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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-
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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:
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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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de Electr. Coelest.). — A  mennykő bé- 
ütött a’ Mindenesség Palotája* mellett lévő 
fegyverházba-is: azonban megengedett még-is 
a* Palotának, mivel felvólt fegyvereztetve 
(»mennykő elfolytatóval«), noha mind fek
vése, mind pedig magassága miatt a’ támadó 
égi háborúnak inkább útjában vagyon.« 
(A* mennykőnek mivoltáról ’s eltávoztatá- 
sáról való Böltselkedés . . . .  írta Makó 
Pál, ford. Révai Miklós. Posony és Kassa 
1781. — 97. és 175. 11)

2. »De (a’ mennykö elöl) még a’ széna 
boglák-is, és gabona keresztek sem bátor- 
ságos folyamodás helyek a’ mezőkben. Raj
kán Posony, és Óvár között 1723. eszten
dőben K is Aszszony (augusztus) havának 
10. napján nyóltz ifiak a’ mezön vóltak, és 
marhákat legeltettek. Heten közülök, a’ 
nyoltzadikát kiszorítván, a* mint égi háború 
támadott, árpa rakás alá húzták magokat, 
a’ hová leütött a’ mennykő, és hármat kö
zülök azonnal agyonölt, a negyedikének a’ 
lábát öszvetörte, a’ többi hármát tsak a’

* Az Universitds-nak sokféle magyar 
neve volt a múlt században. Molnár János
nál (A Fisikának Eleje, Bévezetésben) »a 
Tudományok közönségessége« ; Ráth Má
tyásnál (Hírmondó I 401) »a Tudományok 
sokadalma*; Révainál és sok másoknál 
»Tudományok mindenessége«. A  Verseghy- 
től 1805-ben fölélesztett és Kazinczytól 
1811-ben az »universum«-ra ajánlott egyetem  
szót ^Tudományok egyeteme« összeköttetés
ben 1817 óta kezdték használni. (Tud. 
Gyűjt.) Ismeretes, hogy az Egyetem 1777- 
től 1784-ig a budai királyi várpalotában 
volt elhelyezve. (Term. Közi. X . 250. 1.)

szele érte m e g : a’ nyoltzadikának, ki húsz 
nyomnyira kéntelen vólt a’ szabad ég alatt 
maradni, a’ ki szorúlás szerentséjére volt. 
(Bresl. Samml. 1723 August. pag. 173. — »A  
mennykő m ívoltáról«............ I99— 200. 1.)

3. »A  Császári K . mulató kert Sön- 
brunban most két jeles vízszöktető alkot- 
ványokkal ékeskedik, mellyek annak díszét 
jóval öregbítik. Ezek a Mechanika tudo
mányjárói híres nevezetes Hazánkfiának, a 
Cs. K. M. Udvari Kamara Tanátsosának, 
Kempelen Farkas úrnak találmányjai, s 
nem tsak a szemnek és elmének gyönyör
ködtetésére szolgálnak, hanem nagy hasz- 
not-is hajthatnak, mind a külömb-külömb- 
féle malmok és hámorok körül, mind pedig 
különösen a bányákbann megkivántatott 
alkotványok körül.« (M. Hírmondó 1781 
348 . 1.)

4. »Egerbenn a Néző-torony már egé
szen el-készült. A  Cs. k. Udvari Ástrono- 
musnak, T. T. Hell Urnák hiteles mondása 
szerént, ennél külömb Néző-tornyot nem 
igen látni Európábann. Mellyel-is a mostani 
Püspök Ur ő Excellentiája (Gf. Eszter- 
házy Károly) nevezetes ditsőséget szerzett 
soha el nem enyészendő hírének nevének. 
Az hozzá való eszközök, mellyek meszszün- 
nen öszve-szereztettek, 15 ezer Forintnál 
feljebb betsültetnek. Mostani gond-viselője 
Fogarasi Uram ama nagy hírű nevezetű 
Hell Urnák tanítványja. E ’szerént tehát 
Magyar ország most 3 nevezetes Néző 
tornyokkal ditsekedhetik: az első, idejére 
nézve, a Nagy Szombati, második a Budai, 
harmadik az Egri. Ritka az az ország, a 
mellyben enynyi találkozzék.« (M. Hír
mondó 1781. 612. 1.) Sz. K .

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(48.) Ez idő szerint használatban lévő 
cséplőgépeink, bár igen tökéletesek, még 
elég alkalmat szolgáltatnak a gazdának, 
hogy némely esetben hiányos munkájok 
miatt boszankodjék ; de főleg arra, hogy a 
tűzveszélytől rettegjen. A legtöbb tűzeset 
a gép kéményén kiragadott szikrától keletke
zik, minthogy a használatban lévő szikrafogók 
vagy nem felelnek meg teljesen a czélnak, 
vagy a légvonatot csökkentik. Ez okból a 
csépléssel gyakran már kisebb szél miatt is 
szünetelni kell, holott nagyobb tűzbiztonság 
érzetében azt tenni szükségtelen volna. Nem  
volna-e tehát mód e kémény füstjét telje
sen ártalmatlanná tenni úgy, hogy a füst a 
gép hajtotta készülékkel, pl. exhaustorral a 
füstkamrából kivonatnék és víztartóban kon-

denzáltatnék ? Egy ilyenféle készülék a tűz
biztonságot nagyban előmozdítaná.

Valami általánosan elfogadott tűzjelző
készülék sem volna czélszerűtlen, mely a 
környékbeli pusztákat és a munkában lévő 
népet gyorsan és biztosan értesítené a ve
szély felől. Megfelelne e czélra egy gőz
duda (vészkürt), a milyet a tengeri ha
jókon használnak. Ezt a gőzsíp mellé 
lehetne alkalmazni olyformán, hogy villa
alakúra készített vezetékcsövének egyik 
ágán a gőzsíp, a másikon a vészkürt fog
lalna helyet.

A  magyar államvasutak gépgyárában ké
szült cséplőgépek jelentékeny technikai ha
ladást tanúsítanak. Nem volna talán meddő 
foglalkozás e két irányban is kísérleteket
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