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TÁRSADALOM ES TERMÉSZETTUDOMÁNY.

Évtizedek előtt a társadalmi és természettudományok egymáshoz 
való viszonya gyakori fejtegetések tárgya volt. A  vita hellyel-közzel 
eléggé élessé vált, főleg azon oknál fogva, mivel a társadalmi tudo
mányok emezeket magukkal egyenrangúnak elismerni nem akarták. 
Mindkét részről voltak túlzók. Egyik fél azt állította, hogy az 
emberiség boldogulása kizárólag a vallásos bölcselkedés által 
mozdítható elő, míg a másik fél a czélt a természet vizsgálása útján 
mondta elérhetőnek. Amazok kizárólag az eszmék világában, emezek 
pedig az anyagi világban éltek.

A  gyakran hévvel folytatott vita még ma sem szűnt meg 
egészen, jóllehet ma már a bölcsészet is nagyon számba veszi a 
természettudományok vívmányait, és saját czéljaira nagyon jól fel
használja őket. H ogy a többek közül csak egyet említsünk, He r -  
b e r t  S p e n c e r  nem régiben megjelent tanulmánya »Pillantás a 
vallás múltjára és jövőjére** igazolja állításunkat.

A  természettudományok viszonyát a társadalmiakéhoz még 
mai nap sem méltányolják kellőleg és ez az oka, hogy időnként 
felszínre vetődik a kérdés: vájjon a természettudományok kizárólag 
gyakorlati értéküek-e, vagy e mellett a műveltség fejlesztésében 
közreműködő tényezők is?

Az idén nálunk is előtérbe lépett e kérdés a tud. egyetem új 
rektorának beiktatása alkalmával.

A  m. k. tud. egyetem ez idei rektora ugyanis hivatalba lépése
kor — régi szokás szerint — ünnepi beszédet mondott, melynek 
úgy azon helynél fogva, a hol elmondatott, mint az egyéniségnél 
fogva, ki azt rektori minőségében elmondotta, nagyobb fontosságot 
tulajdonítunk, mint a más helyeken, más ajkakról elhangzó hason- 
fajta nyilatkozatoknak.

Miután a szónok társadalmunk sarkalatos hibáit: a fényűzést,

* Budapesti Szemle 1 8 8 4 . áprilisi füzete és kivonatban Természettudományi Közi.
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3 9 4 LENGYEL BÉLA

léhaságot, becstelenséget, sikkasztást, a tisztességes munka meg 
nem becsülését, a kötelességérzet hiányát stb. elénk állította, így  
folytatja:

»Az elmúlt évtizedekben a természettudományok bámulatos 
lendületet vettek ; éles elméjü kutatók tökéletesbített eszközök, 
szabatos megfigyelések és helyes módszer segítségével behatoltak a 
természet műhelyébe s oly tényeket és igazságokat hoztak nap
fényre, minőkről a múlt századoknak sejtelmük sem volt. Az ember 
csak most ismerkedett meg igazán az anyag tulajdonságaival, a ter
mészet erőivel s ezeket csak most lett képes saját czéljaira fel
használni. Valóban meglepők a technika vívmányai s napról-napra 
új meg új alkalmazást nyernek az életben. A  természettudományok 
ezen rendkívüli fejlődésétől és a technika nagyszerű sikereitől el
kábulva, sokan az emberi kutatást és tudást egyedül az anyagi 
térre akarják szorítani, igazi tudománynak csak azt tartják, mely 
a külső természettel foglalkozik; az embert magát is csak mint 
állati szervezetet, mint a természet tárgyát vonják vizsgálódásuk 
körébe; a társadalmi, történelmi, bölcseleti tudományokat egészen 
mellőzik.«

Azután H u m b o 1 d t-ot idézve: »A természet fizikai ábrázolata 
megjelöli a határt, a hol az értelmesség országa kezdődik s honnan 
messze betekintünk egy  más világba. Megjelöli a határt, de át nem
l é p i . « ............. így  folytatja: »Ilyformán nyilatkoznak a természet-
tudományok más fölkent bajnokai is, a kik elismerik, hogy az emberi
tudás k or lá to lt ................ Ámde a természettudományok másod- és
harmadrendű művelői bölcsebbeknek vélik magukat nagy mestereik
nél : előttük nincsen semmi titok, ők mindentudók és minden
hatók .................Való létele és értéke egyedül az anyagi világnak
v a n .................Az úgynevezett eszmék csak káprázatok és szappan-
buborékok ; erkölcs, erény, becsület, nagylelkűség, szeretet, remény és 
hit, de még a hazafiasság és lovagiasság is megannyi agyrém............

Az idézettekből kettőt vonhatunk le : egyik az, hogy a szónok, 
úgy látszik, társadalmunk erkölcsi sülyedését a természettudományok 
befolyásának hajlandó tulajdonítani; a másik, hogy a természet- 
tudományokat nem tartja alkalmasaknak a magasabbb míveltség 
megszerzésében tényezőként közreműködni, hanem feladatukat csupán 
abban látja, hogy az emberiség anyagi jólétét előmozdítsák.

Nem kutatjuk, hogy társadalmunk sarkalatos hibái megvannak-e 
oly fokban, mint az a beszédben elénk állíttatik; s ha meg volnának 
is e hibák, nem kutatjuk azt sem, hogy mik a kútforrásaik: de 
nem fogadhatunk el helyesnek oly felfogást, mint ha e hibák kút- 
forrásai a természettudományok befolyásában rejlenének.
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Hasonlítsuk csak össze a középkor és a mostani kor társa
dalmát! Nem tünik-e ki az összehasonlításból, hogy a mai társada
lom sokkal jobb, mint volt az akkori? A  toleranczia, humanitás, 
nemes jellem, lovagiasság stb. ama korban távolról sem volt oly 
általános elterjedési! mint ma. Nem vitatjuk, hogy akkor is ne talál
koztak volna egyesek a társadalom kiváltságolt tagjai között, kik 
ezen erényekkel ékeskedtek, de a sokaság sem tolerancziát, sem 
humanitást stb. nem ismert. Faj- és vallásgyülölet voltak a cselek
vés rugói.

Az egyéni szabadság, a gondolatszabadság korlátozva lévén, a 
társadalom egyedüli bírája a felső hatóság volt s a közvélemény 
abban kulminált, hogy e felső hatóság előtt feltétlen meghunyászkodást 
követelt. Öly humánus intézmények mint ma, kezdve a börtönöktől 
fel a kórházakig és jótékony egyesületekig, nem v o ltak ; ellenben 
rossz emberek, a társadalomnak ingyenélő tagjai, szélhámosak és 
csalók, ha nem nagyobb számmal, de legalább is ugyanannyian 
voltak. A  társadalom tehát ma határozottan jobb, emberibb mint 
v o lt ; az emberek szelidebbek, erkölcsösebbek és munkásabbak. S ha 
e javulás okát keressük, mi abban a természettudományok fejlődésé
nek határozottan részt követelünk. E javulásnak oka általában a 
tudományok fejlődésében keresendő, de nem szabad felednünk, hogy  
a természettudományi ismeretek gyarapodása mily befolyással volt 
a bölcseleti tudományokra. A  jót cselekedni, a rosszat kerülni, 
régi időktől változatlanul fennálló tétel és a dolog természeténél 
fogva nem is változhatik meg soha. De a cselekvés módja a kor 
felfogásához képest változik, s hogy e felfogás szelidebb, humánu
sabb ma mint hajdanta, ebben nagy része van a természettudo
mányi ismeretek gyarapodásának.

G alile i-n ek  megvolt a bátorsága, hogy C o p p e r n i c u s  nagy fel
fedezését a Földnek a Nap körül való járásáról nyiltan hirdesse. Az em
beri dölyf addig a Földet tette a világ központjává, a melynek azért 
adatott a Nap, hogy jótékony sugaraival termővé tegye, s az embert
— a fölÜ urát — szolgálja. N agy volt tehát a megbotránkozás 
azon, hogy akadt olyan vakmerő, ki nem a Földet, hanem a Napot 
nyilvánította a világrendszer közepének. Reá is szabták egy nagy  
tudósra a legkeserübb büntetést, t. i. hogy a nagy igazságot, melyet 
kitartó munkával és gondolkodással felismert, nyilvánosan m eg
hazudtolja. De az igazság utat tör magának és a büszke ember 
hiúságának rovására is kénytelen volt azt elismerni. — Galilei óta 
sokat tanultunk. — K e p p l e r  Ínséges élete közepette fáradságos, 
éveken át tartó észlelések alapján fedezte fel törvényeit, melyek 
nyomán N e w t o n  a nehézkedés törvényét imerte fel. Keppler és

*5  7 s *
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Newton felfedezései, valamint más hasonlóak bölcseleti tekintetben is 
igen messzehatók voltak, mert kitűnt, hogy a természet működésé
ben nincs véletlen, hanem törvények uralkodnak, melyekről bebizo- 
nyúlt, hogy kérlelhetetlenül szigorúak és kivételt nem tűrnek.

L a v o i s i e r  mérleggel kezében bebizonyította, hogy az 
anyag elpusztíthatatlan s ennélfogva a testek a legkülönfélébb át
alakulásokon mehetnek keresztül a nélkül, hogy a világegyetemre 
nézve anyaguk legcsekélyebb része elveszne. R ó b e r t  M a y e r ,  
J o u l e ,  H e l m h o l t z  és C l a u s i u s  ugyanezt bizonyították be az 
energiára nézve s így  kitűnt, hogy mindazon változások, melyeket 
észlelhetünk, munkának az eredményei. A  meleg munkát végez, 
midőn a fának rügyeit kicsalja, a fény, midőn a fotográfus készü
lékében képmásunkat rajzolja; a villám, midőn zúz, rombol és ha
talmas dördüléssel megreszketteti a levegőt.

Ezen és ehhez hasonló számos nagy felfedezésből mai napság 
már megtanultuk, hogy a természet munkát végez minden esetben, 
midőn valamit létre hoz s munkáját szigorú pontossággal végzi, 
mert oly törvények uralkodnak felette, melyek kérlelhetetlenül meg
követelik minden tényező pontos közreműködését. Itt nincs kivétel, 
nincs protekczió; lehetetlen az előszabott kötelesség teljesítése 
alól kibújni és ezen örök törvényeknek épen úgy alá van vetve 
az ember is, mint a természetben élő minden más lény és e tör
vények ellen nem vétkezhetik a nélkül, hogy a súlyos büntetés el 
ne érné.

K i r c h h o f f  és B u n s e n  nagyszerű felfedezése által meg
tudtuk, hogy egész világrendszerünk ugyanazon anyagból van alkotva; 
hogy az éltető Nap és az ő hűséges bolygói egy test és egy vérből 
vannak; hogy bolygótársaink egynémelyikén (a Marson) hasonló 
természeti viszonyok uralkodnak és hogy más világrendszerek is a 
naprendszerrel azonos anyagból alkotvák.

E nagy felfedezés által ismét mélyebb bepillantást nyertünk a 
természetbe s fontos bizonyítékokat arra nézve, hogy a világrend- 
szerben bizonyos egységesség mutatkozik.

Ily igazságok felfedezése a dolgoknak egészen más felfogására 
juttat bennünket. Az, a ki ezen igazságokat ismeri, nem zárkózhatik 
el nagyszerüségök előtt s kell, hogy tisztelettel említse azon tudo
mányos búvárkodási módot, mellyel ilyen igazságokat lehetett fel
ismerni. Ha az igazság megismerése az emberre általában nemesítő- 
leg  hat, úgy a természettudományoktól felderített igazságoknak is el 
kell ismernünk e hatását, kivált ha megfontoljuk, hogy a természet, 
mely soha félre nem vezet, mely mindig őszinte, az emberi ész munká
jának ezen eredményeit következményeiben is helyesekül igazolta.
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A  természet tanulmányozása tehát legalább is oly mértékben 
segíti elő az ember mívelödését mint a bölcseleti tudományoké, 
melyek magukban véve — bármily bámulatra méltók is némely 
eredményei — a mai polgárosodásnak többé nem egyedüli alapkövei.

Az ember nem zárkózhatik el a természet elől, s ha az abban 
való búvárkodásból azt tanulja, hogy ez folyton munkálkodik, sem
mit munka nélkül létre nem h o z ; hogy törvényei szentek, kérlelhe
tetlen szigorúak és kivételt nem tűrnek; hogy a természetben nincs 
hazugság, csak igazság: úgy mindez bizonyára alkalmas arra, hogy az 
ember jellemét, erkölcsét nemesítse, szellemét, felfogását emelkedet
tebbé tegye. Az embernek reá kell jönni azon tudatra, hogy terem- 
tetésének más czélja van, mint csupán az, hogy magát minden 
tekintetben kiváltságokkal felruházottnak tekintse. S ha e felfogást 
alkalmazza a társadalomra, akkor annak bizonyára egyik leghasz
nosabb tagja leend s mint ilyen fogja ismerni kötelességeit és azok
nak pontos teljesítését.

Nem helyeselhetünk tehát olyan eszmemenetet, mely a társada
lom hibáit a természettudományok fejlődéséből és örvendetes hala
dásából akarja származtatni. A társadalom jobb ma mint volt az
előtt s e javulást — ismételten kifejezzük — a természettudományok 
haladásának is tulajdonítjuk, azon nagy vívmányoknak, melyek 
csakis jótékony befolyást gyakorolhatnak az emberi felfogásra.

A  természettudományoknak is, ép úgy mint más tudományoknak 
az a végczélja, hogy az igazságot keresse és így  e tudományok is 
azon az oltáron kivánnak áldozni, mely az igaz, jó és szépnek van 
emelve, s hogy ezt még mai napság is sokan kétségbe vonják, 
annak tulajdonítjuk, hogy még mindig sokan vannak, a kik a ter
mészettudományok czélját kizárólag abban látják, hogy életüket 
lehetőleg hosszúvá és kényelmessé tegye. Dicsőítik e tudományokat 
addig, míg a vasútra, telegráfra, elektromos világításra s egyéb  
hasznosítható találmányra gondolnak, de állást foglalnak ellenük, 
mihelyt e tudományok a mívelődési eszközök között az őket meg
illető helyet és tiszteletet követelik. Ez azonban nem aggaszt ben
nünket, mert a természettudományok ma már oly polczot foglalnak 
el, hogy azok, kik őket megtámadják és kizárólag az ipar szolgáivá 
akarják degradálni, arról tesznek tanúságot, hogy e tudományok törté
netébe, vívmányaiba és igazságaiba nincs eléggé mély bepillantásuk.

H ogy a természettudományi felfedezések a bölcseletre nem 
maradhattak hatás nélkül, az nagyon természetes, valamint az is, 
hogy akadtak bölcselkedők, kik a felfedezéseket kizsákmányolandók, 
felelevenítették a materialistikus irányt, mely már a görögöknél is 
megvolt.
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Nem akarjuk vitatni a materializmus jogosúltságát vagy  
jogosulatlanságát, csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy ez a 
bölcseleti rendszer nem azonosítható a természettudományokkal s 
nem szabad e tudományoknak bünéül betudni azt, hogy ily bölcse
leti irány is fejlődött. Bizonyára senkinek sem jut eszébe a keresz
tény vallást és erkölcsöt kevésbbé szépnek és magasztosnak találni 
azért, mert volt torzszülöttje is, a szent inquisitio. Nézetünk szerint 
analóg a viszony a természettudományok és materializmus közt s 
az, ki a materializmust elítéli, nagyon téved, ha ennek kapcsán a 
természettudományokat is elítélhetni véli.

Műveljük tehát ezentúl is a természettudományokat, mert ezek, 
ép úgy mint a többi tudományok, az igazságot keresik. Ne tegyük  
le kezünkből a messzelátó csövet, a mérleget, a bonczoló kést vagy  
mikroskópot, hanem vizsgáljuk tovább is — hogy a szónok alkal
mazta hasonlattal éljek — ama zongora szerkezetét, melyen játszani 
nem tudunk és soha sem is tanulunk meg; vizsgáljuk azt ezentúl 
is, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy az, ki bepillanthat 
szerkezetébe, gyarlóságának tudatával, de őszinte és határtalan 
csudálattal közelít ama fenséges mesterhez, ki e hangszeren oly 
csudálatos szép harmóniát tud létesíteni; harmóniát, mely az avatat
lanokat szeretet és csudálat helyett ösztönszerü, babonás félelemmel 
tölti el. Lengyel Béla.

A BÁCSKAI MOCSARAKRÓL.

Három évvel ezelőtt egy értekezésben megkísértettem Bács- 
Bodrog vármegye egy részének geológiai viszonyait leírni.* Bács
kának főképen északi fele képezte akkor vizsgálódásom tárgyát 
s északnyugoti részére nézve megállapíthattam szódás térszínét 
(terrenum). Kérdés, vájjon efféle terület előfordul-e máshol is 
Bácskában, különösen pedig kiterjed-e az az alsó Bácskára is? Ezt 
a kérdést akkor rhég felelet nélkül voltam kénytelen hagyni. Eleinte 
hajlandó voltam azt tartani, hogy alsó Bácska nem tartozik a ma
gyar szódavidékhez.

Ez idő óta alkalmam volt Bácskának talajviszonyait külön
böző más részeiben is megfigyelni és megvizsgálni. Az itt látott és 
megvizsgált dolgok egyrészt megerősítik első értekezésemben kifeje
zett több nézetemet, másrészt pedig némelyiket közelebbi áttanul
mányozás után alaptalannak bizonyítják. Mindazonáltal meggyőződ-

* L. Természettudományi Közlöny 171. füzetében »A Zombor vidéki mocsarakról*.
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hettem, hogy a bácskai mocsarak olyan fontos bizonyítékoknak 
tekintendők, melyek nemcsak Bácskának, de az egész Magyar 
Alföldnek geológiai múltját megvilágítják.

A  Duna és Tisza közötti területnek Pest és Bács megyében 
levő része lejtős sík, mely északtól délnek fokozatosan esik. E 
sík Bácskába való belépésénél — Jankovácz és Kis-Szállásnál — 
140 m.-nyire van az Adriai-tenger szine fölött; hellyel-közzel 
még magasabban is. A  megye déli határán, a Duna mentén, a közép
magasság körülbelül 80 m. (Újvidék); több helyen még ennél is 
alacsonyabb. Minthogy Bácskának észak-déli irányban való kiterje
dése egy geográfiái szélességi foknál csak valamivel több, úgy  
kerekszámban 120,000 méternyi távolságra 60 méternyi vagy 1 kilo
méter távolságra 1/2 méternyi esés jut, azaz minden egyes kilo
méternyi út, mit északról délnek teszünk a bácskai síkon, fél méter
rel sülyed lejebb. Nem egészen helyes tehát, ha Bácskának talaját 
tökéletes síknak tekintjük. Mélykút, mely Bácskában a legm aga
sabb hely, 141 méternyire fekszik az Adriai-tenger fölött, ellenben 
Vilovo, a legalacsonyabb bácskai helység, csak 77 méternyire. Itt 
azonnal 64 méternyi különbséget kapunk. Bácska területe akkor 
sem mutatkozik tökéletes síknak, ha nyugot-keleti irányban vizs
gáljuk. Felső Bácskának  (a Ferencz-csatornától északra) itt más 
alakulata van mint alsó Bácskának. Felső Bácska a m egye közepén 
emelkedett, annyira, hogy ott gerinczet képez, mely mindkét felől 
(a Duna és Tisza felé) sülyed. A  Duna felőli része általában ma
gasabb és ez oldalon meredekebben sülyed, a Tisza felé való sülye- 
dése ellenben fokozatosabb. A  Tiszavidék mintegy tíz és több mé
terrel fekszik alacsonyabban a megfelelő Dunavidéknél.

Alsó Bácskában (a Ferencz-csatornától délre) már nagyobb  
egyformaság mutatkozik. Itt a talaj lassan és egyenletesen sülyed 
ar nyugoti Dunától keletnek a Tiszáig, és közepe táján semmiféle 
talajemelkedés sem szakítja meg. Bácska keleti része általában ala
csonyabban fekszik nyugoti részénél; legalacsonyabban fekszik 
benne a volt Csajkás kerület.

De épen itt, a volt Csajkás kerületben tűnik fel szemeink előtt 
egy igen érdekes geológiai képződmény, mely szárazföldünkön 
messze vidéken egyedülinek tekinthető. Ez a Titeli hegy, a mely 
aránylag kis területen fensík alakban emelkedik ki Titel, a Tisza 
folyó, Mosorin, Vilovo és Lók helységek között. E fensík felszíne 
legmagasabb a tiszai részen, hol magassága 130 m. (Titel helység  
magassága 84 m.) és Mosorin és Vilovo felé hullámosán sü lyed; a 
szélső nyugoti partján van Knityevacz 113 m. magasságban.

Felső Bácska közepe táján előforduló emelkedés északnak
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tovább tart egész a Kárpátokig, oldalain pedig kisebb vagy nagyobb 
lapályok terjeszkednek, melyekben a Duna és Tisza foly. E 
terület hosszában mindkét folyónak iránya majdnem egyközü. A  
köztük levő területen számtalan nagyobb és kisebb mocsár van, 
melyek közül egynémely valóságos tónak mutatkozik. Különö
sen sok mocsár van Bácskától közetlen északra. Tele van velők 
rakva Szeged, Majsa és Halas vidéke. Közülök sok mocsárnak 
szóda kivirágozásáról már S z a b ó  J ó z s e f  is írt* és bebizonyította, 
hogy a magyar szódavidékhez tartoznak. Bácska legészakibb részén, 
a Jankovácz környékén levő mocsarak a majsai és halasi mocsarak 
lánczolatának a folytatásai. E mocsarakra nézve S z a b ó  J. megjegyzi, 
hogy a Duna vagy Tisza felé való lefolyásukat sehol sem lehet 
észrevenni.

A  bácskai mocsarak legnagyobb mennyiségben Zombor 
környékén vannak. Említett értekezésem ezeknek volt szánva. 
Ugyanabban kimutattam volt, hogy ezek a mocsarak is a magyar 
szódavidékhez tartoznak. E mocsarak nagyobb részének a Kígyós- 
Mosztongán át látható lefolyásuk van a Dunába.

A  magyar szódavidékhez tartoznak a Szabadka környéki 
mocsarak is, melyek közül legismeretesebb az úgynevezett Palicsi-tó. 
A  szabadkai mocsaraknak lefolyását egy irányban sem vehetni észre.

Felső Bácskának Tisza vidékén levő mocsarai nagyobbrészt 
közetlenül a Tiszával vannak összekötve; e miatt ott alkalmatlanab
bak a viszonyok a szóda gyűjtésére.

Alsó Bácska nyugoti részén levő nagyszámú apró mocsár sem 
alkalmas a szóda gyűjtésére, mivel ritkán vannak hosszabb időn át 
elszigetelve, és mivel mesterséges csatornák útján, de különben is 
folytonosan lefolynak.

Máskép áll a dolog alsó Bácska keleti részén. Itt különösen 
a volt Csajkás kerületben ismét sok és nagy mocsár van. 
Legnagyobbjaik Gyurgyevo, Kovily-Szt.-Iván és Mosorin közti 
területen vannak. Az első két község között találjuk az Orolia 
nagy mocsarat, melyet egy völgy, Gyurgyevótól keletre, a Dévény- 
mocsárral köt össze. Mindkét mocsár vize tele van szódával, ezért 
körülöttük kivirágzás is történik. Ez okból tartozik a volt Csajkás 
kerület is a magyar szódavidékhez. Rendes körülmények között e 
mocsaraknak nincsen lefolyásuk, de ha a Tisza megárad, akkor a 
Dévény is megtelik vízzel. A  Zsablya körüli mocsarak még szoro
sabb összeköttetésben vannak a Tiszával, ép úgy a Csúrogtól délre 
a Tisza közetlen közelében fekvők.

* »Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn« a »Jahrbuch dér k. k. 

geolog. ReichsanstalU. 1850. I. évf. 2. sz. 331. 1.
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Egész Bácskában csak felső felének a közepe — mely Telecska 
néven Szabadkától délnek a Ferencz-csatornáig terjed — az egye
düli terület, mely mocsaraktól ment. A  Telecska, mint azt a »Zom- 
bor vidéki mocsarak« czímű értekezésben fölemlítettem, az őt kör
nyező szomszédos és mocsarakkal födött talajnál újabb geológiai 
képződmény. Itt azelőtt az eredeti talaj is mocsaras volt, mint 
Bácskának a többi részén, de se későbbi lösz-lerakodások betöltötték 
e talajt mocsaraival együtt és ez által Bácska ezen részének egé
szen más alakot adtak.

Az ezen mocsarakban levő víz a légköri csapadékokból szárma
zik. Midőn az eső a földre esik (vagy a hó elolvad), akkor egy  
része a felszínről a talaj belsejébe szivárog kisebb vagy nagyobb  
mélységre és ezt a föld úgy tartja magában mint a szivacs. Ez az 
úgynevezett talajvíz. Majdnem valamennyi kút innen kapja vizét. Az  
eső másik része a felszínen marad és magasabb helyeiről alacso
nyabbakra foly. íg y  képez az eső magának érmedreket, melyeken 
át a patakokba és folyókba jut.

Mennyi víz szivárog be a földbe és mennyi marad a felszínen, 
rajta tovább folyva, az főképen a talaj fölszinének fizikai tulajdon
ságaitól függ. Ha a talaj a vizet át nem bocsátja, akkor a víz 
beszivárgása meg van akadályozva és legnagyobb része a felszínen 
marad. Azon a vidékeken, hol a fölszin lejtője szabályos, a víz 
hosszabb vagy rövidebb idő alatt érmedrek útján, melyeket maga 
váj ki magának, a patakokba és folyókba és azután a tengerbe 
foly. De a hol a talaj fölszine teknőalakú és rajta hellyel-közzel 
medenezék vannak, ott az említett érmedrek némelyike a vizet 
ezekbe a mélyedésekbe vezeti, melyekből nem képes útját a föl- 
szinen tovább folytatni, s ha e medenezék talaján át nem hatolhat, 
a föld belsejébe se szivárog be, hanem megmarad állandóan mint 
mocsár.

Annak feltétele tehát, hogy valamely vidéken mocsár képződ
hessék, az, hogy van-e ott oly medencze, melynek a talaja a vizet 
át nem bocsátja. Valamennyi talajnem között az agyagnak van 
meg e tulajdonsága legnagyobb fokban. Az agyag Bácskában 
nagy mennyiségben fordul e lő ; ez itt a legközönségesebb szántó
föld. Épen így tele van Bácska fölszinéilek nagyobb része meden- 
czékkel is, ennélfogva minden körülmény kedvez a mocsarak kép
ződésének. A  Telecskán, mely löszből áll, mely a vizet magán 
könnyen átbocsátja, mocsarak nem lehetnek. Hasonlókép nincsenek 
mocsarak a homokon sem, mely északi Bácskában tetemes kiterje
désben fordul elő, különösen Szabadka környékén, azonkívül Jan- 
kovácztól északra és Bajától délre.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887.
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Nyilvánvaló, hogy a mocsarak nagysága és állandósága a 
medenezék nagyságától és aránylagos m élységétől függ. Minél 
mélyebb a medencze, annál kevésbbé vannak a mocsarak kitéve 
az elpárolgás útján való kiszáradásnak. S valóban Bácskában 
mindazon mocsarak, melyek a legnagyobb hőségben is megmarad
nak, az aránylag mély medenezékben fekszenek. Bácskában a leg
nagyobb mocsár a Palicsi-tó. Ez Szabadkától keletre egy nagy és 
mély medenezében fekszik, mely 10 s több méternél is mélyebb 
fekvésű a városnál. Szabadka magassága az Adria fölött 114 m. ; 
északnyugoti és délnyugoti környéke még m agasabb; a Palicsi-tó 
északi partjának magassága csak 102 m.

Hol a mocsarakban vagy közvetetlen környékökön nevezete
sebb a vegetáczió, ott ezen mocsaraknak agyagos medenezéjét 
eredetileg vastagabb vagy  vékonyabb lápos réteg fedte. Zombor 
tájékán több ilyen mocsár fordul elő. Fekete sár van a dévényi 
mocsárban is, a volt Csajkás kerületben.

A mocsarak nagy mennyisége, melyek a légköri csapadék 
vizét megtartják, az oka, hogy Bácskában egyetlenegy folyóvíz 
sincsen, melyet folyónak lehetne nevezni a szó teljes értelmében. 
És az a kevés meglevő levezető patak is, lassú folyásával és széles 
medrével úgy tűnik fel az ember előtt, mint valami mocsár, a hogy  
azt a nép közönségesen nevezi is. Hacsak kissé nagyobb is a szárazság, 
ezek a patakok számtalan kisebb-nagyobb mocsarakká szakadnak szét, 
melyek között a kiszáradt érmedrek fekszenek. Csakis nagy esőzések 
idején árad meg ez érmedrekben ismét a víz, összeköti a mocsarak 
megszakadt lánczolatát és egy időre megint folyó víz van előttünk.

Nyugoti Bácskának érmedrei le vannak írva a »Zombor vidéki 
mocsarakról* írt értekezésemben. Azok északról délnek terjednek, 
egymással összejönnek és a Kígyós-Mosztonga folyókát képezik, 
mely Bukin alatt szakad a Dunába. A  Zombor vidéki mocsarak 
e folyóka által a Dunával vannak összekötve. A  Kigyós-Mosztonga 
a leghosszabb folyó Bácskában.

Északkeleti Bácskában van a Körös patak. Ez egy darabig 
Bács megyének északi határátképezi és Adorján mellett a Tiszába foly.

A  Zenta és Ada közti érmedrek ép úgy képeznek időszaki 
folyót, mely Budzsák  név alatt Adánál a Tiszába ömlik.

Alsó Bácskában is a Tiszába foly a legnevezetesebb vízlevezető. 
Útját majdnem egészen a nyugoti részen kezdi és a Tiszának tart 
különböző nevek alatt, hogy végre mint Jegriska bara, illetve 
Zsablyik  a Tiszába folyjék. Ennélfogva az alsó Bácska fölszinén 
levő vizek — kivéve az aránylag kis nyugoti részen levőket — a 
Tisza vidékéhez tartoznak.
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Hátra van még megvizsgálnunk, hogy hova lesz a víz a Te- 
lecska felületéről. A  Telecska talaja lösz. Valamint nem alkalmas a 
lösz mocsarak képződésére, átbocsátó képessége miatt ép úgy arra 
sem alkalmas, hogy folyóvíznek képezze a medrét. Ennélfogva a 
víz hosszú századokon át mindenfelé mély völgyeket vájt a Telecska  
felületén, melyek hellyel-közzel hegyvidéki alakot kölcsönöznek neki. 
E tekintetben különösen Pacsér helység említendő fel, hol az ember 
szinte kisértetbe jön és azt kérdezi magától, vájjon a sík Bácskában 
vagy valamely hegyi vidéken van-e ? Eme völgyek mindnyájan dél
felé nyilnak és az eredeti agyagtalajig sülyednek; azért gyűlhetnek 
e völgyekben mocsarak is össze, mint az Topolya és különösen 
Bajsa vidékén látható, hol a völgyek abszolút magassága csak 92 m., 
míg a legközelebbi dombok átlagos magassága 110 m. körül van. E 
mocsarak eme vidék azon eredeti mocsaras jellemét tárják fel, mely* 
lyel az, mielőtt még lösz fedte volna, bírt, s miként az jelenleg 
Bácska többi részében van.

A Telecskán a legnagyobb és legnevezetesebb völgy a K rivaja . 
Kezdetét Szabadkától délnyugotra egész Vámtelek pusztáig lehet 
kisérni. Délnek ereszkedve Topolya községig kisebb-nagyobb völ
gyet vesz fel minden oldalról, de különösen nyugotról egy  nagy  
völgyet, mely Bajmok felöljön. Topolyától fogva a Krivaja nyugotra, 
Bajsának fordúl, hol a Roglaticzai pusztáról jövő N yárt völggyel és a 
na,gy.jPacse'r-moroviczt völggyel találkozik. Bajsától kezdve az iránya 
délkeleti, Hegyesnek tartva. Eme község fölött a Mély-volggyel jön 
össze, mely a roglaticzai puszta nyugoti részéből indúl ki és melybe 
déli oldalról több kisebb völgy nyílik. Hegyestől továbbá délre 
Szeghegy és Feketehegy felé tart, hogy innen azután mint látható 
patak Szt.-Tamásig ereszkedjék, hol nyugotra fordúl és Turia község  
fölött (83 m. magasságban) — széles mocsárba szétömölve — a 
Ferencz-csatornába szakad. Ez a szétágazó völgy a Teíecskát az 
eredeti talajig kimosta, melyen a Krivajának a medre van. Hol az 
eredeti talajnak ilyen födetlen helyei mutatkoznak, ott keletkeznek 
mocsarak, mint azt már Bajsára és Topolyára nézve említettük.

A  Telecskának második nagy völgye a Csantavéri völgy. Ez a 
sebesicsi pusztánál Szabadkától nyugotra kezdődik és a Csík patak 
medrét képezi, mely Petrovoszelonál mint mocsár a Tiszába ömlik.

N agy azon völgyek száma, melyek a Telecskának a délnyugoti 
oldalán nyílnak. A  gerinczen keletnek menve az első nagy vö lggyel 
Nemes-Militicsnél találkozunk és ennél még nagyobbal Kernyaja 
falúnál. Más nagyobb völgyek Szivacz előtt nyílnak, Cservenka 
mellett, Kulánál, Verbásznak egyik s másik felén. Még jobban keletre 
következik a Krivaja és Csík völgye, melyeket már említettünk.

2 6 *
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A Telecskának összes vize, mely útját ezeken a völgyeken át veszi, 
a csatorna közvetítésével és részben közvetetlenül a Tiszába foly le. 
Ha a sík Bácskát tekintjük a Telecskával együtt, úgy a víz Bácska 
területének jó két harmadrészéről a Tiszába és csak egy harmad
részéből foly a Dunába. Ugyanezen arány áll a talajvízre nézve i s ; 
nagyobbrészt az is a Tiszába foly.

Ha a bácskai mocsarak már nagy számukkal figyelmet kelte
nek, annál fontosabbak azok chemiai összetételüknél fogva. Már a 
»Zombor vidéki mocsarakról« írt értekezésemben felemlítettem, hogy  
azok szódát (nátriumkarbonát), kősót (nátriumchlorid) és glaubersót 
(nátriumszulfát) tartalmaznak. Az első két alkatrész a legfontosabb 
és minden bácskai mocsárban előfordul, magától értetődvén, hogy  
igen egyenlőtlen m ennyiségben; a nátriumszulfát némely mocsárban 
csak igen csekély mennyiségben jön elő.

A  mocsárvíz szódatartalmát azonnal elárulja a vörös lakmusz- 
papiros, mely e vízben erősen megkékül. Pirogalluszsav hozzáadása 
alkalmával a víz barna színt ölt, mely fokozatosan majdnem feke
tévé válik. E tüneménynek az az ok^, hogy a pirogalluszsav alka- 
likus oldata mohón nyel el a levegőből oxigént. Ez okból ez a 
különben igen kényelmes kémlőszer nem alkalmas arra, hogy a 
salétromsavnak ezen vizekben való esetleges előfordulását kimutassa.

A bácskai mocsarak minőleges összetétele állandó, de mennyi
leges összetételűk igen is tág határok között változik. Változtat 
ezen az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és mélysége, 
továbbá az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más 
mocsarak kiöntéseinek. A  hol ennyi körülmény működik közre, ott 
nem lehet szó állandó mennyileges összetételről.

A  mocsárviz töménységét minden eső csökkenti és viszont 
minél tovább tart a szárazság, annál töményebbé vá lik ; minél 
nagyobb valamely mocsár, annál kisebb mértékben változik mennyi
leges összetétele, minél nagyobb ugyanis a víznek eredeti mennyi
sége, annál kisebb mértékben van rá hatással az elpárolgás és új 
víznek a hozzáfolyása. Ha a mocsarak felszinökhöz viszonyítva 
tetemesen mélyek is, összetételök még szükebb határok között vál
tozik, mert a párolgás útján való veszteség aránylag csekély.

Az elszigetelt mocsarak mennyileges összetétele állandóbb mint 
azoké, melyek esős idő alkalmával más szomszédos mocsarakkal 
egybefolynak, vagy melyeket talán bizonyos folyóvíz elönt. Az 
ilyen mocsarak töménysége rendesen csekély és a bácskai mocsa
rakat jellemző alkatrészek csak kis mértékben vannak meg bennök.

Ezen körülményeket tekintetbe kell venni az alább felhozott s 
elemzés útján talált számok vizsgálásánál. Ezek az adatok az Iva-
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nacska, Dévény, Zsablya melletti Kopovo és Belilo mocsarak azon 
időbeli vízállására érvényesek, a minő az 1885. év őszén volt. A  
Halastót illetőleg az 1886-ik évi tavaszra vonatkoznak ez adatok, a 
Fehér-tót és a Nemes-Militics melletti fürdőt illetőleg nyárra, és 
.végre a Kerek-tót illetőleg őszre.

Mindezen mocsarakban a nátrium-karbonát (szóda m intNa2C0 3) 
találtatott fő jellemző alkatrésznek. A  Belile-mocsár oly csekély 
mértékben volt alkalikus, hogy ezen alkatrészének a meghatározá
sától elállottam. A  szódát normális kénsavval való titrálás által 
határoztam meg és azon álláspontra helyezkedtem, hogy a meg
vizsgált víz alkalikus tartalma egyedül a benne feloldott szódától 
származik, a mi szigorúan véve nem helyes. A  talált számoknak 
tehát csak közelítő értékök van, de a melyek ez értekezés czéljára 
tökéletesen elegendők.

A  nátriumchloridot (kősót) ezüstnitráttal való titrálással hatá
roztam meg.

A mocsarak nagyobb részének fajsúlyát piknométer segélyé
vel határoztam meg 15*5 °C. hőmérséklet m ellett; valamennyire nézve 
meghatároztam még a párlási maradékot.

A  Palicsi-tó vizét még 1856-ban M o l n á r  J á n o s ,  volt buda
pesti gyógyszerész elemezte. Az erre vonatkozó számokat ebből az 
elemzésből vettem át. Jobb áttekintés végett felvettem a táblázatba 
azokat a számokat is, melyek aMelencze melletti Ruszanda-mocsárra 
és a Halas melletti Halas-tóra vonatkoznak. Az előbbit 1866-ban 
Dr. S c h n e i d e r  F e r e n c z ,  akkoriban tanár a Josephinumban, 
elemezte.

j Fajsűlya 'Egy liter vízben van gr.-okban

A mocsár neve és fekvése j I5'5° C. nátfium- nátrium- párlási
mellett karbonát chlorid maradék

Palicsi-tó Szabadka mellett .........................
1
! I •0064 3-1209 I ’2408 5-237

Zombori Ivanacska-mocsár . . . .................. 1•0065 3 ‘4476 ° ' 9536 6*52
» Fehér-mocsár ____ _____ _____ 1•0020 2 ’ I746 0-3978 2* 84

Nemes-Militicsi új fürdő .................. ............. I 0021 — 0-3978 2 ‘Ó2
Bajsai Kerektó......... . ...................................... I *0050 I •6 9 6 O 0-7546 3'76
Gyurgyevoi Dévény . . .  ................................ I •OOÓO 3 6598 1-3572 6-38
Zsablyai Kopovo . . .  ......................... I ‘OOO9 0 5 0 3 9 0-3276 I 3 6

» Belilo ................ ...  ......................... — — 0 *I98Q I 02
Melenczei Ruszanda . . .  . . .  ......................... ! — i 1 9 7 6 1 -893’ 6' 276
Halasi Halastó................ ......................... •___ '• — ' 0 '9282 0 1 8 9 5 1 1 4

• A  mint ezen táblázatból látszik a Palicsi-tó, az Ivanacska- 
mocsár és a Dévény vize szépen megegyeznek mennyileges össze- 
tételökben, habár egymástól messze és a Bácskának különböző
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vidékein vannak is. A  többi mocsár töménység tekintetében mind 
ezek mögött marad.

Annak példájáúl, hogy a különben eléggé elszigetelt mocsarak 
összetétele is mily nagy mértékben változik, felhozom, hogy az 
Ivanacska-mocsárnak 1882. év nyarán fajsúlya 1*004 vo lt és 1 liter
ben a párlási maradék csak 3'333 grammot tett. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a következő 3 év aránylag igen száraz volt. 
Dr. M a k s z i m o v i t s  G y ö r g y ,  volt Zombor városi főorvos,
5—6 éven át jegyezte Zomborban a meteorológiai állapotokat. Az 
ő adatai szerint Zomborra nézve a légköri csapadékokra vonatkozó 
évi középszám 928*5 mm. Zomborban 1884. évtől kezdve a meteorológiai 
észleleteket Dr. W o h l r a t h  J ó z s e f  cs. és kir. ezredorvos folytatja. 
W o h l r a t h  megfigyelései szerint Zomborban az 1884. évben 
513*5 mm.-t, 1885-ben csak 485. mm.-t tett a légköri csapadékok 
.magassága. Ily nagy különbség nem lelheti magyarázatát vizsgálati 
hibában; hanem e számok azt mutatják, hogy általában mily 
nagyon ingadozik a Magyar Álföldön a légköri csapadékok magas
sága és ezzel egyközesen más klimatikus körülmények.

A Melencze melletti Ruszanda-mocsár is az erősebb tömény- 
ségüek közé tartozik. Ennek elemzése arra utal, hogy a magyar 
szódavidék a Bánságba is kiterjed. De a Ruszandában sokkal 
kevesebb a szóda; ellenben több benne a kősó mint a hasonló 
töménységű bácskai mocsarakban.

Első értekezésem folyamán még a nátriumszulfátot is fel
említettem mint a bácskai mocsaraknak jellemző alkatrészét. Molnár 
elemzése szerint ez a só nem fordúl elő a palicsi vízben. Ő ebben a 
vízben általában igen csekély kénsavat, csak 0*051 grammot talált 
egy literben. Összehasonlítás végett legyen szabad azon számokat 
felhoznom, a melyeket az Ivanacska bara és Dévényre magam talál
tam és a melyeket S c h n e i d e r  tanár a Ruszandára vonatkozólag 
közölt. A  többi mocsárban a kénsavnak csak jelentéktelen nyomai 
vannak; csak a Bajsa melletti Kerek-tóban van nevezetesebb meny- 
n y iség ; sajnálatomra azonban a magammal hozott víz nem volt 
elegendő a kénsav mennyileges meghatározásához.

I liter vízben van kénsav

a Palicsi-tóban . . . 0*051 gramm 
az Ivanacska-barában 0.789 » 
a Dévényben . . . 0127 » 
a Ruszandában . . 1*133 »

Ez utolsó szám alapján S c h n e i d e r  tanár kiszámította, hogy
1 liter vízben a Ruszandában i*88o gramm nátriumszulfát és 0*160 
gramm káliumszulfát v a n ; tehát nátriumszulfát közel majdnem
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annyi volna a Ruszandában, a mennyi szóda és a mennyi kősó. 
Az alkalikus mocsarak ezen harmadik alkatrészét illetőleg vala
mennyi bácskai mocsár messze marad a Ruszanda mögött. Bácská
ban legtöbb nátriumszulfát az Ivanacska-barában van, a Dévényben 
valamint a Palicsban igen kevés.

A  mellék-alkatrészek közül M o l n á r  a palicsi vízben még 
magnéziumkarbonátot, lithiumkarbonátot, ferrobikarbonátot, kálium
karbonátot, calciumkarbonátot, aluminiumfoszfátot és silicium- 
dioxidot is talált. A  három említett jellemző alkatrész mellett ezen 
mellékalkatrészek aránylag csekély mennyiségben fordúlnak elő.

M o l n á r  elemzése szerint egy liter palicsi vízben 0*1823 gramm 
ferrobikarbonát fordúlna elő. Ez több vasat tartalmazna, mint maga 
a búziási víz (0*120 gramm), mely mint vastartalmú fürdő ismeretes. 
Nehéz volna megfejteni, hogy honnan jő ily mennyiségű vas a 
palicsi vízbe. Nincs benne kétség, hogy ez a vas nem származhatik 
semmiféle földalatti forrásból, hanem hogy az magán a felületen 
a mocsár teknőjének sarában képződik. Minden sáros mocsárban 
egész sora képződik az organikus savaknak állati és növényi mara
dékok rothadása alkalmával, melyek a szénsavval egyetemben old
ható ferro-sót képeznek, mely ferrihidrattá oxidálódván, mint ilyen 
lecsapódik. És hogy ez a vas a vízben oldva maradjon, szükséges 
volna, hogy benne szénsav is legyen, a mi azonban sem a Palicsi- 
tóban, sem akármelyik bácskai mocsárban nem fordúl elő.

Én az Ivanacska-bara vízében a vasnak nyomát csak minő
ségileg voltam képes fölfedezni és ezt is csak addig, míg a víz 
friss v o lt ; néhány napi állás után már ez sem volt lehetséges. 
S c h n e i d e r  tanár is csak a Ruszanda sarában említi a vasnak 
nevezetesebb m ennyiségét; a vizében csak nyomait találta. Ép így  
előfordúl és mindig kimutatható a vas az Ivanacska és Dévény  
mocsarak sarában is.

A  bácskai mocsarakat a fürdők alapításával kapcsolatban 
először T o g n i o  L a j o s  említi »Néhány szó Magyarhon ásvány
vizeiről (Pesten 1843.)« czímü könyvében; különösen megnevezi a 
Palicsi-tavat, de nem hiszi, hogy az valamikor mint rendes fürdő 
használtassék. Ezt azonban az idő szerencsésen megczáfolta. Múlt 
év óta Nemes-Militicsen is van fürdő.

Petrovits Döme.
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AZ 1883—4-IK ÉVI ESTHAJNALI TÜNEMÉNYRŐL.

Az a gyönyörű égi tünemény, mely 
szokatlan fokú esti és hajnali pír alakjá
ban, az 1883-ik év őszén és a következő 
évben, majd két éven át, naponként bá
mulatra ragadta az egész emberiséget: 
sok feltevésre és állítólagos magyará
zatra adott okot s csak lassanként göm- 
bölyödött ki a tünemény valódi meg
magyarázása.*

Hogy a felmerült eszmék, feltevések 
teljes értékök szerint méltányolhatók 
legyenek: az amerikai rochesteri »War
ner Observatory« 1885-ben pályázatot 
hirdetett a tünemény kritikai magyará
zatának megírására.

Összesen 36 pályamunka érkezett 
be a világ majdnem valamennyi részé
ből. A pályázók közt volt B r a u n  K á 
r o l y  Jézus-társasági atya is, akkor a 
kalocsai érseki csillagvizsgáló igazgatója, 
jelenleg a mariascheini kollégium tagja, 
Teplitz mellett, Csehországban.

A pályázat sorsa a múlt év őszén 
dőlt el. Az első díjat, mely 200 dollárra 
rúgott, K i e s s 1 i n g hamburgi tanár 
nyerte el, a kinek a német tengeri 
obszervatórium számos eredeti távirata 
keze ügyébe esvén, legjobb alkalma volt 
a szóban forgó tünemény lefolyását és 
kiterjedését pontosan egybeállítani. Pá
ter Braun kapta a második jutalmat, 
egy 60 dollár értékű aranyérmet. Az 
ő munkája azon három értekezésének 
volt javított átdolgozása, mely a »Natúr 
und Offenbarung« folyóirat 3-ik, 4-ik és
6-ik füzetében még 1884-ben megjelent.

Érdekes a Braun pályaművének sar
kalatos pontjaival megismerkedni már 
csak azért is, mert kitetszik belőlök, hogy 
egy-egy fizikai tünemény mennyi fel
tevésre és ellentmondásra szolgáltat
hat alkalmat s a tudomány tárházából 
mennyi erősséget kell előszedni, míg 
egyik-másik feltevés igazsággá köszörü- 
lődik. Ez indítottá a Természettud. 
Közlöny szerkesztőségét arra, hogy Pá
ter Braun urat megkérje: készítene e

* Term. tud. Közi. XVI., 31, 49, 129.

Közlöny számára pályaművéből kivona
tot, melyből olvasóink a kérdést végle
gesen eldöntő okokat tisztán átérthet
nék. Páter Braun szeretetre méltó kész
séggel felelt meg e kérésnek s a követ
kező kivonatot írta a Term. tud. Köz
löny számára.

* mí

Az ég ama szokatlan pirosságát első 
pillanatra valami nagy tűz visszavert 
fényének akarták tulajdonítani, de ebből 
a hitből mindenki csakhamar felocsú
dott. Az északi fénnyel — a mire szin
tén gondoltak — sem akart ez a piros- 
ság sehogysem összeegyezni.

Három fontosabb, figyelmet keltő 
elméletet állítottak fel a tünemény ma
gyarázatára.

1. P i a z z i  S m i t h  elmélete (Na
túré, 1883. decz. 1 3.), mely a tüneményt 
a szokásosnál erősebben mutatkozó, 
máskülönben közönséges, szürkületi pi- 
rosságra akarta visszavezetni.

2. A kozmikus elmélet, mely felteszi, 
hogy valami világtérbeli porfelhő ütő- 
dött földünkbe s hozzákeveredett a Föld 
légköréhez.

3. A vulkáni elmélet, melyet Kelet- 
Indiában az angol megfigyélők már 1883 
szeptemberében kezdtek pengetni,- s me
lyet később L o c k y e r ,  a »Natúré« 
szerkesztője különösen kifejtett (Times,
1883. deczember 13.). Ez azt állítja, 
hogy a Szunda-tengerszorosban levő 
Kr^katoa vulkántól 1883. május havá
ban, főleg pedig augusztus 27-ikén és 
28-ikán légkörünkbe fellódított por és 
hamu volt ama gyönyörű tünemény 
okozója.

Világos, hogy az első helyen fel
sorolt elmélet egyáltalában nem fogad
ható el, már csak azon egy oknál fogva 
sem, mert sem a tünemény huzamos 
tartósságát, sem az egész Föld felületére 
szóló, általános elterjedését meg nem 
magyarázza.

De a kozmikus elmélet sem állja ki 
a tüzetesebb kritikát. Mert ha kozmi-
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kus porfelhő lett volna a tünemény va
lódi oka, úgy i-ször is ezeknek a jelen
ségeknek körülbelül egyszerre, vagy 
legföljebb egy pár óra különbséggel, a 
Földnek egy egész övén kellett volna 
mutatkozniok, holott a megfigyelésekből 
kitűnt, hogy 14 nap telt bele, míg a tü
nemény a Földet körül járta. 2-szór. Az 
a kozmikus felhő, mielőtt a Földdel 
összetalálkozik, üstökös csillag képében 
bizonyára már messziről hírt adott volna 
magáról. Ez annyival inkább biztosan 
állítható, mert épen az utóbbi években 
az új üstökösök keresését Amerikában 
oly ügyesen rendezték be, hogy, ha csak 
egy kisebbszerű kozmikus tömeg köze
lednék is, mindjárt lenne felfedezője, 
nemhogy egy akkora, a milyen ezen tü
neménynek megfelelne, surranhatna el 
észrevétlenül. 3-szor. Az ilyen felhő leg
alább is 15 km.-nyi, de sőt esetleg 
70 km.-nyi relatív sebességgel is botla- 
nék a Földbe, a mi rémítő vihart, vagy 
legalább rendkívüli nyomásváltozásokat 
okozna a levegőben. Pár mm. barométer
hullámzást tapasztaltak ugyan 1883-ban 
augusztus hó végén, de ezt, miként a 
számos önjelző barométeri feljegyzések 
világosan bebizonyították, a Krakatoa 
tűzhányó utolsó nagy kitörése szülte.
4 szer. Az ilyen összeütközést szükség
képen egy rendkívül nagyszerű' csillag- 
hullásnak kellett volna követni, mert a 
szerfelett nagy relatív sebesség mellett 
a kozmikus pornak légkörünkben okve- 
tetlenül meg kellett volna tüzesednie. 
1872-ben nov. 27-ikén és 1885-ben 
a Föld csak némi közelségbejutott az egy
kori Biela-üstökös maradványaihoz, s 
Ion olyan csillaghullás, hogy néhutt az 
emberek a Világ végét kezdték rebes
getni. Mindamellett az esthajnali piros- 
ság akkorában semmiféle rendkivülisé- 
get vagy feltűnőséget nem árult el. 
Ebből következik, hogy ha a szóban 
forgó jelenségek kozmikus összeütközés
től származtak volna, 1883-ban sokkalta 
erősebb csillaghullásnak kellett volna 
jelentkeznie, mint a Biela-üstökös rom
jainak közelségekor.

Ezzel tehát »per exclusionem« be

van bizonyítva, hogy csakis a vulkáni 
elméletet lehet helyesnek és elfogadha
tónak tartanunk.

Ugyancsak az utóbbi elmélet mellett 
szól az a kapcsolat is, melyet a feltűnő 
esthajnali jelenségek s más egyéb, akko 
riban megfigyelt tünemények között 
tapasztaltak. Több felől jött akkor a 
híre, különösen pedig Kelet-Indiából, 
hogy igen meglepő színváltozásokat ész
leltek a Nap korongján, midőn az reggel 
vagy este közel állott a szemhatárhoz. 
Némely helyen zöldnek, másutt kéknek, 
majd rózsaszínnek és vérvörösnek látták 
a Napot. Minthogy pedig ez a tünemény 
a Krakatoa tűzhányó kitörése után pár 
napra lépett fel s leginkább a tűzhányó
hoz közel eső vidékeken látszott: joggal 
állíthatták, hogy a Nap szín változatait 
a vulkáni pára-, hamu- és portömegek 
okozzák, melyeket a Krakatoa a leve
gőbe belefújt. Számos idevágó meg
figyelés jelent meg akkor a tudományos 
folyóiratok, különösen az angol » Natúré « 
hasábjain. Közülök kiváló említést ér
demel Wh y mp e r  úr tudósítása (Natúré 
1883, deczember 27.) egy a Chimbo- 
rasso megmászásakor tapasztalt rend
kívüli jelenségről. >>1880. jul. 3-ikán a 
Chimborasso nyugoti oldalán mintegy 
16,000 láb magasságban járhattunk, mi
dőn a Cotopaxi kitörésének alig 65 an
gol mérföldről szemtanúi lettünk. Rop
pant mennyiségű hamut és füstöt szórt 
fel, mintegy 40,000 láb magasságra. A 
füstoszlop eleinte egyenesen, sötéten 
rohant felfelé, azután a szél a Chimbo
rasso felé ‘ terelte. Midőn a füst a szem
lélő és a Nap között egy vonalba ju to tt: 
oly rendkívüli tüneményeknek Ion szülő
oka, minőket még az égen sohasem 
láttam. A Nap igen erős zöld fényben 
ragyogott, körülte az ég színe vörösre, 
sárgára, zöldre stb. változott.«

A színes Napnak és az ég piros- 
ságának tüneményét nem szabad s 
nem is lehet két különféle hatónak tulaj
donítani ; mert számos értesítés jelent 
mega » Natúré «-ben, melyek mindegyike 
azt bizonyítja, hogy a mely napon a 
Nap színesnek mutatkozott, akkor nap
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lemente után, vagy hajnal hasadtakor az 
a szokatlan pirosság is kigyúlt az ég
bolton. Különösen kitetszik ez a M a n 1 e y 
értesítéséből (Natúré szept. 14.), mely
ben már ő azt a gyanúját fejezi ki, hogy 
hátha a szóban forgó tüneményeket a 
Krakatoától kihányt hamu okozza. 
Eleinte, főkép Indiában, míg a vulkán 
hamu durvább részeket tartalmazott, a 
színes Nap volt a feltűnőbb jelenség s 
az észlelők figyelmét ez vonta magára; 
de később, s főkép a kitörés színhelyé
től nagyobb távolságban,’a hol a por 
már finomabb lett, a Nap színes volta 
csökkent, az ég pirossága pedig növe
kedett s ez keltett általános figyel
m et Azonban még ekkor is fellépett 
egymással karöltve a két tünemény, 
mint B o z w a r d  írja Worcesterből de
czember 4-ikén: »Ma reggel virradatkor 
az ég pompás szivárványszínekben ra
gyogott s a Nap fényes smaragdszínben 
kelt fel.« Ugyanő írja decz. 15-ikén: 
»Kevéssel napfelkelte előtt a keleti ég 
vérpirosnak látszott. 8 órakor kelt fel a 
Nap, néhány perczig zöld színben tün
dökölve^ Még 1884. jan. 24-ikén is 
azt iija K a r l i n s k i  Krakóból, hogy 
a mikor a Nap leáldoztakor ragyogó 
zöldszínű, ugyanakkor az esthajnali tü
nemények is a legpompásabbak. (Zeit- 
schrift f. Meteorologie.)

Minthogy tehát a két tünemény oly 
belső kapcsolatú, hogy egyetlen hatás 
két változatának kell őket tekinteni, s 
minthogy a színes Napot kétségkívül a 
Krakatoa füstje, pora szülte: ugyanaz 
a por és füst festette a szokatlan piros- 
ságot is ^z égre.

A vulkáni elmélet még a mikro
szkóp részéről is támogatásra talált azon 
porszemek megvizsgálása útján, melyek 
ez időben nagy magasságból az eső ré
vén a földre lekerültek. Ebben leginkább 
kitűnt két wageningeni gazdasági tanár 
Hollandiában: B e i j e r i n c k  és Dam. 
Ők decz. 13-ikán és később 1884. jan. 
1 i-ikén a légkör meteorológiai állapotá
ból (forgatagszerű szelekből s egyebek
ből) azt következtették, hogy a magasabb 
légrétegek az alsóbbakkal összekevered

tek; azért az esőt, fémlemezen felfogva, 
elpárologtatták s a hátramaradt szürke 
port megvizsgálták. A vizsgálatból ki
derült, hogy a por ásványi részekből 
áll, vulkáni eredetű s nagyon hasonló a 
Krakatoától kihányt s egyenesen onnét 
hozott hamuhoz, csakhogy sokkal apróbb 
szemű, a mi nagyon természetes dolog. 
B e i j e r i n c k  a második vizsgálatá
ról írt értekezését ezen szavakkal fejezi 
be: »Most már ezen üledék és a 
Krakatoa hamujának azonosságán senki 
sem kételkedhetik, a ki a Nature-ben 
közölt számos értesítést olvasta.« Ha
sonló eredményre jutott M a k p h e r- 
s o n is Madridban decz. 7-ikén, a miről 
ő is közölt egy tudósítást a Nature-ben.

Itt azonban jól meg kell jegyezni, 
hogy ezen mikroszkópi vizsgálatok csak 
akkor nyomnak valamit a latban, ha 
őket tényleg a felső és alsó légrétegek 
említett keveredése előzte meg. Mert 
voltak észlelők, a kik a mikroszkóppal 
negatív eredményre jutottak, s ebből azt 
következtették, hogy a levegő nem tar
talmaz Krakatoa-port. De ez helytelen 
következtetés, mert a meteorológiai kö
rülmények nem vétettek figyelembe. 
Előbb a meteorológiai diagnosisnak meg 
kell állapítani, hogy a légrétegek szó
ban forgó keveredése csakugyan meg
történt-e. Mert ellenkező esetben az 
esővíz üledéke csak az alsó levegőréte
gekből származik, s a felsőbbek minő
ségéről nem világosít fel.

Még olyan támaszai is vannak az 
égi pirosság vulkáni elméletének, a me
lyekről eleinte azt hitték, hogy hatá
rozottan ellenkeznek vele, t. i. a ré
gibb időbeli hasonló égi tünemények 
esetei.

A párizsi akadémiában A n g o t  
lépett fel először a vulkáni elmélet 
ellen. Rátalált ugyanis Kámtz Meteoro
lógiájában egy szakasztott olyan égi tü
nemény leírására 1831-ből, mint az
1883-iki volt s mivel ott vulkáni okról 
szó sincs, csak nedvességről és hó- 
kristályokról: Angot tartózkodás nél
kül kimondotta, hogy feltétlenül el kell 
vetni minden olyan elméletet, mely rá
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ülhetik az 1883-ikira, de nem illik rá 
az 183 i-iki tüneményre.

A bizonyításnak ez a módja azon
ban utóbb merőben ellene fordult azon 
urak szándékának, kik vele a vul
káni elméletet megdönténi akarták. Az 
1831 ‘iki tüneményre vonatkozólag csak
hamar megadta T i s s a n d i e r  sí választ 
Angotnak, ugyancsak a párizsi akadé
miában, kijelentvén, hogy 1831-ben 
épen olyanok voltak a geofizikai viszo
nyok, mint 1883-ban, t. i. 1831. julius hó 
első napjaiban erős vulkáni kitörés volt 
a szicziliai tengeren; tűz és temérdek 
hamu kiömlése kozepett új sziget (Giu- 
lia) emelkedett ki a tengerből. A ki
törés augusztus végéig tartott s az est
hajnali szép tünemény augusztus köze
pén kezdett jelentkezni, a legerősebb 
kitörés ideje után. Látták pedig az égi 
pirosságot Odesszában, Németországban, 
Milanóban, Rómában, tehát egy olyan 
körben, melynek középpontját épen a 
szicziliai tenger képezte.

Hasonlók voltak a viszonyok 1821- 
ben. Ezekről írja az egykorú Annals of 
philosophy: »ápril hó folyamán Angliá
ban a Nap kékszínűnek látszott«. Más 
források meg arról értesítenek, hogy 
ugyanazon évnek február havában a 
Bourbon szigeten igen heves, pár hónap
pal előbb pedig a Molukki szigeteken 
katasztrófaszerű kitörés volt.

Már 1783-ban is hasonló jelensége
ket tapasztaltak * Akkor a Nap fénye 
délben igen bágyadt volt, rozsda
vörös vagy vérvörös fényt árasztott, s 
más egyéb »megdöbbentő és különös« 
jelenségeket is vettek az égen észre. 
Ugyanekkor Calabriában heves földren
gés dúlt és a norvég partok közelében 
is új tűzhányó hegy bukkant fel a ten
gerből. Azonkívül az izlandi Skaptar 
májustól augusztusig igen gyakran kitört 
s több egykorú író állítása szerint észak- 
nyugoti Európát egészen elborította 
hamuval és füsttel.

1862-ben S tu a rt-W o rtley  épen 
déli Italiában tartózkodott, midőn a

Vezúv ez évben kitört s bámulattal em
líti a pompás színtüneményeket, me
lyeket alkonyat után látott.* ő  és más 
angol utazók, mint H e b e r és E 11 i s, 
említik, hogy bizonyos forróövi tájakon 

. az égnek ama pirossága gyakori tüne
mény s a Föld körül majdnem állandó 
gyűrűt képez, a minek okát ők azon 
nagy tűzhányó hegyekben sejtik, melyek 
é gyűrűbe beleesnek (Peruban, Ecua
dorban és a Szunda-szigeteken).

Ezek alapján eléggé be van bizo
nyítva, hogy az 1883-ik és 1884-ik évi 
rendkívüli tünemény valódi oka a Kra
katoa vulkán 1883. augusztus 26-iki és 
27-iki borzasztó kitörésében sarkallik s 
ezzel a kérdés teljesen el van döntve, 
mert az kétségtelen, hogy a levegő 
magasabb rétegeiben valamiféle pornak 
kellett lebegni, s csak arról lehet szó, 
hogy milyen természetű volt s honnan 
került oda az a por.

A tünemény további fizikai magya
rázata semmi különös nehézségbe sem 
kerül. Mert az ilyen porfátyol a Nap 
sugarait, melyek rajta keresztül igye
keznek, részben vagy egészben elnyeli. 
Az utóbbi esetben teljes sötétség áll be, 
mint a hogy történt a Krakatoa szom
szédságában is, mintegy 60 angol mér- 
földnyi távolságig.

A mint azután a gorombább por
szemek a Földre lehulltak, a levegőben 
csak olyan maradt, mintha megszitálták, 
vagy kiiszapolták volna, úgy hogy nagy 
kiterjedésben a porszemek nagysága, 
vagy inkább kicsisége alig különbözött 
egymástól. így léphettek azután fel sza
bályos tüneményképen a fényhajlási 
színek, az égnek egy-egy nagy darabját 
egyformára festvén; s a részecskék kü
lönböző méretei szerint itt a vörös, ott 
a zöld vagy kék stb. jutott uralomra. A 
porrészek hovatovább finomabbak lettek 
s a szerint szélesedének ki az ég színes 
mezői is. Innét magyarázhatók azon ra 
gyogó pirkadások, melyekben a szem
lélő sárga-, vörös-, zöld- és biborszínű 
sávokat vehetett észre.

* Natúré 16 . 17 6 . 1. * Natúré 16 . 1 8 0 . 1.
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A fényhajlás mellett még az egy
szerű reflexió — a fény visszaverése, 
szétszórása —  is közbejátszott. Ismere
tes ugyanis, hogy az apróra dörzsölt, 
parányi szemekre osztott anyaghalmaz, 
mint a gőz és füst stb., erősen megvilá
gítva, vöröskés fényt ver vissza, még azon 
esetben is, ha sem a ráeső fény, sem 
maga az anyag vörös vagy narancsszínt 
addig el nem árúit. Annálinkább meg 
kell ennek történni akkor, ha a rásütő 
fény már magában vöröses színt játszik, 
mint a Nap is, midőn a szemhatárhoz 
közel, vagy épen alatta van.

Harmadik momentumképen közre
működött a közönséges hajnalpír szín
pompája, mely az előbbi kettővel kar
öltve felséges színjelenségeket borított 
az égre.

De mindnyájan emlékezünk, hogy 
ezen tulajdonképeni égi pír után min- 
dig egy másik élénkebb, vörösebb színű 
pirkadás is következett, melyet az an
golok »afterglown«-nak neveztek el.

Ez az »elkésett izzás« egyszerűen a 
sugárverés eredménye, csakhogy nem a 
Napból lövelt sugarak verődtek vissza 
a magas porrétegekről, — mert ez a 
tünemény alkonyat után két órával is az 
égen derengett — hanem a szemhatár 
nyugoti peremének erősen megvilágí
tott részéről vetődött fel a fény, mely a 
porrétegeket alulról világította meg. 
Ezért volt a tünemény oly igen intenzív, 
noha a működő fény sokkal gyengébb 
volt, mint a Napé. E feltevést az a kö
rülmény is támogatja, hogy a két pir
kadás teljes kifejlődése, vagyis legerő
sebb fénylése között gyakran egy óra 
is elmúlt s így teljes képtelenség, hogy 
az »afterglown« az első pirkadásnak 
csak folytatása lett volna, hanem az 
egész fényjátéknak egy második válto
zata, melynek ható okai csak lassabban 
tudtak kifejlődni és érvényre jutni.

Az említett tüneményeken kívül még 
egy olyan jelenség is mutatkozott, mely 
az égi pírral semmi összeköttetésben 
nem állt: egy csillogó fénykoszorú a 
Nap körül; vagy mint mondani szokták : 
udvara volt a Napnak. Ez a fénygyürű

a közepe felé világos ezüstszürke volt, 
széle felé pedig mindinkább vörösbe 
és biborba hajolt. Ez a tünemény ke
vésbbé volt szembeszökő és eleinte alig 
is említették, alkalmasint azért, mert a 
többi tünemények a figyelmet teljesen 
lekötötték. De ez a jelenség tovább ki
bírta, mint a többiek, mert még két év 
múlva is tisztán látható volt. Úgy tetszik 
azonban, hogy ennek a tüneménynek 
sem lehetett más oka, mint a vulkáni 
po r; és pedig ennek az a véghetetlenűl 
apró szemű maradéka, mely még akkor 
is a légkörben lebegett, midőn a dur
vább szemek már mind a Földre hull
tak. Ez a finom por nem volt már ké
pes a pirkadás nagyszerű színpompáját 
létrehozni: de elég volt arra, hogy a Nap 
korongja körül — fényhajlás útján — 
színes udvart kanyarítson.

A felsorolt bizonyítékok oly nyoma
tékkai lépnek síkra a vulkáni elmélet 
mellett, hogy csaknem kizárólag ezt te
kintik ma már a fizikusok a szokatlan 
égi pirosság valódi okának.

De van mégis néhány fizikus, kik a 
vulkáni elméletet nem fogadják el. Ve
gyük sorra a tőiök felhozott ellenvetése
ket, kik a vulkáni magyarázatot »merész 
theóriának mondják, mely a fellármázott 
népség fantáziáját kellemesen izgatja«.

Dr. H a n n  a »Zeitschrift für 
Meteorologie« folyóiratban lehetetlen
ségnek mondja, hogy egy tűzhányó 
hegy oly rengeteg sok hamut szór
jon ki magából, a mely majdnem 
az egész Föld légkörét képes be
tölteni. Hisz a Krakatoa vulkán szilárd 
anyaga mindenestül sincs annyi (körül
belül 6 V2 köbkm. szilárd anyag), a 
mennyi erre elegendő volna. Igen ám, 
de ahhoz, hogy efféle tünemény álljon 
elő, nem is szükséges valami nagyon sok 
anyag; mert vegyük csak, hogy minden 
porszem 0*02 mm. vastagságú, és hogy 
a távolát hatása szerint egyik a másik
tól O’ 1 mm. távolságra jut: így már 
oly porháló képződik, melyen keresztül
— mint minden fizikusnak be kell is
mernie —  a fényhajlás tüneménye 
Nap sütésekor teljes pompában mutat-
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kozhatik. Már pedig egy ilyen porfátyol 
tömege, még lia az egész Föld felett 
kiterjeszkedik is, nem rúgna többre, 
mint ^2 köbkm. szilárd földanyagra. 
Jelen esetben pedig, mint Beijerinck 
vizsgálataiból kitetszik, a por még fino
mabb (körülbelül 001 mm.), tehát tö
mege is kevesebb volt. Ehhez még az 
is, hogy a porfátyol nem övezte körül 
egyszerre az egész Földet, hanem a lég
körben nagy porterhes rétegek váltakoz
tak pormentesekkel.

Az a nézet sem igen állja ki a 
próbát, hogy egy vulkán se okádhatna 
ki több anyagot, mint a saját külső tér
fogata. Mert pl. 1815-ben Szumbava szi
getén^ Szunda csoportban, egy tűzhányó 
annyi anyagot szórt ki, hogy a számítások 
szerint a 300 köbkm.-t is meghaladta.

A mi az atmoszférában feltételezett 
por finom voltát illeti, szükséges meg
jegyezni, hogy erre nézve is épen a 
vulkáni elmélet ad legegyszerűbb fele
letet. Mert ez idő szerint az a leg
általánosabban elfogadott nézet, hogy a 
tűzhányók kitörését az a víz okozza, a 
mely a Föld felületéről lassanként le
szivárogva, ̂ v égre odáig jut, hogy a belső 
izzó-folyó anyaggal érintkezik. A hatal
mas hidrosztatikai nyomás ellene szegül 
a gőzzé változásnak s e miatt a víz 
kénytelen összekeveredni az izzó anya
gokkal. Ha ezután az erők egyensúlya 
valamikép felbomlik : vagy az által, hogy 
a vulkán torkában meggyengül a nyo
más, vagy hogy a hőmérséklet szertelen 
magasra hág, akkor a gőz feszítő ereje 
kerekedik felül, a víz gőzzé válik s pá
ratlan erőszakkal sodorja ki az útjába 
álló anyagokat a kráteren keresztül; 
egyúttal szétfeszegeti és porrá szitálja 
a tüzes anyagokat, melyekkel már előbb 
összekeveredett, mintha csak víz helyett 
nitrogliczerin volt volna bennök. Ebből 
magyarázható a nagyobb szívósságú 
ásványoknak szivacsszerű, likacsos szer
kezete, a melyet a habkövön láthatunk.

A másik kifogás az, hogy megfog
hatatlan, mikép sodorhatta a vulkán 
ereje azt a sok anyagot olyan magasra.

De észleletek bizonyítják, hogy a

Krakatoának egy szelidebb tombolása 
alkalmával, 1883. május hóban, a hamu
oszlopok 13 km. magasra felgomolyog
tak. Az augusztus 27-iki sokkal heve
sebb kitörésnél tehát könnyen feljuthat
tak 20, sőt több kilométerre is ; de nincs 
rá szükség, hogy többet feltételezzünk. 
Azok az erők, melyek vulkánok ki
törésénél munkálkodnak, hatalmasak, 
majdnem a képzeletet felülmúlók. D a u- 
b r é  e a kráterben működőket legalább 
1000 légnyomásnyira becsüli; hát még 
addig milyen lehet, a míg a torok mé
lyében feszül ? s ez a vulkán torkának 
egész rengeteg hosszában működik a 
kiszórandó anyagra, mintha csak ágyú 
volna és benne töltelék. Ki csodálkozik 
hát azon, ha a láva kezdő sebessége 
1 vagy 2 kilométerre rúg, vagyis két
szeresére, vagy négyszeresére a közön
séges ágyúgolyó sebességének. És ahhoz 
nem is kell ilyen óriási sebesség, hogy 
a gőzből és hamuból álló keverék 20 
vagy 30 km. magasra vetődjék; mert 
a kirohanó nagy mennyiségű vízgőz és a 
magas hőmérséklet már magában is igen 
nagy felhajtó erőt fejt ki, ha a kezdő 
sebességet nem is vesszük számba. Ilyen
forma erő működik pl. a cziklónok és 
tornádok közepén, bár ezeknél a szülő
okok sokkal kevésbbé hathatósak, mint 
a vulkáni kitöréseknél. Efféle, csakhogy 
még sokkal hevesebb jellemű erők mű
ködnek a Nap protuberancziáiban.

Továbbá azt veti ellen Hann, hogy 
olyan sok por nem maradhat annyi 
ideig fent a levegőben, kiváltkép a 
hol az már oly ritka, hogy a tér üres
nek tekinthető. Erre az volna a leg- 
egyenesebb felelet, hogy a por mégis 
csak odafent volt és jó hosszú ideig 
fent lebegett. Hiszen ha ezt valóságnak 
nem vesszük, akkor puszta kézzel állunk 
a tüneménnyel szemben, mert por nél
kül semmiféle elmélet nem tud róla 
számot adni. Meg azután a tér odafent 
20 km. magasban messzejár még az 
ürességtől; ott is van még a levegőnek 
valami 60 mm. nyomása. Hogy az 
ilyen térben is még fenn úszhatik a 
por, a felől egy közönséges fizikai tény

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



14 B R A UN  KÁROLY. S. T.

biztosít.. Ismeretes ugyanis, hogy min
den test felületéhez egy bizonyos vas
tagságú levegőréteg szegődik, a mely 
azt még a szivattyú harangja alatt sem 
hagyja e l ; legfeljebb kiterjed, ritkul, a 
környező levegő hasonló változása sze
rint. Ez a levegőréteg semmi szerepet 
sem játszik az olyan testeknél, melyek
nek számbavehető kitérj edésök van; de 
ha rendkívül. kis méretű anyagról van 
szó, akkor ez a réteg igen figyelemre 
méltó dolog, mert térfogata magáét a 
testét jóval fölülmúlván, olyanforma 
léggömböt képez, melynek magja egy 
láthatatlan porrészecske, s mely mag- 
vastúl együtt alig nyomhat egy század
részszel többet, mint az általa kiszorí
tott levegő. Könnyű már most belátni, 
hogy az így mintegy megszárnyasodott 
porszem sokáig ellebeghet a magasabb 
régiókban is, mert csak rendkívül lassan 
bocsátkozik lefelé. A rátapadó levegő
réteg fejti meg, hogy. az úgynevezett 
» ökörnyál«, melynek szövetét kicsi pók 
fonja, miért képes gazdástól együtt a 
levegőben lógni s ide*oda vándorolni.

Komolyabb nehézséget támaszt az 
a rendkívüli gyorsaság, mellyel a tüne
mény nyűgöt felé terjedt.

Pár nap alig telt el az augusztus 
27-iki kitörés után, a tünemény már 
Afrikában látszott Szeptember 7-ikén 
megjelent Panamában, 9-ikén a Sand- 
vich-szigeteken, úgy, hogy 14 nap le
folyása alatt már megkerülte a Föld
tekét. Ez bizonyára nagy gyorsaság; 
de mivel tényleg így esett a dolog, ezzel 
a nehézséggel nemcsak a vulkáni, ha
nem bármi más elméletnek is le kellene 
számolnia. Az a haladás körülbelül 
34 m. sebességnek felel meg (másod
perczenként). Ily gyorsszárnyú szél, itt 
a levegőtenger legfenekén, ritka ugyan, 
de azért néha nagyobb gyorsaságú sze
lek is vannak.

Csak azt kell feltételeznünk, hogy 
az egyenlítő fölött, a felhők határán túl, 
állandóan özönlik a levegő keletről 
nyugotra, s mindjárt meg van magya
rázva a tünemény gyors tovaterje
dése. Igaz, hogy eme feltevés támoga

tására nem kínálkozik semmi kézzel
fogható bizonyíték, mert abban a ma
gasságban nincsenek már felhők, melyek 
a levegő áramlásáról tanúskodnának, 
de épen ezért az ellenkezó't sem sza
bad igazság gyanánt feltolni akarni. A 
vulkáni por gyors elterjedése legyen 
elég bizonyíték arra, hogy ott való 
bán légáramlás van s megelégedhetünk 
azzal, hogy a Krakatoa tűzhányó ki
törése, borzasztó pusztításai mellett, leg
alább annyi hasznot hajtott, hogy általa 
egy ilyen nagyfontosságú meteorológiai 
tényről bizonyosakká lehettünk.

Egyébiránt az ilyen légáramlás tel
jes összhangban van a meteorológiá
nak egyéb, bebizonyított tanaival. Mert 
a passzátszelek nagy gyorsasággal ér
keznek mind a két féltekéről az egyen
lítőre, nyugoti irányban; s minden 
tapasztalat arra vall, hogy a maga
sabb régiókban sebességük még na
gyobb, mint a Föld felületén. S ha 
most meggondoljuk, —  a mint általá
ban felteszik — , hogy ez az állandó 
légáram hajtja folyton keletről nyugotra 
az oczeánok vizét, a mi bizony elég 
nehezen mozdítható anyag: miért ne 
lehetne feltenni, hogy a felső régiók 
levegőjét, melyet sem part, sem más szi
lárd anyag nem gátol, s azonkívül köny- 
nyen mozdítható, a passzátszelek állandó 
áramlásban tartják nyűgöt felé ? Igaz, 
hogy az egyenlítőnél felszálló levegő 
azonnal a sarkok felé rohan, de ezzel 
nagyon jól összeegyeztethető az a fel
tevés, hogy az egyenlítő táját egy 
nyugoti irányú áramgyűrű futja körül. 
Itt felemlíthetjük még némely tekin
télyes meteorológusnak azt a nézetét 
is, hogy az egész légkör, az észleletek 
tanúsága szerint, állandóan mozog nyu- 
gotról kelet felé. Ez a nézet elméletileg 
különösnek és ok nélkül valónak tűnik 
fel. De a különösség azonnal megszűnik, 
ha feltesszük, hogy a magasabb régiók
ban az említett kelet-nyugoti áram ural
kodik, mert akkor egyik a másikat ki
egyenlíti.

Még egy nehézséget gördített a 
tünemény vulkáni magyarázata elé
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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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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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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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tenni és a magyar gépipar vivmányait sza
porítani. Z. N.

(49.) Kérem a mellékelt növény bota
nikus nevét. Termése, miként látható, na
gyon hasonlít a paprikához ; népünk e miatt 
vad  paprikának  is nevezi. Szeged vidékén 
homokbuczkákon terem s nem igen gya
kori. Gyökereit házi szerül pálinkaágynak 
használják s a kuruzslók is alkalmazzák.

D r . B. Gy.

(50) Nagy-Rőczén, G. L. úr udvarán 
egy érdekes növény látható, a repkény- 
borostyán fává magasodott példánya, mely 
épen virágzásban van; törzse 12 cm. kerü
letű és egy méter magasságra emelkedik ; 
azután két ágra oszlik, s ezeken viseli 
570 cm. kerületű koronáját.

E faalakú repkény-borostyán (Hedera 
helix) levelei lándzsa-alakúak, s e leveleket 
akkor kapja, midőn virágzani akar. Most 
virágzó ágai mind ilyen leveleket hordanak. 
Ez évben azonban, midőn virágzani kezdett, 
indaalakú ágakat is hajtott, melyeknek 
levelei az erdőben kúszva élő repkény- 
borostyán leveleivel teljesen azonosak. A  
levelek ezen különbsége annyira szembe
szökő, hogy az ember első tekintetre azt 
hinné, hogy borostyán futott fel valami 
ismeretlen fácskára.

(39.) A  természetes vizekben is előjövő 
magnéziumot a czikkben érintett módon 
jelenleg csak Németország egy gyárában 
gyártják és pedig a stassfurti magnézium- 
chloridból. Mattoni ily irányban nem érté
kesíti keserű vizeit s általában az ilyen fémet 
tartalmazó vizeket e czélból nem lehet érté
kesíteni. L. B.

(40.) Az éjjeli szivárvány színe és fénye 
lényegében azonos a nappali szivárványé
val, csakhogy jóval gyengébb emennél, 
mert az éj megvilágítójának: a holdnak 
kölcsönzött fénye is gyengébb a nappali 
fényforrásnál. Ugyanez okból az éjjeli 
szivárványban gyakran nem is lehet a színe
ket megkülönböztetni, s az egész ív merő
ben fehéresnek vagy sárgásnak látszik; 
egyes esetekben azonban a színek is láthatók 
benne, és pedig épen azon rendben, mint 
a Nap szivárványában (V. ö. Természet- 
tudományi Közlöny II. k. 326. 1.)

S z é k e l y  M i h á l y .
(41.) A  métermértékek beosztását az 

1874. VIII. törvényczikk, a rövidített 
jelöléseket pedig a Földmívelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1883. 
évi augusztus hó i-sején valamennyi törvény- 
hatósághoz intézett rendelete állapította meg.

Sz. K .
(44.) Jelenleg már nálunk is, de külö

nösen Németországban készítenek mestersé
ges ásványvizeket úgy, hogy a természetes

G. úr azt állítja, hogy a növény leg
alább 100 éves lehet, mert úgy tudja, hogy 
legalább 100 év kell arra, hogy a Hedera 
helix virágozzék s azt is állítja, hogy a 
virágzó fa indaszerú ágai dugvány ózva 
faalakúvá nőnek. M. K .

(51.) A  mellékelt almát, melynek egyik 
felén a piros mezőben egy petrezselyemlevél 
gyönyörű rajza zöld színben látható, saját 
kezemmel magam szakasztottam le a fáról, 
s minthogy e természeti jelenséget magam 
megfejteni nem tudom, kérem, legyenek 
szívesek felvilágosítani, miként keletkezhe
tett az almán az a rajz ? T. L.

(52.) A  Term. tud. K özlöny 217. füze
tében a *384. lapon a K ongó torkolatánál 
fekvő Shark-point rekeszben czethal-pont- 
nak van nevezve. Ez h ib a ; shark  nem czet- 
hal, hanem czápa, és a pont helyett is 
jobb volna fo k , hegyfark  vagy földcsúcs.

U. o. a 387. lapon az van mondva, 
hogy Valparaiso a keleti partvidéken fek
szik, holott ez a kikötő a nyugoti par
ton van. E g y  t a g .

(53.) Kérem, legyenek szivesek a 
^Feleletek* rovatában ezen ide zártam 5— 6 
láb magasra növő évelő növény botanikus 
nevét és mirevalóságát velem tudatni.

V. D.

ásványvizek elemzése alapján az alkatrésze
ket lehetőleg tiszta vízben oldják fel. A  mes
terséges ásványvíz jósága a benne feloldott 
alkatrészek tisztaságától függ. Oly mester
séges ásványvíz, mely nem kellő gonddal 
és nem kellő tiszta anyagokkal állíttatott 
elő, egészségtelen. A  felvetett kérdés ana
lóg a műborgyártás kérdésével. A  műbor is, 
ha abszolút tiszta borszeszből, borkőből 
stb. állíttatik elő, nem kártékony az egész
ségre, ellenben ha tisztátlan anyagokból 
készül, ihatatlan is, egészségtelen is. A  jónak 
bizonyúlt természetes ásványvízben fertőző 
anyagok nem fordulhatnak elő, ellenben a 
mesterséges utánzatban előfordulhatnak.

Egy-egy alkatrész vízben feloldva nem 
hozza létre azt a hatást, mit valamennyi 
együttesen, és az ásványvizek hatása nem is 
állapítható meg elméletileg, hanem csakis 
gyakorlati úton. Téves volna azt vélni, 
hogy pl. a vasas ásványvizekben csupán a 
vas hat kedvezően, míg a többi alkatrész 
a hatást gátolja, mert a tapasztalás mutatja, 
hogy a nagyobb mennyiségben orvosságul 
bevett vas sem hozza létre azt a kedvező 
hatást, mint az aránylag kevesebb vasat 
tartalmazó ásványvíz. L. B.

(49.) A  beküldött növény Vincetoxicum 
officinale Moench vagy Cynanchum Vince
toxicum L. az Asclepiadeák csoportjából. 
Közönségesen hegyes vidéken nő, de hazánk
ban homokpusztákra is leereszkedik (P.-Szt.-
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Mihály Pest m. Lásd »A homokpuszták 
növényvilága meg a homokkötés « czímű 
munkám Budapest 1886. 42., 82. 1.) s a 
beküldött növény is Szeged vidékéről, 
homokról való. Nagyon mérges, s a Vince- 
toxicum  (szó szerint vincere győzni, toxicum  
méreg) neve szerint a régiek a méreg hatá
sának megsemmisítésére használták, ezért 
magyarúl méregölönek vagy méreggyiloknak 
is nevezik. Hogy nálunk (Szeged vidékén) 
pálinka-ágynak és kuruzslásra használják, 
figyelemre és följegyzésre méltó, mert a 
speciálisan parasztorvosságnak való növé
nyek amúgy se nagyon ismeretesek.

A  Vincetoxicum-nik lecsüngő vékony 
hosszas gyümölcse a paprikáéhoz ^hasonlít, 
csakhogy, némelykor nagyon elvékonyodván, 
egész madárorr-alakú. Noha a Vincetoxicum 
Alföldünkön nem gyakori növény, magyar el
nevezése mégis, úgy látszik, meglehetős általá
nos. 1880. augusztus havában, Dobozon Békés
megyében nekem »vad papriká«-TLak mon
dották (Tanáregyesület Közlönye 1882/83. 
123 1.), s most Szeged vidékéről is ezzel a 
névvel küldötték. Ha a gyümölcsöt fel
nyitjuk, szép selyemgyapjút látunk benn e; 
ez a magvak szőrüstöke. Némelykor a gyü
mölcs meggörbűl, a selyemszőrök az egyik 
oldalán kifoszlanak és kócsagtoll díszítette 
gázlómadár-fejhez hasonlít.

B o r b á s  V i n c z e .

(50.) A  beküldött virágzó ágak csak
ugyan a Hedera helix ágai. Mikor a boros
tyán eléri azt a kort,. hogy virágzik, a vi
rágzó ágak levelei eltérő alakot ö lten ek; 
elvesztik karéjós voltukat s hosszúkás rhom- 
bus formájúakká válnak. A  virágzó boros
tyán heterophylliá-ja, azaz felemás levelek
kel való ruházkodása rendes és állandó. 
Vájjon 100 év szükséges-e ahhoz, hogy 
virágozzék, nem tudom ; de az bizonyos, 
hogy csak az öreg példányok virágoznak. A  
borostyán igen lassan n ő ; olyan törzsek, 
melyeknek átmérője I dm., M. W  i 11- 
k o m m (Forstliche Flóra von Deutschland 
und Oesterreich) szerint rendesen több szá
zadot éltek át. B o r b á s  V i n c z e .

(51.) A  beküldött piros almán látható 
hármas levél képe petrezselyemlevéltől ered. 
A  kép létrejövetele másként nem magya
rázható, mint úgy, hogy abban az időszak
ban, mikor az alma pirosodni kezdett, reá
tapadt a petrezselyemlevél. Talán az alma 
viharos eső idejében megázott s a szél 
rátapasztotta a magával hozott levelet. Az  
alma héja ott, a hol a levél rátapadt, nél
külözte a napfényt s ennek folytán ez a 
hely nem pirult meg. A  zöld alma héja 
chlorophyllt tartalmaz, mely csak a fény ha
tása alatt szenved változást, belőle kelet
kezvén az érő alma héját megfestő piros 
anyag. A  levélnek nem is kellett sokáig

rátapadva lenni, minthogy a különben ki
fejlett alma pirulása aránylag rövid idő alatt 
végbemegy. L. B.

(52.) A névtelenségbe burkolózó »Egy 
tag«-ok kérdéseire elvből nem szoktunk 
válaszolni, de ez esetben helyet kell adnunk 
a kivételnek, mert az »Egy tag« észrevé
tele magára a Közlönyre vonatkozik.

A  mi a czethal-pontot illeti, erre azt 
feléljük, hogy ezt a pontot a Gazelle né
met tengerészei »Walfischpunkt»-nak ne
vezték el s W einek tagtársunk, a Gazelle út
járól írva, helyesen tette, hogy az angol 
név mellett, a Gazellén bejegyzett nevet is 
megemlítette. Abból még, hogy a mi 
G yula-¥z]érvárunkat a németek Jtarlsburg- 
nak nevezik, nem következik, hogy ne tud
nák a különbséget Gyula és Károly között.

A  Shark-point, mint W einek tagtár
sunk nekünk írja, semmikép sem nevezhető 

/oknak  vagy hegyfarknak, mert nem az ; a 
csúcs pedig azért nem jó, mert félreértésre 
adna okot. Az ilyen helyet magyarosan 
nyelv nek lehetne nevezni, de a czethaU 
nyelv  vagy akár a czápanyelv  egy kicsit 
furcsa lett volna. Ez okból maradt meg az 
ártatlan pont.

Valparaiso fekvésére nézve az »Egy 
tag«-nak igaza van. A  Kelet és Nyűgöt 
fölcserélése szegény Örley László tollhibájá- 
ból eredt.

Végül arra kérjük t. tagtársainkat, 
hogy a Közlönyben netán észrevett hibá
kat ne sajnálják tudtunkra adni. Ilyen  
esetben nem bánjuk, ha az »Egy tag* lep 
lébe rejtőzködnek is. S z e r k .

(53.) A  beküldött növény Abutilon 
Avicennae Gaertn . vagy Sida Abutilon L . 
a mályvafélék csoportjából. A z A butil-onok  
szép kerti növények, nagyvirágúak. Ez 
azért nevezetes, mert hazánk flórájában, 
különösen a munkált földben vannak nagy- 
v ir á g ú ' vad malvaceák, mint a királydinnye 
(Hibiscus ternatus Cav.), a halavány mályva
rózsa (Althaea pallida), sőt bennszülött 
Kitaibelia vitifolia-nk  i s ; az Abutilon A vi
cennae , vagy mint Diószegiék híják, sárga  
m ályva  sárga virágú s mályvaféléink kö
zött inkább apró. Hazánk Alföldjén, külö
nösen a Tiszán túl, az Abutilon Avicennae 
nem ritkaság. Nő megmunkált földben, vete- 
mény közt is, de gyakran a mezei útak 
mentén is bőségesen. (Lásd Borbás : Békés
megye flórája 38. lap.) Németországban 
kerti d ísz; lehet, hogy hazánkból kapták. 
Avicenna neve Abu A li Alhassain ebn 
Abdalah ebn Sinah perzsa orvostól ered, 
ki a X I. században élt. A z  Ab. Avic. 
bácsmegyei (Ó-Moravicza) termőhelye fel
jegyzésre méltó, mert Bácsmegye flórájáról 
adataink hiányosak. B o r b á s  V i n c z e .
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A«8

Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás
milliméterben

Nedvesség száza
lékokban Csapadék

milli
méterben7^

reggel
2“ 

d. u.
I 9*

este
J  közép 7h

reggel
2* 

d. u.
9h

este
közép

7h 
| regg.

2*
d.u.

9*
este

I kö-
zép

7h
reg.

2h 
, d.u.

9h
, este

kö- 

!. zép

1 749*6 748*8 748*3 748*9 17*0 27*8 20*6 21*8: 8*9 8*1
1

9 0| 8*7 62
1

291 50• 47
2 48*6 47*6 47*3 47*8 16*6 30*6 25*7 24*3 1 8*8 10*9111*4 10*4 63 33 47 48
3 49*3 49*7 49*9 49*6 20*7 30*6 22*8 24*7 11*6 10*410*6 10 9 64 32 52 49
4 50*0 47*5 46*1 47*9 19*7 31*6 26'6 26*0 11*9 9 4i 9*8 10*4 70 27 38 45
5 444 437 44*8 44*3 20*0 27*2 20*9 22*7 10*4 12*0'12*31

11*6 59 44 67 57i

6 47*4 47*1 47*1 47*2 21*5 28*4 22*1 24*0 11*7 10*7 12*8 11*7 62 38 65 55
7 48*2 47*9 47*7 47*9 18.8 30*5 23*2 24*2 12*7 10*6 11*1 11*5 79 33 53 55
8 48*9 50*5 51*0 501 21*7 28*1 21*4 23*7 112*8 11*8 122 123 66 42 65 58
9 51*6 50*6 50*1 50*8 18*8 27*2 20*9 22*3 11*8 12*3 11*3 11*8 73 45 62 60 •f£23*í

10 48*8 48*6 47*7 48*4 14*4 19*0 16*3 16*6 11*4 11*3 9*3 10*7 94 69 67 77| • 2*6

11 47*9j 46*5 46*0 46*8 13*5 21*4 14*0 16*3 9*0 6*6 8*6 8*1 79 35 73 62!
12 45 9 ; 44*6 44*6 45*0 14*0 23*1 16*2 17*8 9*4 9*2 9*5 9*4 79 44 69 64!

: 13 45*4 44*4 44*9 44*9 13*8 23*7 18*6 18*7 9*1 8*1 12*7 10*0 78 36 80 65!
14 45*9, 46*6 48*9i 47*1 15*1 22*6 18*2 18*6 12*1 13*0 10*7 11*9 94 64 69 76 • 21
15 50*2 49*7 49*8j 49*9 15*8 23*2 19*6 19*5 10*5 11*4 11*3 11*1 79 54 67 67;

16 50*2, 50*5 50*6 50*4 15*4 22*0 18*4 18*6 11*0 11*411*8 11*4 85 58 75 73
17 50*8 50*7 51*6 51*0 17*5 24*8 22*6 21*6 11*2 12 5! 13*2 12*3 75 54 65 65 * RlO-2
18 527 51*9 52*3 52*3 18*7 25*8 20*1 21*5 12*2 12*5 11*6 12*1 76 51 66 64Í
19 50*4 48*9 47*6 49*0 16*2 25*6 20*0 20*6 11*4 11*0 11-7 11*4 83 46 67: 65|
20 45*5 42*6 40*8 43*0 17*4 15*5 13*2 lí>*4 11*4 10*2 8*81 10*1 77 78 78| 78) * 5*9

21 44 l! 46*7 48*0 46*3 8*4 13*9 10*3 10*9 6*1 5*2Í 6*0 5*8 74 44 64 6l'
22 47*8 480; 49*91 48*6 9*0 14*6 10*2 11*3 6*1 6*11 5*3 5*8 71 50 58 i 60l
23 50 2 48*9 49 4l 49*5 9*4 16*0 12*6 12*7 5*8 5*3; 6*6 5*9 66 39! 61 55
24 47 2 46*3 47*0| 46*8 11*8 14*2 9*6 11*9 7*8! 5*9 4*2 6*0 76 49 47 57 ! 0 0*6
25 46 9| 473, 479 47*4 8*0 11*4 9*2 9*5 5*8 j 4-6

!
5*8 5*4 72 46 66 61

26 477 47 3 46*8 47*3 5*8 14*4 6*8 9*0 6*6 4ö| 5*2 5*4 96 37 71 68
27 45 6! 42*3| 38*7 42*2 3*8 16*4 13*8 11*3 4 9! 4*81 5*8 5*2 82 35 50 56 # 5*3

í 28 36 4| 38*7! 39*7 38*3 11*0 15*7 12*2 13*0 9*4! 8*2! 8*8 8*8 96 62 84 81 m 10*6
j 29 38-9 38*9! 38*5 38*8 11*1 18*3 16*0 15*1 9*5,11*311*4 10*7 96 72 84 84 m 3*3
I 30
í

39*9;
1

41*9:
!

42*7 41*5 13*8 14*4 13*6 13*9 10*9|ll*l 1111 11*0 94 92 96 94 » 8*4

! A 1 *oN ,SO •! M , 747-2; 746*8' 746*9 747*0 14*6 21*9
1

17*2 17*9
i!

9*7 9*3!
1

9*7Í 9*6Í 77
1 !:

481I 65 63j|

A  hőmérséklet valódi közepe : 17*7 C° (Normális érték : -f~ 16’9 C°.) A  légnyomás maximuma 
752*7 mm. 18-án reggel 7 órakor. — A  légnyomás minimuma: 736*4 mm. 28-án reggel 7 órakor. —  
A  hőmérséklet maximuma: +  31*6 C° 4-é n ; délután 2 órakor (Norm. é r t .: -f- 28’0 C°.) —  
A  hőmérséklet minimuma: 3*8 C°. 27-én reggel 7 órakor. (Norm. ért.: +  7*7 C°.) — A  hőmérsék
let abszolút szélsőségei: -f- 32*2 C° 4-én és -f- 1*7 C° 27-én. — A  nedvesség minimuma: 27 °(o 
4-én délután 2 órakor. (Norm. ért.: 31%.) — A  csapadékos napok száma: 10. (Norm. ért.: 6.) —  
A  csapadék összege : 62 mm. (22 évi középérték : 54 mm.) —  Elpárolgás szeptember hónapban : 65*7 mm.

Jelek magyarázata: köd ^ = y eső 0 , hó •)£, jégeső égi h á b o rú ja , villámlás dara 
ónosidő, G\2), harmatvíz r \  jellel jelöltetik, — ny =  nyoma.
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B.

Szélirányok és 
szélerő Felhőzet Ózon Mágnesi elhajlás Mágnesi intenzitás 

(N.)

s*
£

7h
reggel

2h 
d. u.

9h
este

7h
reg.

2h 
d. u.

9*
este

kö
zép éjjel

nap
pal

7*
reggel

10h 
d. e.

2H
d. u.

9h
este

7*
regg.

10b
d.e.

2b 
d. u.

9*
este

í N E 1 E* 3 3 0 2 0 0 0 8°6'*4 8°13'-8 8°13J0 8°94*1 768 741 77*2 820
2 — SW * — 0 1 0 0-3 0 0 6*7 10*3 14*7 37 76*4 730 771 79*6
3 — S W 1 — 1 0 0 0*3 0 3 5*6 12*2 15*3 7*5 75*8 744 77*5 808
4 — SE* — 0 4 0 1*3 0 4 70 11*3 14*1 9*0 761 71*6 78*5 810
5 W 1 W 4 w * 8 10 4 7*3 3 8 5*9 12*9 12*9 92 77 4 71-8 811 82*4

e w 1 NW * S E 1 3 5 ,0 2*7 4 5 50 1 2 2 131 90 78*0 741 810 82*0
7 E 1 E* — 0 0 0 00 0 0 53 11*8 14*7 9*4 801 765 84*2 82*8
8 — W* N W 8 0 0 0 00 0 4 6*4 8*7 141 9*7 811 78*6 85*2 83*4
9 — W 1 W 8 7 2 0 30 0 4 5*8 9*7 140 8-7 82*2 79*7 841 834

10 SW4 W 8 W * 10 3 0 4*3 9 10 41 11*3 15*8 6*2 82-7 807 79*7 81*3

11 N E 1 w 8 _ 0 4 0 13 5 0 60 121 13*4 9*2 791 801 84*2 82*7
12 — SW* -- 0 3 0 1*0 0 0 5*4 111 129 8-0 79*7 78*2 832 84*9
13 — E 8 - 4 4 0 2-7 0 0 6*7 10*4 11*9 76 800 795 82*0 83*7
14 — N W 4 w 2 8 5 0 43 0 4 67 9*5 122 10*8 830 810 86*8 77*6
15 — E* w 2 1 5 5 37 0 5 73 104 13-3 8*4 830 78-9 831 803

16 _ _ _ 7 10 0 57 0 0 6*7 11*4 151 8*0 811 76*7 79*2 839
17 — E* — 7- 4 10 70 3 6 6*9 12*3 121 7*4 80*8 769 820 855
18 W l S W 1 — 1 7 0 2*7 0 7 -6*0 9*9 12*8 88 811 78*1 83*2 841
19 N W 1 SW * E 1 8 4 2 4*7 0 0 70 8-9 13*8 84 83*6 79*3 750 82*7
20 w 8 W 4 10 10 5 83 6 10 67 110 139 9*4 82*8 77-8 86*8 851

21 N W ’ NW® N W 6 1 4 0 1*7 9 8 6*2 10*7 15*4 95 84*5 80*7 84*8 840
22 N W 9 N W 6 N W 6 0 5 0 1*7 7 8 9*6 9*7 14*3 93 850 76*1 806 82*1
23 NW * N W 6 N W 6 8 9 2 63 7 7 7*5 9*2 13*6 52 81‘2 810 84*7 80*2
24 N W 2 N W 4 N W 5 8 10 0 60 8 9 6*0 10*5 130 94 81*3 80*3 78*9 83*5
25 N W 5 N W 5 N W 1 7 10 10 90 7 8 73 9*8 12*9 1*2 86*6 84*4 854 802

26 N W 3 W 4 W 1 0 5 0 1*7 6 0 11*6 139 12-8 71 71-9 61*5 68-7 77*4
27 — E 3 E 4 0 5 10 50 0 0 8*5 8*4 13*6 1*6 78*2 754 726 88*8
28 N W 1 W 8 — 10 4 3 57 0 5 7*3 11*3 12*9 8*2 76*5 72*7 76*8 81*6
29 W 1 E 1 S 1 10 8 10 9*3 0 0 7*2 9*4 12*4 7*0 810 79*2 81*2 80*5
30 NW * --  . — 10 10 8 93 10 8 6*7 9*3 11*6 8*2 81*6 773 83*2 82*3

p<*oto*4
— — — 4*4 51 2*3 3-9 2*8 41

1 I
A  szélirányok oloszlása: N  N E  E SE S SW  W  N W  Szélcsend. — Közép szélerősség : 1 9  

0 2 10 2 1 6 20 22 27 
A  szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 

E. kelet, IV. nyűgöt.
A z abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet szerint 

számítható k i : H  =  2 1 0 7 7  +  (N —  70*0) 0*00052.
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