésülés útján került; a harmadik 
osztályba sorozták a rövid és göndör 
hajat, melyből olcsóbb parókákat készí
tettek. XIV. Lajos uralkodásának végé
vel több mint ötven nagykereskedője 
volt Párizsnak, a ki haj kereskedéssel 
tisztességes vagyonra tett szert. Mióta a 
parókákat felkapták, az emberi haj 
olyan kelendő lett, hogy elégtelen volta 
miatt egyesek lószőrből készítették a 
parókát. XV. Lajos alatt a paróka alakja 
módosúlt; eddigi magas és pompás 
voltát alacsony és szűk alakkal vál
tották föl, a halántékon és hátul 
czopffal látták el. A parókák hordása 
óta kapott lábra a kalaplevevés szokása 
is, mert eladdig csak köszönéskor vették 
le a kalapot. A paróka magas frizurája 
miatt nem lehetett kalapot tenni a fejre,

azért hónuk alatt viselték az emberek. 
A paróka hajporozása XV. Lajos ural
kodása alatt kezdődik; ekkor nemcsak 
férfiak és nők, hanem a gyermekek s a 
katonák is kötelesek voltak hajporozni 
a fejőket. Cs. L.

M e s t e r s é g e s  b e p o r o z á s  é s  a  n ö 

v é n y e k  r o k o n s á g a . S t r a s s b u r g e r  
számos kisérletet tett virágokkal oly mó
don, hogy ugyanazon nem két különböző 
fajának virágai közt vitt véghez mestersé
ges beporozást, t. i. az egyik faj hím
porát átvitte a másik faj bibéjére. A kö
vetkezményeket megfigyelve, arra az 
eredményre jutott, hogy valami különös 
berendezés olyan czélból, hogy vala
mely fajú hímpor tömlőhajtásának ide
gen növényfaj bibéjén keresztül a termő 
belsejébe való behatolása megakadá- 
lyoztassék: nincsen. De ilyen akadá
lyozás felesleges is volna, mivel vala
mely növényfajnak a hímporát a tömlő 
bocsátásában s a termékenyítés folya
matának végzésében idegen hímpor 
soha sem gátolhatja ; továbbá elegendő
képen van arról gondoskodva, hogy a 
hímpor a saját fajú virág bibéjére ju t
hasson, ezért két különböző faj keresz
teződésének meggátlására szolgáló be
rendezés fölöslegessé vált; s valóban 
a keverékfajok keletkezése, aránylag 
véve, ritka még olyan fajoknál is, melyek 
a keresztezésre legjobban hajlanak.

Vannak egyes fajok, melyeknek 
bibéjére jutván valamely közel rokon 
fajú virágnak hímpora, ez könnyebben 
hajt tömlőt mint ugyanazon virág bibé
jén, melyből a hímpor való. Azonban 
eléggé van gondoskodva arról, hogy 
a hímsej t egy ugyanazon faj beli másik 
virágnak jusson a bibéjére és ekkor 
ez a hímsejt kedvezőbb helyzetben van 
más faj beli hímporhoz képest.

S t r a s s b u r g e r  kisérletei külön
ben azt is bizonyítják, hogy a leg
különbözőbb virágos növények hím- 
porsejtjei egy részről, vagy kölcsö
nösen képesek hatni, t. i. a bibén 
tömlőt hajtani. így pl. a Lathyrus 
?no?i/anus hímsejt-tömlője eljutott a
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Convallaria latifolia (Polygonatum lati- 
folium ) termőjének belsejébe, az Aga- 
panthus umbelletüs hímsejt-tömlője le
szállóit az Achimenes grandiflora bibe
szárának aljáig, a Fritillaria persica 
hímsejt-tömlői pedig, eljutva egyes 
Orchis fajok termőjének belsejébe, a 
magrügyek keletkezését megindították 
ép úgy, mint a hogy ezt az Orchis 
virágpora megindítja Fordítva azon
ban, példáúl az Achimenes hímsejtjei 
nem hajtottak tömlőt az Agapanthus 
bibéjén.

Általában valamely nemnek vala
mennyi faja között megvan az a 
kölcsönösség, hogy az egyiknek hím
pora a másiknak bibéjén tömlőt képes 
hajtani s ez egészen független attól, 
vájjon létesül-e köztük megtermékenyí
tés s ebből kifolyólag képződik-e keve
rékfaj vagy sem. E szabály alól való 
kivételek gyérek; de vannak az Orchis 
nemnél, hol többek között az Orchis 
Morio hímportömege nem hajt tömlőt az 
O. fusca  bibéjén, a mi azonban megfor
dítva beáll, sőt az O. fusca hímtömlői 
az O. Morio termőjének belsejébe ha
tolva, ott a magrügyeknek egészen ren
des kifejlődését okozzák és némelyi
két meg is termékenyítik.

A hímtömlők közönségesen annál 
mélyebbre hatolnak le a termő belseje 
felé, mennél nagyobb a két növény 
közti rokonság. Ez alól azonban a 
kivételek nem ritkák.

A hímtömlőnék behatolása a termő 
belsejébe többnyire csak a közel rokon 
fajoknál lehetséges; előállhat ez az eset 
mindazonáltal igen különböző növé
nyek között is, miként azt a Lathyrus 
montanús és Convallaria latifolia pél
dája mutatja, melyek közül az első 
kétszikű, a másik pedig egyszikű 
növény.

Mivel a legeltérőbb növények között 
is megvan a hímsejtnek az a képes
sége, hogy idegen bibén tömlőt hajt: 
ez a tulajdonság nem lehet mértékadó 
az ivari rokonság megállapítására. Hogy 
ugyanazon fajnak alfajai, ugyanazon 
nemnek fajai, valamint ugyanazon, sőt

rokon családoknak nemei a hímtömlő 
hajtását illetőleg egymással ilyen köl
csönösségben vannak, ez csupán a bibén 
s a bibeszár belsejében levő s a hím
sejteket tápláló nedv megegyező alko
tásából, összetételéből fejthető meg. A 
hol két különböző faj között történik 
beporozás, ott ez és ennek következ
ményei az ivari rokonságra nézve 
mértékadóknak tekintendők, ellenben 
a keresztező megtermékenyítés elmara
dása nem szolgáltathat alapot arra, hogy 
ezen körülménynek egyedüli tekintetbe 
vételével az ivari rokonságot a két faj 
közt megtagadjuk.

SCHILBERSZKY K Á R O L Y .

A VÉR KÖRFORGÁSÁNAK i d e j é t , 

vagyis azt az időt, a mely alatt valamely 
vércseppecske körútját a testben a tüdőn 

. át megfutja és eredeti kiindulópontjához 
ismét visszatér, legelőször H e r i n g 
vizsgálta 1829-ben lovakon, azután 
V i e r o r d t  1858-ban különféle álla
tokon.

V i e r o r d t azt találta, hogy a vér 
egyszeri körfutásának ideje a lovakban 
31*5, kutyákban 15*2, tengeri nyulak- 
ban 7*8 másodpercz. La n d o i s  újabban 
sokkal megbízhatóbb kísérletekből arra 
az eredményre jutott, hogy a vér egy 
körfutásának ideje kutyákban 17:5, ten
geri nyulakban 11 másodpercz.

L . I .

F ö l d ü n k  k ö z é p  s ű r ű s é g é n e k  meg
határozásával legújabban többek között 
Dr. W i 1 s i n g foglalkozott behatóbban 
a Potsdami asztrofizikai intézeten, s 
vizsgálatainak eredményéről a porosz 
tudományos akadémia márczius 31-iki 
ülésén adott számot. A meghatározáshoz 
saját módszerét használta, mely a sok 
között egyike a legpontosabb eljárások
nak. Szerinte Földünk közepes sűrűsége 
5-592. J o l l y  az ő mérlegének segít
ségével* 5*Ó92-et talált. Általában e 
számok elég jól egyeznek a C a v e n -  
d i s h-.féle torsio-mérleggel talált szá
mokkal. l . I.

* V. ö. Term. tud. Közi. XIV. köt.
255- 1*
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A GYERMEKEK EMLÉKEZŐ TEHET

SÉGÉRŐL. A »Mind« angol folyóirat 
érdekes adatokat közöl a gyermekek 
emlékező tehetségét illetőleg végzett 
vizsgálatokról. A vizsgálatot úgy vé
gezték, hogy a próbának alávetett gyer
mek előtt több betűt és számot mond-

É letkor............................ .......................  8 9
Gyermekek száma................................  8 13
Az emlékezetben megtartott számok

közepes értéke .........................6*6 6*7
A  megtartott betűk közepes értéke 6 7

A kísérletnek alávetett gyermekek 
ugyanegy intézet növendékei voltak, kik 
közül a legjobb emlékezetűek egyszers
mind a legjobb tanulók is voltak, még 
pedig 30 tanuló közül az első tíz a 
jelenlétökben elmondottak 9,i°/0-át 
megtartotta emlékezetében, a másik tíz 
8*3 °/0, a harmadik tíz pedig 7*9 °/0-ot tar
tott meg. Kísérleteket tettek az agyvelő 
tevékenységének más jelenségeivel is, 
nevezetesen egy angol s egy német tudós 
megfigyeléseket végezett az eszmetársu
lás körében az agyvelőbeli folyamatok 
tartamát illetőleg. Ez alkalommal kitűnt, 
hogy egy bizonyos tárgynak anyanyelven 
való megnevezésére kevesebb idő kell, 
mintha ugyanazt idegen nyelven kell 
megnevezni; az előbbi esetben 0*149, 
az utóbbiban 0*17 mp. volt szükséges. 
Hogy a gyermekek a jövő hónap nevét 
eltalálják, 0*367 mp., hogy az elmúltat 
kimondják 0*796 mp. kellett; hogy a 
hónapnak megfelelő évszakot megmond
ják, 0*363 mp., hogy bizonyos évszak

tak el, azután pedig feljegyezték, hogy 
egy-egy gyermek az elmondottakból 
hány betűt és hány számot tud el
ismételni. Az így kapott adatok meg
lepően érdekesek. Kitűnt, hogy az em
lékező tehetség a korral a következő 
táblázat fokozatai szerint növekszik:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
19 36 41 42 42 72 66 50 30 14

6*8 7*2 7*4 7*3 7*3 7*7 8 8 8*6 8*6
6*6 6*4 6*5 6*7 6*7 7*4 7*9 7*3 8*2 7-9

egyik hónapját megnevezzék, 0*498 mp. 
idő kivántatott. Cs. L.

A TENGER HULLÁM AINAK M AGAS

SÁGA. Az Egyesült-Államok »Juniata« 
nevű hajóján, Dél-Amerikába utazása 
közben megfigyeléseket tettek az oczeán 
hullámainak magassága, hosszasága és 
időtartamára vonatkozólag. Az ered
mény a következő: a hullám magassága 
76  méterhossza 114*3 méter, a hul
lám periódusa 7*5 másodpercz. A szél 
sebessége az időben 10 tengeri mérföld 
volt óránként. A hullám magasságát úgy 
határozták meg, hogy megmérték azt a 
magasságot, a melyben a megfigyelők 
a hullám gerinczét látták akkor, a 
midőn a hajó hullámvölgyben volt; a 
periódust úgy, hogy átlagát vették a 
perczenkénti hullámok számának: a 
hosszát pedig úgy, hogy megfigyelték 
azt az időt, a mely valamely hullám- 
gerincznek kellett egy bizonyos, a hajó
ról mért távolság áthaladására.

L. I.

RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK.

A  217. füzet 359. 1. igért rovatot 
ezennel megnyitjuk s közlünk benne vagy 
magyaroktól vagy Magyarországban tett 
természettudományi megfigyeléseket és a 
természettudományok történetére vonatkozó 
magyar adatokat az 1831 előtti időkből.

1. »Budán 1778. esztendőben Szent 
Jakab’ (julius) havának 30. napján a’ Kár- 
melitáknak bádoggal béfedeztetett tornyokba 
béütött a mennykő, a* holott semmi nyo
mot nem hagyott: hanem a’ hol a’ bádog

megszűnt, két ágra oszlott, mellynek egyike 
a’ templomba béhatván, a’ külömbféle tsa- 
vargású aranyozásokat megfutotta, mindenütt 
meghagyván nyilvánságos jeleit. A' másika 
pedig megölvén a’ torony ablakában egy 
szerzetest, nehéz kénkő szaggal megjárta a’ 
nedves falat, és egy vas drótba kapván, 
azon a’ földre lefolyt minden egyéb kár 
nélkül; hanem hogy az ablaknak vágatott 
kövét, mellybe a’ drótot megszorító kapots 
vólt béütve, igen megrontotta. (Schafrath
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