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intéz a társulathoz, melyben kéri, hogy 
legközelebb m egkezdendő Közép-Ázsiai 
utazására adatnék számára ajánló levél, 
melynek segedelmével az utazására szük
séges előtanulmányokat az orosz termé
szettudósok, társulatok és muzeumok köz- 
rejárultával annál sikeresebben m egte 
hesse. —  A  behatóan indokolt folyamod
vány és az első titkár nyilatkozata alapján 
az ajánló levél kiadásába a választmány 
beleegyezik.

A  ,,.Kecskemét-vidéki természettudo
m ányi társula t“, mely a m últ május hó
ban alakúit, s alapszabályai már lá t ta 
moztattak, jelenti, hogy működését a múlt 
októberben szak- és népszerű fö lo lvasá 
sok tartásával m egkezdette ; jelenleg 
már 53 tagja van, és saját bérelt hely i
ségében könyvtárának alapja is meg van 
vetve. A  kecskemétvidéki term. tud. tár
sulat ajánlja magát a k. m. term. tud. 
társulat figyelmébe. —  Örvendetes tudo
másul vétetik és e lhatároztatik, hogy át- 
iratilag  küldessék át társulatunk üdvöz
lete s fejeztessék ki, hogy tő lünk tel-

hetőleg igyekezni fogunk a kecsk. v. t. t. 
társulatot nemes törekvésében támogatni. 
A  készletben levő kiadványok meg fog
nak küldetni Számokra (kivéve a k. k. 
vállalatéit) s viszont felkérendők lesznek, 
hogy fölolvasásaikat —  a mennyiben 
közlésüket óhajtanák, de alkalmatos tér 
nem áll rendelkezésökre esetleges közlés 
végett küldenék be hozzánk.

A  Bugát-Schuster díjakra pályázó, 
de jutalmat nem nyert művek szerzői 
a pályaművek kiadását kérik. —  Minthogy 
a pályaművekről készült b írálatoknak épen 
e művek képezik alapját, s azoknak k ia 
dása után a b írála tok helyességét nem 
lehetne igazolni, e lhatároztatik , hogy a 
pályaművek nem adatnak ki, hanem az 
eddig követett módon továbbra  is a t á r 
sulat levéltárában fognak őriztetni. Meg
engedtetik azonban hogy — ha oly meg
bízottak jelentkeznek, k ik  a szerzőtől nyert 
m egbízatásukat igazolni képesek, —  a 
pályaműveket a társula t hivatalos helyisé
gében leírhatják.

(Vége a jövő füzetben.)

LEVELSZEKRENY.
(Válaszok a szerkesztőséghez intézett kérdésekre.)

(1.) Ebéd u tá n  pihenni k e l l - e  vagy  
mozogni ? Egy vidéki társaságban beszél
getés közben szóba jö t t ;  vájjon étkezés 
után pihejnni jobb-e  vagy mozogni, értvén 
a mozgás a la tt  munkát, még pedig mind 
testi, mind szellemi munkálkodást. A  
társaságnak azon része, m ely  az erősebb 
nemhez tartozik, a mozgás mellett emelt 
szót, míg a gyengébb nem a nyugalmat 
tartotta  czélszerűbbnek, mind az iz 
moknak, mind az agynak működésére 
nézve. Szó szót váltott, m indenik fél é r 
veket hozott fel egymás ellen és czáfolni 
igyekezett a másikat ; cisztába azonban 
még sem jö tt a dolog. A z  erősebb nem 
maradt ugyan a csatatéren, de a gyön
gébb nem is ovatosan és rendben vonúlt 
vissza az élettan sánczai közé, honnan 
a vita eldöntésére a következő ké rdése 
ket intézte hozzánk :

1. Létezik- e valam ely összeköttetés az 
agy és a gyomor között, — és m ilyenP

2. Tele gyom ornál az agyműködés 
erőltetése van-e befolyással az emésztés m ű 
ködésére P

3. A z erőltetett szellemi m unka m i be
fo ly á ssa l v a n  a gyerm ek egészségére és 
kedélyére P

E  kérdések sokkal tágabb körben 
mozognak ugyan, semhogy a rendelkezé
sünkre álló té r  ko r lá to l t  volta m iatt 
bővebben fejtegethetnők ; szolgáljanak

azonban a jelen esetben figyelembe ve
endő körülményekre nézve rövid tájéko- 
zásúl a következő megjegyzések.

Az első kérdésre vonatkozólag a 
boncztan adja meg a választ. A  központi 
idegrendszer a bolygó idegeken keresztül 
van összeköttetésben a gyomorral. Hogy  
azonban a bolygó idegek befolyással v a n 
nak-e a gyomor-nedv — mely m int is 
meretes egyike a legfontosabb emésztő 
folyadékoknak — elválasztására és így 
a gyomor emésztésére ? é le ttan ilag  ez idő 
szerint még nincsen tisztába hozva. N é 
melyek azt mondják, hogy igen, míg má
sok kétségbe vonják ezt az állítást, m i
vel a gyomornedv elválasztásában semmi
nemű zavar bem lép föl még akkor sem, 
ha elő á lla tban  a bolygó idegek keresz 
tül metszenek. H ogy a központi ideg 
rendszer befoly valamiképen a bolygó 
idegen át a gyomor működésére az b i 
zonyos, mert nem képzelhető, hogy a 
tényleges boncztani összefüggésnek czélja 
ne le g y e n ; de, hogy miben mutatkozik 
ezen éle ttani hatás, azt ism ere te ink  je 
len állásában még nem tudjuk meg
határozni.

A  második kérdésre vonatkozólag 
azon rövid reflexiók szolgálhatnak irány- 
adóúl, melyek e K özlöny  1874 novem
beri (63-ik) füzetének élettani rovatában 

í hozattak  fel, hol arról volt sző hogy
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„sokat ü lőnek m iért ke ll  tornázni ?“ Az 
idéztük helyen megemlíttetett, hogy a 
test egyes szervei, m időn működni kez
denek, a többi szerveknek rovására telnek 
meg bőségesen vérrel. íg y  evés után, 
midőn a gyomorműködés azonnal kezde
té t  veszi, a gyomorban is nagy a vérbő
ség, melynek megfelelőleg természetesen a 
többi szervek — így a több i közt az agy
velő is — aránylag vértelenebbbé válnak, 
mint azelőtt. H a  most emészteni kezdő 
gyomorral az agyvelőt hozzuk műkö
désbe, természetes dolog, hogy ez által 
mégint a többi szerveknek, így a gyo
mornak is, a vértartalmát csökkentjük 
és annálfogva kedvezőtlenül ha tunk  an 
nak munka-sikerére. Kétségen kívül leg
kedvezőbb sikerrel mőködhetik valamely 
szerv akkor, ha  osztatlanul m űködhetik  
az erőkészlet a vér rovására. De az, hogy 
mikor válik az agy és a gyomor egyi
dejű munkája a szervezetre hátrányossá, 
az természetesen egyfelől attól függ, hogy 
milyen e szerveknek munka képessége, 
másfelől pedig, hogy milyen fokban vé
te tik  egyik vagy másik szerv igénybe. 
Tapasztalás tanítja, hogy oly irányban, 
m elyben az ész már gyakorlo tt és járt  
utakon halad, a mely irányban tehát 
agyvelőnk munkaképessége nagyobb, tele 
gyomorral is könnyedén m űködtethetjük 
agyunkat.; míg új dolgok megismerése 
és megtanulása telt gyomorral nehezen 
megy. E béd u tán  megerőltetés nélkül já t 
szunk el egy már jól begyakorlo tt dara
bo t  a zongorán, mig ha egy új étude ta 
nulásához kezdünk, érezzük, hogy nehe 
zebben megy, mint máskor. V iszont ha  
a gyomornak nem kell sokat működnie, 
ha  nem túlságos az, mit meg ke ll  emész
tenie, az agy munkája is könnyebb és si
keresebb ; míg ha túlterheljük  gyomrun
kat, nehezen megy mind az izom-, mind a 
szellemi működés. -

Vére  a harm adik kérdésre vonat
kozólag legyen felemlítve az a tapasztalati 
tény, hogy a szervezet egyes szerveinek 
módnélküli túlságos zaklatása csak a 
többieknek kárára lehet, anélkül hogy 
magának a zakla tott szervnek m unkaké
pességét növelné. Szervezetünkben, mint 
a természetben mindenütt, a munka fel
osztás nagy elve uralkodik. A  külön
böző szervek váltakozva jönnek m űkö
désbe, egyik pihen míg a másik munkát 
folytat, hogy ismét megnyugogjék a ki
fáradás után. A  gondos nevelésnek k i 
keli terjeszkednie arra, hogy e szervek 
úgy gyakoroltassanak működésökben, hogy 
az egyik el ne hanyagoltassélc a másik 
rovására.

Ennyit irányadóul. Az egyes esetekre 
és egyénekre vonatkozólag a mondottak

fonalán könnyen meglehet a megfelelő 
következtetéseket vonni. S ilyképen ha az 
arany almát nem nyújthatjuk is feltétlenül 
ama társaság gyöngédebb nemű tagjainak, 
annyit azonban az igazság szempontjából 
ki kell nyilatkoztatnunk, hogy a kérdést 
inkább megközelítették, mint a másik fél.

H.

(2.) Sz. J .  úrnak Dergecsen. — 
K öszönjük a figyelmeztetést. K apcso la 
tából kiszakítva, csakugyan ellentmond 
az egyik idézet a másiknak. De az ellent
mondás csak látszólagos. A  46-ik oldal 
2-ik kikezdése végén, t. i. joly légkörről 
van szó, mely — péld. nagyobb vizek 
közelléte miatt — állandóan nedves és 
ez által a növényzet nedvtartalmára is 
jelentékeny befolyást gyakorol. A  vege- 
tatio ennélfogva vizenyősebbé válik. 
Tudva levő dolog pedig, hogy a húsos 
növények (melyek sok levet, .nedvet fog
lalnak magukban) könnyebben fagynak el, 
mint a kevesebb vizet tartalmazó növé
nyek. A  szőlő, paszuly, borsó és egyéb 
a fagy iránt érzékeny növények, nagy 
tavak és folyamok közelében, valamint 
nedves talajon hamarább elfagynak, mint 
száraz légkörű vagy talajú vidékeken. 
Ez a növény se jtfa laknak  ez esetben vég
bemenő erősebb injiltrátiójdban leli m a 
gyarázatát. — A 46-ik oldalon tehá t az 
állíttatik, hogy vizenyős légkörben és 
talajban a növények a bekövetkezett 
fagytól, t. i. a mérsékletnek nulla- alá csök
kenésétől többet szenvednek, mint ott, 
hol kevesebb bennök a nedvesség.

De másfelől m ikor következhetik be 
a fagy, vagyis a mérsékletnek nulla  alá 
csökkenése hamarabb ? akkor-e, m ikor a 
légkör száraz, vagy mikor nedves ? M in 
denki tudja, hogy felhős, ködös időben 
nem kell a fagytól úgy félni, mint mikor 
száraz, derült idő van. E  tény oka fő
kép abban keresendő, hogy felhős, nedves 
légkörbe nem sugározhatja ki a talaj a 
maga melegét oly könnyen, mint száraz, 
derült időben ; tehát mikor nedves a le 
vegő, a talaj nem hülhet le oly könnyen ; 
s így mérséklete bajosabban csökkenhet 
nulla  alá, mint száraz időben. S ezért 
mondtam az 5 6 -ik oldalon, hogy nedves 
légkörben a fagy nem igen fog bekö
vetkezhetni.

A  dolog tehá t így á l l : Nedves lég 
kör mellett kevesebb a valószínűség, hogy 
fagy lesz, mert a mérséklet-csökkenés 
egyik faktora — a föld meghűlése a 
kisugárzás következtében —> meg van 
gátolva működésében. De, ha a mérséklet 
alászállása mégis bekövetkezik, úgy na
gyobb kárt  tesz a vizenyős légkörben és 
talajon élő növényekben. W. L.
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