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A C S I L L A G O S  ÉG.

Ha Január első estéjén a mennybolt északi részére tekintünk, szemünkbe 
ötlik hét ragyogó másodrendű csillag , melynek négye hosszúkás négyszögöt 
képez, hárma pedig egy ivet. A régiek ezen csillagzatot n a g y  m e d v é n e k  ne
vezték, s a régészét azt állítja, hogy a boszus D i a n a  a szép C a 11 i s t o t med
vévé változtatta s Jupiter az Olympra helyezte fiával. — A magyarok 
gönezöl szekerének nevezik c csoportot, melynek rudját az említett iv, 
négy kerekét az említett négyszögnek határ-csillagai képezik. A rúdnak kö
zépső csillaga, M i k a r, jó távcsőn nézve kettősnek látszik. Ha pedig a két 
hátsó kereket alkotó Merak és Duben irányában fel Zenithünk felé egye
nes vonalt gondolunk —  ez egy másod r e n d ü m a g á n o  s-csillagot érint, 
mely gönezöl csillagnak neveztetik.

Ezen gönczölcsillag a kis medve farkának végén áll s hat kisebb csillag
gal a nagy medvének megfordított s kisebbített képét tükrözi. A két medve 
közt az északi sárkány csillagzata létezik, melynek legfényesebb csillaga a kis 
és nagy medve farka közt látható. Mélyen északra fénylik alant a ragyogó V é' 
g a s e  mellett északkeletre emelkedik többkis csillag csoportja, melyet az 
egyptomi udvaroncok hízelgése B e r e n i c e  fürtének nevezett el. Berenice, t. i. 
Ptolomeus királynak neje, szép fürtjét levágván, a cyprusi templomban áldozatul 
felfüggesztette. Azonban egy istentelen tolvaj ellopta. Ezen búsult a királyné, 
mig C i n b n, a király csillagásza nem vigasztalta azzal, hogy magok az istenek 
lopták el azt és a mennyezetre felfüggesztették, hol örökké fényleni fog.

Ha még meg nem fáztunk —  emeljük szemeinket dél felé —  s ime 
délkeletről a t e j  - út emelkedik s zenithünk mellett két ágra oszolva, északnyu-
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gotra húzódik. Magasan fent nyugoti részében fénylik négy csillagzat, u. m, 
C e p h e u s ,  C a s s i o p e  j a,  A n d r o m e d a  és P e r s e u s .  Ezen négy csil
lagzatról a régiek következőt regélnek. Cassiopeja az ethiopi király Cepheus- 
nak neje , azzal dicsekedett, hogy szebb mint a Nereidek, Neptun leányai. 
Ezért megharagudván Neptun, egy tengeri szörnyeteget küldött, melynek a ki
rály saját leányát, Andromedát feláldozni kénytelen vala. Már egy sziklához 
kötözve várta a szegény ártatlan áldozat szörnyű halálát. Ekkor hirtelen 
a leány és szörnyeteg közé Perseus lépvén — Medusa fejével megdermcsz- 
tette a szörnyeteget s a szerencsétlen áldozatot megmentette. Az Olympos ki
rálya a magaslatról ezt látván, halhatatlanitá mind a négyet s a mennyboltozatra 
emelte , hol is C e p h e u s  egyik lábával a gönczölcsillagot, fejével a tejutat 
érinti. Mellette a tejutban fénylik Cassiopeja s W  alakot képez öt másodrendű 
csillagával. Ettől délre látható A n d r o m e d a  3 másodrendű csillaggal, övé
ben egy ködfolttal, mely jó távcsőben ezer meg ezer apró csillagra oszlik. 
Feljebb a tejutban áll Perseus, a ragyogó másodrendű A l g e n i l l e l  és a vál
tozó fényű A l g o r  ral .  Továbbá keletre a tejutban a fuvaros a ragyogó első
rendű Capellával (kecskével) balvállán. A hol a tejut ketté oszlik, északnyu
gaton, terjed a hattyú, a másodrendű D e n e b b e l ,  sőt harmadrendű csillaggal 
egy keresztet képezvén. Mellette a tejut alatt D e l p h i n  és P e g a s u s .  Az 
állatkor csillagzati, u. m. a vízöntő, a halak, a kos, a bika a pompás A 1 d e b a- 
r a n n a l .  —  Keleten a tejuttól jobbra a pompás Orion csillagzata N e t e i g- 
c o n  R i g e 1 nevűvel —• s alatta a legnagyobb csillag S i r i u s  a nagy kutyá
ban -— s a tejuttól balra P r e y o n ,  a kis kutya felett láthatók a-kettőzött rák 
és az oroszlán.

Y a d á s z - n a p t á r.

A hivatalánál fogva vadászról méltán fel kell ugyan tenni, hogy nincs 
szüksége emlékeztetésre : mik legyenek havonkénti teendői; a vadászatkedve
lőtől azonban ezt oly szigorúan követelni nem lehet s a vezérfonal, miként for
dítsa idejét legczélszerübben mind saját élvezetének —  mind pedig a vadászati 
haszonnak emelésére —  nem lesz talán fölöleges.

A vaddisznó e hónapban kezd megbugni, s igy —  ha csak nem kiirtása 
a czél -— a vadászatnak reá lassanként meg kell szűnnie. Ha nagy a hó , kü
lönösen ha olvatag napra fagy következvén, jéghártyás lett felszíne, a vaddisz
nót zavarni nem szabad , sőt inkább fekvése közelébe alkalmas élelmet kell 
szórni, nehogy a fákban tegyen kárt, mi sokkal jelentékenyebb lehet, mint az 
élelmezésére fordított költség.

Szarvast semmi szili alatt sem szabad lőni; őzet még lehet.
Ha a tél nem nagyon szigorú, a nyulak ilyenkor legkövérebbek s ezért 

a vadászat reájok legháládatosabb. Hol azonban nem nagyon sok a nyúl: ott 
kímélni, sőt táplálni kell őket, borsószalmát, szénát, zab- és buzakalászt, ákácz-, 
nyír- vagy topoly-ágakat szórván el helyenként számukra, mely utóbbiakat 
elébb 24 óráig sós vízben jó áztatni.

A rablóvadakat, négylábuakat és madarakat egy iránt irtani, a farkast 
pusztítani, a vadmacskát, rókát lyukából kituszkolni, lőni, kelepczébe, tőrbe
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fogni januárban kell. Ugyanez áll a fáczánosok közelében lappangó nyestek, 
menyétek, görények s egyéb ragadozó állatokra nézve.

A ragadozó madarak : sas, héja, sólyom fajták lövése a bagoly (Uhu) 
kunyhókból mulatságos és hasznos , ámde óvakodjunk közönséges és gatyás 
ólyvet lőni, melyek szintén rá csapnak az uhura , mivel ezen egérpusztítók ir
tása által rósz szolgálatot tennénk a mezei gazdáknak.

M é n e s - n a p t á r .

A ménes-év tulajdonkép a kanczák hágatásakor — tehát márcziusban 
veszi kezdetét, minthogy azonban január és február e fontos teendőnek előké- 
szitő hónapjai, a ménes-évet mi is a közönséges naptár számítással januárral 
kezdhetjük s deczemberrel végezhetjük.

A ménesi teendőknek ö t s z ö r ö s  czéljok van: nemzés, nevelés, táplá
lás, egészséges állapotban tartás és a csikóknak jövő használatra való elő- 
készitése.

Az első négy minden ménes feladata; az utolsó némely ménesben nem 
gyakorolható s nem is kívántatik meg.

Magától értetődik , hogy a lovak negyedik évük őszéig legeljenek, ki
vétetvén a versenyekre idomítandó csikók , melyek növekedésüknek már felé
ben elszakadnak a pástról.

Továbbá e naptár a kezelésnél s z ü k s é g e s  k ö n y v e k n e k  csak ne
veit említheti, vitelük módjának leírása nem tartozván ide. Itt csak arról lehet 
szó, minek k e l l  h a v o n k é n t  történnie.

A ménes naplója deczember utolsó napján már készen álljon , miután e 
hó elején az első beírásnak történnie kell. E naplót szakadatlanul kell foly
tatni, mert alapja ez mindennek , mi a ménes és tenyésztés körül kérdésbe jö 
het s mert a tenyésztés történetét ez nyújtja. Alapja ez továbbá a ménestulaj
donoshoz vagy az illető hatósághoz teendő jelentésnek. *)

Azután a lovak s o r o z a t - j e g y z é k e  készítendő el, melynek magában 
kell foglalnia : a lovak létszámát, neveiket, az ivadékágat, jelen testalkotási ál
lapotukat s az idősebbeknél a tapasztalt véralkati jó  tulajdonokat és hiányo
kat ; megtartván természetesen e jegyzékben a faj és kor szerénti sorozatot. 
Ehhez járul a múlt évi szaporodás és csökkenés.

Nagy méneseknél az intézet egyéb i n g ó  és  i n g a t l a n  vagyonának 
jegyzéke is szükséges.

A t a k a r m á n y  r ó l i  s z á m o l á s  magában a ménesben viendő s év 
végével bezáratik.

A m é n e s  p é n z s z á m o l á s t  január és február hóban kell bevégezni, 
mig a ménes körüli egyéb teendők meg nem gyűlnek.

A ménes hágó csődörei az év kezdetével nagyobbitott zab adagot kap
janak, •—  minden egyéb előkészítő takarmány e czélra nem alkalmas. A hágó-

*) Ha minden ménestulajdonos rendes naplót vinne — hazánkban mennyivel 
könnyebb lett volna a magyar méneskönyv megírása, mely nagybecsű munkát csak a 
legnagyobb buzgalom és fáradság mellett volt képes összeállítani a jeles „Vadászla
pok“ szerkesztője Bérczy.
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kát azután naponként kétszer egy-egy óráig jártatni, lovagolni vagy mérsékel
ten foglalkoztatni kell. Minden ily mozgás után azonban takaróval fedes- 
senek be.

Hágatandó kanczáknak is jó a zab-adalék oly mértékben, mint ezt egész
ségük és erejűkhez képest az elöljáró és lóorvos jónak látják. E mellett azon
ban szükséges a mozgás a kanczáknak is.

A mozgásnak fedett lóiskolában, vagy ha ez nincs, zárt és egyengetett 
terű udvarban kell történnie.

A vemhes kanczákat e hó végén , vagy februárnak elején az ellésre kel
lőleg elkészített istállóba kell kötni oly rendben, mint a múlt évi liágatási jegy
zék szerént utoljára meghágattak, hogy annál könnyebben lehessen figyelni az 
első ellésre.

Á l l a t v i l á g .

Szomorú, kihalt a természet. Néma csönd uralkodik erdőn, mezőn, csak 
a falvak s városok közelében mutatkozik kevés jele az életnek ; a sármányok 
éhesen röpkédnek a csűrös kertek körül, a vihar által ide-oda dobált varjak 
esetlenül kerengve a légben , hallatják szomorú károgásukat. A gyümölcsös 
jégvirággal borított fáin az erdőből elköltözött harkályok, czinkék, pónczok, 
emez ingyen munkásaink, szorgalmasan keresgélve a rovarok tojásait és pon- 
dróit, tisztogatják a fákat s ily utón teszik magukat hasznosakká. A berkenye 
s más bokrok között fekete- és fenyőrigók keresik táplálékukat, szép méla da
luk helyett csak is „tak-tak“ szavukat hallatva néha. Kertekben, udvarokon, 
sőt a városok utczáin is megcsendül az é n e k e s  p i n t y  (Fringilla coelebs) 
vidáman csengő hangja, az utszélcken szaladgál a búbos pacsirta, s enyhébb, 
derült napokon föl a magasba emelkedve zengi el friss, üdítő dalát, mi oly jól- 
tevően hat a zordon évszakban az ember kedélyére. Az erdei patakok mellett 
oly vígan sürgölődik a vizi rigó, mintha csak nyár közepe volna 5 őt nem za
varja meg a zordon évszak ; a patak jégkérgén tova szaladva derülten énekel, 
keresve egy helyet, hol a viz alá bukhat apró halakat fogdosni. Az erdő is 
néma, csöndes ; elnémult az öröm, eltávozott sok kedves szárnyas dalnoka, s az 
emlősök közül is keveset láthatni, a morga és pele (myoxus glis) elrejtődzve 
téli álmukat alusszák, a többi kisebb-nagyobb emlős is elvonul mennyire te
heti. A dúvadnak s kisebb ragadozóknak inkább csak nyomait látjuk, hacsak 
üldözésükre nem indulunk ; itt egy nyest, amott egy vadmacska, s őserdőkben 
nagyon ritkán egy hiuz nyomát. Egyetlen emlőssel bírnak erdőink, mely ez év
szakban sem tagadva meg nyugtalan természetét, akkor is vigan űzi játékát, 
ez a p a r l a g i  evet ,  köznyelven mókus (sciurus vulgaris). A farkasok nap
pal az erdőszéleken keresnek rejthelyet, honnan éjjelenként a falvak közelébe 
mennek portyázni , a rókát is legtöbbször ködös napokon látjuk a mezőn csa
tangolni. Ejszaki szárnyas vendégeink már mind megérkeztek; a be nem fa
gyott folyamokon úszkálnak a közönséges, búbos és törpe búvárok, a sarkvi
dékről jövő B u k d á r o  k (Colymbus).

Némely évben a berkenye bokrokat egészen ellepik a Laphonból nagy 
számmal jövő s e l y e m f a  r k u  L ó c s k á k (Bombyci 11a garrula), még gyak
rabban vándorol hozzánk a L e n i k e (Fringilla linaria) és a h a v a s i  sár-
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m á ii y (Emberica nivalis). A rovar világ e hóban mondhatni semmi életjelt 
nem ad s teljesen kihaltnak látszik, de csak látszik, mivel az uj nemzedék csi
rája millió meg millió tojás, pondró és báb képében téli álmába sülyedve vár a 
kikeletre, szintúgy mint a növények.

A Balatonban e hóban foly nagyban a s ü l l ő  halászat a jég alatt.

E r d ő s z e t i  napt ár .
E r d ő h a s z n á l a t .  A szálerdő üremnél a vetény- vigály- és végvága

tokban kijelölt geszteknek vágása, épületi szerszám- vagy tűzifául legelőnyö
sebben eszközöltetik , miután tapasztalati tény , hogy a nedvkeringési szünet 
időszakában vágott fa legtartósabb és legtöbb tűzerővel bir. A gesztek ejtésé
nél és a fa feldolgozásánál figyelni kell, hogy az oly irányban történjék , hogy 
az által a serdény meg ne rongáltassék. Nagy hidegben, kivévén, ha a serdény egé
szen hóval van fedve —  nem tanácsos vágni, minthogy a gesztecsek a fagy ál
tál törékenynyé válván , az eső gesztek által könnyen letöretnek, sőt a fagy 
következtében az épületi fának szánt gesztek is, lezuhanásuk folytán, szétreped
hetnek, megcsonkulhatnak és igy a kijelölt czélra alkalmatlanokká lesznek. 
Ügyelni kell arra is , hogy a hó magassága következtében a vágatokban magas 
tuskók ne hagyassanak, s a fa feldolgozásnál a nehezen hasadó göcsös tőkék a 
hó vagy a rőzsefa alá a favágók által, munka kímélés végett, ne rejtessenek. 
A sarjerdő nem vágatik, mivel a tuskók átmetszeti lapjokon ki lévén a hidegnek 
téve, ennek következtében sarjadzási képességökben gyengülhetnének, sőt kor
hadásnak indulván , ki is veszhetnének. Kivételt képeznek e tekintetben az 
égerlápok , melyekhez a viz miatt csak akkor lehet férni, ha azok be vannak 
fagyva, ezek vágásánál következőkre kell ügyelni: a tuskók oly magasan ha- 
gyandók , hogy azok tavasszal a viz szilié felett álljanak; a vágás éles fejszé
vel ferde irányban úgy történjék , hogy az által a kéreg a tuskóról az átmet
szeti lap körül le ne szaggattassék , mert különben a hideg és viz behatása ál
tal a tuskók sarjképessége csökkenhetne, végre a másodszori vágásnál az utolsó 
sarjból a kihajtás biztosítására csonkokat kell hagyni. Általában a fa feldolgozás
nál a favágók feletti éber felvigyázat szükséges , hogy azok a fát különzékek 
(Sortiment) szerint a meghatározott hosszaságban vágják s tömötten és elég 
magasan ölbe rakják. A rőzse-nyalábok kötése csak lágy időben történhetik, 
mert hideg időben valamint a kötő gúzs, úgy a rőzse is törékeny s igy sok ve
szendőbe menne.

Az erdőgyérítés szintén előnyös, csak arra kell vigyázni, hogy magas tus
kók ne hagyassanak.

A mocsárokban és erdei tavakban a nádat kell vágni.
F a-s z á 11 i t á s. A fagyott talaj vagy szánut, és a fuvar-erő bősége 

könnyíti a szállítást, azért az időt felhasználván, igyekezni kell a tűzifát szánon 
vagy szekeren haza hordani, a nehéz épületi- és szerszám-fát szánon vagy tali
gán legalább az erdőből kivontatni és ászokra fektetni. Az égerlápokból és a 
lanka erdőkből a vágott fát e hó végéig minden esetre ki kell hordani, nehogy 
a tavaszi áradások korán való beállta a vágott fakészletben kárt okozzon. A 
hegységi erdőkben a tűzifa, hasábokban gyalogszánon az usza-patakokhoz vagy 
szénhelyekhez hordatik, vagy tönkökben az őszön készült ergetyűkön lecsusz-
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tatván, felhasíttatik és az usza-patakok mellé és felibe ölbe rakatik A fa kihor
dás- és szállításnál úgy kell intézkedni, hogy a serdény a szekerek, szának és a 
vontatott fa, valamint a vonó marba gázolása által meg ne rongáltassék.

A lúcz- és erdei-fenyő tobozok az ejtett gesztekről, vagy a vá
gásokban fekvő apramból, ha azok ott szükségesek nem volnának , vagy végre 
az álló gesztekről szedetnek, ez utóbbi esetben azonban az ágak letörését szi
gorúan meg kell tiltani. A kőrismag, a mennyiben az még a fán függne , her
nyóollóval csipetik le. A tobozokból a mag kipirkálása fütött szobában vagy 
mag-aszalókban óvatosan eszközöltessék, nehogy a nagy hőség a mag csirképes- 
ségét megrontsa.

E r d ő v é d e l e m .  A nagy hideg gyakran készteti az erdők szomszéd 
lakóit a falopásra: legjobb védszcr ez ellen a lakosság szegény osztályának 
munka fejében vagy jutányos áron rozsé hulladék, vagy gyérítésnél nyert fát 
adni, hogy a lopásra késztetve ne legyen.

A surjányok, ertvények, vetény- és plántaágyakat a fő és őzvad ellen 
bekerítés, elegendő táp nyújtása, vagy ha ez sikerre nem vezetne, a vad állo
mány kisebbítése által kell védeni 5 a nyulak ellen csak ez utóbbi mód taná
csos. —  Azon erdei fenyvesekbe , melyekben tavaly a fényes Gurdacs (Pha- 
laena noctua piniperda) és a fenyves fidor (Phalaena geometra piniaria) mu
tatkozott, sertéseket kell hajtani, miután ezek a nem fagyott talajban túrva, az 
említett rovarok bábjait felfalják, csak arról kell gondoskodni , hogy a szom
jazó sertések számára közel elég viz legyen. Tanácsos a fenyő gyaponcz (Pha- 
laema Bombyx monacha) petéit —  ha az nagy mennyiségben mutatkoznék — 
felkerestetni és megsemmisittetni; úgy szintén jó lesz a fenyő pohók (Phalaene 
Bombyx pini) hernyóit is a fák körül a moha alól kikerestetni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A C S I L L A G O S  ÉG.

Derült estve szemeinket zenithünk felé emelve — mellette látjuk el
vonulni délkeletről északnyugotra a tejutat, melynek nyugoti részében a fuvaros 
Capellával Perseus és Cassiopeja, ez alatt Andromeda, e fölött Cepheus és mé
lyen alant O r p h e u s  l a n t j a ,  melylyel a poklot is legyőzte és a h a t t y ú ,  
mivé az istenek átváltoztatták a dalnokot, miután őtet Bachus" tánczosnői 
szaggatták szét. Amott délfelől érinti a tejutat Orion bunkója. A régi világnak 
ezen hőse, Chios szigetének szép vadásza, balkarján az oroszlán bőrét, jobb ke
zével a bunkót lebegteti, kardja övén csüng, melyet h á r o  m másodrendű 
csillag ékesit. Ezt és a kardot köznépünk kaszának nevezi. Orion jobbik vál
lán ragyog az elsőrendű csillag s ennek irányában bal vállán másodrendű csil
lag Bellatri. Alant balsarkán B i g é i  elsőrendű csillag ragyog s kardjának 
markolatán fejérlik O r i o n  ismeretes ködfoltja. Az övnek felső csillaga le
beg a mennyezet egyenlítőjében , mely a föld egyenlítőjének síkjával összees
vén , a mennyezet golyóját felezi é s z a k i r a  és d é l i r e .  Orionról azt 
regélik , hogy Diana parancsára , ki szép vadászszerencséjét megirigyelte — 
Teorpis megszurta sarkába. Teorpist pedig csak akkor vehetni észre a mennye
zeten, mikor már Orion leszállt, — Orion lábainál áll a n y u 1, s ettől balra a 
tejut által elválasztva ragyog a kis és nagy kutya, amaz Procyon nevű első
rendű csillaggal jobb oldalán, emez a legcsillogóbbal az egész mennyezeten 
t. i. S i r i u s  s á l  szájában. — Mikor a nap a kutyákkal a mennyezeten jár 
fel s alá (az úgynevezett Caniculában, mely nálunk julius hó 22-én kezdődik), 
érik a gyümölcs a kertekben s gabona a mezőkön —• igy szól Aratus — s 
mikor pörkölve a fák sorai közt rohan — akkor erősiti egyik részét s másikát 
semmisíti.“ — Mi pedig Magyarország különböző vidékeiről szólván, azt mon- 
danók: a Caniculában hazánk felső vidékein érik a gabona s koránérő gyü
mölcs, — Pest vidékén a dinnye és a szőlő. ^
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Amott magasan a mennyezeten az állatkor jegyei fejlődnek. Amott mé
lyen a nyugoti oldalon, a hol Pegasus, a szárnyas költői paripa, melynek pat
kója Heliconon a költő forrást nyitotta meg, három másodrendű csillagával szár
nyán, lábán, sörényén lebeg, — a h a l a k  nagy, de gyöngén csillámló csillag
zata kezd már a láthatár alá szállani. Ezen csillagzat magában foglalja most a 
tavaszi pontot, melyben a nap az egyenlítőt márczius hó 21-én vágja — Mint
egy 2000 évvel ezelőtt ezen pont a kos csillagzatában létezett s most is a kos 
O pontjának neveztetik, bár ennek középpontja 30°-al távozik tőle. A kos fe
jében, nem messze Oriontól, szarvaiban észrevehető egy másodrendű csillag, s 
alatta egy n e g y e d  r e n d  ü. mely jó távcsőben kettősen jelenik meg s Meta- 
riumnak neveztetik. Ezen csillagzat mellett terjednek el a bika szép csillagai, 
nevezetesen a H y a d o k  — erős csillagok — A l d e b a r a n  első rangú csil
laggal a szemében, mely 4 kisebb csillaggal V alakban fejét ábrázolja, melytől 
jobbra a fordulati körben a bika hátán a p l e y a c l o k ,  nálunk „fiastyuk“ 
nevű h é t  c s i l a g z a t  gyöngén pislog. — A nagy nevű Műdler ebben a vi
lágegyetem középpontját sejdíti, mely körül vezércsillagoknak milliói keringe
nek. A görögök ezen csillagzatok nappali felkelte s leinente után rendezték a 
vetés s aratás idejét. — Rege szerint a pleyadok Atlas hét leányai valának, 
kik Oriontól üldöztetve, nyugalmat csak a mennyezeten találtak. A köznép 
ezeknek homályosságából derült időt, fényes tiszta feltűnéséből esőt jövendöl.

A tejuton túl, valamivel délkeletre ragyog a kettős csillagzata C a s 
t o r  és P o l l u x  s ennek lábán szinte egy másodrendű csillag. A hol a barát
ságnak ezen jelképe a tejutat érinti, ama pont létezik, melyen a nap a legma
gasabb álláspontot érte a mennyezeten ; ez az északi forduló pont, vagyis a rák 
forduló pontja, melytől az egyenlítővel egyenközü kör rákforduló körének ne
veztetik.

Alább keletre a rák kis csillagzata csillámló ködfolttal — a jászollal, 
bölcsővel — mely jó távcsőben mint ragyogó csillagcsoport meglepi a nézőt. 
A rákban még két apró csillag látható, melyek s z a m á r k á k n a k neveztet
nek. Görög régészetben ez ama rák, mely Herculest a lernai kigyóvali küzdel
mében sarkban megcsípte, s e miatt eltiportatok tőle. —  A szamárkák emlé
keztetnek azokra, melyeken nyargalva az istenek az óriások ellen indultak. A 
szamarak bőgése az istentelen óriásokat annyira elrémitette, hogy hátat fordí
tottak s lábaik gyorsaságában menekülésüket keresték. A hálás utókor ezért a 
szamárkákat a mennyezeten díszhelyre méltóknak találta.

Még alább díszeleg a n a g y  o r o s z l á n  a sugárzó R e g u l u s s a l ,  mé
lyen a D e n e b o l á v a l  farkán, melyek két északi irányban lebegő csil
laggal szabálytalan négyszöget képeznek. Mikor a hajdankorban 2000 év előtt 
ezen csillagzat nappal a mennyezeten járt, akkor a tikkasztó_hőség kiégette 
a mezőket, a tengeren aviharok dühöngtek s az evezők megtagadták szolgá
latukat. — Az egyptomiak az oroszlán csillagzatában áradó Nilus forrásainak 
őrjét s egyszersmind jelképét tisztelék.

Nem messze a keleti láthatártól emelkedik a szűz a szikrázó kalásszal, 
mely a másik pontot, melyen a nappálya az egyenlítőt vágja, t. i. az őszi pon
tot felvezeti. Továbbá északkeletre B o o t e s  a medveőr merül fel az elsőrendű 
A r e t u r s  csillagzattal tölötte magas északon ragyognak a nagy és kis 
medvek — s közöttük —  az északi sárkány.
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Y a <1 á s z - n ;i p t á r.

E hó elsejével mind a nagy, mind a kisebb vadászatnak vége szakad ; 
nyúl, fogoly s egyéb nemes, azaz ehető állat mostantól kezdve nyugodjék ; csu
pán külön megrendelésre lehet egy-egy fiatal özet vagy szarvasborjut elejteni. 
Túzok azonban s vizi madárfaj, mint az észak felé vonuló vadkacsa, lúd, daru, 
kócsag sat. mindenütt lőhető.

A kártékony ragadozó vad ellen foly a háború. — A farkasok és rókák 
párzása február elejére esik. — E párzás kezdetén a rókák s kiváltkép a far
kasok bizonyos pagonyokba sűrűn gyülekeznek. — Tapasztalásból ismert ily 
helyekre január végével|vagy február elején marhahullát jó tenni. — A róka- 
gyiiléseket eleinte nem kell zavarni, később azonban délelőttenként meghajt
ván a pagonyokat, ügyes elrendezéssel nem egy fogolyfaló hagyandja ott fogát.
—  Kitudva, hogy a róka s egyéb ragadozó lyukba bu jt: borzkut.yákkel kell ö 
keméket onnan kikergetni. —  Nagy hiba lenne azonban a borzot is e ragado
zók közé sorozni , mint ez gyakran ezen érdekes remete rovására történik. A 
borz Gyertyaszentelő táján ébred fel téli álmából, s enyhébb napokon néha ki 
is jár, nősténye 3 — 5 kölyket vet.

A vidra szintén most párzik. — Éjjeli lesben , holdvilágnál lehet csak 
szert tenni reá, a midőn epedő szerelmi dalait szokta zengeni.

A nyest hasonlókép ilyenkor párzik. —  Éjentc vonítása árulja el a ve
szedelmes házi-tolvajt, napközt dobolással, kaszaköszörüléssel vagy csengetés
sel lehet őt rejtekhelyéről kiriasztani. —  Kcdvencz helyeire szárított gyümöl
csöt és tojást, s c mellé vaskelepczét helyezvén, lőporba sem kerül bőre.

A vadmacska, görény és menyét e hó vége felé párzik s szintén hangos 
lakzidallal árulja el magát. — Irtásuk az év egy szakában se ismerjen határt.
—  A menyét a vadászatra nézve rendkívül kártékony állat. — • Ügyessége, 
vérmohósága s vakmerősége sok nagyobb és erősebb állatnál teszi őt veszélye
sebbé. Példák bizonyítják, hogy a menyét még felnőtt őzeket is meglesett ál
maikon s vérkiszopás által végett vetett életüknek. Azonban egérpusztitás által 
hasznot is hajt.

A holló , ha nem is tojt még február végével , de már készül hozzá ; 
megjegyezvén kedvencz helyeit, a jövő hóban fészkét tojásostól, fiastól el kell 
pusztítani. —  A szarkát sem kell kímélni, ártalmasabb ez a kis vadászatnak, 
mintsem hinné az ember.

Ha az időjárás folytonosan enyhe , némely vidéken elvétve már egy-egy 
erdei szalonka is felmerül. — A vadászat erre sokkal kedveltebb , mintsem a 
vadászok meg akarnának győződni annak hátrányosságáról s valóban a szalon- 
kahuzás egy szép tavaszi estén sok csáberővel is bir. — Ehhez képest a vadá
szatot reá szabályszerűnek tekintik; csak ne nagyon csodáljuk aztán, ha a 
hosszú eróni kedvenczek évről évre kisebb számmal érkeznek. Jó idő jártával a 
foglyokat is, melyek szigorú télen át szobában tápláltattak, páronként ki lehet 
tenni. —  Ha kakasaik veszekednek, tapasztalt vadász a fölöslegest lelőheti.

Hol vezérkopók vannak s kölykeket szándék nevelni, azt a szukát e hó
napban kell párosítani, hogy a kölykök már jókorák legyenek , midőn idomitás 
alá kerülnek. —  A vakandtúrásokat oly helyeken, hova a vad legelni szokott 
járni, midőn az idő engedi, szét kell hányni.

Jó szarvastehenek e hóban ellenek.
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M é n e s  -n a p t á  r.

A vemhes kanczák ellése, s az anyakanczák hágatása küszöbön áll. En
nélfogva pontos ellési sorozat készítendő , mely, ha rendesen vitetik, a ménes
tudományra nézve nagy fontossággal bir. — A ménes lóorvosa (ha kisebb mé
neseknél maga a ménesnök nem egyszersmind lóorvos is) s az anyakanczák 
istállójának őre e sorozatból kivonatot kap , mely a vemhes kanczák jegyzékét 
azon rendben tartalmazza, a melyben ellésök — az utolsó hágatástól számítva 
— a természet rendjénél fogva várható. — E határidő előtt két héttel mind a 
lóorvos, mind a kancza istállóőre szemügygyel tartsa a vemheseket s ügyeljen 
a közeli ellés ismeretes előjeleire, miután a korábbi ellés ép úgy lehető, mint 
a későbbi. —  Fel van téve, hogy a kanczaőr és a lóorvos tökéletesen ért az el
lés körüli segélyhez ; mind a mellett jó, ha a ménesnök az ellés idő alatt ezen 
egyénekkel s az istállóban alkalmazott (mindenesetre óvatos és értelmes) szol
gák jelenlétében, az ellési istállókban teendőket részletesen közli.

E hó elejétől kezdve az ellési istállóban egy éji őr folyvást ébren le
gyen, ki a kanczák előfájdalmainak jeleit ismerje, s ilyeket észrevévén , a kan- 
czaőrt és lóorvost azonnal s a ménesnökot is felköltse. - — Minthogy pedig né
mely kancza állva s gyorsan ellik, az éji őrnek nem szabad a jelentéssel kés
nie. —  Erős, egészséges kanczáknál emberi segélyre ritkán ugyan — de mégis 
inkább van szükség, mint más állatoknál ; ez a lóorvos dolga, kire a hozzáértő 
ménesnök felügyel. —  Az elléái segéd izmos ember legyen. — Az ellés vég
hez menvén, a csikó és az anya megtartására ügyel a lóorvos, ki az ellés utáni 
három napon át gyakran látogassa meg az anyát és csikaját, miután a szopást 
illetőleg, kivált a fiatal anyáknál, sok figyelembe veendő van.

Az ellési istállóban legnagyobb tisztaság uralkodjék — s hogy a friss 
levegő, az anya és csikó e legjobb erősítője , lehetőleg tiszta legyen a nélkül, 
hogy a hideg megártson : ha csak sűrű ködök nem járnak, a felső ajtószárnya
kat 11 és 2 óra közt naponként nyitva kell tartani. —  Az istálló felső ré
szébe ekként tiszta lég Ömlik, s a csikók fokonként megszokják a liüsebb 
levegőt.

3— 5 nap múlva a csikók annyira megerősödnek, hogy anyjaikkal együtt 
az istálló zárt udvarára naponként 1 1 — 2 óra közt, midőn a lég legmelegebb, 
kibocsáthatók. — Ha az udvaron vályúk vannak, ezeket be kell fedni, mert a 
szopó csikónak fagyos hideg vizet nem —  s csak kutból mentettet szabad in
nia, mely elébb nehány órán át az istállóban álljon.

Más lovak istállójában nincs különösebb teendő , csupán az ajtó felső 
szárnyait kell déli órákban azon oldalról kinyitni, honnan éles keleti szél nem 
vonulhat b e : mért naponként egyszer minden istállót kell szellőztetni.

A következő hónapban az elébb megellett, a meddőn maradt s az erre 
kijelölt uj, fiatal kanczák hágatása kezdődik. —  A párosítást maga a ménes
nök ritkán , hanem többnyire a ménestulajdonos vagy az illető hatóság hatá
rozza meg ; e czélból februárban a tenyésztésre szánt kanczák, a tenyésztési szi
gorú nézetekhez képest kijelőlendők s ebből készül aztán a kanczák liágatási 
sorozata ; ez alkalommal ki kell jelölni azt is , melyik kancza minő csődörrel 
párosodjék, s ez az intézet tulajdonosának tenyésztési elveitől függ. —  
Ott, hol a tenyésztés vér és faj szerint foly, e kijelölés könnyű, mert
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a csó'dörok ritkán változtatnak, s ha valamely csődör kimúlt, akkor ennek leg
kitűnőbb vérbelije válik utódává. — Ha azonban a csődörök gyakrabbi változ
tatásának rendszere, a keresztezés, a vegyítés elve uralkodó : akkor a csődörök 
kijelölése több nehézséggel já r , nehogy kellemetlen vegyületü ivadék támad
jon. — Ez utóbbi esetben a csődöröknek már a megliágatandó kanczák kijelö
lése előtt, kora februárban a ménesben kell lenniök oly végből, hogy a ménes- 
nök és a lóorvos azoknak testi-és kedély-tulajdonait kellőleg észlelhessék, s ész
revételeiket a kanczák számára történő csődörkijelöléskor alkalmazhassák.

Az uj tenyészkanczák testi- és kedélytulajdonait az anyakancza soro
zatba utólagosan be kell igtatni.

Á l l a t v i l á g .

E hónap, kezdetén, sőt néha egész tartama alatt, a tél jellegét nem veszti 
el, daczára ennek némi változás vehető észre már ekkor az állatvilágban. A 
rókák és nyulak párosodnak, egy-egy denevér éhség által kényszeritve, vagy az 
enyhébb idő által kicsalatva rejtekéből, szanaszét röpkéd. A keresztcsőrű, eme 
sajátságos szárnyasa a fenyvesnek, már kiköltötte fiait; a hónap vége felé ér
keznek egyes libuezák, egy-egy nyílfarkú kacsa (anas acuta), a vizi guvat és 
szárcsa, sőt néha már látható egy-egy előhírnökként megjelenő erdei szalonka 
is. Oly években, midőn a tél lanyha s korán kezd tavaszodni, az újuló kikelet 
egyes előjelei már e hó folytán mutatkoznak. Ilyenkor erdő, mező több-több 
életjelt kezd adni; a szántóka pacsirta már hallatja néha , szebb napokon, szép 
tavaszdalát, a réteken seregélyek kóbor csapata csatangol , az erdőkben már 
mutatkoznak az örvös és vadgalambok, hallatva méla szerelmi bugásukat.

A folyamok és tavak is kezdenek megelevenülni. A hegyi patakokból 
néha felüti fejét a h a v a s i  t ű z ö l  (Rothbüuchiger Wassersalainander), a tó
csákban is mutatkozik a s z ü r k e  t ű z ö l ,  a békák is kezdenek előbujni 
téli rejtekékből; a csuka, eme kártékony ragadozó hal, már kezdi lerakni 
ikráját.

A rovarvilág még kevés életjelt ad , az ismertebb fajok közül mindössze 
is csak nehány lepkét és rovart találunk e hónapban, ezek : a c s a 1 á n s z ö g 
le u c z (Kleiner Fuchs, Vanessa urticae), b e u g e  s u r á n  (Citronenvogel. Co- 
lias Ramni), t o l v a j  f u r d a n c z  (Räuber Bohrwalzenkáfer), v ö r ö s l á b  u 
s z ö v é r (Rothfüssiger Schnellkäfer), p i n c z e  r e j k e  (Keller Pilzknopfkä
fer, Cryptophagus cellaris).

E r d ö s z e t i  n a p t á r .

E r d ő  h a s z n á l a t .  A vetényvágás tovább folytattatik. A végvágás be- 
végzendő. Lágy időben már zsindelyt is lehet készíteni, ha a fa annyira felen
ged, hogy jól hasad. A magasabb hegységben az ergetyükÖn a völgyek aljára 
csúsztatott tűzifa-tönkök felhasogatása és ölbe-rakása folytattatik ; — igy a 
gyérítés is.

E hónap vége felé, ha a hó elolvadt, és ha tartósabb kemény hideg idő
től többé nem kell tartani, a sarjerdők tarlasztása, a csúpgesztek botolása, es
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az abroncs-rudak vágása megkezdhető. Lapályos erdőkben a tüskék irtásához 
is hozzá lehet fogni. —  Az utó-makkolás végét éri.

F a-s z á 11 i t á s. A tűzi-, épület- és szerszámfa kihordása a végvágatok
ból e hónap folytán a serdény kímélése végett, mig a hó tart, bevégzendő. A 
szénégetésre szánt hasábfa a szénhelyekhez s a ramaszok a fiirészmalomhoz 
hordatnak. A hegységekben, ha a szükség kívánja, a facsusztatás is folytattatik. 
Az égerlápokon és lanka erdőkben vágott fa ki-, vagy magasabb helyre való 
hordásával sietni kell, nehogy a korai áradások a fát elvigyék.

A lúcz- és erdei-fenyő ezen hónapban szedett tobozainak pikkelyei 
már nyiladozni kezdenek, és gyakran hullatják a magot, azért azok sze
dését korán be kell végezni. A veres-fenyő tobozainak szedése megkezdetik. A 
magpirkálás folytattatik. A jegenye, fenyő és nyírfa magot már az olvadó hó
val el lehet vetni. A futóhomok megkötésére irányzott munkákat meg kell kez
deni, mihelyest a talaj felengedi.

E r d ő v é d e l e m .  Az ültetvények és faiskolák a nyulak s egyéb álla
tok pusztításai ellen óvandók. Vigyázni kell , hogy a surjányolc és vágásokba, 
legeltetés végett juhokat és marhákat ne hajtsanak. Az utakat és vágásokat a 
hegyes vidékeken vízmosások ellen védeni kell." A folyók partjai, a hol szük
séges, az alámosás ellen óvandók, a szükséges rőzsenyalábot készen kell tarta
nunk, s a kimosott mélyedéseket kőtorlaszokkal védenünk. A fenyő-pohók 
(Pha)aena Bombyx pini) hernyóinak szedése a moha és alom alól annál szor- 
ga matosabban folytatandó , mennél nagyobb mennyiségben jelentkezett az a 
múlt évben. A fenyves-gurdacs (Phalaena noctua piniperda) és fenyves-fidócz 
(Phalaena geometra piniraria) bábjainak felfalása végett még sertéseket is le
het az erdőbe hajtani.

V i r á g z á s. E hónapban virágzik a húsos som (Cornus mascula) és az 
élődi fagyöngy (Viscum Album.)
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Mi hirdeti a mennyezeten az ébredő tavaszt? — Valóban mintha a csil
lagos ég még egyszer be akarná mutatni téli pompáját. — Márcziusban alig 
hiányzik egy nagyobb csillag, mely a mennyezet északi részét szokta ékesíteni. A 
tejút, csillámlását az egész nyugoti mennyezeten elterjesztette, fél magasságra 
emelkedvén. Az állatkor megint haladott s mélyebben száll, mint a múlt hó
napban. Á k o s  közeledik a láthatárhoz, s a rák a délkör közelében áll. A ke
leti mennyezeten most felemelkedett — az a r a t ó  s z ű z .  Ott csillog a k a- 
1 á s z bal kezében. A görögök ezen csillagképről következőt regéltek: haj-
dankorban ezen szűz a földön tartózkodott, s daczára annak, hogy halhatlannak 
tartatott, a halandókkal társalkodóit: neve D i k e — igazság vala. 0  bírásko
dott a népek felett s gondoskodott a felől, hogy mindenki bőségnek örvendjen. 
Addig tartott az a r a n y k o  r, mig ő a földön lakott. Az ezüstkorban már rit
kán időzött a földön. Csak esténként jött elő magánosán a hegyek közül, s 
nem társalgóit többé az egyesekkel, mint azelőtt tette. Ha szavára az emberek 
megjelentek — fenyegetődzött s gáncsolta hibáikért, ekként szólva hozzájuk : 
„az arany korszakban élő emberek korcsnemzedéket hagytak maguk után , ti 
még gonoszabbakat fogtok hátra hagyni. Akkor liarcz , gyűlölet fog uralkodni' 
az emberek között s a nyomor fog reájuk nehezülni.“ így szólott s visszavo
nult. Jóslata teljesült. — Es ő megharagudva az emberekre , a mennyezetre 
felszállt. Onnan még most is minden éjen, mint arató s z ű z  a halandókra 
tekint s várja mig az emberek tévelygésük pályáját elhagyván, a régi egy
szerűséghez és igazsághoz visszafordulnak : s ő sorsával kiengesztelődve,
újonnan közébük jöhet, igazságot szolgáltatni s az emberiséget boldog
gá tenni.

V A D Á S Z O K  É V K Ö N Y V R . •4
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Ejszakkeleten felemelkedett a B o o t e s ,  a pirosló szikrázó Arcturral. 
Ezen csillagzat m e d v e ő r n e k  neveztetik, mivel a nagy medvét két ku
tyájával maga előtt kergeti. —  Alant északnyugoton lebeg A n d r o m e d a 
s északra fölötte ragyog a sárkánynak egész csillagzata. A délkeleti meny- 
nyezeten a rák és az oroszlán alatt lebeg a vizi k í g y ó  nagy csillagzata 
A l p h a n  nevű másodrendű csillaggal, mely a kígyónak szivén ragyog. 
A holló és a csésze felmerülnek ugyanama vizi kígyó közelében.

Y a d á s z  - n a p t á r .

A februárra szóló vadászati szabályok általában má cziusra is illenek, 
csakhogy nagyobb vadat (húsa már rósz lévén), épen nem kell — bakőzet pe
dig csak különös szükségletre lehet lőni. —  A kártékony vadak , mint a far
kas, róka, erdei nyest, bevégzék a párzást, nőstényeik tehát poczkosak s igy 
nem mulasztandó el az alkalom , midőn egyetlen uj billentessél egész ivadékot 
lehet megsemmisíteni. — A vadmacska, görény, menyét, sziklai nyest még foly
tatja, a ragadozó madárfaj nagy része még most kezdi a párzást, minélfogva 
az előbbieket irtani, az utóbbiaknak fészkeit pusztítani vadászfoglalkozás.

A nyírfajdok s néha már a siket fajdok is e hónapban kezdenek dürgeni 
(Balzen) s a diirgés ideje hidegebb tájakon május végéig tart. A kakasok es- 
ténkint a dürgés helyére jönnek s a jérezéket is oda csalogatják ; leginkább 
hajnalban dürgenek , s a vadász többnyire csak ilyenkor lesheti meg , mert 
ilyenkor nem látnak , nem hallanak. A siket fájd nálunk leginkább a Kárpá
toktól lenyúló sűrű fenyveseket lakja s Marmarosban, hol vadpáva név 
alatt ismeretes és nem ritka. Ezenkívül található még az erdélyi havasokban, 
különösen a székely őserdőkkel benőtt hegyeken és pedig meglehetős nagy 
számban. *)

Az erdei szalonka, az időjáráshoz képest, márczius végétől april első har 
madáig húz. — A kimélobb vadász az esteli les-állással is beéri, mig a kímélet
lenebb a kerestetést, sőt hajtást is segélyül veszi. — így aztán nem csoda, ha 
az erdei szalonka egyre ritkábbá válik. — Azt tartják, hogy a szalonkahuzás- 
nak akkor van vége, midőn a gólyahir (caltha palustris , máskép békavirág) 
kezd virágozni, mi Aprilban történik.

A hó vége felé meglehet kezdeni a bibicz- és szárcsa tojás keresését, s ha 
kis tavaknál szárcsák telepednének meg, el kell őket lőni , hog}r inkább kacsa
pár szokjék oda, mert e kétféle madár nem igen fér össze. Yadludat, kacsát, 
darvat s a ragadozókkal egy sorban álló kócsagot is lehet még lőni.

Az agártenyésztő, ha a szukát novemberben nem párositá, párosítsa 
most, hogy az agarászati időben ismét, vagy még használható legyen. A már-

'*) Ez évkönyv szerkesztője 1866 nyarának egy részét Erdélyben , a liomorodi 
fürdőn töltötte el, s ez idő alatt több vadászkirándulást tett; egyszer a Hargitára si
ket fajdra, mely alkalomkor egy nap alatt, aránylag kis vadásztéren, nyolez vén és több 
mint busz fiatal siket fajdot látott, melyek közül sikerült a vadásztársaságnak három 
fiatal Ilimet elejteni.
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cziusban nemzett kölykek esztendő múlva szintén használhatóbbak , mint a no
vemberben nemzettek, melyek czélszerüen még alig futhatnak.

A fiatal vizslák idomitását meg kell kezdeni.

M é n e s - n a p t á r .

E hóval a ménes legfontosabb és legtevékenyebb ideje veszi kezdetét, 
mert a hágatás és ellés, a vetés és aratás, beáll s három hónapig foly.

Márczius eleje a hágatás legokszerübb korszaka, mert a csikók eként se 
korán, se késön, de épen jókor jönnek létre, hogy a növekedésük és kifejlődé
sükre annyira szükséges tavaszi levegőt és legelőt élvezhessék. — Ep ez ok
nál fogva május haván túl hágatni nem tanácsos, miután a kései csikóknak ke
vés jut a legelői szabadságból, de annál több a nyári hőség és' kínzó rovarok
ból. — E három hó alatt a ménesi főteendők alig változnak.

A hágatásra való feliigyelés az elöljáró feladata , ő az ellés körüli dol
got a lóorvosra, vagy a kanczaőrre bizhatja , kiknek egyike helyettese lehet s 
az előforduló sajátságos körülményeket feljegyzi, a közlőiteket pedig a ménes- 
nők a naplóba és a méneskönyvbe iktatja.

A hágatás jó  sikere igen sokat függvén az e körül alkalmazott lovászok 
ügyességétől, szükség, hogy a betanított szolgák évről évre legalább ne mind
nyájan váltassanak fel újakkal.

A betanítás legczélszeriibben akkor történik, midőn a próbacsődört, mely 
mint ilyen kellő tulajdonokkal b ir, a sárító s nem érzékeny kanczához vezetik, 
s vele ekként az első kísérletet megteszik.

A hágókat naponként délelőtt és délután egy órán át gyönge izzadásig 
kell lovagolni, tiszta napon szabadban , ha rósz az idő , a lovagdában. —  Lo
vaglás után , mielőtt hágásra vezettetnének , egy óráig sötétes istállóban pi
henjenek.

A meddő s a hágatásra kijelölt fiatal kanczáknak szintén szükséges a há
gatás előtti mozgás, mely a ménes udvarban töiténhetik.

Meddő kanczát mindaddig nem szabad csödör elé vezetni, mig sáritása je 
lek után teljes biztossággal nem tudható. —  Megellett kanczák az ellés után 9 
nappal hágathatók.

Az elöljáró minden körülményt zsebkönyvébe jegyez, mely a hágatásnál 
előfordul s ennek eredményére befolyást gyakorolhat, p. o. az idő minőségét, a 
csödör és a kancza viseletét stb., e jegyzetek elébb a naplóba, azután —  ha 
fontosabbak volnának — a méneskönyvbe iktatandók !

E zsebkönyvbe kell szintén feljegyeznie mindent, a mi az ellés alkalmá
val a csikóra és a kanczára befolyással lehetne , s ha az elöljáró az ellésnél 
nincs jelen, akkor a jegyzés helyettesének feladata.

Á l l a t v i l á g .

Az idő egyre szelídül; a téli fagyok mint gyérebbek , persze némely év
ben az egész hónap alatt tart a tél és tavasz közötti makacs küzdelem s a kike
let csak nagy nehezen bir uralomra jutni. Legtöbbnyire azonban már e hó vége

2*
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felé ki van küzdve a harcz. A hosszabbak napok melegítő' sugarainak befolyása 
alatt a növényzet uj életre ébred. A mező kizöldül s a tavasz első virágai egy
másután jelennek meg ; a márcziusi hóvirág, a kis leány-kökörcsin, a százszorszép 
kukorcz s az illatos, szerény ibolya. A fák közül is többféle kezd kihajtani s eze
ket meleg napokon méhek dongják körül. Az állatvilág is uj, élénk képet tüntet 
fel előttünk : a b o r z  elhagyta már téli vaczkát, a mezőn kis nyulfiuk játsza
doznak, a m ó k u s  elkezdi fészkét rakni. Nyári szárnyas vendégeink is rendre 
érkeznek ; a tavak felett vijjogva röpkédnek a 1 i b u c z á k, a mocsárban a 
v í z -  és p a r t i r a m o k ,  p o c  s á 1 y o k (Limosa), l i l é k  (Charadrius) szalad
gálnak, hallatva éles fütyjöket, a folyamok partjain s a tavak víztükre mellett 
gémek állanak komoly méltósággal , lesve zsákmányukat. A kertekben és 
erdőkben már mutatkoznak egyes zenérek, különösen a f ü s t f a r  ku z e n é r ,  
v ö r ö s f a  r k u  z e n é r ,  v ö r ö s  d a 1 á r (sylvia rufa), b a r n a  b e g y ü és 
k ö z ö n s é g e s  s z i k i á r ,  ö r v ö s  r i g ó ;  a téreken egyes f e h é r  b i 1 l é 
gé  n y e k és b ú b o s  b a n k á k  jelennek meg. A vándor-sólyom fajok is meg
jelennek e hó végével s a kacsák nagy csapatokban érkeznek meg; legelőször 
az a p r ó  k a c s a  (anas erecca), b ú b o s és h e g y i  k a c s a ,  ezek után jön a 
f e h é r  s z e m ű  és a l i a m v a s  k a c s a .  Itt-ott a tavakon találhatók a b ú b o s 
és f ü l e s  v ö c s ö k ;  a s z á r c s á k  és h ó d á k már teljesen otthon érzik ma
gukat. A gólya is megérkezik s kelepelve száll régi fészkére, mintegy üdvözölve 
szállásiadé házi gazdáját. Az erdőben megcsendül az énekes és fekete rigó gyö
nyörű dala, nagy élvezetet szerezve az erdei szalonkát leső vadásznak. A hol
lók kezdik lakásukat tatarozni, a rigók is készítik fészküket, a parlagi sas és 
a saskeselyii már tojásaikon ülnek, úgy szintén a fenyvesekben tartózkodó 
c s ö n t ö r  is.

Az alsóbb rendű állatok világában nagy mozgalom vehető észre : a lepkék 
közül már mutatkoznak a L a t o n i a  c s i l l é i *  (Kleiner Perlmutterfalter. Ar- 
gymus Latonia). R ó k a s z ö g  le né z  (Grosser Fuchs. Vanessa polychloros), 
b o g á n  es i  s z ö g  l e né z  (Distelfalter. Vanessa cardui.) A rovarok közül több
féle látható, ilyenek : a p a r t i  c z i n  g o l á n y  (Ufersandkäfer. Cicindela lit- 
toralis), U l r i c h  f u t o n c z a  (Ulrich’s Laufkäfer. Carabus Ulrichii), k ö z ö  n- 
s é g e s  r ö p é r  (Gemeiner Prunkflügler. Pterosticlnis vulgaris), é r c z f é n y  ü 
h a r a n g  (Metall Weglaufkäfer. Harpalus aeneus), h o m o k i  c s ó r v a  (Sand 
Staubkäfer. Opatrum sabulosum), k ö z ö n s é g e s  n l i n ü k e  (Veilchenblauer 
Oelkäfer. Meloe proscarabeus), b a r á z d á s c s ö r ü  d i c s é  r (Cleonus sulci - 
rostris), v ö r ö s b a r n a i z m ó c z (Rothbrauner Sammetkäfer. Dorcadium ful
vum), m a g y a r  z o m á n k a  (Ungarischer Goldblattkäfer. Chrysomela liunga- 
rica.) A keritéseken, patakpartok mellett s bokrokon mászkálnak a téli rejthe- 
lyekből előbujt csigák.

E r d ö s z e t i  na p t á r .
E r d ő  h a s z n á l a t .  A vetény vágások, valamint a gyérítések bevégez

tetnek. Épületi- és szerszámfa a nedvkeringés megindulása után nem vágatik. 
A tarvagatokban tűzi- és szénégetésre való fát még lehet vágni. A sarjerdők 
vágása szorgalmasan folytattatik, hogy az a nedvkeringés beálltáig be legyen 
végezve, kivévén azon tölgy-sarjerdőket, melyekből cserkérget akarunk nyerni,
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mert ezekben a könnyű szántás végett épen azt kell bevárni. A sarjerdő vágá
sánál, ha erőteljes sarjakat akarunk nyerni, főképen arra kell figyelni, hogy a 
gesztek lehető mélyen, harántékosan és éles fejszével vágassanak le. A csup- 
gesztek botolása végződik. A festők és kalaposok számára az éger tönkök bán- 
tatnak. A tuskó-irtás megfelelő talajon eszközöltetik. A szénégetés kezdődik az 
erdőkben. A zsindelykészités tovább folytattatik. Abroncskarók, fonó- és gúzs- 
vesszők vágatnak. A teknő-csinálók is dolgozhatnak már. A fenyvesekben a 
gyanta-kaparás is megkezdődik. A hegységek völgyeiben az uszapatakokhoz 
ergetyükön csúsztatott, ott felhasogatott és ölbe-rakott, usztatásra szánt fának 
átvétele eszközlendő. A fürészmalmok a jó vizet használva szorgalmatosán dol
goznak.

F a-s z á 11 i t á s. A lapályos erdők vetény-vágataiból minden vágott fa ki- 
hordatik. A hegységekben e hónap vége felé az olvadó hó vize által duzzasztott 
uszapatakok árjain a hasábfa usztatás megkezdetik és egész erélyességgel űze
tik, nehogy a viz hasztalanul, és néha váratlan rövid idő alatt hirtelen lefoly
ván, az usztatás fennakadjon és a fa fekve maradjon. A talpakat és tutajokat 
is készen kell tartani a nagyobb folyók partjain, hogy azokat kedvező vízállás 
mellett útnak lehessen indítani.

Ér t é s .  Az erdei- és veresfenyő-tobozok szedése még egy ideig, a mig 
azok a magot nem hullatják, valamint ezen tobozok pírkálása mag-aszalókban 
vagy meleg szobákban folytattatik ; a napon való megpirkálás pedig a hónap 
végén verőfényes napokon elejét veheti. A vetényezésekre a talajt felkarczolás 
és kapálás által kell elkészíteni. A tölgy- és bikkmakkot, valamint a gyertyán
kőris-, nyír- és egérmagot, ha a tavasz nyílik, el lehet vetni. A vetény- és plán- 
tatérccsekben a földet mélyen fel kell ásni, a fagy által kiemelt plántákat le 
kell nyomkodni. A kiültetésre szánt lombplántákat a veténytérecsekből ki
emelni, rendeltetésük helyére hordani és elültetni kell. Fűz- és nyárfákról dug
ványok és dugványkarók vágatnak és a kijelölt helyekre dugatnak. Kedvező 
időjárás mellett e hó végén a tűlevelű plánták ültetését is meg lehet kezdeni. A 
futóhomok megkötése körüli munka, valamint a homokbuezkák beültetése javá
ban folynak.

E r d ő v é d e l e  m. Különösen a rúdgesztesekre kell felügyelni, melyek 
a kerítésnek való fa miatt a lopásnak tavaszszal leginkább ki vannak téve. Az 
erdőgyulások most leggyakoriabbak, azért ügyelni kell, hogy a favágók vagy 
pásztorok tüzet az erdőben ne rakjanak. A juhok és marhák legeltetését a sur- 
jányokban hasonlóul meg kell tiltani A hol az erdők nincsenek körülárkolva, 
vigyázni kell, nehogy a szomszéd a mesgyén túl szántva határpörlekedésre ad
jon okot. A fenyő-poliok (Phalaena Bombyx pini) hernyói, és a fenyves-gur- 
dacs (Phalaena noctua piniperda), meg a fenyves-fidócz (Phalaena geometra 
piniaria) bábjait mint az előbbi hónapokban pusztitni kell. Az erdei fenyő ültet
vényekben a fenyő- és jegyes-szurkocsra (curculio pini et notatus) szorgosan 
figyelni kell, s ha nagyobb mennyiségben mutatkoznának, nyers lúcz- és erdei 
fenyő kérget kell kisebb darabokban, háncscsal lefelé a téren szétrakni és az 
alá gyűlt szurkocsokat korán reggelenkint szedetni ; ha pedig beteg plánták 
mutatkoznának, azokat ki kell huzni és a gyöktörzsben levő szurkocsokkal 
együtt elégetni.

A meleg napok beáltával a lúcz-fenyő erdőkben a betűző szú (Bostrichus 
typographus) már ki kezd röpülni, azért a hol ennek jelei nagyobb mérvben
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mutatkoznának, idején lesz azon geszteket, melyeken röplyukak és abból hulló 
fapor mutatkozik, kivágatni s az erdőből rögtön kitakarítani, nem különben 
csalgeszteket is ejtetni.

V i r á g z á s .  E hónapban virágzik a rezgő nyárfa (Populus tremula), a 
fekete nyárfa (Populus nigra), a fehér nyárfa (Populus alba), a kecske fűz (Sa
lix caprea), a csőrege-fűz (Salix fragilis), a kötő-fűz (Salix viminalis), a gyalog- 
fenyő-boróka (Juniperus communis), a fürtös bodza (Sambucus racemosa), a 
mogyorófa (Coryllus avellana), a farkas boroszlány (Daphne mezereum), a ham
vas és mezgés éger (Alutis incana et Glutinosa) végre a köz-szilfa (Ulmus 
campestris.)
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A C S I L L A G O S  ÉG.

A mennyezet kinézése megváltozott. A földnek saját tengelye körüli for
gása okozza-e ezt ? Ekkor minden éjjel ugyanazon csillagzatokat látnok, — 
vagy azokat, a melyek nappalon fölöttünk elvonulnak, nem láthatnék soha. De 
e hónapban egészen más csillagokat látunk ama helyen, a hol egy hónappal 
ezelőtt mások lebegének. Ma magasan állanak azok, melyek egy hónappal ez
előtt a láthatár keleti oldalán épen esak felmerültek. Sőt maga a nap is na
gyobb ivet tesz a mennyezeten , mint márczius lió elején. Mert mivel földte
kénk a világegyetem terében — az istenség által bölcsen kimért napkörüli 
pályáján évenként 132,000,000 Q  mfldnyi távolságramozog — mely óriás 
számból , mennyi esik egy órára, tessék magoknak megfejteni. Ennél
fogva mindennep vezércsillagunk a nap, nyugotiól keletre többet mintegy 
fokra haladni látszik — s igy mindennap a csillagok 4 perczczel korábban 
jelennek meg a mennyezeten, s épen annyival korábban a nyugoti oldalon 
levők elmaradnak a látkör alá. S igy történik , hogy minden hóban 2 órával 
előbb jönnek a csillagok a délkörbe.

A pompás tejutnak csak még egy kis része látható a mennyezet délnyu- 
goti oldalán. A k o s  bncsuzófélben van, s Orion is nyűgöt felé hajlik ; dél- 
nyugoti láthatárunk felé ragyognak S i r i u s  és P r o c y o n  s északnyugoton a 
b i ka .  Ott feljebb észak felé elmerül Andromeda is s Perseus és Cassiópeja kö
zelednek a láthatár felé. Csak a fuvaros és a k e t t ő s  ragyognak nyugoton. 
Délre diszesitik a magas mennyezetet az o r o s z l á n  és a r á k  alattuk a vizi 
k í g y ó  és a holló a csészével.

A keleti mennyezeten az arató s z ű z  kalászával már magasabban emel
kedett s alatta felmerül a mérleg Z u b e n e s c h e m a l i s  és Z u b e n e l -  
g r u n b i  nevű másodrendű csillagokkal. Ezen csillagzat a régieknél a napéj- 
egyenlitőnek őszi jelképe vala. Mert a nap September 21-én ezen csillagzatban 
állott — vagyis inkább az egyenlítőt vágta. B o o t e s  is A r c t u r r a l  és az
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északi k o r o n a  koszom gemmával ragyognak magosán keleten, s tovább 
észak télé emelkedik H e r c u l e s ,  a lant és a hattyú s ezzel zenithünkhöz a 
n a g y  m e d v e  közeledik.

Y a d á s z - n a p t á  i\

A nyir- es siketfajd dürgés ideje tulajdonkép e hóra esik , s ezek , vala
mint az erdei szalonkák és az észak felé vonuló ludak (anser segetum) kivéte
lével minden nemesebb vad kímélendő. — E hó végével a sár szalonka vadá
szatának is meg kell szűnnie, mert a hátramaradottak alkalmasint költési szán
dokkal telepedtek meg.

April végéig majdnem valamennyi ragadozó vad megkölykezett már. — 
A teremtés ura, az ember, megölheti az állatot, de nem kínozhatja, s e szem
pontból indulva ki, május végéig a ragadozókat nem kell bántani, mert az any
jukat elvesztő kölykeknek alkalmasint kínos éhhalállal kell kimulniok. —  Ha 
azonban a vad tanyája, hol kölykei vannak, ismeretes , e kímélet megszűnik. 
— A ragadozó madarakra nézve nem áll a fönebbi — nézet inkább, mint sza
bály — mert a hollóét kivéve, még alig kelt ki egy tojás , s aztán a fészek 
könnyebben látható még és pusztítható el.

Fáczánosokban a szabadban kotló fáczántyúkok tojásait összeszedni s 
kiköltés végett az e czélra berendezett házba vinni kell. E tojások he
lyébe közönséges tyúktojásokat (miket a fáczántojáshoz hasonlóra lehet gyön
gén színezni), lophat az ember a kotlós fáczán alá. A fáczánnak azonban már be 
kellett végeznie a kotlást. — A görénylyukak és kölykek utáni kutatásban 
soha sem lehet túlzott a szorgalom.

Vadaskertekben az őszivel bevetett földeket a vad számára megnyitni, 
a zabföldeket pedig bevetni kell.

Sokan e hónapot tartják a vizslák párosítására legczélszerűbbnek, mert 
a kölyök júliushoz egy évre esztendős lévén, idomitás után, sőt ezzel egyszerre 
gyakorlatba vehető.

l é n e s - n a p t  á r.

E hó a hágatás és ellés körüli teendőkre nézve az előbbinek folytatása, 
a tevékenység azonban most már künn is talál tért. Jelesül a csikók jövő lege
lőjére kell gondot fordítani, hogy ez tiszta legyen , bő és egészséges füvet te
remjen, minélfogva a vakandturásokat boronával kell kiegyengetni, mi a fii tö- 
vérebb növését előmozdítja, a nagyobb buczkákat és köveket eltávolítani, a ré
teken a burjános növényeket irtani kell, hogy a széna mennél tisztább legyen.

Minthogy pedig a lovak a jövő hónapban már gyepre kerülnek, a méne
sen kívüli javításoknak itt az ideje.

Ha a legelőn nincsenek árnyas fák, oltalmai a nap heve és viharos esők 
elleu, akkor ezeket állásoknak kell pótolni, melyek kelet és észak felé nyitva 
legyenek, azért, mert e két“oldalról a nap nem süt oly égetőn, mint dél és nyű
göt felől, s mert a vihar is rendesen az utóbbi két irányból jő.

Ha a legelő folyam közelében van, ennek legalkalmasb helyén úsztató-
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nak teres helyet kell elkeríteni , mely a lovaknak ivás és ösztönszerü fürdés 
közben túlpartra úszását meggátolja; hol pedig ezen üdítő körülmény hiány
zik, s forrás vagy kút adja az ivóvizet; ott igen czélszerü egy , a szükséghez 
képest tágas s lehetőleg fákkal környezett, kavicsos fenekű medcnczét készí
teni, mely a kutból vagy forrásból lecsapolás utján mindig friss vízzel teljék 
meg, s hol a legelő lovak naponként fürödhessenek.

Jó szolgálatot tesz a könnyű léczkorlát, mely csekély fáradtsággal le
gyen bárhol felállítható, s mely a legelőt több részre ossza. — Ez esetben a 
lovak folyvást friss füvet kapnak.

E munkához tehát most kell látni, hogy a legelőre veréskor májusban 
minden készen álljon.

Á l l a t v i l á g .

A tavasz már ünnepét kezdi ülni. Minden nap diadalának egy újabb jel
vényét tünteti fel, igaz, még néha könnyű hó hull a zöldülni kezdő bokrok és 
fákra, de az azonnal ismét eltűnik. Napfény és esőzés oly gyorsan váltják föl 
egymást mint derű és ború egy szeszélyes nő kedélyében, hanem a mint ennek is 
egy kecsteljes, vidor mosolyáért feledjük duzzogását, ép úgy feledjük a gyorsan 
múló borút a mind több, több virágokat fakasztó napsugarak felragyogtára — 
hisz ezek biztosítanak, hogy mögöttünk már a tél s attól többé tartanunk nem kell.

Elet, uj pezsgő élet vesz körül mindenütt.
Szép, meleg napokon már ki-ki kandikál üregéből egy-egy r ó k a  f  i o k a, 

a p a r l a g i  e v e t n e k  is már fiai vannak. Vándormadaraink is egy-kettő 
kivételével már mind itt vannak , s ismét zeng erdőn , mezőn a szárnyas zené
rek kardala. Itt van már a főmüvész : a c s a l o g á n y  is, s költői álmait szőve 
szerelemről, fájdalomról, mély érzéssel dalol. — A többi zenérek a kékbegy, a 
nádi zenérek, a poszáták is megérkezve dallal üdvözlik a kikeletet. Az orvma
darak közül a t ö r p e  s a s o k  (aquilla pennata és minuta), a k i g y á s z  ó 
s as  (A. brachidactila), a k a r v a l y ,  hé j a ,  ö l y v e k  tojásaikon ülnek.

Az öntések, úgynevezett zold-ár , felett h a 1 á s z k á k és s i r á l y o k  
röpkédnek villámgyors szárnyalással, néha hallatva panaszos, vijjogó kiáltásu
kat. A zöld vetés között megszólal a fürj. A fecske, eme kedves vendégünk 
fészkét tatarozza, s a télen át nálunk maradó állandó madaraink nagy része e 
hóban kikelti fiókáit.

Az alsóbb rendű állatok közül naponta több több lepke, rovar, légy, 
pók látható s már több káros rovar megjelentét kezdjük észrevenni az általok 
okozott pusztítások által, mit a farügyeken s más hasznos növényeken okoz
nak. A sok közül csak a következőket említjük meg: k a r d o s  p i l l a n g ó  
(Segelfalter. Papilio Podalirius) , g y á s z  s z ő  g l e n c z  (Trauermantel. Va
nessa antiopa), z ö l d  f o l t o s  ö z ö n d é k  (.Resedafalter. Pontia daplidice), 
m á i v á  b ú s  ka  (Malvenfalter. Hesperia malvarum), k ö k e n y i  p á v a s z e m  
(Nachtpfauenauge. Saturnia spini), v á l t o z ó  g y a p o n c z  (Gloldafter. Liparis 
dispar), g a b  na m o l y  (Kornschabe. Tinea granella), k e r t i  f u t ó n  ez 
(Hohlpunk Laufkäfer. Carabus hortensis), p ti f  f  ö g ő p a t t’o g á n'y^ (Bombar- 
dirkáfer. Brochinus crepitans), r é z f é n y ü  r ö p é r (Kupferiger Laufkäfer,) 
n a g y f e j ü c s a j k ó (Rebenschneider), s i r  á s ó  d ö g é s z  (Todtengräber. 
Necrophorus vespillo), k ö z ö n s é g e s  c s e r e b ü l y ,  é r e z f é n y ü  d i s z é l  y
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(Metallkäfer. Cetonia aenea), v o n a l a s  s z i 1 aj  fl (Saatschnellkäfer. Agriotes 
lineatus), b í b o r v ö r ö s  e s z e i é  ny  (Purpurrother Apfelstecher, Rhynchites 
Bachus), a l m a  v i z e l é n y  (Apfelblüthenstcher. Anthonomus pomorum), s z ó 
ra o r u  k o s  á n y (Trauerbockkäfer. Morimus tristis.)

E r d ő s z e t i  n a p t á r.
E r d o h  a sz  n á l a  t. A rónai-szálerdőkből minden vágott, fa véglegesen 

kitakarittatik s csak a tuskó-irtás folytattatik. A gyérítések bevégeztetnek. A 
tölgy-sarjerdőkben, melyekben a cserkéreg használata űzetik , továbbá azon er
dőrészekben is, hol a vágott fa, karó vagy vessző bármi czélra meghántatik , a 
vágás e hónap vége felé megkezdődik. A hárs- és szilfák hántása háncsnak, jó 
korább is történhetik. A zsindely és dongafa készítést még folytatni lehet. A 
szénégetés szakadatlanul űzetik. Nyirvesszőket seprűnek vágni, és a jövő évben 
fejsze alá kerülő nyirgesztekct megcsapolni lehet.

F a-s z á 11 i t á s. A hegységi völgyekből a hasábfa usztatás a legnagyobb 
szorgalommal űzetik. A folyókon, a talpakon való szállítás is javában foly.

É r t é s .  A magpirkálás a szabadban folytattatik. A többi ertési munká
kat siettetni kell, hogy a lombplánták ültetését e hónap közepéig, a tüleve- 
lüekét pedig e hónap végén be lehessen végezni. A tűlevelű fák magvait még 
mindig lehet vetni; azon magvakat pedig, melyek csak a jövő tavasszal kelnek 
ki, mint a kőris-, gyertyán- és czirbolya-fenyő magot, tapasztalás szerint leg
jobb most vetni. A homlitást és dugványozást a sarj és lanka erdőkben be kell 
végezni. A plánta terecsckben a gyomlálás és kapálás már szükséges.

E r d ő v é d e l e m .  A rúdgesztesek és háncsnak való fák még mindig ki 
lévén a lopásnak téve, éber felvigyázat szükséges. A vízmosásokat be kell tölteni 
és azokat a mélyebb kimosások ellen kő- és fatorlaszokkal védeni. A folyók part
jainak védése s kiigazítása folytattatik. A juhok és marhák legeltetését figyelem
mel kell kisérni; a tűzre pedig valamint most, úgy egész nyáron és őszön át a 
legnagyobb szorgalommal kell felügyelni; a határokat is gyakran be kell járni.

Az erdőkáros rovarokat illetőleg, a hol a betüző-szú (Bostrichus typogra- 
phus) és a fenyő-törny (Hylesimis piniperda) fenyegetőleg mutatkozik, csalgesz- 
teket kell ejtetni. A közcserebülyt (Melolonta vulgaris) a gesztekről reggelen
ként inig a lég hűvös és nedves, kell lerázni és szedni. A fenyő poliok (Phalacna 
Bombyx pini) hernyói már a fákra másznak ; azok különösen rósz időben, mi
dőn a gesztek kéreg-repedékeibe csoportosan összebújnak, megsemmisítendők. 
Az e hónap végén meleg éjeken kibúvó, és nappal a gesztek kérgén csoportok
ban tartózkodó fenyő-gyaponcz (Phalaena Bombyx monacha) hernyóit szét kell 
nyomni. Az erdei-fenyő surjányokban és ültetvényekben a fenyő szurkocs (Cur
culio pini) is megkezdi pusztításait.

M e l l é k h a s z n á l a t .  A legeltetés a felszabadított erdőkben, a fütépés 
es sarlózás az ültetvényekben, vetény és plántatérecsekben szoros ellenőrzés 
mellett űzendő.

V i r á g z á s .  A következő gesztek virágzanak: a kérges szilfa (Ulmus 
suberosa), a jókori-jávor (Acer platanoides), a nyírfa (Betula alba), a bengc- 
liipófa (Hippophae rhamnoides), a Fernyő-tiszafa (Taxus baccata), a vörös-fe  ̂
nyő (Pinus larix) és a fűzek (Salix.)
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A C S I L L A G O S  ÉG.
Az éjek e hónap folytán mind rövidebbek lesznek, az égbolton csak is 

a későbbi esti órákban tűnnek fel a ragyogó csillagok. A tejut fénye elhalavá- 
nynl. O r i o n  a nyugoton, s tőle jobbra a bika a láthatáron mutatkoznak. 
S i r i u s  és P r o c y o n  most legszebb vezércsillagok az esti mennyezeten: de 
ezek is Orion után sietnek. Az állatkörnek fénylő csillagzatai magasan álla
nak. Fent a mennyezeten ragyognak C a s t o r  és P o l l u x  a kettősben, 
R e g u l u s  és D e n e b o l a  az oroszlánban, s amott a mérleg alatt a délkele
ten a S c o r p i o ,  melynek közepén az A n t a r e s ragyog. Ez amaz állat, 
mely a görög mese szerint amott a nyugaton letűnő 0  r i ó n t megölte. A dél
nyugaton a r á k  és az o r o s z l á n  alatt áll a v i z i  k í g y ó  az ő fényes 
csillagával.

Amott a délnyugaton, a hol a Scorpio felmerült, lebeg egy nagy csil
lagzat O p h i n e h u s  k í g y ó  bordái, mely a Hercules fejétől a scorpióig 
terjed. Legfényesebb csillag a f e j é n  s egy hasonló a kígyó nyakán ragyog. 
Továbbá északra Jupiter repülő sássá A t a i r r a l  a „ f é n y l ő v e l “ a mint az 
arabok elnevezték. Alattuk emelkedik A n t i n o u s  gyöngéd csillámló csillag
zat ; a rege szerint ez Hadrián császár kedvencze, ki a Nílusba fuit s a császár, 
mint valami istenségnek templomot s szobrokat emeltetett tiszteletére, az udva- 
ronczok pedig a császárt azzal vigasztalták, hogy Antinoust Jupiter sássá, mint 
egykor Ganymedet az Olymposra, a mennyezetre vitte fel. Mélyen a déli látha
tár felé fénylenek a Centaurusnak némely csillagai, legfényesebbikök pedig 
soha sem látja északi sark-csillagunkat.

Emeljük már most fel szemeinket zenitkünk felé, ott van B e r e n i c e  
hajzata és a k o p ó k, továbbá keletre B o o t e s  A r c t u r r a l  és a korona 
g e m m á v a l ;  s északra magasan fénylenek a medve és a sárkány, északnyu- 
gotra a fuvaros C a p e l l á v a l  — s lent az észak mennyezeten felfordult 
állásban Cassiopeja és Andromeda. Mellette keletfelé ragyog a L a n t  V é g á -  
val és a hattyúnak hosszas keresztje Denebbel s Albireoval.
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Y a <1 á s z - n a p t á r.
E hónap alatt a nagy természetben nyugalom, béke és szeretet uralko

dik, s a vadász, a hasznos vad oltalmazója és a kártékonynak ernyedetlen üldö
zője, irtója. — Valamennyi ragadozónak vannak már kölykei, és igy a rablást 
annál nagyobb mérvben űzik, miután már kis nyulakat s nem sokára őz és 
szarvasborjakat, vadmalaczokat és tojást eleget találnak, sőt fészkeikből a tojá
saikon ülő szárnyasokat is elcsipik. —  A lakott rókalyukakat tehát szorgalma
san kikutatni, s az öregeket, ha nincsenek lionn, közeli fáról bevárni és lelőni 
kell. — Farkastanyát sűrűségekben lehet keresni s találni. A vadmacska, üres 
róka s borzlyukakban, vén odvas fákban, gyakran elhagyott romok és sziklák 
között tartózkodik. —  De még a szelid macskát sem kell vadas helyek közelé
ben tűrni, mert mostantól kezdve septemberig válik legkönnyebben szelid házi 
állatból veszedelmes ragadozóvá. Az erdei nyest ódvas fákban, mókus fészkek
ben, a sziklai, csűrökben, szénapadlásokon, faszinekben keresendő.

A vadász azonban különösen ügyeljen arra, hogy a kártékonyak üldözé
sekor az erdők csendét meg ne háborítsa — kiváltkép a tilalmas pagonyokba 
ne lépjen senki, kinek ott dolga nincsen.

A kaszálás előtt egy vagy két héttel pontos tndomást szerezzen a vadász 
a helyről, hol foglyok költenek s gondoskodjék, hogy azon hely körül több lé
pésnyire junius második vagy harmadik hetéig állva maradjon a fii vagy lóhere, 
s hogy azon ideig e helyhez senki ne közelítsen.

Félvad fáczánosokban, hol a tenyésztést költő-ház segíti elő, e hó lefolyta 
alatt szerzendők meg a kellő tojások, melyek aztán a hó vége felé a költő fió
kokba, kotló pulykák alá helyeztetnek.

A fáczánok számára bőven s gyakran kell szórni élelmet, mert a tojáson 
ülők nem rendes időszakokban járnak a szórhelyekre.

M é n e s ■ n a p t á r.
A hágatások és ellések folyton folynak s a tavasz a ménest a legelőre 

csalogatja. A lovak gyepreverését azonban nem kell elhamarkodni, különösen 
a szoptató kanczák és csikaik május közepéig maradjanak az istállóban, mert 
rájuk nézve künn még hideg éjek járnak. —  Ha a legelő a méneshez oly közel 
fekszik, hogy a lovakat könnyű szerrel reggel ki-, s este naplemente előtt az 
istállóba visszaterelni lehet; akkor csak ki velők, kivéve ismét a szoptatós kan- 
czákat és csikókat, sőt ez utóbbiak is kihajthatok, ha a levegőt a keleti és 
északi szelek ellen erdőség vagy hegymagaslatok védik. A legelőre ekként ki
járó lovak a rendes zabadagnak 1/3-át reggel, */3 szénával este kevcrten kap
ják, mert az ifjú fü nem táplál eléggé. — Május közepén túl a csikós kanczák 
is gyepre verhetők, feltéve, hogy a csikók már eléggé megerősödtek. Ekkor 
azután valamennyi ló éjjel nappal künn marad a legelőn, melynek füve kellő 
tápláló erővel bir.

Ott, hol a lovak mindig ugyanazon fűterületen legelnek, közéjük bizo
nyos számú szarvasmarha, 1 — 2 arányban vegyíthető, s hol a bárhol felállít
ható léczkorlát, melynek szükségét az april havi naptárban emeltük ki — 
több részre osztja a legelőt; ott a szarvasmarha a ménest a legelőn követheti, 
mert a növényeket, miket a ló ottliágy, amaz szereti. — A csordáitoknak azon-
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bán szigorúan teljesítendő' kötelességük legyen a legelő állatok elhullatott 
ganéjának szétteritgetése, mert ez a legelőt javítja, frissé és tövérré teszi.

A tiszta és bő vizű folyók melletti legelők a legjobbak; sok ló a vizet 
nemcsak ivásul, hanem — ösztönét követve — fürdőül is keresi. — Feltéve, 
hogy szintén a múlt alkolommal említett ivó és úsztató hely készen áll, a csi
kós napjában háromszor hajtja oda a lovakat, reggeli 10 órakor, délutáni 3 
órakor és este naplemenetkor.

E hónappal végződnek a hágatások és ellések s minden figyelem a künn 
legelő ménesre fordul.

Á 1 1 a t y i 1 íí g.

Az ürökifjuság jelképe e hónap. A szerelem és boldogság korszaka.
A szellő ekkor édes illatot röpít felénk és virágesőt hullat fejünkre. Szel

lemünk megifjul s mi örömmel tekintünk körül.
Mennyi szépet tüntet fel előttünk a természet!
Nézzük bár a csillagos eget, akár a növényvilágot, vagy, mi most épen 

feladatunk, az állatvilágot.
A legkésőbben érkező vándormadarak is megérkezve, fészküket rakják. 

A fák lombjai között, a sövény eressze alatt, a faóduban, gyönge nádszá
lakhoz kötve, mindenütt ott találjuk a madár bölcsőjét, a kis fészket, me
lyet szeretet épített , és e fészkek majd mindenikében ifjú élet van , melyet a 
szülék a leggyöngédebb gonddal oltalmaznak, védelmeznek, fenntartanak. A 
kertben, a mezőn, az erdőben vig madárdal zeng, s mindenütt kisdedeik táplá
lásával elfoglalt madarakra találunk, sőt egy némelynek fiai már nagyok : ilye
nek a pacsirták, rigók, seregélyek, vörösbegy. — Az erdő négylábú kis zsivá- 
nyai, minő a nvest, menyét ilyenkor nagy kárt tesznek a madárfiókákban, mivel 
saját fiaikat szokták azokkal táplálni. A vidra is ez időtájt legszorgalmasabban 
keresi fel a halas tavakat, mert már neki is fiairól kell gondoskodnia, pedig ép 
ilyenkor tesz legnagyobb kárt, mivel ép e tájt szokta ikráját lerakni a 
p o n t y ,  f o l y a m i  s ü g é r ,  k e c s e g e, m á m a . A v i z a és a többi nálunk 
honos t o k-féle a fekete tengerből a Dunán fölfelé vándorol s több más folya
munkat is, mint a Tiszát, Marost fölkeresi.

E hónapra esik a rovarvilág fénykora, ekkor jelennek meg többek közt 
az i b o l y a s z i n ü  f u t o n c z (Carabus violaceus. Laufkäfer), a h e r n y á s z  
é k é n y (Colosoma sycophanta. Puppenräuber), s z a l o n n a  p o r v a  (Der- 
mestes Lardarius. Speckkäfer), e g é r  s z ü r k e  c s ó c s a  (Lacon murinus. 
Springkäfer), m o g y o r ó  v o n t o r  (Apoderus), b o r s ó  z s i z s i k ,  b o g á n -  
c s i  v a s t a  n g  (Larinus cardui), z ö 1 d e 11 ő n y i k o n c z  (Pytoecina), k é t 
p o n t  u b ö d e (Coccinela bipunctata), f e c s k e f a r  ku p i l l a n g ó  (Schwal
benschwanz), s z i v á r v á n y  s z í n é k  (apatura iris), k á p o s z t a  ö z ö n d é k  
(Pontia brassicae), g a 1 a t e a s z e m ő c s (Hipparchia Galathea. Damenbrett), 
m éh  a l a k ú  s z i t k á r (Sesia apiformis. Bienenschwärmer), f ü t é j i a l k o 
ny  á s z (Deilephila euphorbiae. Wolfsmilchschwärmer) , f ii z g y a p o n c z 
(Liparis salicis. Weidenspinner), v e t é s i  m e z ö n g y  (Agrotis segetum. Win
tersaateule), g a m m a  éj  d é s z  (Plusia gamma. Gammaeule) s még sok más.
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E r d ö s z e t i  n a p t á r .

E r d ő h a s z n á l a t .  A tölgy-sarjerdőben a cserkéreg hántás folytatta- 
tik. Abroncsnak és gúzsnak való karókat még vágni lehet. A szénégetés és tus
kóirtás javában foly. A hegységi erdőkben, különösen a lúczfenyvesekben a fa
vágás c hónap elején megkezdődik , ezen vágásokban a főfigyelem arra fordí
tandó, hogy a tönkök a fenyőszú elleni elővigyázatból ott is lehántassanak, a hol 
a lúczfenyő kérget mint cserző anyagot eladni nem lehet.

F a-s z á 1 1 i t á s. Azon uszapatakokon, melyeken duzzasztányok nincse
nek, a hasábfa usztatást a viz csekélysége miatt lassankint be kell fejezni, s 
azonnal az utóusztatáshoz fogni. A folyókon azonban a hasábfa usztatása mel
lett a tutajozás is egész szorgalommal űzetik.

Ér t é s .  A magasabb zordon fekvésű erdőkben, tűlevelű fák ültettetnek, 
a fenyők magvai vettetnek. A hol csirképes szil-magtermést lehet várni, ott 
ideje van a talajt annak felvételére a vetényágyakban felásni, a szabadban 
pedig vasgereblyével felkaparni.

E r d ő v é d e l e m .  Az egész erdő szoros tilalom alá helyezendő, a sar
kozásra és az erdőgyujtogatásokra a legnagyobb figyelemmel kell lenni és a 
surjányokbani legeltetést szigorúan büntetni. A májusfa és hánts lopás ha
sonlóul éber felvigyázatot igényel. Száraz időben a vetényágyakat öntözni és 
ha eldudvásodtak gyomlálni kell. Ezen hónapban az erdőkáros rovarok irtása 
az erdősz egész tevékenységét igénybe veszi. A fenyőszurkocsokat (Curculio 
pini) fogóárkokban, azonkívül csalnyalábok és csalkéreg segítségével kell fogni 
és pusztítni. A fenyő-szú (Bostrichus typographus) ellen (salfák ejtetnek. A 
fenyőtörny (Hylesinus piniperda) ivadékának fejlődését figyelemmel kell kisérni, 
és a köz-cserebülyt (Melolonta vulgaris), valamint a kinőtt pajorokat (Enger
ling) szedetni. A fenyőpoliók (Phalaena bombyx pini) hernyói árkokban fogat
nak, és gesztekről ezeknek doronggali döngetése által veretnek le. A fenyő- 
gyaponezok (Phalaena bombyx monacha) hernyóit még mindig csoportosan lehet 
a kérgen lelni és szétnyomni. A különböző-gyaponcz (Phalaena bombyx dis- 
par,) a gyűrüspohok (Phalaena bombyx neustria) és az aranyfarú-gyaponcz 
(Phalaena bombyx chrysorchoea) hernyóit szét kell nyomni.

V i r á g z á s .  Ezen hónapban a legtöbb fanemek virágzanak u. m. a csup- 
kás és csupkátlan tölgy (Quercus pedunculata et robur), a bükk (Fagus sylva- 
tica), a juhar és fodor jávor (Acer pseudoplatanus et campestre), a kőris (Fra
xinus excelsior), a gyertyán (Carpinus betulus), a vörös-berkenye (Sorbus au- 
cuparia), a vad-cseresnye (Prunus avium) a zelnicze-megy (Prunus padus), a 
fehér fűz (Salix alba), a vadgesztenye (Aesculus hyppocastanum), a pompás
diófa (Juglans regia), a jegenye-, lúcz-, erdei- és czirbolya-fenyő (Pinus : abies, 
picea, sylvestris et cembra), a kökény (Prunus spinosa), a kutyabenge (Rham
nus frangula), a eseregalagonya (Crategus oxiaeantha), a varju-tövis benge 
(Rhamnus catharticus), a csikós-kecske-rágó (Evonymus europaeus), a sóska
borbolya (Berberis vulgaris), a fekete-afonya (Vaccinium myrtillus), az iikörke- 
loncz (Lonicera Xylestium), a szeder-málna (Rubus idaeus), a seprűke (spar- 
tium scoparium).

Ma g é r é s .  A következő fanemek magvai érnek : a köz-szilfa (Ulmus 
campestris), a rezgő-nyárfa (Populus tremula), és a repkény borostyán (He
dera helix.)
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A C S I L L A G O S  ÉG.

Junius 22-kétŐl kezdve a nap nyolcz napig időzik a fordulati körben. 
Fénye elhomályosítja még éjfélkor is a vezércsillagok apraját. Csak az első 
rendűek tartják meg jogaikat, u. m. az A r e t u r  és k a l á s z  a délnyugoti 
mennyezeten s mélyen déli részén az A n  ta r  er  a scorpióban. Az északi meny- 
nyezetnek alkonyatában látjuk a Capellát a fuvarosban —  s délkeleten a haty- 
tyu szép csillagait — a hattyú és fuvaros közt Pegasus , Andromedát és Cas- 
siópeját. A nagy medve is mutatkozik magasan északnyugoton és Bootes ku
tyáival a délnyugoton. A lassanként növekedő homályosság Castort és Polluxot, 
valamint Gemmát a m é r l e g  és a k i g y ó h o r d ó  csillagait látni engedi.

Csillagokban szegény a júniusi égbolt, e mellett a föld oly gyönyörű az 
élet ezen rózsahóban, hogy az ember a földi szépségek által elfogulva , ritkán 
emeli szemét a mennyezetre. Hanem ha meggondoljuk, hogy földünk 60 
millió mföldnyi körpályáján 41 millió mértföldre eltávozott ama ponttól, hova 
vissza siet, el nem fogja-e bámulat egész valónkat, látván, hogy észrevétlenül 
ezen nagy utat megtettük. Igáz ugyan, hogy más csillagzatok láthatók a meny- 
nyezeten mint januárban, hanem egyik csillagzat sem változtatta alakját, Y é g a 
nem közeledett az A t a i h o z, az A r e t u r  nem a k a l á s z h o z  s a Capella 
el nem borított valami más csillagot, melyet előbb nem láttunk. Hanem a csil
lagok távolsága mi tőlünk rendkívül nagy, valamint a földnek pályája is. 
130,000,000 mértföldet meghalad. De mi ez a nagyvilágűrben? Emelked- 

, jünk csak gondolatban egyikére amaz üstökösöknek, melyek napunk körül ke
ringenek s kövessük távolságába, mily kicsinynek fog látszani földünk, sőt ha 
gondolatink szárnyai még tovább visznek, akármely vezércsillagba —  a föld
nek pályája, melynek átmérője 41 millió mfd —  alig észrevehető ponttá zsu
gorodik össze.
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Amott a délkeleti mennyezeten a hattyúban balra ennek legfényesebb 
csillagától, a Denebtöl egy ködcsillag látható jó távcsővel. Ez Bessel számítá
sai szerint 12 billió mfdnyi távolságban lebeg. Pedig ez a legközelebbi vezér
csillag az északi mennyezeten és távolsága mégis oly nagy , hogy fénysugarai 
csak is kilencz és egy negyed év alatt érhetnek el földünkre. Sőt Herschel ki
számítása szerint a legtávolabb vezércsillagok, melyeket nagy telescop segítsé
gével látott, oly távol vannak tőlünk , hogy azoknak sugarai négyezer év alatt 
alig érhetnek földünkre.

Y a d á s z - n  a p t á r.

A gímszarvas vadászásának tilalma e hó első napjáig tárt, jó azonban 
még kimélni, mert téli szőrét elhányván, most kezd liizni és szépülni —  s ha 
már épen szükség van ilynemű vadra, legfölebb fűről hízott nyársas, vagy szar
vasüsző legyen az áldozat. — A bakőz igen jó már ugyan, de a későbbi élve
zet kedvéért a levelezési időig kímélendő ; őzborjut kopók után , de leginkább 
lesből lehet lőni, mert az öreg nőstény éji legelés közben örömest kijár a veté
sekre, borsóra, babra, lencsére és lóherére s erőre kapott borjait magával ve
zetgeti. — A szarvastehén azonban borjával a magányt szereti. —  Lesből itt- 
ott már süldő nyúl is lőhető. — Az öreg nyulak bakzása még folyvást tart.

A vadkan még a sűrűségben tartózkodik, de a 8— 10 malaczos emse a 
meddőn maradt koczával bekóborolja a vetéseket, s a burgonyában, kukoriczá- 
ban és más veteményekben nagy károkat tesz. A medvekölykek erőre kaptak, 
birkózva játszanak, pofozzák egymást, fára mászkálnak, meredek hegyről le- 
hengerkődznek, epret, málnát szedegetnek ; az öregek vad-méh odúkat keres
nek, őz- vagy szarvas-borjak után leskelődnek.

A ragadozók megkölykeztek s ezért a vadász védelme és Őrködése a ne
mes vad fölött e hónapban még szükségesebb, mint májusban volt; mert a lcöly- 
kek már ki-ki rándulmik ; a farkas éjjel kóborol, s ha csikót, borjut, bárányt 
kaphat, elevenen viszi azt kölykeinek a fojtogatás begyakorlása végett; a róka 
őzborju, süldő s madár odavetésével tanitgatja fiait gyilkolásra; a vadmacska, 
nyest, görény, menyét falánk és inyéncz barátja a fogolynak és fáczánnak , pe
dig ez utóbbinak csibéi épen most jőnek elé. E csibéket fáczánosokban, tyúk
tojással és hangyatojással tartják ; az öregek elé megszűnik a gabnaszórás, mi
után már elegendő rovart, szöcskét és tápfüvet találnak. A fogoly csibéit sűrű 
gazban, bokros kaszálóban vagy vetésekben neveli.

E hó folytán a vadlibák szárnyra kelnek s János napja körül a legjobb 
vadászat esik rájuk, mert később tova költöznek. —• Ha a vadász élő vadlibára 
tett szert, igyekezzék azt felnevelni, mert később csal-lud gyanánt használhatja 
és segélyével sokat fog lőhetni. —- Látogassa meg továbbá a vadasz azon he
lyeket, hol vadkacsák költöttek, mert e hó végével, sőt közepe táján is tog mar 
lőhetőket találni. —  Ez azonban csak oly kacsákról áll, melyek pocsolyákon s 
kisebb vizeken elkülönözve költöttek 5 nagyobb vizeken, ha csak nem egyszers
mind vadludakra történik a vadászat, a kacsákat jövő hó közepéig jobb nyug
ton hagyni, mert még most sok köztük a gyönge.

Fürj és haris folytatja párzását; nagyobb része már tojt is s a hó vége
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felé kikölti tojásait. —  A him más páratlant keres, szüntelen száll s egy hely
ről másra futkos, repdes.

Az erdei szalonkák fiaikat vezetik, vagy még tojásaikon ülnek , s az 
utóbbi esetben nem kell őket felriasztani , mert igy a tojó ott hagyja fészkét. 
— Ezek egyébiránt alig is láthatók.

Rendezett vadaskertekben a vadász e hó végével készítse el az állandó 
vad-létszám jegyzékét, melyhez képest a lelövendő mennyiséget ez évre megál- 
lapitani lehessen. A zabföldek János nap körül a vad számára végkép átadat
nak. Hol heréiteket szándék nevelni, melyek egész éven át jó húsban legyenek, 
ott a heréléshez most kell fogni.

M é n e s - n a p t  á r.

A hágatás és ellés május végével befejeztetvén , pihenő óráiban a ménes- 
nök végezze be és terjeszsze fel a ménes urának mindkettőről a kellő sorozatos 
jelentést. — Kötelessége a legelőt naponkint, különösen az első hetekben meg
látogatni. — A lovaknak , szopós csikó koruktól kezdve a következő éveken 
át is a legelőn fotytonos szemmel tartása nagy fontossággal bir a lótenyész
tésre , ha a ménesnök az apára, anyára és a fajra e mellett gondosan ügyel. — 
A benső élet és a hajlamok a szabadban mutatkoznak legjobban s a negyed
éves csikó gyakran már elárulja, mi lesz belőle lókorában. — Ennélfogva a 
ménesnök jegyezze tárczájába észrevételeit, melyek az emlékből könnyen el
röppennek, azután naplójába s végre a méneskönyvbe iktassa azokat, tenyész
tési tapasztalatainak eredménye gyanánt.

E hónapban a szénakaszálás javában foly. —  Nagy méneseknek ritkán 
van oly nagy rétterületük, hogy az egész szénakelléket arról lehessen kaszálni, 
bár ez kívánatos volna, mert a ménesnek tisztább, a lovak számára kellemesb, 
táplálóbb szénáról kell gondoskodni. —  A szénavétel rögtön a kaszálás után 
történjék, még pedig jól ismert rétekről. — Németországban a vett szénát 
gyors mázsáiéval akként mérik, hogy a megrakott szekeret a gép felemeli, s 
miután a széna lehányatott róla, az üres szekeret újra megméri, ennek súlya az 
összes teherből leszámittatván. Mások hídmérleget használnak a pajtában, vagy 
a kapuboltozat alatt, midőn a szénát az istálló padlására hányják. — A mé
nesi háztartás kezelésére azonban, valamint a széna épentartására, s a lovak 
tisztaságára nézve is jobb, ha a széna nem az istálló padlásra, hanem pajtába 
jő, azt adagokba kötik s ezeket a maga idején minden istálló részére kioszt
ják, hova aztán az átvevő istállóőr szállítja.

Á l l a t v i l á g .

A mi éghajlatunk alatt az évszakok észrevétlenül egymásba olvadnak, * 
nálunk szokatlan a szembetűnően gyors átmenet, mi az állat- és növényvilágra is 
nagy befolyást gyakorol. Itt a lég fokozatosan hül ki és melegszik át, úgy hogy
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a nyár beálltát nem annyira a légmérsék magasb hőfoka, mint inkább az állat- 
és növényvilág jelenségei jelzik. Az erelő teljes díszében tündöklik. A róka, a 
menyét fiókák már nagyok ; a havasokon a zerge már gidójával szaladgál s a 
marmota is megfiadzott. Az erdőben a dalosok kissé elcsendesültek , mivel 
szárnyra kelő fiaik annyi gondot adnak , hogy nem igen marad idejük a dalo
lásra, hisz nemcsak táplálékkal kell őket ellátniok, hanem röpülésre, táplálékuk 
beszerzésére tanítani s ellenségeik ellen védelmezni, mi folytonos izgalomban 
tartja őket. A kertekben a cseresnye- és megyfákra nagy társaság gyűl össze, 
mely keveset törődik a tulajdonos boszuságával; seregély, fekete és sárga rigó, 
verebek egész serge, magtörő egymással vetélkedve, gazdálkodnak ott vig, 
gondtalan csevegés között, csak a sárga rigó sokalja meg néha az osztozko
dást s tova űzi a többi hívatlan szárnyas vendéget, ebben azonban nagyon 
kevés haszna van a gyümölcsös tulajdonosának, mivel épen e madár tesz a gyü
mölcsben nagy kárt, miért is alig érdemel nagy kíméletet, habár különben, 
mint legszebb szárnyasaink egyike, a kerteknek valódi disze. A kisebb mada
rak közül sok faj már másodszor költ, igy a czinkék, pintyek. A kakuk e 
hónap vége felé már elnémul; a kacsák vedlése megkezdődik, miért is a 
nádba szoktak rejtődzni s csak korán reggel s alkonyat felé jelennek meg a 
víztükrökön.

A halak a part közelében úszkálnak s igy ilyenkor bő zsákmányra szá
míthat a horgász, a sekélyebb vizek telve vannak apró halakkal.

A s ü l l ő  e hó elejéig lerakja ikráját vizi növényekkel benőtt sekély 
helyekre s onnan távozva mélyebb vizet keres. A to k  a Dunán fölfelé jőve 
más kisebb folyamainkban is mutatkozik s halászata kedvező időjáráskor már e 
hó vége felé kezdetét veszi. A p o n t y  e hóban még ívik ; e tunya hal szep
tembertől februárig semmi táplálékot nem vesz magához, februártól Júniusig a 
nap bármely órájában szokott táplálkozni, Júniustól Szeptemberig csak is a 
kora reggeli és esti órákban, miért e hónapok alatt sükerrel csak is reggel le
het horoggal fogni. A h a r c s a  szintén e hónapban rakja le tojásait a part kö
zelében iszapos helyekre vagy káka közé — s ez idő alatt legtöbb sükerrel 
lehet halászni; ívása idejének eltelte után mélyebb vizek fenekén tartózkodván, 
nehéz fogni , mivel a háló elsíklik felette , a horog után pedig (^ak a fiatalja 
kap. Némely példány rendkívül nagyra nő, az ilyen rendszerént gátnál, vagy a 
folyam valamely mélyebb helyén tartózkodik, hol lesből lőhető reggeli órákban, 
mikor föl szokta magát vetni a vizből, ámde ügyes lövő legyen a vállalkozó, 
olyan, ki egy másodperczet is fel tud használni! <

A tavakban alkonyaikor sajátos hangverseny kezdődik , mi eltart késő 
éjig s különös benyomást tesz arra, ki először hallja. A kart a megszaporodott 
békák hatalmas, minden más hangot tulkiáltó kurutyolása és rekegése képezi; 
közbe-közbe megszólal a nád közé rejtődző b ö 1 ö n b i ka ,  hallatva mélyhangu 
bömbölését, a partokon, a nyirkos réteken a harizs szólal meg recsegő hangján 
s a t e k n ő c s  élesen fíityölve csöndesen mászkál, táplálékát keresve.

A rovarvilág fénykora még mind tart s az eltűnt fajok helyébe számos 
. más faj jelenkezik, ilyenek :

A p á f i a c s i l l é r  (Argynnis Paphia. Kaisermantel.) A t a l a n t a  
s z ö g 1 e n c z (Vanessa atalante. Admiralfalter). J a n i r a  s z e m ő c z  (Hippar-
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cliia Janira. Gelbes Sandauge). A l e x i s  b o g l á r k a  (Lycaena Alexi. Alexis 
Bläuling), G a l a m b f a r k u  p ö d ö r n y e  (Macoglossa Stellatorum. Tauben- 
schwanz). F a g y a l i  s z e n d e r  (Sphinx ligustri. Ligusterschwärmer). Ha- 
l á l f ö  b o s z o r  (Acherontia Atropos. Todtenkopf). T ö l g y  p o h ó k (Gaste- 
ropacha quercus. Eichenspinner). K a j a  s z i n d é s z  (Eyprcpia Caja. Bären
spinner). K é k  cs  a l l a n g  £Catocala fraxini. Blaues Ordensband). P ö s z m é 
t é i  z e r é n y (Zelene grossulariata. Stachelbeerspanner). S z ő r ö s  v e d  l é n y  
(Anoxia pilosa. Haariger Laubschaarkäfer). C s a p ó  b ü l y  (Polyphy 11a fullo. 
Fächerschaarkäfer). B o z ó t i  s z i p o l y  (Anisoplia fruticola. Getreide-Laub
käfer). S z a r v a s  a g a n c s  ár  (Lucanus cervus. Hirschkäfer). V i l á g i  tó 
m é c s  é r (Lampyris noctiluca. Gemeiner Leuchtkäfer) H a l o t t i  b i i z g e  
(Blaps mortisaga. Todtenkäfer). H ó l y a g  h u z ó  i z g o n c z (Lytta vcsicato- 
ria. Spanische Fliege). M a g y a r  f o g o r  (Otiorhynchus lmngaricus. Ungari
scher Ohrenrüsselkäfeij. H ős e z i n e z é r  (Cerambyx heros. Heldbockkäfer). 
M a ró  n y a  k á r (Rhagium mordax. Schrottbockkäfer). H é t p e 11 y ü b ö k- 
r ö p (Strangalia septem punctata. Schnürbockkäfer).

E r d é s z e t i  n a p t á r.

E r d ö h a s z n á 1 a t. Hasított szerszámfa, u. m. donga, zsindely, szita
káva stb. készíttetik. A tuskó-irtás , szénégetés , kátrányfőzés , gyantakaparás 
folytattatik. A hegységi erdőkben a favágás szorgalommal űzetik. Nyers fát 
többé vágni nem czélszerü.

F a-s z á 11 i t á s. Az uszapatakokon és folyókon az utó-usztatás a viz 
apadása végett siettetik. Az usztatás és tutajozás duzzasztányok hiányában, 
csak tartós esőzések hozta magas vízállásnál történhetik.

É r t é s .  A szilmag érését figyelemmel kell kisérni, s ha az bekövetke
zett, azt azonnal a már előkészített vetény ágyakba vetni. Az ültetvényeket és 
vetény térecseket gyomlálni és száraz időben öntözni is kell. Azon surjányok- 
ban, hol a lágy fanemek a nemesebb fajuakat elnyomással fenyegetik, ott azo
kat lehetőleg a magérés beállta előtt ki kell vágni.

E r d ő v é d e l e m .  Tilos legeltetés, háncslopás és erdei tüzekre nagyon 
kell vigyázni, valamint arra is , hogy az erdővel határos rétek kaszálásánál a 
határokon túl ne kaszáljanak. A káros rovarok irtása, mint az előbbi hónapban 
szorgalmasan folytatandó. A fenyő szurkocs (Curculio pini) szedetik. Ha a fe
nyő szú (Bostrichus typographus) és a fenyő törny (Hilesinus piniperda) iva
dékának kifejlődése a csalgesztekben már jól előhaladt, akkor ideje a csalgesz- 
tek leliántásához, és biztosság okáért a lehántott kéreg elégetéséhez látni. A 
közcserebüly alakjai (pajorok) a gyökérrágás következtében hervadó magon- 
ezok alól szedendők. A fenyő poliok (Phalaena bombyx pini) bábjait, valamint 
a fenyves gurdacs (Phalaena noctua piniperda) és fenyő gyaponcz (Phalaena 
Bombyx monacha) hernyóit.a rúdgesztekről azoknak döngetése által lehet le
verni és szedni.

V i r á g z á s. Nagy és kislevelii hársfa (Tilia grandi et parvifolia), kö-
3 *
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zonséges ákász (Robinia pseudoacacia), veresgyürü (Cornus sangvinea), gyepü- 
bodza (Sambucus nigra), mogyorós-hályogfa (Staphylea pennata), kánya-ban- 
gita (Viburnum opulus), faizanót (Cytisus laburnum), vesszősfagyal (Ligustrum 
vulgare), földi-szeder (Rubus fructicosus), veres-afonya (Vaccinium vitis idaea.)

M a g é r é s. Kérges-szil (Ulmus suberosa), fehér-kecske- és csöröge-füz 
(Salix alba, caprea et fragilis), fekete, fehér és rez^ő nyárfa (Populus nigra, alba 
et tremula).
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A C S I L L A G O S  ÉG.

A föld napkörüli pályáján megfordulván, a napok rövidülni kezdenek és 
a csillagok az esthomályból korábban merülnek fel. A sz i i z  és B o o t e s  a 
nyugoti mennyezeten tovább haladtak s az oroszlán közelget már az északnyu- 
goti láthatár felé. Mélyen délfelé fénylik a S c o r p i o  A n t a r e s s e l  s tőle 
jobbra a dél1 mennyezeten csillámlanak a m ér l e g  csillagai. Felettük állanak 
a k i g y óh  o r d á r, H e r c u l e s  és a k o r o n a .  Keleten emelkedik A t a i r 
a s a s b a n ,  alatta A n t i n o u s  és D e l p h i n  s magasabban fölötte a l a n t  
és a h a t t y ú .  Mélyebben a délkeleti mennyezeten fénylik a n y i l a s  és a 
b a k az állatkörben, s tovább kelet felé felmerül a v i z ö n t ő.

Magason északpn ragyognak ismét a nagy és kis medve és alattuk a 
C a p e l l a  a fuvarosban. Északkelet felé lebeg Cassiópeja és a láthatáron kö
zelebb P e r s e u s  és A n d r o m e d a .  Az A 1 g o 11 Medusa fejében pár napig 
nem látjuk, hanem újba feltűnik. Mi okozza ezt? Fényének megfogyása-e ? 
Szabályszerűen változván 68 óra s 49 percznyi korszakokban, rövid időre 
meghomályosodik s azután újonnan ragyog. S van több vezércsillag is, melyen 
a csillagászok ily változásokat vettek észre. Amott alant a látkör alatt a c z e t 
nevű csillagzatban van ily c s o d á s  csillag, melyet M ó r á n a k  elneveztek. 
Néha vereses fényben ragyog, mint valami m á s o d r e n d ű  csillag, s azután 
lassanként törpűl hatodik rendű csillaggá, hogy a távcsővel is alig találhatjuk, 
66 nappalig tart fényének fogyása — 40-ig növekvése. A Cepheusban , haty- 
tyuban és a vizi kígyóban vannak ily változékony csillagok. Ezen tünemény
nek magyarázata még eddig talány.

Ámde vannak még más s nagyobb megfejtendő talányok is. Uj c s i l l a -
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g o k  felmerülnek hirtelen oly helyeken , a hol az emberi szem soha nem sej- 
dithette azokat. A híres Tyclio de Brahe szemeinek nem akart hinni, midőn 
j 572-ben Cassiópeja fején egy sugárzó, még addig nem észlelt nagyságú, ve
zércsillagot látott. Fénye s ragyogása nagyobb volt, mint a Siriusé és Jupiteré. 
Hanem fénye lassanként fogyni kezdett s 1574-ben egészen elenyészett. Ha
sonló tüneményeket vett észre K e p l e r  1600-ban s 1604-ben a hattyúban is.

Y a (1 á s z ■ n a p t á r.

A szarvas hízni, gömbölyödni kezd, a lesjáratnak és a vezérkopóval való 
vadászatnak időszaka e hóra s méginkább a jövőre esik. — A vad esténként 
néha a tavaszi vetésekre s lóherére is kijő , sőt néha fenálló életbe is lehcvere- 
dik. —  A vén szarvas szarvai most már ismét kinőttek, s ő azokról a kérget 
akként tisztogatja le , hogy az uj növésű ágakat először lágy, azután kemény 
fához dörzsöli.

E hó második felében, Jakab nap körül az őz üzekedni kezd , de csak 
meleg napon, délelőtt 10 órától délután 5-ig. — Hűvös, nedves időben nem 
üzekedik. —  A bakőz húsa és bőre ilyenkor legjobb, ezért — augusztus vé
géig —  szorgalmasan folyhat rá a vadászat, mely a legérdekesebbek egyike. 
Önként foly azonban, hogy mind a szarvasok, mind az őzek közt, csak a bak 
és a meddő legyen áldozat: ez utóbbiakat arról könnyű megismerni, hogy nem 
megy utánuk borjú ; egyébiránt megtörténik , hogy néha egy-egy tehén meddő 
marad egy évben , ki tehát vadját jól ismeri s erdeje szarvastehenekkel nem 
épen bővelkedik, jól teszi, ha első évben kíméli a meddőt, s csak akkor lövi le, 
ha a második évben is meddő marad.

Azon vaddisznókat, melyek pagonyt cserélve, más területre átcsapnak — 
bár legjobb idejök még korántsem érkezett el — junius, julius és augusztus
ban különösen kell zavarni és lőni, mert az ilyenek kijárnak a kalászos életbe 
és kukoriczásba s ott jelentékeny kárt okoznak. —  A malaczok még most is 
szopják anyjokat s ezeknek már apadni kezdő tejét puhább földben turkálással 
pótolják.

Az öreg nyúl zabban s leginkább kukoriczában , nagy melegben árnyé
kos helyen tartózkodik; a süldő fönnálló életben vagy sűrű bokrok közt lap
pang; alkonyaikor utakra, tisztásokra jön ki. — Némely, nőstény még most is 
bakzik.

Vadkacsákra e hó valódi vadászati időszak , kis tavakon egy-két kutyá
val is lehet kerestetni; nagyobbakon vagy csolnakba ül a vadász, vagy nagy 
vadászat rendezendő. — A rendező azonban ugyancsak ügyeljen a csolnakok s 
vadászok elhelyésére s mindenki —  még szigorúbban mint a szárazföldi vadá
szatnál — helyén maradjon s csak a kijelölt irányban lőjön; mert különben az 
ily kacsavadászat könnyen veszélyessé válhatik. — A hó vége felé , midőn a 
fiatal kacsák már anyányiak, nedves kiöntéses réteken , magas fűben szeretnek 
tanyázni, s ily helyeken igen sikerdus az utánuk járás.

Az öreg vadludak lohosodnak, elhullatván kormánytollaikat, nem tudnak 
repülni; minélfogva nagy tavakban, hol gazos vízben járkálnak, halóval 
foghatók.

A fiatal túzok szárnyra kezd kapni, leginkább zab, árpa, köles, kukori-
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czában vonja meg magát, inig az öregek búzakeresztek és szénabaglyák köze
lében járnak s a szekéren közelitő vadászt lövésre bevárják.

A gabona közt, szőllőkben, bokros és forrásos helyeken megölő foglyo
kat c hó végével némelyek puskázzák ugyan már, de jobb még kímélni s csak 
a takarás után lövöldözni azokat.

A ragadozókra — melyek most már fiaikkal együtt elhagyták tanyáju
kat, vagy fészküket —  az ősz bekövetkeztéig bajos szert tenni, ha csak csellel 
nem, vagy esetlegesen.

Mé n e s  - n a p t á  r.

E hó a teendőkre nézve júniushoz hasonló. —  Ha a lekaszált rétek oly 
fekvésűéit, hogy az állatok a legelőről odahajthatók, akkor nagyon előnyös do
log — a kaszálás után négy héttel először a lovakat, azután a szarvasmarhát a 
rétre verni. — De ha a rétek nem ily fekvésűéit, úgy legtanácsosabb azokat 
juhokkal leétetni s nem sarjúltaszálásra használni , mert a folytonos sarjúka
szálás a széna erejét s mennyiségét csökkenti, egyébiránt sok függ a helyiségtől.

Azon időtől kezdve , midőn a fiatal csikók legelőre kerülnek, a ménes- 
szolgált minden törekvése oda legyen irányozva, hogy a ló az emberrel megis
merkedjék. — Ha a kanczált szelidek, örömest eltűrik csikailt czirógatását. — 
A legidősb csikóknak most már zúzott zabot vagy korpát is lehet marokból 
nyújtani s azt kevés sóval vegyíteni, csak egész zabszemeket ne kapjanak, mert 
őrlő fogaik még hiányozván , emésztésük ekként könnyen megromolhatnék. — 
Ellenben az emésztés előmozdítására nagyon czélszerü sót nyalatni velők kéz
ből , mert igy ha a hajszolás és kergetés gondosan kerültetik , a lovakat leg
könnyebb lassanként minden teendőikhez szoktatni. A csikókat többnyire hi
bás bánásmód teszi bizalmatlanokká.

Á l l a t v i l á g .

A nap oly égető sugarakat lövell alá , hogy déli órákban a sárguló vetés 
közül kiemelkedő p i p a c s  a szokottnál véresebbnek látszik, mintha lángolna 
a nagy hőség miatt. Közeledik már az aratás ideje s a mint az aranyló kalá
szokban érni kezd a szem, számos állat jelenik meg a gabona földön, előre ki
venni adóját. A verebek nagy számmal jelentkeznek s az előre gondoskodó hör- 
csök és egerek szorgalmasan gyűjtik a szemet télire földalatti eleségtárukba. A 
sündisznó cstalkonykor fiait tanítja tápkeresésre s ilyenkor ő is ellát néha a 
gabona földekre egerészni. A szárnyas világ nagy része elnémult; sokan az oly 
madarak közül, a melyek évente csak egyszer költenek, elhagyva állandó tar
tózkodási helyüket, családonként csatangolnak, különösen a h a l á s z k á k ,  s i 
r á l y o k ,  v í z - és p a r t i r a  m o k. Sok madár ép ez időtájt kezd vedleni, mi 
kóros állapotot idézvén emez érzékeny állatoknál elő , kedvetlenné teszi őket 
annyira, hogy némelyik egészen elvonulva éli át ez időt.

A halak e hónapban nem keresik a viz fenekét, hanem a legtöbb faj kis 
mélységben úszik a viz színe alatt.

A hársfa nyár derekán ép oly vonzó erővel bir a lepkék és rovarokra
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nézve, mint júniusban sok madárra a cseresznyefa. Méhek dongják körül, dará
zsok, pillangók, legyek röpkédnek körülte édes nedvén élődve. De e hónapban 
kevés oly rovarral találkozunk, mely már előbb nem jelentkezett, legfellebb 
S c h e i d  l e  r f u t o n c z a  (Carabus Scheidleri). O r r s z a r v ú  t ü l k ö n  ez 
(Oryctes nasicornis. Nashornkäfer). N a g y  n y i k o r (Saperda carcharias. Gros
ser Pappel-Bockkäfer).

40

E r d ö s z e t i  na p t á r .

E r d ö h a s z n á l a t .  A tuskó-irtás, szén-égetés, gyanta-kaparás, továbbá 
a kiszáradt és szétdöntött fák vágása és feldolgozása folytattatik. A hegységek 
erdeiben a favágás e hónap végével aratás előtt bevégeztetik.

F a-s z á 11 i t á s. Az utó-usztatás végét érvén , az uszapatakok és folyó
kon azok csekély vízállása mellett, az úsztató s alkalmával elsülyedt hasábfák 
kihúzása után kell látni. Megfelelő vízállás mellett a tutajozás is folytattatik. 
A száraz és vizi utak igazításának és az uszópatakok szabályozásának most van 
a legjobb ideje.

Ér t é s .  A vetény- és plántatérecseket gyomlálni és száraz időben szór- • 
galmasan öntözni kell. Uj veténytérecsek alapítására a kijelölt téreket le kell 
pázsolni, és a pázsitdarabokat élökre állítva kiszárítás végett a napon szét kell 
rakni. Azon irtott vágásokat, melyek egy-két évig mezőgazdászatilag haszná
landók, fel kell szántani, vagy kapálni. Ha jó blikk-makk termés van kilátás
ban, nagyon tanácsos a vetény vágásokban a vetényülés biztosítása végett az 
anyagesztek alatt a földet kissé felkapálni, vagy gereblyével felkaparni. A mo- 
csáros erdőkben csapolyákat lehet vájni és gátokat hányni.

E r d ő v é d e l e m .  Az erdei tűzkárok végett az erdöbeni tűzrakás az 
erdei munkásoknak és pásztoroknak szorosan megtiltandó. A tilos legeltetés, 
ágnyesőlés, füsarlózás és lombfosztásra szigorúan kell ügyelni. Az ültetvények
ből és surjánokból az elnyomó erdei aszatot és lágy fákat ki lehet vágni.

A fenyő-szurkocs (Curculio pini) szedése folytattatik. A jegyes-szurkocs 
(Curculio notatus) által * megszállott sárguló fiatal erdei fenyii-gesztecseket a 
földből ki kell huzni és elégetni. A fenyű-szú (Bostrichus typographus) ellen 
másod ízben kell csalfákat ejteni. Az ertvényekben mutatkozó közcserebüly 
pajorjait (Engerlinge), úgy szinte a fenyü-pohók (Phalaena Bombyx pini) és a 
fenyű-gyaponcz (Phalaena Bombyx monacha) bábjait és pilléit korán reggelen
ként szedni kell.

V i r á g z á s .  Következő erdei növények virágzanak : a n y u l r e k e t y e  
(Genista tinctoria), a s z á l o g  b é r e s e  (Clematis vitaiba.)

M a g é r é s következő erdei növényeknél: v a d c s e r  e s n y e  (Prunus 
avium), f ü r t ö s  b o d z a  (Sambucus racemosa), f a r k a s  b o r o s t y á n  
(Daphne mezereum), a s e p r  ü k é  (spartium scoparium), a f e k e t e  á f o n y a  
(Vaccinium myrtillus.)
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A C S I L L A G O S  ÉG.

Az égbolt ismét kezdi visszanyerni régi fényét.
A tejut ragyogóbb és szélesebb. Benne fénylenek jobbra Cassiópeja, 

Perseus és a fuvaros, balra a sas s a láthatár felé a nyilas.
Délnyugot felöl vonulnak az állatkörnek csillagzati. Balra a baktól délkele

ten felmerült a v í z ö n t ő ,  terjedelmes de gyöngén ragyogó csillagzat, mely egy 
kisfiú alakjában ábrázoltaik, ki egy korsóból kiönti a vizet. Görög rege ezt Dcu- 
kalionnak mondja, ki Pyrrha nejével túl élte a nagy özönvizet. Más rege szerint 
ezen vízöntő G a n y m e d ,  ki az egyptomiak szerint a Kiforrásainak őrje vala, s 
szerintük azért áradott meg a Nilus rendszerént akkor, mikor a nap a vízöntő je 
gyébe lépett. Az állatkörnek halai és a kos megjelennek ismét, — s észak
keleten felmerülnek már a P l e j  ad ok  a bikában. Mélyen keleten felmerül 
a c z e t vagy is inkább a rozmár, mely a rege szerént Neptun által küldetett, 
hogy Cepheus leányát A n d r o m e d  á t elnyelje, —  s ennek lovagja által meg
öletett. A c z e t  terjedelmes csillagzat 3 másodrendű vezércsillag által kitün
tetve — u. m. a t o r k á n ,  farkán és hátán, és a M ir  a n a k  elnevezett csil
lag által. — Fölötte állanak A n d r o m e d a  és Perseus. A nyugoti menny
bolton ragyognak Y e g a ,  H e r c u l e s ,  az északi k o r o n a  és B o o t e s ,  
tovább nyűgöt felé a k o p ó k , a nagy m e d v e  és a s á r k á n y .  A nagy 
medve melle alatt egy kis csillagzat, a h i u z lebeg.

V a d á s z - n a p t á r .

A s z a r v a s ,  a nyári hőségben forrást, patakot keres, és sárban fet- 
reng; csalógatója a rengeteg orgonájaként tölti be a völgyet, berket. A d á m 
s z a r v a s  és az őz is teljesen kihizott mint a szarvas. A hó második felében
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s z a r v a s ,  d á m v a d  és őzborju is lőhető. A vadász kötelessége — ha jó 
sikerre akar számolni — a vad fék- és váltóhelyeit gondosan kifürkészni.

A v i z s l a k ö l y ö k  idomitására most tág tér nyílik. K a c s a ,  f ü r j, 
a hó második felében már a f o g o l y  is gyakorlat tárgya, sőt kivételkép sül
dőt is lehet lőni. A nyulvadászat e hónaptól kezdve törvényileg is meg van 
engedve.

A k a c s á k r a  gondosan kell ügyelni, hogy a vadászatra legalkalma
sabb pont kijelölhető legyen, s hogy tudhassuk, estenként merre van legsűrűbb 
vonulásuk. E vonulást gyakran csolnakon keilend bevárni, s azért a jó kényel
mes csolnak fődolog. — Hol az e r d e i  s z a l o n k a  tenyészetül maradt, ott 
azt c hó elején — néha már a múlt végén — felkeresni és lőni kell. Ezek élel
müket sürü, bokros és vizenyős helyeken keresik. —  Az anyányi t ű z ő  k az 
öregek közé vegyülve tarlókra és kaszálókra kijár; a késői a fennálló gabona 
és kukoricza között lappang, hol a vizsla fölkeresi.

Az elésoroltakon kívül e hónapban vadászat tárgya még : fiatal s i k e t- 
és n y í r f a j d ,  c s á s z á r m a d á r ,  f  á c z á n , v a d 1 u d, l i l i k ,  s z á r 
c s a ,  b ú v á r ,  1 i b ú c z , h a r i z s , f  ü r j , v a d g a l a m b  és g e r 1 i c z e.

M é n e s - n a p t á r .

A fiatal csikókat oly tárgyakhoz kell szoktatni, melyektől különben 
könnyen megijednek. Czélszerü, hogy a legelőn mindenütt czirkáljanak kutyák 
s a lovak ezeknek közelségét megszokják.

A hó vége felé az árnyas sziliekben fatálakat lehet felfüggeszteni aként, 
hogy a csikók ehessenek azokból, — e tálakba naponként zabot, szecskával és 
kevés szóval vegyítve, tehetünk. E helyekre a fiatal csikókat c s a l o g a t n i  
kell, nem pedig hajtani, — később magoktól is eljönnek. Ekként még szopós 
korukban száraz tápiára és arra szoknak, hogy együtt egyenek, — s az elöl
járó észlelheti viseletűket, s előre elrendezheti, miként helyezze el őket az el
választás után az istállóban. Hogy pedig az anyakanczák e helyekre csikaik 
után ne jöjjenek, az árnyas szili elé kötelet kell húzni oly magasságban, hogy 
a csikók bemehessenek alatta, de az anyák nem.

Á l l a t v i l á g .

Letarolva áll a mező hol kevéssel előbb kalász tengert ringatott a szellő. 
A tarlón seregélyek, vadgalambok és csókák nagy csapatokban jelennek meg, 
az elsők az elhullott magot szedegetve, az utóbbiak rovarokat keresve. A tűr
jek elvonultak a hova lehetett ; a barázdák között sértetlenül maradt gazba, 
kiszáradt tócsák dudvájába, kukoricza és burgonya földekre. A nyulak is elve- 
sziték jó, biztos rejthelyüket s a fiatal süldők ritkán láthatók alkonyaikor a 
tarlón játszadozva. Néhány madárfaj harmadszor költ, mint például a czinkék 
és verebek, mig ellenben nyári szárnyas vendégeink közül egy pár mar útra
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kél 5 első közöttük a kőszáli fölleiig, ezt követi a sárga-rigó, a kakuk, a haris, 
s végre régi jó ismerősünk a gólya.

„Még az a nap süt az égen 
A a mely sütött régen.“

Még semmi sem jelzi a természet életerejének fogytát, a hidegebb év
szak beáltát, csak a vándormadarak, két világrésznek eme szeretetreméltó la
kossal. Számos madár, mely nem vedlett korábban, c hóban vedlik, s e miatt 
clrejtődzik, mindha szégyenlené kopott tollruháját.

Az állóvizeket különösen kedvellő C s i k (Cobitis fossilis. Schlambei- 
szer) e hónap vége felé rakja le tojásait vizinövényekre. A halak majdnem a 
viz fölszinén úsznak s a horogra is jól mennek, kivált a reggeli és esteli 
órákban.

A rovarvilágban tetemes csökkenés észrevehető ; sok faj ekkor már el
tűnt, azonban egy nehány faj e hóban éri el teljes fejlődését; legtöbben a fu- 
tonezok (Carabi cini) családjából tűnnek fel.

43

E r d ö s z e t i  n a p t á r .

E r d ő  h a s z n á l a t .  A tuskóirtás, szénégetés, kátrányfőzés, gyantaka
parás folytattatík. A vetényvágatok és az abban levágandó gesztek kijelöltet
nek. A várandó makkolás megbecsültetik. A hol a körülmények kívánják, és az 
erdei viszonyok nem ellenzik, az erdei alom gereblyélés felvigyázat alatt űzendő. 
Takarmány pótlékul szil- és kőrislevelet a szarvasmarha, — tölgy, nyír és 
éger-levelet pedig juhok és kecskék számára most legjobb lombfosztás, vagy 
ágnyesőlés által zölden gyűjteni és szárítani.

F a - s z á 1 1 i t á s. Az uszapatakokból és folyókból alacsony vízállás 
mellett a sülyedt fahasábok kihúzása bevégeztetik. Az uszapatakok igazítása, 
a vizimüvek építése úgy az uszacsatornák és duzzasztányok kijavítása serényen 
űzetik.

Ér t é s .  A hegységi erdőkben, hol a fényük idei hajtásai eléggé megfá
sultak e hónap végével a fenyőplántákkali ültetést meglehet kezdeni. Ha jó 
meleg idő jár, a nyirmag is érni kezd , azért korán hozzá kell a szedés
hez látni, nehogy nagyobb részt elröppenjen. A vetény és plánta térecseket 
gyomlálni, száraz időben pedig öntözni kell. Nyár és fűz dugványokat kell 
ültetni.

E r d ő v é d e l e m .  Az erdei tüzek szigorú tilalmat, a tilos legeltetés, fü- 
sarlózás, lombfosztás, ágnyesőlés és málna szedés pedig éber felvigyázatot igé
nyelnek. A körül nem árkolt vagy be nem kerített erdők tőszomszédságában fekvő 
szántóföldek őszi szántásánál figyelni kell, nehogy a határon túl szántsanak. 
A kártékony rovarokra nézve azon erdei fenyőgcsztecseket, melyekben a je- 
gyes-szurkocs bábjai tartózkodnak, még mielőtt a bogár kirepülne, ki kell a 
földből huzni és elégetni. Az idei erdei fenyő vágatokban, melyek közelében 
a fenyő szurkocs (Curculio pini) nagyobb számmal mutatkozott, a tuskóirtás 
most kezdődik. A fenyő szú ellen másodízben ejtett csalgeszteket időnkint meg
kell vizsgálni, hogy mennyire haladt elő az ivadék kifejlődése. A fenyő- 
törny (Hylesinus piniperda) rágása következtében lehullott ágvégeket össze
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kell gerebly éltetni és elégetni. A hol a fenyő-pohok fenyegetőleg mutatkozik, 
ott annak petéit az aljfák törzsein és ágain fel kell keresni és szedetni. A fenyő- 
gyaponcz pilléi korán reggel szedetnek. A fenyves gurdacs (Phalaena noctua 
piniperda) bábjai ellen az illető erdőtérekre sertések hajtatnak. A fenyves- 
íidócz (Phalaena geometra piniaria) hernyói a gesztek döngetése által veretnek 
le és szedetnek.

M a g é r é s. Zelnicze-megy (Prunus padus), faizanót (Cytisus laburnum\ 
ükörke-loncz (Lonicera Xylosteum), földi szeder (Rubus fructicosus), szeder
málna (Rubus idaeus), veres afonya (Vaccinium vitis idaea).
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A C S I L L A G O S  ÉG.

A szikrázó csillagfény is hirdeti az ősz elérkeztét. Ezen hó harmadik ré
szének kezdetével — a nappal és éjjel egyenlő, miután a fold a nap körüli ke
ringésében az egyenlítőt érte — vagy mint a naptárkészitők mondani szokták ■ 
miután a nap a mérlegbe lépett. —  Hanem ezen csillagzat ragyog a nap le
menté után is a bolt délnyugoti részén. Tőle balra áll a S c o r p i ó , mellette 
délkeletre a nyilas s ettől b a l r a  delel a b a k ,  e mellett keletre a v í z ö n t ő  
és a h a 1 a k. S ime északkeletre egymásután emelkednek a k o s é s a b i k a a  
láthatár alól.

A tejut fekvése nem igen változott m eg, ragyog benne délhez közel a 
sas,  mélyen északkeleten a f u v a r o s .  Magasan zenithünkben diszlik a 
V e g a s alatta a nyugoti mennyezeten lebegnek a k o r o n a  Hercules és az 
0  p h i n c h u s. Az északnyugotot ékesíti B o o t e s  és a k o p ó k  —  mely 
csillagzatok keringésükben soha sem merülnek a látkör alá.

A távcső segítségével majd két ,  mint a sarkcsillagban, V e g á b a n ,  
Iligelben —- majd h á r o m  mint Andromeda, Mamakban, majd h a t  vezércsil
lagot látunk, melyek egymás és közös pont körül keringenek.

V a d á s z - n a p t á r .

A vadászat minden neme megnyílt.
A d á m v a d  most éri el hízásának tetőpontját s ennélfogva háládatos 

reá a vadászat; borja, valamint az őzborju is ízletes sült s ellövetése már az 
anyának sem árt. A dámvad a szarvassal együtt mély csendü, nem háborgatott 
rengetegbe vonul; a szarvas üzekedik, a gim a suta felkeresésére indul — de 
azért az üzekedés kezdetén még lőhető, később kimélni kell. Vadaskertben a 
vadász igyekezzék a szarvasok életveszélyes tülekedéseinek elejét venni, a su-
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lyosan sebesülteket pedig lője le. Az üzekedők régi helyeiket keresik fel s üze- 
kedésök október derekáig tart.

Öreg nőstény n y ú l  a k iránt is méltányos legyen a vadász , mert van
nak még e hónapban kölykezők is, bár e késői nemzedék többnyire ragadozók
nak jut zsákmányul. A süldőket ellenben annál inkább elő kell venni, agárral, 
kópékkal, vizslával, vagy estenként lesből, mely a szép őszi napokon, s mert a 
nyúl még korán jön elő — igen kellemes. Az öreg nyúl a száradó kuko- 
ricza zörgő levelei közül lassanként tarlóra, gazos ugarra, cseplésbe menekül, 
tiszta időben napra fekszik ki.

A r ó ka ,  v a d m a c s k a ,  n y e s t  és  g ö r é n y  felmondja az anyai 
szeretetet s gondoskodást, s elmarja magától kölykeit. A róka még legkíméle
tesebb s az urfiakat nem marja, hanem jelleméhez illőleg rászedi, oly módon, 
hogy lyukától egy-két mérföldnyire ismeretlen helyre vezeti s azután loppal 
megszökik tőlük, de gyakran megesik, hogy vissza sem tér lyukába, hol nyáron 
át a balba nagyon elszaporodott, hanem nádas vagy zsombék helyen választ 
magának őszi lakást.

Az ehető s z á r n y a s o k  húsa már igen jó, vagy rövid időn azzá lesz. 
A fogoly ideje rendesen szeptember, csak a kedvezőtlen időjárás késleltetheti 
néha októberig. E hóban — az élet a földekről nagy részt már betakarítva lé
vén — a fogoly gazos, cseplés helyeken tartózkodik s tarlóra vagy kender
földre csak éjjel jár ki.

A m o g y o r ó t y u k  (császármadár) késő októberig szorgalmas vadá
szat tárgya. Csapatokban járnak s igen kövérek. Nagy erdők háboritlan rejtő
kéit keresik s oly helyeken tartózkodnak örömest, hol sok a szeder és kutya- 
cseresnye. Az öreg kakasokat csalogató sippal lehet lövésre keríteni.

Az e r d e i  s z a l o n k a  visszavonulását kezdi meg, mely az időhöz ké
pest néha novemberig is eltart. E hó végével cserjés, füzes, vizenyős helyeken 
s esős időben találhatni reájok. Hol több van, hajtóvadászat czélszerü.

A s á r s s z a l o n k a  is visszajö, s hol tavaszszal nem puskáztak le so
kat, gazdag zsákmányt nyújt, kivált tiszta, napos időben, midőn jobban vár be. 
Disznóturásos, sáros, zsombékos helyen szeret tartózkodni.

A t ú z o k  sakkal óvatosabb , hogy sem egy könnyen meglopni engedje 
magát, ha azonban a vadász naponkénti vonulását megjegyzi, este, reggel les- 
helyből lőhet rá. Késői keltésü még e hó elejével is kukoriczában tar
tózkodik.

Mé n e s  -n a p t á  r.

A szopós csikókat anyjaiktól elválasztják. Ha az elválasztás a csikók ko
rához képest eszközölhető, ez reájuk nézve igen előnyös s akkor a februárban 
és márcziusban elletteket e hó elején, az april és májusban clletteket pedig e 
hó végével kell elválasztani.

Az elválasztott csikókra nézve nagyon hasznos, ha külön legelőre kerül
hetnek , mely jó utófüvei és ivóvízzel bővelkedik, s hol a csikós felügyelete 
alatt mindaddig maradnak, inig az éjek hidegekké kezdenek lenni. Este és reg
gel naponkint szecskával zabot kapjanak abrakul.

E legelő különsége a ménes helyiségétől függ; azonban egy ménest
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sem kellene szervezni a, nélkül, hogy az elválasztott csikók számára az épület* 
liez közel eső legelő ne legyen.

Az épület, kerítések és falak kijavítása e hó végéig bevégzett munka le
gyen, s mielőtt a lovak az istállókat ismét elfoglalnák, ezeknek falait, padlatát 
s minden szögletét kitisztítani, a pókhálókat eltávolítani s az épületet, ajtók és 
ablakok feltárásával szellőztetni kell. Ha az istálló nincs 12 láb magas, szűk 
séges a légcsövek alkalmazása, melyek a padláson és födélén átnyúlva , tetszés 
szerént elzárhatok ; továbbá igen ajánlatos a nagyobbacska ablaksor s a falak 
ki meszelése, mi az istállónak vidámabb kinézést kölcsönöz.

A 1 1 a t v i 1 á g.

Napról napra mind csöndesebb lesz erdő, mező. A szél már sárguló le
velekkel játszadoz s a fák zöld lombozata biborszinüvé kezd válni, a légben 
már őszi szálak lengenek. Az éjek hüvösedni kezdenek s reggelenként a vízgő
zök megsürüsedve fehér párázatokként lepik el a tájat. Az erdőben a pintyő
kék és vörösbegyen kívül nem hallani más madárdalt s most túluralgó a küllő 
kiáltása , a czinkék és sármányok nem épen bájdus éneklése. Holdas éjeken 
messze elliallszik az iizekedő him-szarvas mély hivó kiáltása.

Több élet van most a szőlőhegyekben. Ide vonul a bogyókkal s gyü
mölcscsel táplálkozó madarak nagy része, s a vinezér nagy boszuságára ott töl
tik el az egész napot a seregélyek, rigók, magtörők s csak éjjelre vonulnak 
vissza a kertekbe és erdőbe.

E hónapban minden nap eltün nehány faj vándormadaraink közül. A hó 
elején a f e c s k é k  nagy csoportokba gyűlve készülnek útra, utánuk rendre 
távoznak a l a p p a n c s ,  a b ú b o s  b a n k a ,  a c s a l o g á n y ,  a p o s z á- 
t á k ; a többi zenérek is mind útra kelnek , még pedig a legtöbb faj külön, 
nagy csapatokban. Az orvmadarak közül e hónapban a törpe sasok, a l á r m a  s 
s as  és a b a r n a  k á n y a  távoznak el. A f o g o l y  f i u k  már anyányiak s 
vadászatuk megkezdetik.

A ponty e hó végével az iszapba elásva magát, nemébe a dermedtségnek 
esve, egész februárig táplálék nélkül él.

A rovarvilág semmi uj fajt nem tüntet fe l , hanem az előbbi hónapok 
alatt láthatók közül soknak a hernyói mutatkoznak.

E r d ö s z e t i  n a p t á r.

E r d ő h a s z n á l a t .  A tuskó irtás, s ha a körülmények úgy kívánják, 
a szénégetés és kátrányfőzés is folytattatik. A gyantakaparitást be kell vé
gezni. A vetényvágatok s a jövő télen vagy tavaszszal vágandó gesztek kijelö
lése bevégeztetik.

F a - s z á l l i t á s .  Ha a vízállás kedvező, a tutajozás kettőztetetl szorga
lommal űzetik. Az erdei száraz és vizi utak, usza-csatornák, duzzasztányok sza
bályozását és kiigazítását folytatni kell. A fafogdák rudjait, ha ez már az utó- 
usztatás bevégeztével még nem történt volna, ki kell huzni.

Ér t é s .  A nyír mag szedetik. Ha a nyáron tartós meleg idők jártak,
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úgy a jegenye-fenyő magva már e hónapban érni kezd, figyelni kell tehát, ne
hogy a szedés előtt a mag nagyobb része elröppenjen. A lúcz-fenyők ültetése, 
valamint a füzek dugványozása szorgalmasan űzetik. A vetény- és plánta-tére- 
eseket még egyszer gyomlálni kell, nehogy az ászát magva a földbe jusson. A 
lombgesztek őszi vetéséie a talajt elő kell készíteni. Ha a makk-termés cse
kély, e hónap végén vetni való tölgymakkot is lehet szedni.

E r d ő v é d e l e m .  Az erdei tüzek , tilos 1 egeltés és lombfosztás még 
mindég figyelemmel kisérendök. Az aratás után a falopások ismét gyakoribbak 
kezdenek lenni. A fenyüerdőkben a f e n y ü t ö r n y  (Hylesinus piniperda) rá
gása által lehullott ágvégeket össze kell gereblyéltetni és elégetni. A f e n y ő -  
g y a p o n c z  (Phalaena bombyx monacha' petéit, az erdei fenyők kérgéről le 
kell kapartatni. A f e n y v e s  g u r d a c s (Phalaena noctua piniperda) bábjai 
ellen sertéseket kell az erdőbe hajtani. A különböző g y a p o n c z  (Phalaena 
bombyx dispar) gyapottal bevont, és a törzsek és nyárfák törzseire rakott petéi 
lekaparás által pusztítassanak.

V i r á g z á s. Repkény borostyán (Hedera helix).
M a g é r é s. Juhar jávor (Acer pseudo platanus) , j ó k o r i j á v o r  

(Acer platanoides), n y í r f a  (Betula alba), v ö r ö s  b e r e k e n y e  (Sorbus 
aucuparia), v a d g e s z t e n y e  (Aesulus hyppocastanum), j e g e n y e-f c n y  ü 
(Pinus abies), h ú s o s  s o m (Cornus mascula), k ö z ö n s é g e s  m o g y o r  ó, 
g v e p ü  b o d z a  (Sambucus nigra).
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A C S I L L A G O S  ÉG,

Napról napra korábban lemerül földgolyónk vezércsillaga a latkor alá : 
napról napra korábban és nagyobb pompában ragyog a mennyboltozat. A tejut 
elérte már legmagasabb állását, s délnyugatról északkeletre Íveli át az égboltot. 
Nyugoti részében ragyog magassan a hattyú, alatta a sas és Antinous, és mé
lyen lent, a láthatár közelében a letűnő nyilasnak némely csillagai. Északke
leti részében fénylenek Cassiopeja, Perseus és a fuvaros. A tejut alatt lebegnek 
a nyugoti mennyezeten a l ant .  H e r c u l e s  0  p h i c h u s és a korona ; to
vább északkeleten B o o t e s  és a k o p ó k .  Az északon láthatók ismét C e- 
p h e u s s a medve és a s á r k á n  y. A déli mennyezeten felfelé vonulnak az 
állatkörnek csillagzatai a bak,  a v í z ö n t ő  és a h a l a k .  Továbbá észak
kelet felé a k o s  és a bika, a kos fölött A n d r o m e d a ,  alatta a C z e t. S 
mind e ragyogó csillagokat, csillámló pontocskák millióit a tej útban ha néz
zük, lehet-e, hogy bámulattal ne gondoljunk a mindenségre, hol annyi égi test 
mozog örök időkre kimért pályáján.

A tejutnak ama csillámlása, mely mint valamely fényöv — a mennye
zetet körül veszi, 18 millió világnak fénye —  (ha Herschlnek igaza van), s a 
jelenkori távcsők még nagyobb számú csillagok létét engedik sejteni. S még 
is az északi tejut halavány és fénytelen , ha azt a délivel hasonlítjuk össze, 
kivált a déli kereszt táján. — Szikrázó csillagoknak millióit részint egyenként, 
részint sűrű csoportokba egyesülve látjuk azonkívül az egész mennybolton 
elszórva.

V A D Á S Z O K  É V K Ö N Y V E . 4
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V a d á s z - n a p t á r .

Meddő s z a r v a s t e h é n  és őz  hízása tetőfokához közeledik, melyet 
a jövő hóban ér el. A g í m s z a r v a s  folytatja a nőszést. A b a k  őz ismét 
egészen kövér s karácsonig lőhető. A d á m v a d  közül azonban e hó közepé
től kezdve csak borjut vagy nyársast kell ejteni, mert az üzekedés ideje kezdő
dik. A lomb lehullása után vadaskertekben, a sónyaló helyek megujitandók, az 
üzekedő vadak javára.

A v a d d i s z n ó - v a d á s z a t  valóságos ideje szintén e hónapra esik, 
mert a dércsipett érett makk hullni kezd, a vaddisznó makkos fák alatt tartóz
kodik s hízni, szalonnásodni kezd.

A nyúl szaporodása e hótól kezdve megszűnvén, s húsa és bőre egyaránt 
jó leven, a vadászat reá nagy szorgalommal foly. Kedvelt tartózkodási helye, e 
hónapban : tarló, ugar, őszi vetés, cseplések.

A megerősödött ró  k a k ö l y ö k  téli lakásul lyukat ás. Sűrűségben 
bájtokkal jó sikerrel folyhat a rókavadászat.

A borzvadászat legfeljebb november elejéig tart Az öreg ekkor már el 
marta kölykeit s gyümölcsön, makkon, kukoriczán meghízott. Legsikeresebben 
vadászhatni éjjel.

A t ú z o k  nagy csapatokba gyülekezett. Vadászása nem a legkönnyebb 
s sok jártosságot igényel. Meglopási csel gyanánt használják néha azt is, hogy 
a vadász tehén alakú vászon lebbentyü mögött közelit hozzá.

A f o g o l y  szintén nagy csapatokban jár, miután több fészekbeli ve
rődött össze, s együtt követi a vezérkakast. Az idei költésü anyányi csak any- 
nyiban különbözik az anyától, hogy orra és lábai világosabbak, mint emezéi. 
Bokros tanyáikról nappal őszi vetésekre szeretnek kijárni; hol mesterségesen 
tenyésztik, s télen át szobában akarják tartani, ott e hó végétől deczemberig 
kell összefogdosni.

A melegebb vidékre vonuló e r d e i  s z a l o n k a  szőlőkben, cserjékben 
vizenyős helyeken telepszik meg, s esténként erdőszélek és nyílt tér között, ho 
vonulása szembetűnőbb, elejthető. A sár-  és s z ő r -  s z a l o n  ka vizenyős 
helyeken jó vizslával és déli órákban közeire vár be.

M é n e s - n a p t á r .

E hóban — vagy még szeptemberben az időhöz képest — a ménes is
mét az istállókba gyűl össze. Ha az idő kedvező, s a legelő közel, a lovak, vagy 
legalább a csikókat reggel 9 órától délután 3-ig ki kell hajtani. Az istállóban 
visszatéret másod etetésben részesitendők.

Igen sok ménesnél a kezelési rendhez tartozik az, hogy csak a szopástól 
elválasztott csikókat bocsátják szabadon az istállókban, az idősbeket pedig 
fékre kötik ; e mód a csikók testfejlődésére nézve hátrányos, kell hogy szabad 
mozgás engedtessék ezeknek is.

Minthogy azonban sok lótenyésztő e nézetet nem osztja, s á l  V,2 éves 
csikót már kötőfékre fogja: ez esetben a csikók bőrének tisztítása minden reg
gel, eleinte lókefével, később, ha ezt megszokták — lóvakaróval történjék, mi
vel a bőr egészsége igen fontos dolog.
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A legelői életről az istállóira, a tü táp 1 ál ékró 1 a száraz takarmányra, a 
szabadságról a kényszerre való átmenet a lovak legnagyobb részében, különö
sen a csikókban változást fog előidézni, mely ügyeletre s naplóba iktatásra ér
demes. Egyes lovak viselete a téli hónapokban — a testalkoti különbözeihez 
képest —  ezen átmenet befolyásától függ, s a velők való bánásmódot határozza 
meg. A szolgák istállónként gondoskodnak a szecskáról. A szénát saját kötö
zők bizonyos súlyú kötegekbe gazdaságosan kötik, s ezeket a felügyelő osztja 
ki reggelenként.

A téli takarmányozást illetőleg átalában annyit lehet mondani, hogy az 
elöljáró szabadságában álljon a takarmányozást mind annyiszor változtatni, a 
hányszor azt jónak látja a lovak egészségi szempontjából.

Á l l a t v i l á  g.

Az erdő zöld lombéke elsárgult, s minden erősebb szélroham lekapkod
va nehány levelet a fák koronájáról, űvöltve, mintegy gúny kaczaj közt ragadja 
tova. A völgyekből nedves ködök emelkednek fel, a letarolt réteken már csak 
az őszi k i k i r i c s virít, s a térségen a szél száraz ördögbordát hajt maga előtt.

Minden a zordon évszak bekövetkeztét jelzi.
Az e v e t  most éli a bőség korszakát, gazdag táplálékot szolgáltatván 

számára az érő mogyoró ; a p e 1 e , h ö r c s ö k és m o r m o t a  e hó vége 
felé téli álmába merül. Az erdő szárnyas bohócza, a s z a j k ó ,  a fenyvesekből 
le, a lomberdőkbe s kertekbe költözve megkezdte téli csatangolását, jelenlétét 
rekedt kiabálásával adva tudtunkra, társaságában néha megjelen a h a v a s i  
c s ö n t ö r  (Nuszhüher) is. A g y á s z -  és b u b o s c z i n k e  is oda hagyják 
a fennhavast. A p i r ó k  egyes példányai már mutatkoznak a kertekben, s a 
poncz is megjelenve a térségen, szorgalmasan keresi az általa annyira kedvelt 
tök-magot. A mezei p a c s i r t a ,  a seregélyek és v e r e s b e g y  útra kelnek. 
Ejszaki vendégeink kezdenek megérkezni; a f é n y ű  r i g ó ,  1 e n i k e nagy 
csapatokban érkeznek meg. A d a r  va k  utolsó csapatai is elhagynak, úgy 
szintén sok kacsa faj s helyükbe Éjszakról vad libák ezrei jönnek.

A halak a viz mélyét keresik ; a p i s z t r á n g  e hó elején kezd ívni.

E r d ö s z e t i  n a p t á r.

E r d ő h a s z n á l a  t. A vigályvágatokban a kivágandó gesztek kijelölé
sét még a lombhullás előtt be kell végezni. A tuskó-irtás és szénégetés, ha 
szükséges , folytattatik. A gyérítések megkezdődnek. A sarjerdőkben a szer
számfának való gesztek kiszemelése mostan történik. A fa eladás nagyban űze
tik. A makkolás már itt-ott megkezdetik. A hegységi erdőkben a vágási mun
kák Szt.-Mihály napja után ismét megkezdődvén, szorgalmasan folytattatnak. 
Most vágatnak épületi és szerszámfák, nem különben ramaszok is.

F a  s z á l l í t á s .  Kedvező viz állás mellett a tutajozást és szükség ese
tén az usztatást is lehet folytatni. A tűzifa szállítása a mezei munkák bevégezte 
után tengelyen ismét megkezdetik. A vizi és száraz utak, uszacsatornák s
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duzzasztányok javítása bevégeztetik. A hegységi erdőkben az ergetyük készí
tése, javítása és áttétele a legnagyobb szorgalommal űzetik.

Ér t é s .  Legelőbb is azon kell ‘lenni, hogy a szükséges jegenye-fenyő 
mag, még mielőtt elröppenne, szedessék ; szedni kell továbbá az érett tölgy- 
és bükkmakkot, a juhar, gyertyán- és hamvas-éger magot. Legjobb e mago
kat, ha másként a körülmények engedik, mindjárt elvetni. — A fenyők ültet- 
vényezése javában foly. A lombhullás után a lankákban és lápokon, melyek
hez tavasszal nem könnyen lehet férni, az égerfa ültetés és vetés történik. Szá
raz időben a nyáron hántott és kellően kiszáradt pázsit darabok hamuvá 
égettetnek

E r d ő  v é]dje lVm. Az erdei-alom tilos gereblyélése, falopás, makkoltatás 
veszik az erdőőr különös fegyelmét igénybe. Azon erdei fcnyőcskéket, melyek
nek győktörzseibe a jegyes szurkocs furta be magát, ki kell huzni és elégetni. 
A fenyő gyaponcz (Phalaena bombyx monacha) petéi mint az előbbi hónapban 
szedetnek. A hol a fenyő gurdacs (Phal. noctua piniperda) és a fenyves fidócz 
(Phal. geometra piniaria) fenyegetőleg mutatkozik, ott sikerrel lehet most ser
téseket az erdőbe hajtani.

M a g é r é s. CLupkás- és csupkátlan tölgy (Quercus pedunculata, robur), 
bükkfa"(Fagus sylvatica) fodor jávor (Acer campestre), mezgés és hamvas éger 
(Alnus glutinosa et incana), gyertyán-fa (Carpinus betulus), nagy- és kislevelü- 
liársfa (Tilia grandifolia et parvifolia), szelid-gesztenye (Castanea vesca), lucz- 
fenyő (Pinus picea), erdei-fenyő (Pinus sylvestris), vörös-fenyő (Pinus larix), 
csere-galagonya (Crategus Oxyacantha), varju-tövis-benge (.Rhamnus catharti- 
cus), csíkós-kecskerágó (Evonymus europacus), mogyoros-hátyogfa (Staphylen 
pinnara), kánya-bangita (ViburnumBopulus), sóska-borbolya (Berberis vulgaris), 
vessző-fagyai (Lugustrum vulgäre).
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Már korán estve a novemberi mennyezeten, nyugot-délnyugot felől ke
let-északkelet felé mutatkozik a fényes t e j u t, nyugoton a H a t t y ú ,  A n t i 
n o u s  s keleten C a s s i ó p e j a, P e r s e u s  és a F u v a r o s  által ékesítve — 
s alatta északkeleten emelkednek C a s t o r  és P o l l u x .  Mélyen a mennyezet 
déli táján ragyog a F o m a l i a u d  a déli Halban ; fölötte fénylenek a Vízöntő 
és a Pegasus csillagaikkal. Amott délfelé áll a szép A n d r o m e d a ,  alatta a 
Kos, jobbra a C z e t a változékony Mirával— balra a Bika A 1 d e b a r a n n a 1, 
H y a d o k  és Plejadokkal. A bika alatt ismét emelkedik Orion, melyet május 
óta az esti mennyezeten nem láthattunk, magasan nyugoton ragyog V e g a a 
lantban, alatta O p h i n c u s  leszálló félben. Tovább észak felé H e r c u l e s ,  
a K o r o n a  és B o o t e s  a láthatárhoz közelednek.

Ezen hó első harmadának elmúltával a pompájában ragyogó mennyezeten 
csendet és rendet háborgatni látszanak a már augusztusban említett csillag- 
hullások. — De azon isteni szikra, mely bennünk él, nem gondolhat világokat 
rend nélkül, súlyos testeket súlypont nélkül, mely az égi testeket rendszerekbe 
összefűzi.

A platói bölcsészet által áthatott Cicero azokban az emberi nem egy
kori honát látta.

A múlt monarchikus szellemű században a csillagok közti rendet sem 
gondolhatván másként, mint egy a többi felett uralkodó planéta által esz
közölve —  keresték az égbolton a nagy tömegű központi napot, mely 
a mindenségnek középpontjában nyugszik. — Némelyek a ragyogó Sirius 
bán keresték azt — s ennek nagyságát s tömegét kiszámították, mely ér
demessé teszi, hogy az egyetemi korlátlan királyi székét foglalja el — s azt 
találták , hogy átmérője tizezerszer meghaladja a földnek átmérőjét. Újabban 
Mädler a plejadok legfényesebb csillagát A l c y o n e  t a központi nap trón
jára emelte. De nem tömege adja neki amaz elsőséget milliónyi társai
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közt, hiszen ő maga is a csillagok törvényének engedelmeskedik. Nem egy test, 
hanem egy természeti törvény az, mely minden rendet fentart!

Mily nagyszerű képe ama felettünk csillogó világnak alakul a búvár sze
mei előtt. Ott a mindenség közepette látja a csillámló csillagok egyik csoportját 
—  „a kotlós tyúkot a csirkécskékkel“ a mint a nép nevezi. Körülötte csillag- 
talan tér, melyben napunk is áll. Hasonló homályos terek által elválasztva csil- 
lagdus tájak változó képei körülfogják az egészet s lencse alakú rétegekké 
alakítják.

Y a (1 á s z - n a p t á r.

A d á m v a d  még üzekedik s ennélfogva méltányosan nem zavarható ; 
borjakat azonban és nyársasokat minden vadnemből lehet lőni, de úgy, hogy a 
dámvad iizekedési helye és ennek környéke minden zajtól ment maradjon. Az 
üzekedés bevégeztével a meddők lövendők.

A b a k ő z e hónapban veti el szarvait s az ilyet lőni lehet. Az iizcke- 
dök erdőaljakból sűrű rengetegekbe vonulnak.

A v a d d i s z n ó-v a d á s z a t a jövő hónapig szorgalmasan gyakor- 
landó. A tölgy- és biikkmakkon s vadgyümölcsön meghizott állat fákhoz dör- 
zsölődik, pocsolyákat keres és rühetéshez készül.

Yadaskertekben a rendes téli élelmezést már meg kell kezdeni, mely na
ponként széna, burgonya, makk és gesztenye tápiából áll 5 a sózó Helyeket is el 
kell látni, hova a folyatásban elsatnyult gímszarvas reggel este el-cl jár. A va
dak létszáma az első havon feljegyzendő, hogy a felesleg lelövetését meghatá
rozni lehessen. Száraz, hideg estére a jeget meg kell lékelni, nehogy az italt ke
reső vaddisznók szomjan veszszenek.

A n y u 1 szőlőkbe és kukoricza földekre veszi magát, sőt kertekbe 
is eljár.

A borz visszabujt lyukába, honnan csak éjjel jár ki bakzani.
A s i k e t  f a j d 0 k több fészekből verődnek össze s hajtóvadászat alkal

mával néha lövésre kerülnek.
A f o g l y o t  a fagyos földön nehéz megközelíteni; parlag szőlőkbe, ku

koricza földekre, nádas rétekre búvik.
A mily bajos volt a négylábú r a g a d o z ó k a  t júliustól kezdve mosta- 

nig tőrbe fogni , úgy most novemberben veszi kezdetét a valóságos fogás-idő s 
a vadász annál szorgalmatosabban ügyeljen a kártékony állatok irtására.

A ragadozó madarakra — melyek az erdőből előjővén, szerte kóvályog
nak — a lőpor nincs < lvesztegetve.

M é n e s - n a p t á  r.
L hóban a ménes üzletfolyama semmi változást nem szenved ; ha a ke

zelési rend októberben pontosan meg van alapítva, úgy ez a téli hónapokban 
könnyen folytatható.

Most, miután valamennyi ló hozzá szokott az istállói kényszerhez , min
den eszközt fel kell használni arra, hogy emberhez simulok és tanulékonyak
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legyenek, minélfogva minden ménesszolgára ráfér a figyelmeztetés , mit kell e 
tekintetben tennie, s mire különösen ügyelnie.

A lovakat idejekorán kell szoktatni, hogy testük minden részét megta
pogatni, lábaikat felemelni s a köröm alját megkopogtatni engedjék ; a csi- 
kókra eleinte könnyebb, később nehezebb takarók jönnek, azután kötőfékre ke
rülnek az idősb csikók , s a legidősbeknek könnyű zablát adnak szájukba. Az 
istállóban dobolnak, pisztollyal lőnek, más módon ütnek zajt, zászlókat lobog
tatnak, hogy idővel a lovagló iskolától mentül kevesebbet féljenek.

Kiváltkép szigorú rákiáltásra ép úgy, mint szelíd, hízelgő szavakra kell 
őket szoktatni ; hamar megértik mind a kettőt s gyakran csodálni kell, mennyi 
hatással van ez reájuk.

Ha a ménesnek lovaglótere van, akkor ezen tanulékonyság és bizalinassá- 
tétel gyakorlata, valamint az idősb csikóknak vezetékre fogása is ott történhető.

Á l l a t v i l á g .

Az utolsó faleveleket is lekapkodta a hideg északi szél.
A vándormadarak utolsói is már mind elmentek s helyükbe éjszaki ven

dégeink érkeztek meg, a b u k d á r o k  (Colymbus), b ú v á r o k  (Mergus), köz
tük a szép, fénylőén sötétzöld fejű, fekete hátú, s halvány piros mellű b ú b o s  
b ú v á r .  A t ő k e  k a c s a  nagy csapatokba gyűlve tartózkodik a folyamokon. 
A t ú z o k  elhagyva nyári lakó helyét, kisebb, 10 — 30 darabból álló csopor
tokban csatangol egyik vidékről a másikra, nem kevés kárt okozva a repezeve- 
tésekben. Némely években már e hóban megjelenik nálunk a s e 1 y e mf a r k u 
l o c s k a  és a h ó s á r m á n y .  A k a r v a l y  és h é j a elhagyva az erdőt, a 
falvak közelében kóvályognak. A vetéseken számos k ö z ö n s é g e s  és g a 
t y á s  ö 1 y v látható szorgalmasan egerészve. A csókák, vetési és hamvas var
jak seregesen jelennek meg a falvak és városokban. A jégkéregtől még ment 
hegyi patakok mellett mélázva ül a szép kékeszöld tollazatú jegér s vigan zengi 
dalát a v i z i r i g ó é s a  c s u k  (Zaunkönig). A kígyók, gyikók, békák rejthe- 
lyeikre vonultak vissza telelni.

E r d ö s z e t i  n a p t á r .

E r d ő  h a s z n á l a t .  A veténv- és vigályvágatokban kijelölt gesztek ej
tése és feldolgozása, továbbá az épületi- és szerszámfa készítése szorgalmasan 
űzetik. A sarj- és közép-erdőkből az épületi és szerszámfának kijelelt geszteket 
ki lehet vágni, úgy szinte a tarlasztást is véghez lehet részben vinni, ha a vá
gatok oly terjedelmesek lennének, hogy azok tarlasztására a jövő februárius és 
márcziusban a rendelkezésre álló munkaerő elégséges nem volna. Róna-erdők
ben a szénégetés és kátrányfőzés is megengedhető. A makkoltatás javában foly, 
valamint a tűzifa eladás is.

F a-s z á 11 i t á s. A tűzifa tengelyen folyton szállittatik. A tutajozást és 
usztatást csak ritkán és magas vízállás mellett, legfeljebb még e hónap elején 
s akkor is csak a szükségtől kényszerítve lehet ajánlani. A hegységi erdőkben 
az ergetyük készítése befejeztetik, s azokon a tönkök lecsusztatása a völgyekbe.
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az uszapatakokhoz, különösen korán reggelenként, vagy holdvilágos fagyos 
éjeken, megkezdetik.

Ér t é s .  A vetésre való tölgy-makk még mindig szedetik , az utoljára 
hulló makkok a legjobbak. Hasonlóul szedetik még gyertyán-, kőris- és éger
mag. A lúczfenyőmag szedése megkezdetik. Az erdei fenyőmag szedésével várni 
kell mig egy pár kemény fagy állott be, a veresfenyő tobozait pedig legjobb a 
tavasz kezdetén szedni, a midőn azok könnyebben nyílnak és a pirkálást köny- 
nyitik. Jegenyefenyő és nyirfamagot, valamint bükk- és tölgy-makkot, ha a ta
laj nincs befagyva, még vetni lehet. A lombgesztek ültetése különösen az éger
lápokban folytattatik. Kemény és száraz talajban tavaszi ültetésekre plántalyu
kakat is lehet készíteni. A vetényágyaknak szánt térek mélyen felásatnak.

E r d ő v é d e l e m .  A növekedő hideggel a falopás is szaporodik , s mig 
a hó a földet nem fedi, az alom-lopás is gyakori, azért ez irányban szigorúan 
kell felügyelni. A vetény- és plánta-térecsek kerítéseit a nyulak télen való kár

tételei ellen jól ki kell igazítani. A fenyő-pohók hernyóit a gesztek körül a 
moha alól, és a fenyő-gyaponcz petéit a kéreg hasadékokból kell szedetni. A 
fenyves gurdacs bábjai ellen mig a talaj be nem fagyott, sertéseket kell az er
dőbe hajtani. A gyűrűs pohók (Phal. bombyx neustria) pete-gyűrűi az ágacs
kákkal együtt letöretnek és szedetnek.

M a g é r é s. Töviskökény (Prunus spinosa).
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A C S I L L A G O S  ÉG.

Az élettelennek tetsző hideg évszak alatt ragyogóbb fényben tündököl
nek a csillagok. A tejut fennt, magasan Íveli át az eget kelettől nyugotnak. 
Az égi jegyek magasabbra emelkednek éjszakkelettől délkelet felé; a r á k  föl
tűnik, úgy szinte tőle jobbról a K e t t ő s .  A Y i z ö n t ő és a B a k  délnyugotra 
fordulva tűnnek alá. A N y i l a s  nem látható.

Minő nagy a különbség a téli, oly kevés meleget adó, és a nyári hő nap 
között! De ez égi test tulajdonságairól keveset tudunk. Világosságot áraszt ki, 
de ép e világosság okozza azt, hogy e planétát nem ösmerjük, mivel a róla szét
áradó fény nem belőle sugárzik ki, hanem az azt körülfolyó és a nap felületén 
néha mutatkozó foltok onnan erednek, hogy ezen fényár , mely körülveszi, he
lyenként kis időre megszakadozva, egy pillanatot enged vetnünk magára a pla
nétára, hanem persze a sötét test és a fényár közötti ellentét oly nagy, hogy e 
miatt ott, hol az megszakadoz, sötétségnél egyebet nem láthatunk.

Újabb észleletek szerint, a nap egyik oldala magasabb fokú melegséget 
áraszt szét, mint a másik.

'A  föld bevégezte a nap körüli évi körútját, de mi egy év az idő végte
lenében ! Mily sok idő az ember életében s hova törpül, ha a csillagvilágot te
kintve elgondoljuk, hogy az A l c y  ó n é n a k  egy sugara 498 év alatt 
ér a naphoz. Ily óriási ür az, a melyben csak egyetlen naprendszer égitestei 
mozognak, és pedig ily naprendszereket csak mi 5000-et ösmeriink ! . .,
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V a (1 á s z - n a p t á r.

A v a d d i s z n ó  vadászat folyton foly s e hónapban befejeztetik. A ko- 
czak csoportokban tartózkodnak együtt, csak a kanok hevernek külön, sűrű 
gazban, hol mohval , haraszttal s avarral bélelt meleg vaczkot készítenek 
maguknak.

A fiatal és suta szarvasok is falkáson járnak, s a nagy hideg miatt sű
rűséget keresnek. Meddők, borjak és nyársas dá m v a d a k  még lőhetők.

Az ő z üzekedik, a nőstény elrúgja borját s a bakkal sűrű gazban buj
kál. A meddő és a borjú örömest jár ki uj vágásokba.

Özön kívül r ó k á r a, nyulra szorgalmasan folynak a hajtó-vadászatok. 
A nyúl szél- és hófuvatagok ellen délnek eső helyeken választja fekvését; 
a róka tiszta , hideg időben gyakran kutyamódra ugat s a nyulat kopóként 
hajtja.

A f a r k a  s, ha erdei vadat nem keríthet fogára, a juhaklokat látogatja 
meg; fris havon nyoma elárulja s holdvilágos éjeken dög mellett könnyebben 
megejthető.

Befagyott tavakról nyilt folyókra megy a t ö ke -  és k e r c z e-k a c s a.
A f o g o l y  cserjés helyekre vonul s helységek, források, szalmakazlok 

és baromállások körül keresi élelmét, hol hálóval vagy lószőr-hurokkal köny- 
nyen fogható. A fogás módja ez : észrevevén a foglyoknak az említett helye
ken megjelenését, a tüskék, bokrok közt itt-ott búzát vagy kölest kell elszórni, 
a bokrok ágacskáit pedig több helyen összekötözni úgy, hogy köztök kis nyí
lások, melyeken a fogoly átbujhassék maradjanak : ezen lyukakra mindenütt 
egy vagy két lószőr-hurkot kell kötni, melyhez mindenkor eleven ló farkából 
vett nehány szálat összefonván, ezt oly gömbölyű fára tekerjük fel, minő nagy
nak a hurkot kívánjuk , ez aztán egy ideig jó forró vízben tartandó s kivétel 
után is, mig tökéletesen kiszárad, nehány napig a gömbölyű fán hagyandó. Az 
igy készült hurkot se szél, sem eső könnyen meg nem rontja. Ily lószőr-hur- 
kokkal fogják nálunk a felvidéken, a télen át tömegesen lehozott fenyves és 
húros rigókat.

Vadaskertekben nagy hó esése után minden vadnem táplájáról gondos
kodni kell.

M é n e s - n a p t á r .

Minden a megkezdett kerékvágásban megy. Ha a ménes elöljárója pon
tos és szorgalmatos naplót vitt, ebből a tenyésztményre vonatkozó észrevétele
ket és tapasztalatokat gyűjteni kezdheti, hogy az év bezártával azokat a mé
neskönyvbe iktassa; továbbá összehasonlíthatja azokat az elébb készített kü
lönböző sorozatokkal és havi jelentésekkel, hivatkozván ezekre vagy kiigazítva 
tartalmukat; s mindig szeme előtt tartja azt, hogy ezen évkönyv a lótenyész
tés kedvező vagy kedvezőtlen eredményeit tárgyazza, melyekből meghatározni 
lehet, mint kelljen helyesen és természetszerűleg eljárni.

A pénzszámadás — ha ilyet vinni kellett —  s a takarmányszámadás be
zárásra készítendő elő, miután ennek a jelen üzletfolyamban itt az ideje.
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Á 1 1 a t y i 1 á g.

Ezen hideg, komor hónapban a természet téli álmába merül. A folyamo
kat jégkéreg borítja, a hegyeket , téreket rendszerént hólepel födi, vagy nyir
kos, vastag köd szállja meg.

Minden oly csöndes, néma , hogy ha a havon nem látnok a nyúl, róka, 
nyest nyomait s a falvak közelébe húzódott ezitrom sármányokat, czinkéket, 
varjakat, hajlandók lennénk hinni, hogy a növényzet megszűntével kihalt 
éghajlatunk alatt az állatvilág is. E hónapban a m e n y é  t már elvetve 
nyári barna szőrméjét, hófehérré változott á t ; a h a v a s i  n y ú l  (Lepus varia
bilis), úgy szintén a h ó f a j d o k  is már fehér színezetűek, mi roppant elő
nyükre válik , mivel utánok leskelődő ellenségeik a hé j a ,  ö l y v, c s o n t 
t ö r ő  ha r á c s (Haliaetos ossifragus), r ó k a, v a d m a c s k a  stb. nem veszik 
őket észre oly hamar s ekként a menekülésre alkalmok nyílik. A kertekben és 
ligetekben a nyáron át ott tartózkodó madarak helyét mások pótolják , úgy 
hogy a völgyek és térek szárnyas világát teljesen átváltozottnak találjuk. A 
melegebb égalj alá költözött zenérek helyett az erdőkből és havasokról lejövő 
madarakat látunk, különösen nagy számmal jelentkeznek a p i r ó k ,  fenyves és 
húros rigók, lenikék, harkályok ; kivált a tarka harkály , a zöld küllő , néha 
egy-egy nagy fekete harkály is odahagyva a fenyvest, látogatást tesz.

A kertekben néha csapatonként jelenik meg a selyeinfarku lócska, a feny
vesben a tüzszin fejű szép zöld kis királyka zenér (ökörszem. H. Regulus. Gold- 
hanchcn) s vígan sürgölődik az ágak között, néha a g y á s z -  és a b ú  b o s 
••zinke társaságában, mit sem törődve a hideggel.

A pisztráng ívási ideje eltelt. A halászat teljesen nyugszik s legfentebb 
a tavak lékeihez gyűlt halakat szokták fogni szigonynyal, úgy szintén a csikó
kat varsákkal.

E r d ö s z e t i  n a p t á  r.

E r d ő h a s z n á l a t .  A szálas erdőkben, kivévén a hegységeket, a vá
gás erélyesen űzetik. Ha kemény fagy áll b e , akkor az éger lápok vágását is 
meg lehet kezdeni. A lanka erdők is vágatnak. Most van az épületfa vágásnak 
legjobb ideje, azért különösen igyekezni kell a nehezebb épületi és szerszámfa 
u. m. gerendelyek, ramaszok stb. vágásaival sietni, hogy alkalmas időben szán- 
uton ki lehesssen az erdőből hordani. A rőzsefa csak tavasszal köttetik nyalá
bokba. Zsindely- és donga készítés a fagyok miatt szünetel.

F a-s z á 11 i t á s. A számit kedvező a nehezebb épületi fák és a tűzifa 
kihordására. A hegységi erdőkben a nyáron vágott hasábfa a vágásokból gya
logszánon az uszapatakhoz hordatik. A facsusztatás az ergetyűkön bevégezte
tik. Fagyott talajon a lápos és lanka erdőkből is szorgalmasan szállittatik a fa.

Ér t é s .  Lúcz- és erdei fenyő tobozok még mindig töretnek. A magpir- 
kálás fütött szobákban vagy mag-aszalókban szorgalmasan végeztetik. Ha szük
séges, még kőrismagot is lehet szedni.

E r d ő v é d e l e m .  A fa-fuvarosokra és favágókra, kiknek sok alkalmuk 
van a falopásra, szigorúan kell ügyelni. Miután a fővad az értésekben nagy ká
rokat okozhat, szükséges számára elég tápról gondoskodni s e czélból ugyne-
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vczctt tápgeszteket — nyár- és fűzfákat ejteni. A plántatérecseket a nyíllak 
ellen védeni kell. A nép szegény osztályát a hideg által kényszeritett falopás
tól az által kell visszatartani , hogy ág és hulladékfát olcsó áron adunk neki. 
A kártékony rovarokra nézve mint januáriusban kell eljárni.

M a g é r é s .  A fehér ákácz (Robinia pseudoacacia) magva csak ezen hó
napban érik meg tökéletesen.
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K É T  F É R F I Ú .

Erdély múltjából egy korszak merül fel emlékemben, melyben 
a férfiasság, lovagiasság, bátorság, vas akarat, forró honszeretet ok
szerűbb gazdászat zászlóját magassan lobogtató kortársai előtt két nagy 
férfin; nevük Vesselényi Miklós és Kendeífy Adóm. A végzés rövidre 
mérte pályájukat. A Vesselényiét 1819-től 1835 ig, a Kendeffyét 1826- 
tól 1834-ig. De tettdús s örök emlékezetre méltó pályát futottak meg. 
Nem rég idő ez, az egykorú szemtanúk nagyobb része még életben 
van, de már is gyéren emlegetik, még kevesebben magasztalják, pedig 
szerepkörüket ma senki többé be nem tölti: s fájdalom, hogy nem, 
mert missiojuk ma még nagyobb értelemmel bir: nem szűnt az meg 
ama pillanatban, midőn ők megszűntek élni.

A bérezés kis haza kérlelhetlen sorsa a nem rég múltban vérál
dozatokat kívánt, mely alatt jobbjai elhullottak; a polgárháború iszo
nyú dühöngései közt városai és falvai elhamvadtak, később üldözte
tés, lealázás s elszegényedés rémségesen váltották fel egymást; utóbb 
bekövetkezék a zsibbasztó, velőkig rágódó apathia. De a vészes sors 
még itt sem jutott állapodásra, a boszuálló Nemesis a haza szivébe 
dobta a régebb békésen megfért, de most tévútra hajló nemzetek viszál- 
kodását. E vészes izgalmakat kitisztázni az események szigorú s rész- 
rehajlatlan Ítélő bírája a történészet tiszte, mely kedvezőbb viszo
nyok közt igazságosan félj egy zendi az utókor önokulására, vagy ha nem 
érdemes reá . . . .  síremlékül.

Vesselényi átélte a leviharzott napokat, de szemevilágától meg
fosztva csak félhalva, s Prométheuszként Zsibó kőszirtjeihez kínosan 
lelánczolva visszatartó balsorsa. Kendeffyt kora halála már 1834-ben 
leszorító a tettek nagy teréről. Az átviharzott korszakban hivatása 
szerint egyik sem szerepelt, mert nem szerepelhetett.

Szülőiknek egyedüli gyermekeik valónak, s mint e nemes csalá
dok féltett végsarjadékai, neveltetésok nem collegialis, hanem házi
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rendszerből intéztetett, mely rendesen csekély tanulás, nagy elkényez- 
tetés s még nagyobb elbizakodásban növi ki magát, és kártékony ered 
ménye kisebb-nagyobb mérvben mindenkin felismerhető. Itt sem mu- 
lasztá el hatását: cseléd s alattvaló bántalmazása, kisebb sorsuak lené
zése, elhittség, czivakodás, fitymálás valának napi renden. De jóra volt 
születve mindkettő. E sokat jelentő szót már gyakran igazolta az élet
ben a tapasztalás, mely ritkán, csak kivételes esetben szokott tévedni. 
Felserdült-kor ösvényét tapadák már, midőn egyszerre magukhoz tér
tek. A mit náluk, mint rendesen mindenben, csekély okok idéztek elő, 
de a mit szerencsére nyomban kemény elhatározás követett. Erős aka
ratuk s vaskitartásuk nemsokára ledönté a mulasztások óriási halmazát, 
s már pár év múlva nemcsak uttörőkül, de vezérekként látók őket sebe
sen előre haladni. A számos dudvák körül csak kettő maradt bennök 
gyomlálatlan : indulatosság és suppremátiára törekvés. Ez közembernél 
erkölcsbe vágó, és kártékony hatású is, mert fullánkja többnyire ön
magát sebzi. Ébresztő vezérnél azonban nagyon is szükséges kellék. 
És nekünk akkori álmos s tétlen állapotunkban nagyon is hatos szerek 
alkalmazása volt szükséges.

Vesselényi forrongó szellemének csak egy kis szikra kellett 
hogy lángra lobbanjon. E szikrát nagy Széchenyink lángesze dobá az 
akkor még hamu alatt rejlő parázs-aknába. Tagadhatatlan ugyan, 
hogy Vesselényi elébb-utóbb magára is kinőtte volna magát, de erre 
Széchenyi hatalmas lendületet adott. Nálam ez benső meggyőződés, 
mint a kinek szerencsém volt mindkettőjük közeli és hosszas ismeret
ségét birni, mint kevesen másoknak.

Ifjúságuk zsenge napjait élték ők, mikor a véletlen Debreczen- 
ben egybetalálkoztatá. A fárasztó katonai gyakorlat után tábori ágyán 
hosszat nyúlva, a bágyadást kipihenő huszár főhadnagy elibe toppan 
Vesselényi és sajátságos harsány hangján dörgi elébe ama sok czél- 
zatu élezés üdvözletét, mit jelen viszonyaink közt szinte jobb elhallgat
ni. E beköszöntést azután nagyon sok idővel, 1852-ben, felemlítette 
nékem Döblingben, a fájdalom már csak néhai nagy hazah, valamint 
azt is, hogy soha senki megjelenése akkora hatást reá nem gyakorolt, 
mint akkor a Vesselényié. Széchenyi akkor még nagyon fiatal volt, de 
sas szeme a Vesselényi testi szemein keresztül szintén leikébe beha
tott. A rokonszenv pillanat müve volt, de halálig tartott. Később ugyan 
vélemény s modor különbség meglehetős távol tartá a két jó barátot, 
de az egymásiránti részvét s kölcsönös becsülés sirjokig kisérte. A 
Vesselényi elitéltetésekor, mit mindent megkísértett Széchenyi az ő 
megmentésére, vagy bár sorsa enyhítésére ! Valamint Vesselényi a dö-
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blingi végmenedék-hely hallatára keserű könnyükre fakadt, s hetekig 
volt magán kívül.

Ismeretségük kezdetén elválhatatlanok voltak, s Széchenyi nóga
tásaira nemsokára beutazák Angliát, Francziaországot és Helvetiát. A 
két évi utazás Vesselényire roppant hatással volt. Mint szorgalmas méh 
gazdag ismeretekkel tért vissza hazájába. Szokásaiban, tetteiben, vá
gyaiban akkora volt a külömbség, mintha kicserélték volna. Merőben 
átváltozott csakugyan, egy nagy kivétellel: és ez, az emberek iránti 
állhatatos s a leggonoszabb megcsalatások után sem változó meleg 
szeretete.

Ez időtájt találkozunk Kolozsvártt egy fiatal csinos külsöjü aris- 
tocratával, kinek darabos modora, betyársága —• mely utóbbi tulajdon 
itt nálunk, nagy szerencsére csak kivételes — továbbá minden cse
kélységért haragra lobbanása és léha beszédei, csekély értelmi fokra s 
eltévesztett irányú nevelésre mutattak. Az ifjú Kendeffy Ádám, egyé
niségével ugyszólva az akkori aristocrátia tévedéseit képviselte. 
Egyátalában könnyelmű életet folytatott, a holnapi napra mit sem 
gondolva.

Vesselényinknek közeli rokona s gyermekjátszótársa volt, s mint 
Széchenyi egykor az övébe, most ö is bepillanta Kendeffy lelki tárhá
zába, és érlelésbe jött hite, hogy a gyomok közt ott sok nemes virág
gyökér hever parlagon, mely okos kertész keze alatt dúsan kihajthat. 
Es nem csalódott. Azonban itt már több akadály merült fel mint ö nála, 
mert az még sokkal elkényeztetettebb volt, e mellett tudomány s élet
ből csesség nélkül. De ott állt az erős akarat s bátorság csirája, mi csak 
eszméletre várt, hogy az útjában álló akadályokat leküzdve, magas hi
vatásának megfelelhessen. Tudomány, világismeret s szónoklati tehet 
ségben messze állt ugyan barátjától, de rendkívül sebes fejlődése biz
tosan jogosita hinnünk, hogy megközelíti, ha kora halála be nem áll. 
Azonban életrevalóság, kitartás s előre törekvésben párhuzamban járt 
vele. És rövid idő alatt másod-vezérségre nőtte ki magát.

Mindenek előtt szívvel, lélekkel hozzáfogtak szélesen kiterjedt, 
de a szerencsétlen magyar indolentia miatt nagyon is elhanyagolt gaz
daságuk elrendezéséhez s okszerűbb vállalkozásokhoz. Mi közt meg- 
tanulák a pénzt, mellyel eddig gondatlanul paczkáztak, kellőleg be
csülni. Ez utón adósságaik nyomasztó terhe alól kibontakozván, füg
getlen állást nyertek. Ernyedetlen szorgalmuk rövid idő alatt óriási 
lendületet adott vagyonosságukra Munkásságuk, az élet két főténye
zője: a számítás s az idő kellő becsülésének isméretére vezette, mely 
kincsekkel fajunk, fájdalom, még kevéssé ismeretes. Valóban bá
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mulatós volt, hogy e két egyéniség mi mindenre ráérkezett s mi [telt ki 
egy-magukból.

Gyorsfutó lovaikon hitel fölötti sebességgel száguldozák be az or
szágot, illetőleg a megyei gyűlések székhelyeit. Az akkori nagyon is ál
mos közönséget részvétre buzditva rábeszéléssel, zsémbbel s elégszer.. . 
adtateremtettével is. Ez utóbbi soha sem téveszté hatását. Magas szü
letésük, vagyonosságuk, dörgő hangjuk, áthletai termetük s nagy testi 
erejük imponált mindenütt. S emlékezzünk csak vissza mint hajszolták 
be a sok lusta frátert a gyűlésekre, kiknek nagyobb része addig 
csak hírből ismerte; hogy megteltek egyszerre az addig üres tanács
kozó termek : és tudtak nem tudtak — de hozzá kelle szólniok a vitatko
zás tárgyához. S az eddig magukat hátrahuzó, s a félelem gyáva isko
lájában felnőtt, s abban megőszült Kottensiseknek igazságuk s joguk 
méltányos érdekében himezés hámozás nélkül sorompóba kellett lépni. 
S mintha csak a földből bújna ki, oly sűrűn álltak elő most a lelkes 
hazafiak mindenfelé. Mily nemes lelkesedéssel indultak versenyre a bá
torság legbiztosabb ébresztői . . .  a haza szépei is! Es lön világosság a 
sötétségből: mit emberi erő legfeljebb homályositani, de eloltani többé 
nem tudott — nem is fog.

Az igy megindult megyei mozgalmak képez ók ki rendre a 23 
évig nélkülözött 1834-ki külszínén eredménytelennek tetsző, de követ
kezéseiben megmérhetetlen horderejű országgyűlésre ama bátor s lel
kes hazafiak nagy számát, milyet Erdély diäetai krónikája föl nem 
mutathat, és a mely gyűlés hazafias szelleme a gondolkodni tudó keb
lét mindég magassan dobogtatja.

A megyegyülést bezáró főispáni szavak alig hangoznak el a te 
rém falai közt, s embereinket már délczeg paripáikon látjuk fergeteg- 
ként száguldani az ország túlsó részére. Lovaikról egyenesen a tanács
kozó terembe iépve be, és a 15—20 raföld benyargalása után a törő
dés s megviseltség legkisebb nyoma nélkül vitatkoznak a több óráig 
tartó, s néha a tévútra vezetettek gyomrott émelyítő ellenvetései között, 
de a kiknek szennyes küzdelmök a gyűlés egészséges része, s főleg a 
vezérek kiméletlen fenyitékökön megtörik, s számuk időnként apad.

Másnap már Kolozsvárit az általuk sok bajjal létrehozott uszo
dában, mint két hatalmas delfin, órákig csapkodják izmos karjaik a 
hullámokat. A tanítvány sereg dideregve s csak kényszerűségből ugrik 
a 10 fok hideg vízbe. Magokban gonoszul duzzogván a zsémbes kény
szerítőkre, a kik maguk is aligha inkább ne óhajtanák kényelmes 
pamlagon kipihenni a múlt napok fáradalmait.

Innen a jól kiúsztatott csapat a vivodába siet, többnyire ifjú kéz
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dők, kiknek nagy részét hasonlólag embereink terelik be a Biásini vivó- 
mester ritka jó tapintata élénk iskolájába. S itt már akartak vagy nem, 
— körömszakadásáig kelle vivniok, mi közben a bámulat tárgya Ves- 
selényi s Kendefíy, a kik e harczias gyakorlatban, főleg kitartásban, már 
rég tultettek a hajlékony olasz tanitón is. Úgy szólva nógatva figyel
meztetik a körültök lihedező sarjadékot, hogy csak akarat s kitartás, s 
idővel szintén ily tökélyre vihetik ők is.

A nap hátralevő része alatt nemzeti ügy s a gazdászat napiren
den lévő kérdései felett vitatkoztak a Casinoban: mi a fiatal fogékony 
keblekre jótevöleg hatott.

Másnap a magyar-utczán végig ki a Sz. György hegy felé jó pa 
ripákon vágtat 25—30 kopász. Elükén Vesselényi és Kendefíy. Ott 
angol falkár vár reájok 52 angolfaj rókakopóval. A minden sportok 
legnemesebbike, a lelket, testet egyiránt edző lovas kopászat fejti meg 
igazában a szenvedélyes vadászat rejtélyét . . . .  „Fölkeresni az aka
dályokat és azokat legyőzni tudni“ . . . .  a melyre sehol sem nyílik oly 
tág tér s bő alkalom, mint jól begyakorlott kopó falka után kedvező 
szimaton s ruganyos paripán, nyaktörő hajlásokon reggeltől estvig 
kergetőzés s ugratások között. Nekem nem jutott a szerencse Anglia té 
rein futni, de olvastam s hallottam róla sokat. És szabadjon kétkednem, 
hogy ott a sportsmannek annyi izmos akadályokkal kellessék megküz
deni, mint Kolozsvárnak a tekintő, harmat s hidegvölgy, és tarcsa rész
határain. A mely paripa itt egy egész őszi idényt jól kitart, azt bátran 
megvehetni: valamint a rajta ülő — respectabilis férfiúnak mondható.

Hogy embereink kitürö szorgalmuknál fogva a vívást s úszást a 
tökély mily magas fokára vitték, ez itt máig is köztudomású dolog, 
s nem lesz tán érdektelen, ha erre vonatkozólag egy pár jelenetet meg
említünk.

Vesselényi az 1830-ki fürdői idény alatt Balaton-Füreden mula
tott. Egy kies nap reggelén a fürdő vendégek már rég sétálgattak a sava
nyúkút körül, egyedül Vesselényi hiányzott közülök, mi feltűnően ha
tott a társaság tagjaira, annyival-inkább, minthogy ő a késedelmezöket 
a hosszasabb álomért élezésén szokta volt megróvni. Később megpillan
tanak Tihany felől a tó színén valami homályos pontot lebegni. A tá
volságért egyelébb elszabadult csónaknak vélék, s csak jóval később 
bizonyosodának meg, hogy úszó ember. Közeledvén pedig, egyszerre 
Vesselényi neve rivalgott minden ajkon. Mire a férfiak a partra sereg
lettek, a kiknek lelkes üdvözléseik közben sietve felöltözött, s azonnal 
vélök a hölgyek fényes körét kereste föl. A mi legjellemzőbb, több 
órai udvarias társalgása alatt a lankadság s megviseltség legkisebb jelét
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sem adta. És itt szabadjon vissza emlékeznünk, hogy Lord Byron 
nehány évvel azelőtt a Bosphorus átuszásával mily lármás bámulatra ra
gadta Európát. Jóllehet itt a távolság jóval nagyobb, mint a Bosphoru- 
son : s aztán a Balaton épen hullámzott a Vesselényi úszása alatt, a ha
bok magosán egybecsapkodtak feje felett, mi a küzdelmet mennyire 
megnehezitette!

Kendeífy pedig a kolozsvári úszodában egy alkalommal öt egész 
órát úszott legkisebb pihenés vagy nyugvás nélkül: a mi hasonlóul 
álló vízben s szélvihar közt történt.

Vesselényinek a vívás közbeni kitartásban szerzett érdeméről fé
nyes tanúbizonyságot tesz Pesten a nemzeti vivoda termében üveg 
alatt keretben függő kézirat, melyen 13 vagy 23 — nem emlékszem, 
valamint az évszámra sem — karddal vívó saját aláírása bizonyitja, 
hogy Vesselényivel rendre egyenként megvívtak s ő magára mindnyá- 
jokat kifárasztotta.

Kendeffy hasonlóul órákig vívott egyhuzamban; s utóbb is a 
nagy erőmegfeszités közben szólitá ki oly korán az egész Erdélyt gyász- 
baborító halál. Négy órai szakadatlan vívás folytán szélhüdés áldo
zatja lön.

így vezeték be ők az ifjúságot az élet nagy iskolájába, hogy a 
bekövetkező nagy események készületlen ne találják, hanem lélekben 
s testben edzve, bátran szembe nézhessenek a megpróbáltatásokkal. A 
még életben levő tanítványokon egytől egyig felismerhető vezérök 
szelleme. Boldog kor! mely egyszerre két ily vezért mutathat föl, mi
dőn most bezzeg egy sincsen / s még útmutatóink is nem igen vannak.

Wesselényi sokkal fontosabb szerepkört töltött be, mint kortársa 
Kendeffy, nagyobb erkölcsi eredményeket s emlékeket hagyott maga 
után. A Wesselényi Miklós nevéhez ugyszólva egy kor nevezetes tör
ténetének fogalma van csatolva. Előttem ez egyéniség óriási magas
ságban áll kortávsai felett. Ezért méltó, hogy ötét, mint társadalmunk 
egyik reformátorát, egész jellemében, minél közelebb ismerjük. S vajha 
mindazok, kik vele közeli viszonyban voltak, felidéznék, s a közönség 
elébe terjesztenék az általa itt ott hagyott emlékeket! Én az első ifjú
ság napjaitól fogva mind végig oly benső bizalmi viszonyban voltam 
véle, mint kevesen mások. S azon szives barátságért, melylyel mig éit, 
annyira kitüntetett, azon kedves örömökért, melyeket társaságában él
veztem, tán nem roszul róvtam le halála után hálámat, midőn az ő egyé
niségére vonatkozó emlékeimet világ eleibe hozni megkísértettem. Ko
ránt sem kimeritőleg, de ennél mégis bővebben tettem ezt a „Vadász 
és Versenylap“ 858- és 59-ik évlapjain közrebocsátott jellemrajz ál-
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tál. Miután pedig e jeles szaklap, fájdalom, nem Örvend oly elterjedés
nek, mint azt érdemelné *), s miután lehetnek e könyvnek oly olvasói, 
a kiket az illető lap számára tett utasítás nem elégít ki, kívánom e 
czikk kiegészítéséül ez évkönyv terén is részben ismételni azt, a mit 
ott elmondottam volt Wesselényiről.

Megkísértem Wesselényi Miklóst kisérni házi életében, gazdá- 
szata, lovászata s vadászata körül s napi foglalatQSságai közt, apróra 
szemlélhetni a párja nélküli hazafit, emberbarátot, tevékeny férfit. Kül
földi utazásaiból hazajővén, kiváló lényéhez mért hévvel fogott zsibói 
gazdasága kezeléséhez. Mint földmi velőt látjuk itt a férfiút, kit a törté
nelem státusférfiaink sorába emelt.

Magyar embernek eleitől óta sok baja is volt a göröngygyei, me
lyet hazája földének nevezett. Már az ősidőkben Isten tudja mi balsors 
elüzé az ősöket kelet földéről. A sorsnak e szigora mélyen sebezhető 
őket; pedig nem hinném, hogy az őshazában kincsek halmazát hagy
ták volna hátra. Nem hagytak ők ott semmit, mint a földet, mely a 
fenncsillogó menny kárpitjával a rajta zsibongó ember- és állatországgal 
s a száguldó folyamok által üdített növényzettel egybevetve — a föld 
egyszerű rögét oly nagyszerű forgalommá emeli ez egyszerű szó
ban : haza.

Nézd a honszerző ősöket: borzasztó szablyájok élén a régi hon 
elvesztésének világfájdalma ül . . . ezért sújt oly kérlelhetetlenül. A 
férfiú erő nem sülyedett el a balsors súlya alatt, s kárpótolnia kelle 
magát a borzasztó vesztésért — - s minden áron uj földet kellett szerez
niük, hogy uj hazát építsenek reá. És szerették ők az uj földet, nem a 
vándor népek lepke modorában, hanem a szent őrültség édes szerel
mével; mely az uj birtok örömeit élvezni nem kívánja, de megtartására 
vérből iszik gazdag áldomást.

A véráldomás megtermé gyümölcseit, s e nemzet évezred alatt a 
harcztól csak pihent, de nem nyugodt; mert szerette a szent földet és 
hazák Ezer év alatt megvénült a harezra — miként a világ — e nem
zet is. Más világhatalmak álltak elő, más fegyverekkel kelle ellenök 
harczolni. Egyik uj világhatalom: a politica.

Daliás cserfát képzelek a büszke lovagi kor méltó képének. Még 
büszkén daczol a cser századok viharával, midőn egy mérges repkény 
felkuszik derekára, s onnan a cser lombjai között alig észrevehető- 
leg átfúrja magát minden ágain, s midőn a daliás cser kidőlt, a rep-

ív) Valóban sajnálandó, hogy ez oly ügyesen s annyi buzgalommal szerkesztett 
szaklap nem részesül nagyobb pártolásban. Szerk.

5 *
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kény lassan, de folytatja erre felé útját, s a tért, a melyen a cser oly 
dicsőén uralgott, rendre mérges szálai hatalmába keriti. E mérges rep- 
kény, mely előmozditá a cser kidőlését, s most átvevé uralmát: a po
litica — az uj világhatalom.

A második uj világhatalom : az ipar . . .  a külföld ipara — miről 
a költő találókig mondá, hogy: „vas eszével, jégszivével halá
lunkra tör . . .“

E két hatalommal szembe életrevalóságunkat kifejteni volt és le
hetett feladata századunkban honunk minden polgárának. Előmozdí
tani az értelmiséget, s a gondolatszabadság kigyakorlását állítani 
szembe a politica álutakon törő machinatióival.

Előmozdítani a számunkra egyedül lehető ipart: a földmivelés 
iparát. E kettős feladatot tűzte sorsa és saját nagy lelke Wesselényi 
elébe. így látjuk őt vezérfáklyával menni elől az értelmiség és földmi
velés ügyében egyaránt. S mily magasztos volt szószékben látni őt az 
értelmiség és lelkesülés lángpallósával kezében, ép oly dicső volt látni 
híven áldozva homloka verejtékét, mivelvén a drága szent földet, a 
szép haza földét. Oh mert e föld, e göröngy, a mi drága örökünk, mely
hez ragaszkodnunk kell; mert e ragadás a természet mindenható urá
hoz közelebb von, mint a bölcsek minden foliánsai.

Kisérjük e pályán Wesselényit, nézzük őt a természet minden 
gazdagságaival elárasztott zsibói birtokán. Mikép hat lángesze a ter
mészetre és emberekre egyiránt; mikép indul tökéletességre kezében 
minden; mikép alakul kies paradicsommá át az elhanyagolt szép 
Zsibó ; mikép nyílnak meg vasszorgalma varázsvesszőjére az elhanya
golt jövedelemforrások ; mikép virágzik fel körében a férfiasság, szor
galom és hon szeretet.

A lángészek egyik sajátsága, hogy körükben mindent átido- 
mitanak s leikök sugarai áthatják egész környezetüket. így Wesselé
nyi gazdászati személyzete is egyről egyig életrevaló tevékeny embe
rekből állott, vagy ilyekké alakult át. A párja nélküli Kelemen gazda
sági főfelügyelő, Szabó udvarbiró, Hadviger főerdősz, Algya lovász- 
mester, Luigi komornyik, Primer kertész, s kivülök ispányok, vadá
szok, inasok, kocsisok, lovászok, egyről egyig talpra esett élénk ficz- 
kók. A lomhább véralkatuaknak is azonosulnia kelle Wesselényi mo
dorával. Kinek nem volt soha fegyver a kezében , pár hónap alatt jó 
lövő és vívó lett; mert a szabad órák alatt a házi gazda udvara egész 
személyzetével karddal vívott az udvar területén ; egy kézzel, lábbal 
szemmel, több vagy kevesebb nem jött kérdés alá; a ki lovon soha 
nem ült is, csakhamar a legszilajabb lovat is megtudá fékezni.
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A házi ur szigorúan megkívánta a pontos szolgálatot, s az ö pél
dáját követve két kézzel kelle mindenkinek bármi munkát megra
gadnia; de valamint lesbelő vagy dorbézoló embert látni, úgy zúgo
lódó hangokat hallani a Wesselényi körében nem lehetett.

De a testgyakorlat, lovászat s gazdászat nála párhuzamban járt 
a szellemi mivelödéssel, melyben szintén vezető volt kortársai közt. A 
szükséges nyelveket birván, ezeknek gyakorlására külön egyénisége
ket használt fel, a kiket folytonosan maga körül tartott. Prinkerrel an
golul, báró Pölniczczel francziául, Luigi komornyikkal olaszul, Sze- 
remleivel diákul, Hadviger főerdőszével németül, Nuczuj inassal oláhul, 
anyjával s másokkal mindig magyarul beszélt. Ha valamelyiket más 
nyelven szólította meg, nem nyert feleletet.

Vasszorgalma a testi gyakorlatok minden nemeit hihetetlen ma
gas fokra emelte, az egy táncz kivételével: ezt, minden erő megfeszíté
se mellett sem sikerült bár tűrhetően is begyakorolnia. Jóllehet a szép
nem határtalan tisztelője volt, s már csak ezért is főfő óhajtása leendett 
csinos tánczhajlongások által a nőknek tetszelegni, de izmai s merev 
nehézkes testalkata nem bírtak hajlékonysággal, sem ruganyossággal, 
minélfogva a könnyűd testmozdulatokra épen nem volt alkalmas. Mi
kor tánczra került a beszélgetés, azonnal elkomorodott: rendesen 
után dörmögé: szép mesterség a ki bírja! de nekem nem való.

A testi gyakorlatok közt a lövésre legtöbb időt fordított, a mit 
annyira is tökéletesített, mint akkori időben egyikünk sem. De foly
tonosan is g)akorolta reggeltől estig. Lefekvése után ágyában hosz- 
szasan olvasott, ezután a két viaszgyertyát a szemben lévő szögletre 
tétetvén, szélpisztolyaival egyes golyóval oltotta ki. Napi foglalatossá
gait rendesen e mütétellel végezte.

1823-tól 1834-ig minden év őszén és telén négy-öt vadászatot 
rendezett, s ezek rendesen négy napig tartottak. E vadászatok azon kor 
legszebb napjai közé számíttattak. Mindenki büszke volt arra, hogy 
megjelenhessen. De csak elv-barátait hivá meg; s ezeket, ha szintén va
dászok nem voltak is. A meghívás nagy pontossággal kezeltetett, mert 
hívotton kívül másnak helye nem volt. Emlékszem, egyszer egy magas 
rangú ur, ki egyébiránt élczeivel bármely nagy társaságot folyvást de
rültségben tudott tartani, de gondolkozása s elvei iránt nem nyújtott 
kezességet, hívatlan jelent meg: Wesselényi azonnal elkomorult, vas 
tag ajkait durczásan pittyeszté le, de a vig czimbora is alig várta az 
éj homályát, hogy odább hajtasson.

A meghívottak Zsibóra gyűltek, a történeti hirü s különben is 
festői kastélyba, mely a Szamos balpartján magaslaton fekszik, s melyre
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a folyam más partjáról a Rákóczy-hegy ncz le, mely körül százados er
dők sötétlenek s Wesselényi 8 falut birt.

Hadviger főerdősz estvénként kinek-kinek kézbesité vadászje
gyét, melyen a másnapi hajtás neve és abban az állás száma fel vala 
jegyezve. Luiggi komornok virradat előtt megjelent, minden szobá
ban gyertyát gyújtott, s hangosan jelenté, hogy minden készen áll az 
indulásra. Zsibón nem volt álmos vagy rest ember. Gyorsan felöltözött 
és sietett ki-ki az étterembe, hol tejes kávé, turóspuliszka, főtt tojás, 
fris vaj s főtt burgonya várt a társaságra. A reggelizés alig tartott egy 
óranegyedet. A délczeg lovak sebesen ragadák most a szánat vagy 
szekeret a távoli erdők alá. Szilaj hajtás, felborulás következtében a 
kék foltok s dagadt arcz mindennapi jelenetek valának.

Wesselényi az úri vendégek kiindulása előtt sokkal korábban 
kelt útra sötétben, gyalog, vállán két fegyverrel. Mikor vendégei szá- 
nakon kényelmesen kiértek, ő már övig meztelenre vetkezve, s a va
dászkürtből jéghideg vizet öntöztetve testére, ott állott a nagy tűz előtt 
közlövészei közt, s a hosszas gyaloglás után, most a hidegviz locsolás 
alatt teste Aetnaként párolgott. Kitörölközés és felöltözés pillanat müve 
volt nála.

A főerdész, kinél tevékenyebb s több szervező ügyességgel biró 
vadászt soha sem ismertem, virradtig felállitá már a 80 hajtót. Mihelyt 
állásainkra értünk, rögtön megkezdetett a hajtás, s oly szép renddel 
és hangos lármával folyt, minőt másutt annyi év alatt soha sem tapasz
taltam. Zsibón a hajtás meg nem szakadt vagy fel nem bomlott: a mi
nek kellemetlenségeit az tudhatja legjobban, a ki, mint magam is, sok
féle vadászaton fordult meg.

A deczemberi legrövidebb napokon is rendesen 5 hajtás járt le- 
Déli falatozásra egy óranegyed használtatott; rendesen egy sült pulyka, 
kevés bor s komlós czipó. Népiesen mondva, hat medvének egy vacz- 
kor. Lehető gyorsan folyt le minden, mert a házi ur ismeretes dörgő 
hangja „indulhatunkat“ harsogott.

Az utolsó hajtásból leereszkedvén, a völgyben vártak a sebes 
fogatok; mikor már Wesselényi is délczeg paripájára pattanva, mint 
forgó szél száguldott előre s jóval elébb ért kastélyába.

A vendégek esti hat órakor saloniasan átöltözve jelentek meg az 
éttereremben. Az éltesebb, rendesen gr. Csáky vagy b. Wesselényi 
Farkas, a történeti emlékű anyát, a már éltes Cserey Ilonát, az illem 
szabályai szerint az étterembe vezeté. A teríték egy herczegnél is meg
járná: rajta négy tál meleg étel mellett Ízletes csemegék, válogatott 
gyümölcsök, többféle asztali és csemegebor . . . mind a házi ur saját
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termesztménye. A szolgálat nagyon pontos. Félórai ebédkezés után a 
ház tisztes asszonyát szobájába kisérve, a vendégek rendre a pipázó 
szobába gyűltek. Némelyike a kereveten hosszat nyúlt s pogányul füs
tölvê  áhítattal üdvözlé a pihenési órát. Mások a kandalló körül a házi 
úrral komoly beszélgetésbe merültek.

A szögletben jól egybeszorulva négy zilahi czigány, ha jobbacs- 
kán húzná sem ártana. De a becsületes magyar ember széles jó ked
vében csak a húzd rá-t ügyeli: a többit, ha meg van sajátságos íactusa, 
számba sem veszi. Javából rakja már a bús komoly Ötvös Miska, 
rendre mások is belé kóstolunk 5 s utóbb a korosabbak is bele zavar
nak. A széles kedv mind hangosabban tör ki. A kiállott fáradság, csi
korgó hideg, mély hó, minden feledve van.

A szögleti kis asztal mellett két viaszgyertya világánál, orrán ha
talmas szemüveggel s nöttön növekedő figyelemmel olvassa gr. Csáky 
az augsburgit. Egyszerre sajátságos rikácsoló hangján kiáltja: „A szö
vetségesek tönkre verték Navarinnál a török tengeri hadát;“ azonnal 
körül seregük minden felől s feszült figyelemmel hallgatják a nagy
szerű esemény leirását. A komoly tárgy feletti vitatkozások azonnal 
hévvel, tűzzel, megkezdetnek ; midőn főlovász Algya betoppan s szo
kásos huszáros negélylyel jelenti, hogy a lovardában meggyujtattak az 
éjjeli lámpák. Nincs oly fényes Ígéret, melyért valaki most a kandalló 
mellett maradna.

A lovarda egy nagy csillárral s több éji lámpával van világítva ; 
a főlovász a paripa életidejét s születését hangosan kiáltja ki, s kezdő
dik a lovarda körüllovaglása. Felséges látvány ! annyi délczeg nemes 
állat, apróbb-nagyobb szöktetések s bárány ugratások közt! A szög
letben zamatos rónaival s udvarhelyivel habzó serlegek fogadják a 
mind sűrűbben erre forduló látogatókat.

Kendeffy Ádám és Wesselényi tüzes paripákon, sisakosán és kard
dal markukban , szöktetnek most a tág térre. Kortársaik közt a leg
jobb két lovast, bajvivót és legerősebb karú két férfiút látjuk magunk 
előtt. Hévvel, tűzzel, mint forró vérek, rohanják meg egymást. Kard
jaik szikrát szórnak. A meny és föld egybeomlását képzeltetik. A di
cső lovagias jelenet a nap minden más jelenetét felülmúlja, s a vendé
gek kívánságát és várakozását túlszárnyalja.

A lovagkor e szép előidézése után a kandalló .tűzönéi, a közfi
gyelmet a házi urnák Kendeffy vei és Wesselényi Farkassal a gazdá- 
szat fölötti heves vitatkozása tartja feszülten. Nagyon hosszúra 
nyúlna ez, de a falusi toronyóra elkongatta az éjfélt: s jóllehet már 
most senki sem bágyadt s nem is álmos, de a házi ur maga inti ven-
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dégeit nyugalomra, mert holnap távolabb menni s korábban in
dulni kell.

Hasonló jó szellem, értelmes vitatkozások s változatos élveze
tek lengik körül a vadásztársaságot másnap, és mind végig. A gyen
gébb szivti vadász felbátoritására s a kisebb veszedelem előtt nem rög
töni hátrálás ellen egy igen jó óvszer vala itt a megsebzett vérző vad
kant legmérgesebb állapotában fészkéből kiszöktetni, s az éles hosszú 
vadászkéssel a vadászra intézett sebes rohamában felfogni. E bajnoki 
jelenetnek csak nézésen is magasan dagad a kebel, és bátrabban do
bog a szív. Mint mindent, úgy a bátorságot is próba és alkalom fejti s 
emeli ki a parlagból. Pedig oh be kopár ez élet bátorság nélkül! S mily 
égető szenvedés a félelem!! . . .

Mikor vihar és fergeteg honn marasztott, újabb férfias élvezetek 
vártak a vendégekre. A nagy terem vívó oskolává változott. Minden
felé kardcsattogás, vívás. A tág erkélyen pedig Kendeffy fényes tallért 
szőrit két ujja közé, Wesselényi pisztolyból golyóval lövi ki azt, s 
megfordítva. Valamint e sorok Írója b. Pölnicz szájából rövidszáru 
porczellán pipáját fogadásból 12 lépésnyiről kilövi, a kitartó legkisebb 
sérelme nélkül. Távolról tekintve eszelősségnek neveztetnék. S való
ban, sokan nem tudnák elhatározni, hogy melyik a tévedtebb : a ki a 
lövést, vagy a ki tartást tette ? Azonban mint minden, úgy ez is csak 
távolról nézve rémletes ; közelebbről és többször látva, önbizalomra és 
bátorságra ébreszt.

A férfias időtöltések minden szerencsejátékot kiszorítottak a zsi- 
bói társasági körből. Kártya, koczka, melyek annyi romlást okoztak, 
mint aljasok megvetés alatt álltak. S mégis lélekvidámság és önjólér- 
zet jelei tükröződtek minden arczon.

Wesselényi csak ürügyül használta vadászatait. Oh! sokkal ma
gosabb czélból gyüjté ő Zsibóra vendégeit, minthogy velők nehány 
őzét s nyulát ellődöztesse. Ezt ő magára kényelmesebben s költség 
nélkül tehette volna. Czélja volt, hogy az elszórt s parlagban heverő 
egyes erőket egybegyiijtse: a puhulásnak indult aristocratákat a vadá
szat varázsgyönyöreivel Zsibóra édesgetvén, itt észrevétlen szoktassa 
viharok és alkalmatlanságok kitörésére, s néha bősz vadkannal is 
szembe nézni, és ha kell, meg is vívni. Hogy a bátorság, lélekéberség 
ott is, hol eddig hiányzott, ismét föléledjen, a nemzet nagyjai közt.

Nemes buzgalma meghozta drága gyümölcsét. Elvezetdus vadá
szatain évről évre mind több-több vendéget számlált: melyeken néha 
Erdély úri értelmességéből 40—öO-en is megjelentek. A napot vadá
szati élvek, az éj egy részét a közügyekröl és okszerű gazdászatróli

/
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tüzetes vitatkozások vették igénybe. Gazdag ismeretekkel tértek visz- 
sza kastélyaikba, mint virágos mezőn járt munkás méhek köpüikbe.

Annyi urat, cselédet s lovat annyi ideig és úgy jól ellátni, Er
délyben csak is a zsibói kastély fénykorától telt ki. Wesselényi kész
séggel hozá a költséges áldozatot: az elhintett mag utáni — bár késő, 
de jó aratás reményében.

A gyakori vadászat közt a nemesvad száma gonoszul leapadt vol
na, ha Wesselényi találós esze ennek ügyes óvszerét nem találja. Va
dászatán némi kivételeket tűzött ki, melyeknek mindenike hódolt. Csak 
gímszarvas , bakőz, vadkan és him császármadár : ezek is kiválólag 
vontcsőből egyes golyóval valának löhetők. Szarvas és őz-tehén, vad- 
disznó-eme és tyúk kivétel alatt álltak. E szabály becsületben járónak 
tekintetvén, a nemes vadra nézve villámhárító volt. Innen magyaráz
ható , hogy Zsibón a nemes vad száma a gyakori népes vadászatok 
mellett sem csökkent.

A zsibói 27,000 hold őserdő k, másfél századi szoros tilalmazás 
után, az egy medvén kívül, mely hiányzott, más vadban bővelkedtek. 
Egy*egy négynapos vadászaton körülbelül 1—2 gímszarvas, 4—5 bakőz, 
1—2 farkas, 14—16 róka, 50—60 nyúl, nehány vadmacska, fogoly 
és császármadár esett.

A zsibói vadászat hovatovább több több ingerrel birt. A ki azt 
egyszer megizlelte, legfeljebb kornyadozás, de rósz idő s apróbb baj 
vissza nem tartóztatta. A könnyelmű ficzkók is iól rendbeszedték ma
gukat, mert a hangulat komoly és férfias volt. Mintha mind megannyi 
higgadt férfiak társulata lett volna együtt, oly kímélettel folyt a társal
gás. S hogy annyi különböző természetű s néha fergeteges egyéniség 
közt személyes megbán tás miatt kitörésre egyszer se került, az Wesse
lényi érdeme.

*& *

Több évi száműzetése után végre visszatért Wesselényi házi tűz
helyéhez, és újra láthaták ŝzemei a páratlan Zsibót. Nem késett örö
mét hajdani pályatársaival megosztani. Újév második napjára meghivá 
őket vadászatára. Szokott készséggel jelentünk meg. Ez volt leghosz- 
szabb vadászata. Huszonhárom egymásutáni napig tartott a legmérge
sebb hidegben és övig érő hóban. Mégis csak egy kivételes napunk 
volt, melyen hóvihar ért; pár óráig daczoltunk dühöngéseivel, de utóbb 
is haza takarodni kényszerültünk. Ez egy napon kívül semmi sem birt 
az otthonn maradásra. Pedig oly mérges volt a hideg, hogy többek közt 
egy hajtásban magam is annyira megfáztam, hogy fegyverem ravaszát
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a szó szoros értelmében, nem bírtam elhúzni. A hideg feketére égette 
arczunkat; mint megannyi núbiai szerecsen úgy néztünk ki.

Bámulva tapasztalám most Wesselényinek hovatovább mind hi- 
básabb lövéseit. Egyelébb azt véltem, hogy gyakorlathiány miatt kijött 
a lövésből. Utóbb nem állhatám s közlém vele a nagy változás feletti 
bámulatomat. Fájdalmas hangon beszélgeté el, hogy utóbbi évek alatt 
egyik szemére merőben megvakult, a másik is annyira meggyengült, 
hogy a futó vadat mintha csak sürü fátyolon keresztül látná. Kedvet
lensége nőttön nőtt; szokása ellen többnyire mélyen hallgatott. A va
dászaton rendes állásaitól búcsút vett. Négy hó múlva örökre elveszté 
szemevilágát, mely hajdan egész környezetét fel birta villanyozni.

Világtalanodása után pár évvel megkisérté még egyszer s utol
jára a lövést: kivezetteté magát fáczánosába, s ott egy terebélyes 
nyárfa alá lapult, melyre a fáczánok éjjelenkint szoktak volt szállni. 
Azok gyügyögö hangjára hallgatva fellőtt, de nem talált, nagyon elérzé- 
kenyedve távozott el, és soha sem fogott azután fegyvert kezébe.

Wesselényi a vadászatot is eredeti módon, másoktól ebben is el- 
téröleg, aesthetikai jó ízléssel szokta volt párosítani: az elejtett vada
kat a vadászat alatt nem használta fel, sem a csuhát le nem fejtető, ha
nem a nagy konyha külső falain csinos vegyitékben lőnek felaggatva, 
és gyékénynyel gondosan elfedve, hogy senki se láthassa. Az utolsó na
pon vendégei előtt leleplezteté, mi azoknak élvezetdús látványt nyújtott.

Ez utolsó leghosszabbra nyúlt vadászata díszesebben koszoruzá 
a konyha falait mint valaha. Ott függtek tarka vegyületben a szép va
dak: 386 nyúl, 44 bakoz, nehány vadkan s gímszarvas, 38 róka, 12 
vadmacska, 2 nyest, 4 farkas, 42 császármadár és 36 fáczán. Ezek 
festői vegyületén órákig gyönyörködtünk.

Wesselényi nagyon sokat és kitünően vadászott: többet mint kor
társai. Az erdélyi nagyon sok vadászaton kívül, őszönként kijárt az 
osztrák, cseh, morva és magyarhoni nagyszerű vadászatokra.

Fellengő lelkülete a csekélyebb tárgyat kevés figyelemre mél
tatta. Vadásznaplójába is csak a nagy és nemes vadat jegyezte fel, az 
aprót fitymálta, de később megbánta mulasztását, mert bámulatos 
mennyiséget mutatott volna fel. Egyebek közt gr. Kollonicsnak po- 
zsonymegyei közvadászatán egy napon 105 nyulat lőtt. Többet, mint 
erdélyi vadásztársainak egy része egész életökben.

Az általa lőtt nemes és nagy vadak száma is tetemes, 46 farkas, 
2 2 0  szarvas, 262 vaddisznó és 4 5  dámvad halála áll naplójában fel
jegyezve, melyeket különböző időben és helyen ejtett el. Szarvast, vad
disznót és dámvadat részint a szabadban, részint a maga s mások va-
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daskertjében. Ez is akkora mennyiség, hogy a farkast kivéve, ennyit 
az erdélyi egykorú vadászok mindössze sem tudnak felmutatni.

A ki e nagy számon kételkednék, meg kell jegyeznem, hogy 
Wesselényi annyira igazmondó volt, hogy soha bár tréfából sem ejtett 
ki olyat, a mi igaz ne lett volna.

A vadászokról s tengerészekről általános vélemény, hogy dicsek- 
vök, s nagyokat mondanak; — vadászszenvedélyem az elsőkkel közeli 
viszonyban tartott, az utóbbiakról sokat olvastam és sokat hallottam — 
annál fogva mindkét vádat igazoltnak találtam: valamint azt is, hogy 
ez észrevétel csakis a miveletlen néposztályt illeti, de miveit emberre 
nem terjed ki. Hosszasabb észlelés után az említett jellemvonást nem
csak igazoltnak, de lélektanilag természetesnek is találtam. Mert a va
dász, főleg a havasi közvadász, ki szenvedélye élvezete mellett üzletet 
is csinál belőle, és a tengerészek életén a vészek, remények s megcsa- 
latások rémséges jelenetei váltogatják fel egymást, melyek vérét s 
kedélyét folytonos izgatottságban tartják. A nagyszerű jelenetekre fel- 
hevült képzelődés párosul a kisszerű ész kinövésével, a babonával, 
melyek aztán sajátságos költészetet kerekítenek ki, a mi rendre hozzá 
csontosul, vérré válik, s utóbb még imádkozni sem tud e költészet nél
kül. A mi azonban nagy szerencséje, mert a nélkül aligha valaki jó- 
kedvéből a havasi vagy tengeri borzasztó viharok, vészek s nélkülözé
sek küzdelmeinek kitenné magát, vagy ha ki is tenné, elbírná szenvedni.

A nagyszerű és rendkívüli eseményekre a fölizgatott képzelődés 
felcsigázódik, s a káprázó szemek előtt képzelt jelenetek vonulnak el, 
melyek nem lehetetlenek ugyan, de soha sem történtek meg. Később 
az ész az ily visiok és a száraz valóság közt nem bírja, de nem is akarja az 
igazság határvonalát elvonni, mert képzelődése tiszta igazságnak és ép 
ő vele megtörténtnek hiteti, úgy is adja elő. S néha legjobb akarata 
mellett is a valótlant igazságként veszi; sőt hitével is megpecsételi.

A ki gyakran megfordul e két osztály köznépe között, utóbb 
még csak nem is bámulja a babonás és minden hitelt felülmúló nagy 
szavakat. S minthogy nem rászedés s megusztatás czélzatából, hanem 
legbensőbb meggyőződésből regélnek, beszédük elveszti fulánkját s nem 
bánt, és a ki hallgatja, legfölebb mosolyog magában a tévedő hitén.

A Wesselényi igazmondásáról tett állításom igazolása érdekében 
e rövid kitérést nem tartottam feleslegesnek, még a tisztelt olvasó bé- 
ketürésének koczkáztatásával sem: a mi ha csakugyan m jgtörtént 
volna, e czikkecske Írója ó-világi táblabirói bizalommal bocsána
tot kér. Ujfalvi Sándor.
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A régibb sportot az újabbal összehasonlítva, szemünkbe tűnik 
azonnal az azok között létező óriás különbség.

Minő esetlen fegyvereket kellett apáinknak használniok, minő 
kevés kényelemre számíthattak a távolabb eső vadászterek fölkeresé
sekor . . .

Ma, a fegyverek és vadászeszközök tökéletesítése folytán égé' 
szén más jellemet öltött a sport minden neme.

A vadászatnak több neme, mi ma csak játék, csak nehány évti
zed előtt sok nehézséggel párosult.

A régibb kori vadásznak, ha eredményt akart felmutatni, többet 
kellett fáradnia, sokkal több cselhez folyamodnia, mint a mai sport- 
mannek , ámde a fáradság edzette testét, a csallal való élés élesítette 
eszét s fokozta ügyességét. E mellett kétszerezte az érdeket, mivel ép 
az akadályok leküzdése képezi a vadászat főingerét, mit bizonyít az 
is, hogy a régi jó időből való vadászok soha nem panaszkodtak amiatt, 
hogy oly sok nehézségekkel kellett megküzdeniök, sőt önmegelégedés
sel emlékeznek azokról és méltán.

Mi pedig, az újabb kor sportmannjei, tisztelettel kell hogy viseltes
sünk azok iránt, kik a mieinknél kedvezőtlenebb körülmények között 
képesek voltak nemcsak kitűnő eredményeket felmutatni, hanem hozzá 
járultak ahhoz, hogy a sport minden neme a fejlettség mai magas fo
kára jusson.

Egy ilyen sportsmannt van szerencsém olvasóimnak bemutatni Uj- 
falvi Sándorban.

Neki azonban nem egyedüli érdeme az, hogy a nehézségekkel 
megküzdeni tudott, s elméletileg és gyakorlatilag kitűnő vadásszá ké
pezte ki magát, hanem főleg az, hogy a hazai sport történetével is fog
lalkozott, s a tollal ép oly ügyesen eltudva bánni, mint a fegyverrel, 
régibb vadászatainkról könyvet irt erőteljes, eredeti magyar stylben,
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oly jeles könyvet, melynek csak egy hibája van, hogy szerzője ma is 
kiadatlanul, kéziratban heverteti Íróasztalának fiókjában, pedig e 
munka nemcsak megbecsülhetetlen vade-mecumja lenne a magyar va
dásznak, hanem érdekfeszitö olvasmányul is szolgálna, mivel annak 
lapjai megösmertetnek az e századbeli legjelesebb magyar sportman- 
nokkal, az ezelőtt divatozó vadászatokkal, hazai vadasterekkel s vad
jainkkal.

Ujfalvi kézirata nemcsak a magyar sportot jellemző, hanem őt 
magát is. A szenvedélyes vadász, az önálló hazafi, a jellemszilárd, füg
getlen férfiú, az ép humoru, egészséges gondolkozásu iró felismerhető 
minden sorából. Ismerve őt, és olvasva müvét, látjuk, hogy a sport 
megedzette testét és hajlandókká leszünk hinni, hogy nem kevés mér
tékben járult az hozzá megedzeni lelkét is.

Talán lesznek, kik ez állításban a vadász és természetbarát elfo
gult, túlzó ítéletét fogják látni. Gondolják azonban meg, minő befolyást 
gyakorol a fiatal emberre környezete, elfoglalása és nézzék e férfiút, 
kiben a függetlenségi vágy oly korán fölébredett! Lehetséges-e hogy 
a szabadbani élet befolyást ne gyakorolt legyen reá, nem természe
tes-e, hogy jellemének szilárdítására hatással kellett lennie a nélkülö
zés , kiállott küzdelmeknek s veszélyeknek, mikkel egy valódi sport - 
mannek oly sokszor szembe kell mennie ? A diadalmasan kiállott ve 
szélyeknek, a férfias küzdelemnek mindég édes emléke büszkévé te
szik a vadászt, ösztönzik uj küzdelmek felkeresésére, s önbizalmát föl
ébresztve, szilárd, kitartóvá teszik.

Ujfalvi egész életén át független, önálló, szilárd férfiú volt s oly 
sportman, ki kora fiatalságától kezdve máig egyforma kedvvel űzi a 
sport legtöbb nemét: a már hetvenhárom éves férfiú szemei élénk tűz
ben ragyognak fel ma is, ha a vadászat bármely neméről beszél, me
lyeknek mindenikét ismeri, mivel ő egyaránt folytatta a kopászatot, 
agarászatot, vizslávali vadászatot s mint maga Írja a vadász és ver
senylapok jeles szerkesztője, Bérczy Károlynak: „gyalog s paripán, 
bozóton és cziheren, leggyakrabban a havasok sivatagjaiban, az év 
minden szakában, jó s zord időben egyformán, elégszer hó- vagy hold- 
világos éji lesjáratokon és soha nem lankadó hévvel, tűzzel folytattam 
a vadászatot . . .“ Azonban főélvezetét mégis a medve, farkas és a ko- 
póvali vadászatok képezték.

Magyarországban, innen és túl a Királyhágón, alig van nevezete
sebb vadászterület, hol számos évi vadászpályáján meg nem for
dult volna.

Erre a szintoly szeretetreméltó férfiúnak, mint jeles vadásznak
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jó alkalma is nyílt nagy szélességű ismeretségeinél fogva; kevés, kora
beli vadász volt, ki nem ismerte, s a ki megismerte: az bizonnyal ke
reste is társaságát. Igaz ugyan, hogy ő nem kereste az ily társasvadásza
tokat, de azokat mégis ki nem kerülhette. Jobban szeretett vadászaival 
vagy egy-két barátjával vadászni, s legtöbbnyire azoknak társaságában 
vagy magánosán tette nagyobb vadászkirándulásait; bejárta a R ezet^  

eme kevesek által ismert felséges hegyvidéket, hol medve, szarvas, őz, 
vaddisznó, fájd, mogyoró tyuk bővében van, sőt honnan még a hiuz 
sem pusztult ki máig; — a Bükket, Meszest, Blozát, Cziblest, Ünököt, 
a borgói, görgényi, háromszéki havasokat, a mezőséget, Mármaros, 
Szathmár és Bihar bérczeit. Hatvan évi vadászati pályáján az er
délyi és magyarországi vadak és szárnyasoknak csaknem minden ne
mét felkereste s összelőtte. De habár lődözte is a sárszalonkát, kacsát, 
s más szárnyasokat, még is jobban szerette üldözni a farkast és med
vét s tekintélyes számmal lőtt össze e két vadnemből.

Ujfalvi azonban szenvedélye által tulragadtatni magát nem en
gedte s kedvencz kedvtöltése miatt családi s honpolgári kötelességei
ről nem feledkezett meg. Szerepelni soha nem akart, de ott, hol szük
ség volt reá, ott volt a jók jobbjai között egy Wesselényi Miklós és 
Kendeffy Adám társaságában, kiknek benső barátságát bírta. Magán 
ügyeiről sem feledkezett meg; tavasztól őszig gazdasága körül fárado
zott s mikor a mezei munka befejeztetett, mikor lombjukat kezdék ve
szíteni a fák, akkor virult fel az ő élveinek korszaka, akkor indult 
nagyobb vadászkirándulásokra.

És ő a vadászat gyönyöreit inkább élvezte, mint sok más vadász, 
mivel mint mély kedélyű természetbarát, oly ember, ki a veszélylyeí 
merészen farkasszemet néz, de a ki örömét leli a bokor sűrűjébe rej- 
tődző kis madár-család szemléletében is, ki a növényvilág óriásait 
nemcsak enyhadó árnyukért keresi fel, a szirten nemcsak a büszke sa- 
sot látja, hanem a kis virágban úgy, mint a szirtóriásban és a tornyo
suló viharban a természet kinyilatkoztatásait bámulja s azokban gyö
nyörét feltalálni tudja.

Szóval némi részben azon vadászok sorába tartozik, kiknek élén 
oly férfiak állanak, mint a híres amerikai ornitholog vadász Audon- 
bon, a mennyiben ő is a természet szépségei iránt fogékony, s bebaran
golva hazájának hegyeit, erdeit, figyelemmel kisérte vadjaink életmód
ját, s számos uj észleletet tett, mi által hozzájárult állatvilágunk tüze
tesebb ismertetéséhez.

Mint házigazda az erdélyi nemesség egyik példányképe. „A ki 
romladéki falusi jószágán meglátogatta“, mondja Bérczy, „soha nem
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feledi el a ritka, szorgalmas gazdát, jó barátot és hü hazafit, a szenve
délyes vadászt és miveit társalgót. Egy régibb kor háztartása 
tárult i t taszem elébe, az újabb idők miveltségével  
e g y e s i t v e.u Ez jellemzi Ujfalvit.

Ujfalvi ma már hetvenhat éves, de ifjú erővel s ifjú lélekkel 
bir. Ma is derekasan megüli lovát s ez év tavaszán Kolozsvárról Pestre 
utazva Nagy-Váradig more patrio virgoncz kis szürkéjén jött, kocsiját 
üresen hagyva maga után jönni, ma is szenvedélylyel vadász és szive 
minden szép és nemesért ifjú tűzzel lángol fel most is, és reméljük, 
hogy lángolni fog ily ifjú hévvel még sokáig.

Ilyen Erdély legidősb vadásza, ki, azt hisszük, azon egy hibát is 
helyre hozza, mit nekie betudtunk s jeles kéziratát minden magyar 
sportmann valódi örömére minél előbb kiadatja.
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Korunkban az állatok életében nyilatkozó szellemiségre is kezd
tek különös figyelmet fordítani, mit minden méltányos ember csak he
lyeselhet ; mert ha a szellem több a testnél, a szellemi tünemények is 
magasabban kell hogy álljanak a testieknél, bárhol jelentkezzenek is. 
Az állatok szellemi életének gondos megfigyeléséből világosan kitűnik, 
hogy a tehetségdúsabbak korántsem állnak oly mélyen az ember alatt, 
mint a földnek e büszke ura hinni akarja.

A madarakat alábbra szokás helyezni az emlősöknél, jóllehet a 
szellem némely sajátságaira nézve egy fokon állnak velők, sőt a ma
darak némelyike az emlősöket felül is múlja. Áll ez különösen a ma
darak kedélyességéről ,  minek bebizonyítása végett jónak látom, 
e helyütt e kedélyességet körvonalokban feltüntetni.

Nézzük mindenekelőtt a madarak ragaszkodását szü" 
letésök és költésök helyéhez.

Az állandó madarak fiai, hacsak élelem hiány által máshová nem 
szorittatnak, éltök végéig szeretnek szülőhelyök közelében maradni. 
Ilyen a holló, a fekete varjú, a szarka, a házi veréb, a 
c z i n k é k több faja, az ökörszem, a f a k ú s z (certhia), a zöld 
harkály és mások. A költözők visszatérnek költésök helyére, s ha 
öregjeik élnek s költéshelyöket még bírják, ennek közelében teleped
nek meg. Mi több : a nagy orvmadarak, a c s ü 11 ő k és mások, 
melyek csak másod-, harmad-, negyed- vagy ötödéves korukban ké
pesek szaporodásra, születésök helyét, melyből szaporodásra képes más 
madarak által elüzettek, több évi kóborlás után is újra fölkeresik. Az 
öregek, ha helyben maradók, költéshelyökön maradnak mindig, ha pe
dig költözők, ugyanazon helyre térnek mindenkor vissza. A házi

') Ez Brehm Lajos utolsó miivé ; az európai hírű szerző e czikket az általam 
tervezett „Magyar természettudományi lapok“ számára irta kevéssel halála előtt.

Szerk.
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fecske, mely dr. Brehm Alfréd megfigyelése szerint az éjsz. széless. 
1 0 -ik foka alatt Afrikában téli nyugpontját még el nem érte, nemcsak 
a falut, melyben költött vala keresi fel ismét, hanem tavalyi fészkét is 
megtalálja, csicsergő dalával fejezvén ki e fölötti örömét. A madarak 
ezen ragaszkodása származásuk és költésök helyéhez vajon nem ke- 
délyességökröl tesz e tanúságot? Nem a tápdús téli szállásokon, hanem 
kedves honában éli világát a madár.

Tanúskodik azonban kedélyességökről vonzalmuk is a tár
sas élet iránt. Barátságos indulatuk készti őket nagyobb társasá
got keresni. Költéskor a legtöbb fajoknál a párok különválnak ugyan 
és magoknak élnek; de miután szárnyra kelt fiaikat egy ideig vezet
gették, másokhoz csatlakoznak, s hol saját, hol más fajbeli családok
kal csoportokba, csapatokba vagy sergekbe (falkákba) gyűlnek. így 
látni azután v a r j u-, c s ó k a-, s e r e g é 1 y- és f e c s k e-csoportokat; 
p i n t y-, kenderike-,  k e r e s z t c s ö r-, b i 11 e g é n y-csapatokat? 
s így vannak mások is. Sőt több faj beliek szállnak is együtt. így 
láttam egy seregben szállni pinty-, a szépkék és fenyves  
czinegéket,  ponczot (Kleiber) egy pár fakúszszal  együtt, s 
valamennyit egy tarka harkály vezérli majd egyedül, majd pár
jával. A tenger partján sokszor találhatni együtt egész csapat bibiczet 
és pocsályt (Limosa), valamely viziram (Totanus) vezérlete alatt, ki 
őket veszély alkalmával figyelmezteti s ez által nem egyszer a haláltól 
menti meg. Még orvmadarak is, például a közönséges kánya és 
ö 1 y v (Buteo) társaságában szeretnek költözni. Három évvel ezelőtt egy 
csapat orvmadarat láttam, a most említettek közöl, köztök réti sa
sokat is. Lehetett vagy 60 darab. Hogy mennyire szeretnek a köl
töző madarak társaságban lenni, mutatja az, hogy röptűkben folytono
san hivó hangokat hallatnak, a közel lévő rokonok biztatása végett, mit 
az éjjel szállóknál legjobban lehet észrevenni. Kedélyességükről bi
zonyságot tesz az is, hogy a költöző csapatok hűségesen együtt marad
nak. Azonban még inkább tünteti ki azt a madarak éneke.

Mert mi más az ének, hanemha mély érzelem kifejezése? Ki hal
lott valaha f ü 1 e m i 1 é t vagy a hímjét csattogni, a nélkül hogy mé
lyen ne érezte volna, miszerint a madár csodáson emelkedő és gyönyö
rűen trillázó hangjai csak mély érzelemből fakadhatnak ? Itt csakugyan 
szó szerint igaz, szivből ered, szívbe mélyed ! Ki nézheti a mezei  
pacsirtát,  midőn csak négy hangból álló s mégis bámulatos énekét 
oly lelkesen zengve ég felé emelkedik, hogy utána ne érezze, hogy 
csak mély érzés késztheti a kis dallost a felhők felé ? Midőn a magá
nos utas éjféltájban kopasz hegyháton át zarándokol, s a magasan feje

VA D ÁSZOK  É V K Ö N Y V E -  6
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fölött lebegő erdei pacsirta gyönyörű trillázását hallja, azt 
mondja magában : a nyugtalan vágy, kiömleszthetni szive teljét, készti 
a kedves dallost, hogy az éj mélyében is a felhők alatt lebegve éne
kelhessen. Ily módon minden, még a legegyszerűbb madárdal is, han
gosan tanúskodik a madarak kedélyessége mellett. Erről azonban min
denek fölött szól a madarak szerel me a pár ok között s az 
öregeké fiaik iránt.

Ezt még a többnejüségben élő madaraknál is tapasztaljuk, külö
nösen a himek részéről. A házi kakas, hajó falatra talált, előszólitja 
valamelyik tyúkját, s megosztja azt vele, vagy teljesen is átengedi 
neki, s bátran megvédi háremét veszélyek ellen. Több évvel ezelőtt 
egy frankoniai jószágon a cséplőkkel megtelt csűr előtt egy héja meg
rohan egy tyúkot s mit sem törődve a cséplők riasztgatásival, el akará 
vinni. Ekkor hirtelen ott terem a házi kakas, s olyant vágott a héja 
nyaka közé csőrével, hogy az megtántorult, mire a cséplők megfog
hatták s meg is ölték. így menté meg a látszólag védtelen kakas bá
torsága szeretett tyúkját rettentő ellensége karmai közül. Szint ilyen 
jele a himek szerelmének párjaikhoz a süket és nyirfajd dür- 
gése, a kanpulykák hurukkolása, s a küzdérek (Tringa pugnax) 
verekedése.

Hát még az egynejüségben élő madaraknál  mily 
gy e n g é d-k ed é 1 y e s e k egymás iránt a párok! Ezek hol- 
tiglani házasságban élnek s annyira szeretik egymást, hogy sokan még 
költözéskor is elválaszthatlanul egymás mellett maradnak. S mily sok
féleképen tanusitják párjaik iránti szeretetoket a himek! Több orv
madárfaj himjei nagyobb-kisebb magasságban szállonganak költő pár
jaik fölött s hangosan hallatják ujjongó szavukat. A mi hollónk,  
a varjú,  a szajkó ilyenkor szokatlan sajátságos hangokon szól
nak , hogy párjaik tetszését megnyerhessék. A lappantyú vagy 
kecskefejő durrog, a harkály száraz ágakon kerepel csőrével, 
sok fajnak hímje fölszáll a levegőbe és szárny csattogva ereszkedik 
alá, vagy fáról fára röpkéd; a sárszalonka mekegve száll a légbe 
s onnan ereszkedik alá; sokan különös állásba helyezkednek párzás
kor, szárnyaikat lebocsátva, a kiterített farktoliakat pedig vagy föl
meresztve vagy lesüppesztve. A him hattyú párjának nyaka körül 
fonja a magáét, az örves galamb hímje fölszáll a levegőbe és szár
nyaival csattog, tetszeni kívánván párjának; de a nőstények közöl is 
sokan különös állásban várják a párzást. S mily erőteljesen zengik el 
a párosodás és költés idején dalaikat azon madarak himjei, melyek 
énekre képesek, szerelmes érzelmeiket kifejezni törekedvén! A kői-
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tésben sok hira fölváltja párját, vagy eteti, de azon kívül is adnak ne
kik gyöngédségökröl bizonyítékokat. Ezek közt a legszokottabb az, 
hogy velők csókolóznak, hogy őket etetik, vagy a fészek közelében 
játszadozva mulattatják. Mily gyönyörűség hallani, midőn egy pár 
ger 1 icz e egymással búg a fészek mellett, vagy az ö r v e s galam
bok párja hallatja szerelmes turbékolását. A szarka- és s z a j k ó-pá
rok egész beszélgetésekbe ereszkednek; a him hattyú pedig köz
vetlen közelében ül költő párjának, s oly bátran védelmezi, hogy nem 
tanácsos őket háborgatni, mert költésük ellenségét szárnyaikkal nem 
egyszer érzékenyen sújtják, mit olykor a h á z i 1 u d a k is tesznek.

S mily szomorú az életben maradt madár, ha kedves párját meg
ölték. A fajok és válfajok meghatározása végett, több száz páros ma
darat lelőttem és pedig vonakodó szívvel, mert mindenkor fájt, mikor 
a még élő him, (a nőstényt előbb lőttem le, mert az nem énekel), lát
ható búsongással, s hangos panaszokkal szorongva kereste párját, siet
tem is, a mint lehetett, lelőni azt is, hogy vége szakadjon bánatának. 
Tisztelt olvasóm elhiendi, remélem, hogy csak a tudomány iránti sze
retet bátorithatott ily kegyelenségre. Néhány évvel ezelőtt egy fészké
ről fogott búbosbanka nőstényét hozták hozzám; a hímje mély 
gyászszal s hangos hup, hup, hupolással egész nap kereste párját a 
nélkül, hogy valamit evett volna.

Faber beszéli, hogy Izland szigetén egy éjszaki  vöcsök  
párból az egyiket lelőtte. A hátramaradt — úgymond — oda úszott a 
halotthoz, s csőrével döfdöste, hogy fölkelésre serkentse. Sőt a párok 
egymás iránti szeretete sokszor annyira megy, hogy az elválaszt 
hat! an ka j dac soknál és a keletindiai  tarka kupá-  
1 y o k nál (magnyitóknál), miket mindig párosul kell tartani, az egyik 
halálát nem éli túl a másik. Én nálam is van egy ilyen pár kitömve, 
melynek hímje bánatában követte betegségből kimúlt nőstényét a ha
lálba. Ugyanezt vette észre a pesti múzeum állattani osztályának né
hai őre, Petényi, a havasi pacsirtáknál.

S még mennyi szeretettel  viseltetnek az öreg 
madarak tojásaik és fiaik iránt!  Meleg részvéttel vettem 
észre már fiukoromban egy csapat házi fecske búsongását lerom
bolt fészkök fölött. Sok madár oly kitartóan ül tojásain vagy tojásán, 
hogy kézzel lehet megfogni. S ez az eset nem csak faodvakban költő 
némely fajoknál fordul elő, névszerint baglyok,  vadgalambok 
küllők (zöld harkályok), czinegék s más efféléknél, hanem a 
földön fészkelők némely fajainál is, például a dunna lúd, otrom-  
b o k és vészmadárnál  sat.

6*
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A madarak szeretete tojásaik iránt még világosabban tűnik ki a 
bátorságból, melylyel azokat megvédik. Az orvmadarak kotlói nagy 
dühvei rohanják meg azt, a ki tojásaikat el akarja vinni, mit mint kis 
fiú egy véres e-fészeknél magam is tapasztaltam. Sőt ugyancsak egy 
nőstény vércse Müllernek, ki most erdőtiszt egy jószágon a Szála (Saale) 
mellett, s ki tanuló korában szintén egy vércse fészket megrabolt va- 
la, lekapta fejéről sapkáját s oly messzire elvitte, hogy többé vissza sem 
kapta. Egy kotló nőstény karvaly,  melynek fészke mellett néhány 
évvel ezelőtt vadász-kirándulásaim alkalmával sokszor elmentem, végre 
oly merész lett, hogy puskámat kellett fejem fölé tartani, nehogy sap
kámat elveszitsem. A társaságban költő különbféle madárfajok, p. o. a 
halászka (tengeri fecske), a ganály és mások egyesülnek s kö
zösen támadják meg az ellenséget, hevesen rohanván fejének. Még a 
mi b i b i c z e i n k is, jóllehet nem költenek egymás közelében, egye
sülve kergetik el az ellenséget fészkeik környékéből.

Smennyiszeretettel  viseltetnek az öregmada
rak fiaik iránt! Erejök teljes megfeszítésével etetik őket mig meg
nőnek. Egy karvalypár minden egyes fia számára, mikor ezek már 
nehány hetesek, minden nap négy apró madarat fog, ha tehát öt fia 
van, mindennap fog húszat, melyeknek némelyikét több órányi távol
ságból hurczolja haza. Mennyi erőfeszítésbe kerül ennyinek összehor
dása ! Mennyit kell fáradnia egy-egy c z i n e g e-párnak , hogy nyolcz- 
tól tizig menő fiait eltarthassa. Egy-egy fekete varjú fia, azon 
időtől fogva, mikor már félanyányi (félnövésü), mindaddig, mig ön
maga kezdi keresni élelmét, naponkint vagy 400 cserebüly pajort 
eszik meg, miket öregjeinek a földből kell vájniok, s még sem lan
kadnak ; ha például öt fiók van, mig a kellő 2000 ilyen pajort össze 
nem hordták, mire őket csak a fiaik iránti szeretet buzdíthatja. Több 
esetről tudok, hogy oly fajú madaraknál, melyeknél az öregek a költés 
gondjában osztoznak, a him a költés ideje alatt elveszett, a nőstény 
mind a mellett nem csak kiköltötte fiait, hanem egymaga föl is nevelte. 
A fiuk fölnevelésében azonban párjavesztett több him is fáradozott 
lankadatlanul, mely erőködésre csak fiaik iránti forró szeretőtök teszi 
a madarakat képesekké.

Es mennyi szer etetet mutatnak irántok általá
ban! A vén ölyv semmibe sem veszi a vastőrt, mely a kéregből 
vagy pálczikákból összekötött kis kálit előtt van s a melynek túlsó vé
gén fiai vannak kikötve ,* hogy ezeket megetesse, bátran átlép rajta 
és im, benne van a kelepczében. Az o r v a 1 y (szakállos keselyű), a 
ráró, a szirti sas Helvétiában bátran megtámadják az ellenséget,
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mely fiaikat fenyegeti. A fiait vezető kanálos rucza kiugrik a 
vízből s az örvöly után kap, mely egyikéjökre lecsapóban van. A 
fajdjércze oly bátorsággal rohanja meg a csirkéi után leskelődő 
ellenséget, hogy nem egyszer életét veszti miatta. Egyszer szirti  
sasom volt, a papiak udvarában kalitkába zárva. Midőn azt egy k o t- 
lós tyúk megpillantotta, csibéit a hatalmas ellenség ellen megvé
dendő oly bátran neki ment a rostélyzatnak, hogy a sas megragadta, 
a kalitkába bevonta s mielőtt segítséget nyerhetett volna, megfojtotta. 
Maga az üdvözítő is méltányolá a fiastyuk szeretetét, midőn Jeruzsá
lemnek mondá: „Hányszor akartam egybegyüjteni fiaidat, mint egybe
gyűjti fiait szárnyai alá a tyúk, de ti nem akartátok.“

De nem csak saját fiaik iránt mutatnak a mada
rak Önfeláldozó szeretetet, hanem fogadottjaik iránt is. Az 
egész világ tudja, hogy Európában a kakuk, Amerikában a seregély 
egy faja más madarak fészkeibe rakják tojásaikat, miket ezek azután 
saját fiaik kárával sőt vesztére kiköltenek, s a kikölt kakuk-fiút min
den erejök megfeszítésével nagyra nevelik, s mint sajátjukat szeretik, 
ótalmazzák és védelmezik. — Valóban megható látvány, mikor egy 
ökörszem,  vagy királyka-pár a kakukfiut nagyra nevelik, 
az pedig, a neki nyújtott parányi rovart lenyelendő oly szélesen ki
tátja tág torkát, mintha piczinyke etetőjét is el akarná nyelni, a hon
nan vette is eredetét a monda, hogy a kakuk megeszi nevelőjét.

Még jobban mutatkozik azonban sok madár kedélyessége az ál
tal, hogy más madarak árva fiainál az öregek helyét  
pótolják.  Nekem van egy Mocsári czinkém, melyet az általa nevelt 
két fiatal búbos czinkével együtt, magam lőttem. Díszíti tovább gyűjte
ményemet egy nádi veréb család, melyhez,miután a hímet agyon
lőttük volt, más fajú him állott elő, az atyátlan árvák mellett atyjok 
helyét pótolandó. De beállít néha teljes családba is egy-egy madár 
ugyanazon fajból, s a fiatalok fölnevelése mellett segédkedik. Egy 
hosszufarku czinke fészkénél az itteni pap kertjében, fiam Reinhold né
hány évvel ezelőtt észrevette, hogy a fiatalokat három öreg etette. E 
szerint a még élő párhoz egy harmadik csatlakozott vala, a fiatalok 
fölnevelésében részt veendő!

Sőt még a fiatal madarak is pótolják némelykor az öregek he
lyét fajukbeli még fiatalabbak mellett. így már az 1808-ik év nyarán, 
még mint diák az eichstädti urodalom egyik taván, négy órányira Wei- 
mártól, egy vizityuk családot láttam, melynél az első költésből lett fia
talok a másodikból lett testvéreiket segítették ápolgatni és vezetgetni. 
Ugyanezt észrevette Naumann, s későbben Gloger is. Birtokomban
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van egy füles bagoly család, melynél egy közel anyányi kis nős
tény a kimúlt öregnek helyét pótolá s az egészen idegen fiatalokat 
époly buzgón etette, mintha édes Övéi voltak volna. De van egy telje
sen szárnyra kelt fiatal j é g m a d a r a m is, mely anyjukat vesztett 
félanyányi jégmadarak fészkéhez beállt vala táplálónak.

Ismeretes dolog, hogy a kerti poszáta, ha kalitkájában saját fiait 
egyszer fölnevelte, minden madárfiut fölnevel, melyet azon a nyáron 
kalitjába teszünk. Mi több, egy madárkedvelö Oberrenthendorfban azt 
vette észre, hogy teljesen szárnyra kelt barátka zenérek (Mönchsän
ger) a rájok bizott fajukbeli vagy más hasonló énekes fajú fiataloknak 
a nekik oda készített eledelt szájukhoz adják.

A madarak kedélyességéről  tanúskodik külö
nösen az a nyájasság és szeretet is, melyet testvé
rek sőt nem is atyafi -madarak egymás iránt mu
tatnak.

Ahlsdorfi báró Seyffertitz Wittenberga mellett kapott egyszer 
egy pár egy fészekben kelt szürke d a r v a t. Ezek mindig együtt 
jártak ki s be, s minden módon kitüntették benső szeretetöket egymás 
iránt. A szó szoros értelmében elválaszthatlanok voltak. Eltök 
első őszén kimúlt közölök a nőstény. A him megállt kimúlt testvére 
mellett, minden oldalról nézegette, s mivel nem tudta fölkelésre birni, 
oly mély bánkodásba esett, hogy minden eledelt visszautasított. Erre 
elvitték előle a kimultat, mire egészen magán kívül lett. Bejárta s át
kutatta az egész udvart, az ólakat és fél szereket, s miután szeretett nő
vérét sehol sem találta, a váriakba ment. Itt ki kellett nyitniok előtte 
minden ajtót, s midőn az annyi hévvel keresettre sehol sem akadt, 
ólába visszatért, s itt annyira epekedett az elvesztett testvér után, hogy 
egész őszön és télen át el nem hagyá sötétes lakását.

A könyörületesség szivreható példáját adta egy Gruber nevű 
idevaló parasztnál egy vörösbegy.  Gruber ugyanis September vége 
felé vörösbegyet fogott volt, melyet lakszobájában kényére eresztett. 
Két héttel rá ugyanoda vitt egy újonnan fogott más vörösbegyet  
is. Azonnal megindult a harcz is. A korábbi sehogy sem akarta a ké
sőbben érkezettet a szobában tűrni; szüntelen üldözte, marakodék vele 
s annyira uralkodott rajta, hogy alig mert a szoba egyik zugából ki
mozdulni. Egy baleset következtében ennek egyszer eltört a lába s igy 
már nem bírt szabadon ugrálni. Azonnal megváltozott a korábbi ellen
ség magaviseleté. Üldözés helyett ö vitt a pórul járt kicsinykének ele
delt, s addig etette, mig jól bepólázott lába meggyógyult. Azóta soha 
sem mutatott iránta ellenséges indulatot, hanem szives barátságban élt

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



87

vele. Fölötte nevezetes a barátság is, mely egy, a már említett báró 
Seyffertitz birtokában lévő szirti sas és egy gatyás ölyv között 
kifejlett. Ezt szárnyszegetten eledelül adták volt be a szirti sas kalit
kájába. Midőn a szegény ölyv a rárohanni készülő hatalmas ellensé
get megpillantá, egész alázattal egy zúgba vonult, s oly fájdalmas és 
szánalomért esengő szemmel nézett föl a sasra,  hogy ez nemcsak 
meg nem támadta, hanem azt is elnézte, hogy a később elébe tett más 
eledelben részt vett, s azontúl a legjobb barátságban élt vele. Az 
ölyv egyszer valahogy kibútt a kalitból, mire a sas nagyon szomorú 
és nyugtalan lett, s nyugalmát csak akkor nyeré vissza, midőn az egy 
félszerben elfogott gatyás ölyvet ismét kalitjába tették.

De nagyon barátságosak a madarak sokszor  
más élő lények iránt is. Volt nekem egykor egy fiatal bibi- 
czem, mely szobámban együtt lakott egy kópéval, s oly bizalmas lábon 
élt vele, hogy mikor az eb a kályha alatt heverészett, a madár rende
sen átszaladgált rajta.

A fennemlitett daru szoros barátságba lépett, nővérének halála 
után, a jószágbeli bikával és sokszor több óráig állt mellette. Hihetőleg 
a nagy állat erős hangja vonzotta oda.

Ámde legvilágosabban mutatkozik a madarak 
kedélyesssége szelídített állapotukban,  az ember 
ir ánt nyilatkozó ragaszkodásból.

Minden madárkedvelö tudja, hogy a szobában tartott madarak 
gazdájokat, kivált ha maga eteti őket, nemcsak ismerik , hanem meg 
is szeretik, s ennélfogva ezt, mint ismeretes dolgot, mellőzöm. E he
lyett három példát hozok fel, megmutatandó, mekkora szeretettel ra
gaszkodnak a szobában tartott madarak gazdájokhoz. Volt egykor egy 
nősténymadaram , ivadéka egy párnak, melynek hímje tengelicz,  
nősténye pedig kanári veréb volt. Erzsinek hittuk. Valahány
szor etettem, mindig nevén szólitám, mire ő gyöngéd hívogató hanggal 
felelt. Egyetlen leányunk négy havi betegsége alatt és halála után, a 
szólitgatással könnyen érthető okoknál fogva felhagyván, ez nagyon 
busitotta a kedves madarat, s mindig szomorún tekinte rám, valahány
szor eledelt vittem neki. Végre valami három hónappal szeretett le
ányunk fájdalmas halála után a kedves állat ismét az ő gyengéd csáb- 
hangjával nézett rám, mi annyira meghatott, hogy újra nevén szólitám 
én is, mi fölötti örömét minden módon ügyekezett kitüntetni. A 
boldogult gróf Gourty-Droitaumont Bécsben, kivel együtt adtuk ki 
munkánkat a szobabeli madarakról, vagy száz ilyen madarat tartott. 
Ezek annyira szerették, hogy valahányszor utazásaiból visszatért, han
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gos énekléssel fogadták. Legnevezetesb azonban az volt a dologban, 
hogy szirti rigéji ilyenkor nem saját, hanem betanult dallamukat hal
latták, bizonyosan, mert azt hitték, a fáradságosan betanult dallammal 
jobban megörvendeztetik gazdájokat, mint a velők születtek Góthai 
tanár Hassenstein egyik leányának volt egy kajdácsa,  mely any- 
nyira szerette úrnőjét,hogy távollétében soha sem evett, s ennélfogva 
vagy haza kellett sietnie, vagy madarát magával vinni.

Felhozhatnék a madarak kedélyességének bebizonyítására még 
többet is, hiszem azonban, az eddig mondottakból a nyájas olvasók 
mindegyike úgy is meggyőződött annak létezése felől.

Brehm Lajos.
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EGY V A D Á S Z A T I  K I R Á N D U L Á S  N Y U G A T I
ME X I KÓB A N.

Mejikó nyugati, a csendes tengerre kiterülő partjain, még min
dig léteznek számtalan vadrengeteg vidékek; valóban oly vadrengeteg 
vidékek, melyek a földirók, sőt magok a mejikói benszülöttek előtt is 
épen oly ismeretlenek e pillanatban, mint ismeretlenek voltak Cortez 
hódítása korában. Több száz geográfiái mértföldnyi tengerpartvidékek 
ezek, melyek othonos termények kifogyhatlan gazdagságát rejtik ma
gokban, s melyek egyedül a szorgalom és vállalkozási szellem hatal
mára várnak, hogy kifejlesztve, boldogság és anyagi jóllét forrásaivá 
váljanak. Jelenleg azonban a vidék csak gyéren van népesítve ben- 
szülött indusokkal, s vajmi ritka események közé tartozik, ha a vélet
len egy fehér embert ezen rengetegekbe téveszt.

Ezen roppant terra ignota egy kis parányi részét szándokom 
most megismertetni, vagyis inkább kalandjaimat, — miket benne át
éltem egy kirándulásom alkalmával, melyet minden más utazhatási 
eszköz hiányában, egy fatörzsből kivájt canoeban voltam kénytelen 
tenni a tengeren, két indus társaságában, kiknek egyike evezőm, má
sika pedig kormányosom volt.

Egy 1863-diki igen szép május reggelén, miután lélekvesztőmet 
elláttam vizzel és egyébb mulhatlanul szükséges élelemmel egy heti 
fogyasztásra, s belehelyeztem vadász- és halászkészleteimet, a partról 
vízbe taszítottuk kisded canoenkat, felhúztuk vitorlánkat, s kedvező 
széllel kisuhantunk a Manzanilló öbölből a tengerre, a dél felé levo
nuló partokat követve. Quez nevű becsületes kalózom egy evezővel 
mint kormányos működött; a másik indus pedig, egy fiatal Jesus nevű 
gyerkőcz, a vitorlát kezelte; mig én magam a canoe közepében és fe
nekén ültem, egy esernyővel védve magamat a tropikus nap heve ellen,
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Ilyeténképen nyilsebességgel haladtunk a partok mentében le
felé, részint kétkedve, részint bizva nyaktörö vállalatunk merészségé
ben, a mint a partok mindig messzebb távoztak, s csak jobban kép
zelni, mint hallani véltük a távoli zaj lás el-elhaló moraját.

Az égető napsugarak irgalom és kegyelem nélkül löveltek reánk, 
s különösen délfelé oly kiállhatlan lön helyzetünk, hogy gyakran ten
gervízzel locsoltuk fejeinket hogy felfrisitsük, s gyakran beáztattam 
az egész esernyőt is. Végre azon különben dicső égi test letűnt a lát
határ messze vizeiben, s az effész légkör tüstént oly üdítően hatott 
reánk, hogy könnyen és hamar feledtük a kínos helyzetet, melyben 
reggel óta szenvedtünk mindhárman.

A nap lenyugtakor — mint rendesen történni szokott — elhalt 
minden szél, s kisded lélekvesztőnk a csendes s magasan dagadozó 
Óceán hátán ide s tova bukdácsolt, mindig messzebbre és meszebbre 
szökdécselve a partoktól, mig végre a tropikus égalj alatt hamar be
következő éj, nemcsak a partokat, de egyátalán minden látható tár
gyat sötétséggel burkolt be; csak imitt amott volt látható a csudaszép 
tengerben egy-egy csillag, mely benne visszatükrödzött. A néma csen
det csak néha szakitá meg indusaim éneke, vagy csevegése, s változa
tosság kedvéért néha egy-egy czápa vagy a mélység más szörnyetege 
suhant el mellettünk, mintegy meteor, hosszú phosphor fényt hagyva 
maga után a megmérhetlen mélységben.

Ily végtelen sötétségben s hozzá még az Óceán néma egyforma
ságában, mily jelentéktelennek érzi magát a legbátrabb férfiú is egy 
kisded lélekvesztőben, mikor minden pillanatban egy rémséges orkán 
pusztító erejének ki van téve, mindenki elképzelheti, ha mindjárt nem 
is volt hasonló helyzetben. Mennyivel inkább fogtam én fel állásom 
különösségét; még most is mélyen érzem évek múltán, s valamint ak
kor, úgy most is érzem mennyire tügg ilyenkor sorsunk az isteni gond 
viseléstől, melynek védkezeibe adjuk a semmiségünk fölötti őrködést. 
Ily gondolatok közt néhány cigaritot kiszívtunk, s egymásután lassan
ként elaludtunk, úgy a mint épen ültünk; s oly nyugodtan és jóiziin 
aludtunk, mintha tökéletes biztonságban egy hadi sorhajó ágyaiban 
lettünk volna.

Reggel indusaim evezése ébresztett fel. A kisded vitorlát bevon
ták, mert tökéletes szélcsend volt, s igy csak evezőink mozdítottak 
bennünket lassacskán odébb. Épen akkor lehetett kivenni, a mint dél
keletről egy magasabb föld felmerült, s ezen magaslatok felé irányozta 
Quez a canoét. A magaslat Punto Cuavayana, vagyis a laurlai öböl 
éjszaki sarka volt, hol szándokunk volt kiszállani.
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A reggel felette derült és kellemes volt, s a nap egész pompájá
ban merült fel az Óceán sima tükréből. Megszámlálhatlan sirályok, gö
dények és kormoránok kerengtek és károgtak körültünk, melyek ez
renként indultak ki, hogy fáradságos reggelijüket a tenger fölöslegé
ből beszerezhessék. Alig lehet nevetségesebb látvány, mint mikor ezen 
tiszteletteljes kinézésű gödények sorrendben, mint valami jól szerve
zett katonák kiindulnak, s egyik a másik után nagy zuhanással fejte
tőre magát a vizbe vágja, s vajmi sokszor kell ezen fárasztó gymnasti- 
kát gyakorolniok, mig végre egy-egy kis szegény szerencsétlen szar
della öblös torkukba kerül. — Közzel-közzel a tenger sima tükréből 
kiugrott és magasan felszökelt valamely szörnyetege a mélységnek; s 
nehéz zuhanással csapta ismét magát vissza a tengerbe. Ezen állatok 
közt leginkább feltűnő egy csaknem kerek és lapos hal, melyet a ten
gerészek vizi ördögnek,  a benszülött mejikóiak pedig Mon- 
tirinek neveznek. E halat gyakran lehet látni ezen vizeken, s min
dig különös figyelem tárgya, mert némely példány megüti a 10 mázsát 
s a mint kiugrik a vízből, bukfenczeket hány a levegőben, s gyakran 
lapos oldalára vágja magát, hogy a vizet sok öles körben szétfecscsenti, 
mi felette mulatságos látvány.

Mindezen látványok átalános érdekessége közt feltűnő volt több 
szárazföldi madár átvonulása, melyek a partról befelé röpültek az 
Óceánra, noha több száz mértföldnyi távolságra épen semmi sziget sem 
létezik azon irányban, minélfogva rendkívül felötlő volt az esemény. 
Egyátalán megfoghatatlan a madarak iránya, sőt csak jelenléte is; s 
máig sem vagyok képes az eseményt megmagyarázni, annál inkább, 
mert a számos deliczék (kolibri) közt néhány galambot és egypár fog
lyot is láttam.

A legközelebbi föld a Trés Mariás és a Socoro szigetek, az első 
csoport közel 250, a második 300 tengeri mf. távolságra, s mégis lehe
tetlen, hogy nem ezen szigetek egyikére utaztak volna a kisded szár
nyasok. A szigetek természetesen nem láthatók, s igy a természet azon 
különös ajándoka után indulhattak, mit ösztönnek nevezünk, s egye
dül az ösztönnél fogva lehettek biztosak, hogy pár napos szakadatlan 
röpülés után a tengeren egy oly helyet találnak, hol Ízléseikhez mért 
virágkelyheket és magvakat fognak lelni. Valóban különös és megfog
hatatlan, épen úgy megfoghatatlan, mint az ösztön azon neme, mely 
szerint a fiatal madár épen úgy elkészíti és épen oly anyagokból első 
fészkét, mint anyja és nagy-nagyanyja századok előtt, noha sohasem 
látott fészket, s sohasem tanította rá senki!

Délután 3 óra körül a Cuavayana-fok felé közeledtünk, s a mint
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egy kis szél is kezdett kerekedni, teljes vitorlánk alatt egész pompá
val és sebesen úszott canoénk. A mint megközelítettük végre a fokot, 
s mellette az öbölbe akartunk kanyarodni, utunkat egy rémséges co- 
rall zátony zárta el, melyben megtörve az öbölbe nyomuló tenger, ma
gasan felzajlott, s egyátalán úgy látszott, hogy a bejuthatást lehetlen- 
né teszi. Azonban Quez tapasztalt ügyessége és jártassága ezen helyi
ségeken, minden kétséget eloszlatott, ha mindjárt nem is minden ag
godalmat. 0  gyermeksége óta itt volt, minden szirtet ismert az egész 
parton, minden zátonyt, ki és bejárást. Sok száz zöld teknőcz, s azok
nak sok mérő tojása fordult már meg Quez canoéjában, különösen a 
múlt időkben, mikor ő keme még fiatalabb volt.

Néhány perez múlva, a mint mindig sebesebben haladott dagadt 
vitorlánk, eanoenk kényelmetlenül inogni és bukdácsolni kezdett a 
nehéz hullámok közt, melyek a part mellett egyátalán, de zaj lás körül 
különösen — mindig tapasztalhatók. Végre egészen megközelítettük 
a borzályos szinhelyet, tekervényes kanyarulatokban szirtszálok közt 
suhantunk el, kopár szikla tömegek tömkelegéiben, melyeket áttört a 
telhetetlen tenger zajlása, s nem egyszer borított el bennünket is hab
jaival. Aztán felkapott bennünket egy-egy házmagas hullám, s nyil- 
sebességgel vitt hátán kifelé, a mint egy uj sziklaszálon szédítő és si- 
ketitö zajjal újra megtört; s eanoenk — merőben egy kis pontocska 
a nagyszerű romboló elemek közt — ide s tova kanyargott és tovább- 
tovább simult a szirtek közt, Quez hatalmas karjának engedelmesked
ve. Végre a szikla és corall torlaszok tömkeleges utczácskáin keresztül 
bujkálva, a belső öbölbe jutottunk, hova alig érkezve meg, s mielőtt 
egy jót lélekzettünk volna, ágyudörgéshez hasonló zaj közt, s mit a 
sirályok sivitó zaja, s a gödények károgása csaknem kísértetiessé tőn, 
— egy uj hullám kapott bennünket tarajára, s néhány perez múlva 
egy uj szikla fal mellett besiklott eanoenk egy kisebb öbölbe, mely 
három oldaláról zárva volt, s vize tökéletesen sima és csendes. A 
benső öböl egyik oldalán sima parttal volt ellátva, hófehérségü corall- 
ból, s ezen tüstint kikötöttünk s kiszálltunk a partra, nagyokat s sza
badon lélekzettünk ismét, s azon pillanatban már feledtük a veszélye
ket, melyeken épen imént keresztül törtünk.

Cuovayana fok és a hasonnevű öböl egészen elhagyatott hely, 
hova csak azon idényben szoktak a benszülöttek megjelenni, mikor a 
teknőezok tojásaikat rakják, mert ezen tojások az indusok közt külö
nösen kedveltetnek, s a teknőezök héja egyik fő jövedelmi forrásuk. 
A teknőezök ilyenkor a partra másznak, hogy tojásaikat a homokba 
lerakják, ilyenkor könnyen meg lehet őket fogni, csak fel kell forditani
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Őket hátaikra, hogy rögtön ne menekülhessenek, s hogy aztán kénye
lemmel agyonverhessék őket. A teknőcz fogás még most is folyamat
ban volt, mert a parton több canoet láttunk, s számtalan teknőczök 
csontvázait és hulláit, noha ez idényben nem igen voltak szerencsések, 
mint álliták az indusok, mert kevés tojást szerezhettek be. A teknöcz- 
fogók nem kevéssé csudálkoztak rögtöni megjelenésünkön, annál is 
inkább, mert bennünk vetélytársakat véltek szemlélhetni. Quez azon
ban tüstént megmagyarázta nekik járatunk czélját, s igy megnyugod
tak szegények s barátság kedvéért rögtön egypár cigaritot füstöltünk el.

Az egész fövénypart, a hol kikötöttünk, kagylók és csigák rni- 
riádjaival volt elárasztva, közbe-közbe rákok és rákfélék héjaival, me
lyek évek óta a tenger által ide hányatnak. Számtalan tolvaj  rákot  
is lehetett látni, mászkálva a partokon, a melyeket az indusok c h o- 
c h o 1 a néven neveznek.

A tolvajrák azért nevezetes, hogy már kis korában elhalt kagylók 
házába bújik, s azt hordozza hátán védelmül; a mint no és választott 
kagylóházába belye szükül, belőle kibúvik és nagyobbat keres ki; s 
igy tovább; de mindég más állat házában lakik. Eleinte európai ter
mészetbúvárokat ugyan csak megtréfált ezen állat, mert különféle 
fajú kagylókban találván őt, megszámlálhatlan nemet alkottak belö
lök, s sok papirt vesztegettek leírásokra, nem tudva szokásukat, s e 
szerint nem is gyanitva, hogy a száz és ezer alkotásu kagylóban elő
forduló es lakó allat, ugyanaz.

Miután egy átalános szemlét tartottam a parton elterült kagylók 
fölött, s meggyőződtem, hogy köztök semmi nevezetesb nem található; 
vállamra vettem a puskát s Quez kíséretében az erdőbe hatoltam. Az 
erdő itten a talaj köves léte miatt csak törpe mimosafélékből állt, nem 
volt sürü, s néhány száz lépésnyire egy kis patak mellett egy elha
gyott szántó földre érkeztünk, mely jelenleg magas gazzal volt bo
rítva. Itt számos őzre bukkantunk, melyek, úgy látszott, nem is igen 
féltek, mert bennünket figyelmesen bámultak — néhán} lépést tova 
futottak s ismét legelésztek. S valóban nyulak, foglyok, különösen a 
madarak oly annyira figyelemre sem méltatták jelenlétünket, mintha 
csak házi állatok lettek volna. Ezt sok helyütt máskor is tapasztaltam 
már, oly helyeken, hol senkisem vadász; mert Mexikóban az indusok 
csak imitt-amott kivételesen vadásznak, nincsen se puskájuk, se nyi
laik, mint Ej szak-Amerikában.

Itt találkoztam először egy gyönyörű mexikói fogolylyal, mely 
világos barna, imitt-amott narancssárga fénylő hosszú toliakkal s fején 
egy magas taraj alakú búbbal (Lophortyx elegans.) Egy másik fogoly
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faj szintén közönséges, s nagyon hasonlít a gyöngy tyúkokhoz tollaza
tára (Cyrtonyx Massena). Mindkét féléből néhányat tarisznyára rak
tam 5 s azután az özekre indultam ki, de már ekkor a lövések figyel
mesebbé tették őket, s tetemes manoevrirozásba került, mig végre az 
egyikre egy hosszú lövést tehettem. Az öz meg volt sebesitve, de azért 
elég ereje volt egy berekbe menekülni, hol csak késő estve fogták el 
az indusok. — A gazban úgy, mint az erdőben, különösen a patak 
mellett, számos Curasaw-t is vertünk fel. A Curasaw, melyet az indu
sok Choncho néven ismernek, s tudományos neve Crax 0 1 i v a c e a, 
pompás egy madár, a pulykafélékhez tartozik, s közel akkora is, de 
színére nézve aranyos zöld, hasonszinü búbbal fején; s a pulykaféle 
madarak minden ostobaságával ő is meg van áldva. Neszre például 
felrepülnek seregestöl a fákra, s ha az ember egyet közülök lelő , a 
többi a nélkül, hogy tova repülne a fáról, nyakát nyújtogatja, s kur- 
rogva csudálkozik és bámulja pajtása lezuhanását. így az ember öt- 
ször-hatszor is megtölthet és lőhet, mig a madarak észre térnek és ké
pesek felfogni, hogy biz jobb lesz tovább állni, s elszélednek végre a 
szomszéd fákra.

Ugyanezen madárnemből egy kisebb fajú is található még az 
egész part hosszában, s pedig képzelhetlen bőségben; ez a benszülöt- 
tek által úgynevezett Chachalacca (Penelope Mexicana) azon 
hangtól, melyet ezen madarak örökösen hallatnak az erdőkben. Kép 
zelni sem lehet a világon oly disharmoniát, mint mikor reggel és este 
ezen madarak ezrei rekedtforma hangon szünet nélkül és szaporán ri
kácsolják : Chachalacca!  — Ezen faj szintén osztozik nemük ve
leszületett ostobaságában, oly sűrűségben tanyáznak ugyanis, hogy a 
madarat meglátni absolut lehetetlenség lenne, s keresni a tövises bo
zótokban még kevésbbé jutna valakinek eszébe; de ha közeledik az 
ember feléje, rögtön elkezdi rikácsolni: „Chachalacca!“ s szünet nél
kül rikácsol, mig végre csupa boszuságból is az ember oda megy, s le
lövi vagy leüti. — Mindkét faj busa igen jó , egészen hasonló puly
káink húsához. Mindazáltal szenvedélyes vadász csak ritkán s ekkor 
is élelemhiány esetén lövi őket, mert oly szelídek — vagyis jobban 
mondva oly együgyün ostobák — hogy reájok vadászni nem is él
vezet.

Mig Quez az indusokkal kereste és hazavitte (ladikunkhoz) 
az özet, én azalatt tovább vadásztam, s végre egy domboldalra jutot
tam, honnét a fenséges kilátás valóban egészen elbájolt. Cuavayana 
öböl előttem terült el egész csendes méltóságában, s az azt övező er
dők és hegyek sötét árnyéka gyönyörűen tükrődzött vissza a simaten-
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gerben, egészen más szinvegyületet adva a látképnek. Távolabb az 
óceán terült ki tökéletes nyugodtan, imitt-amott az öböl körül kopasz 
sziklaszálakkal ékesitve, melyek, a mennyire rémségesek voltak ca- 
noénkra nézve bejövetelünk alkalmával, oly fenséges szépeknek tűn
tek fel most az igéző tájképen, melynek oly igen-igen kiegészitö ré 
szét alkoták. Hozzá még, hogy az elragadó tájkép, mel/et leirni toll 
soha sem képes, fenséggel koronázta legyen, a nap épen az óceán át- 
láthatlan messzeségében elbukandó volt, miriádnyi — minden művé
szetben eddigelé ismeretlen — szinvegyületek zománczával boritva be 
a tengert, a felhőket, a sziklákat, a hegyeket és a sötét erdőket. A táj
képet a pillanat befolyása alatt valóban inkább éreztem,  mintsem 
láttam és leírhatnám, s csak azon sóhajtoztam, hogy egyedül voltam, s 
nem osztozhattak vélem együtt mások is ezen élvezet mámorában 
melyben oly kevés fogékony kebelnek jut része ez életben, oly kevés 
halandónak, ki felfogja, méltányolja, és becsülje a szerencsés pillana
tot, melyet a sors osztályrészéül juttatott.

Eljutva tanyánkra annyi vaddal, a mennyit csak czipelhettem 
magammal, az indusok a vacsora készítéshez fogtak az ő primitiv szo
kásaik szerint. Kevesebb mint félóra alatt a vacsora elkészült, s oly 
étvágygyal költöttük el, melyet a föld bármelyik császára is megiri
gyelhetett volna. Aztán cigarrito cigarrito után gyujtatott meg, s fák
lya világánál néhány madarat készítettem el, s pakoltam be, végre 
pokróczainkat a homokra terítettük, végig nyújtóztunk rajtuk, s a ten
geri zajlás moraja közt — egyéb zene hiányában — egymásután el
aludtunk.

Következő reggel egy pohár chokoladé után, vizbe eresztettük a 
canoét, s ismét tengerre szálltunk. A benszülött teknőczvadászok már 
előbb kiindultak, s néha láttuk őket a mint lélekvesztőikben a dagadó 
parthullámok gerinczén házmagasságra fölemelkedtek, s ismét a mély
ségbe zuhantak. Éppen a corallszirtek közt voltak, s sokszor úgy lát
szott, nagy veszélyek közt. Azonban oly ügyesek ők az evezők kezelé
sében, miként szerencsétlen esemény csak a kivételes rendkívüli rit
kaságok közé számitta tik.

Néhány órai kemény és fárasztó evezés után végre kibújtunk az 
öböl sziklatömkeleges tájáról, nyílt tengerre értünk, s ismét délfelé for
dítottuk canoénk orrát. A tenger azonban itten még mindég a Cua- 
vayana öböl tulajdonképeni folytatása, mely öböl egyszerűen nem is 
egyéb egy nyílt horgonytérnél, több mint 50 rnf. hosszúságban. A hor
gonytér egész partja hegyekkel övedzve, melyek ismét legtöbb helyütt 
sűrű, magas rengeteggel boritvák, s mely erdőségek is úgy szólván
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a tengerből emelkednek ki legtöbb helyütt. A horgonytér déli pereme 
végre egy nagyszerű völgyben végződik, melyet egy közepén át ka
nyargó kis folyam képez. A horgonytér hosszában számos apró sziget 
létez, s számos a tengerből kiemelkedő sziklacsoport, melyekben meg
törik a tengerzaj lás, s köz tök és a part közt biztos menhelyek vannak 
apró haj ócskák menekvésére.

Végre szellő kezdett lengedezni, vitorlánkat felvontuk, s büsz
kén szökdécselt canoénk lefelé.

Egyszerre s egészen váratlanul egy hajót láttunk meg horgo
nyon, épen irányunkban, melyhez nem sokára el is jutottunk, s 
úgy találtuk, hogy Eagle nevű san franciscoi czethalász salup, Clax- 
ton kapitány vezénylete alatt, kit már azelőtt párszor láttam a maura- 
villói kikötőben. A találkozás a mennyire meglepő és váratlan, épen 
oly örömteljes volt. Megmásztam a salupot, s egy kellemes órát töltöt
tem rajta, kibeszélvén magamat kedvemre egy müveit emberrel, — mi 
a világ ily elhagyott rzögletében vajmi jól esik. A Curasawkat és Cha- 
chalaccákat a kapitánynak ajándékoztam, ki a váratlan pecsenyéknek 
nagyon megörült, régen nem látott már semmiféle friss húst, — s meg
ígérte, hogy fel fog keresni vadásztanyámon, hacsak lehetséges.

A nap folytán a szél folyton nőtt, s szinte öröm és élvezet volt 
látni, mily szépen — csaknem nyilsebességgel — szelte a hullámokat 
canoenk; s a mint az éj sötét szárnyai kezdték a partokat burkolni, 
egy szigetke mögött a part mellett vonultunk tova, valamely ajánlkozó 
helyiséget kémlelve, a hol biztonságban tölthetnék az éjt. Végre ezen 
igen óhajtott helyiség felfedeztetett egy kis öblöcskében, melyben a 
viz tükörsima és nyugodt volt, s világosan lehetett hallani, a mint ma
gas gránit övedzete körül egy hegyi patak nagy morajjal az öbölbe 
szakadt.

A nap utósó pírja is oszladozott már, a mint canoenkat a partra 
vonszoltuk, s éji tanyára készülődni kezdtünk; s ekkor nagy csodál
kozással úgy találtuk, hogy ezen vidéken is emberek laknak, mert ku
tyaugatás kíséretében nemsokára megjelent köztünk három indus, két 
asszony, s három gyermek. Az utóbbiak azonban láttunkra megrémül
tek, s sírva visszafutottak kunyhóikba, hihetőleg én voltam az első fe
hér ember, a kit életükben láttak.

Quez és Jesus e közben tüzet raktak, elkészítették a theát és tortil- 
lát*) s kinyujtóztunk a fehér homokra éji nyugalomra. A szúnyogok nagy 
megátalkodással kisérték meg az alvás lehetőségét gátolni, s egész

*) Kukoricza prósza (máié.)
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fellegeket képezve attaquiroztak minden oldalról. Cigarrito füst mit sem 
használt, a felélesztett tűz szinte nem űzte őket el; —■ s végre is úgy 
akartam magamon segíteni, mint az indusok; — a nehéz pokróczczal 
fejemet betakartam, hogy fulladoztam végre és izzadtam, de mégis az 
álom erőt vett rajtam utoljára is, noha egész arczom kezem égett, mint
ha csallánt arattam volna naphosszant.

Hajnalban, mig embereim cbokoládét készítettek, vállamra vet
tem a puskát, s vacsorát keresni indultam. Nem kellett messze járnom. 
A patak torkolatjánál egész csapat chonchora bukkantam, s négyet le
lőttem; épen eleget, hogy nagy fáradsággal a canoéig czipeljem. Út
közben az indusok tanyája mellett haladtam el, mely néhány szin- 
forma sátorbul áll, pálmalevelekkel födve , mely egyszerű építkezés 
átalános divatban van az egész part hosszában lakó tunya és indolens 
nép közt. Az egyik szin alatt egy körülbelül 16 éves csinos induslány 
térdelt, kukoriczát zúzva grószának az előtte elhelyezett durva kövön, 
melyet ők metaténak neveznek, mig anyja babot főzött egy fazékban 
s a tortilJákat sütötte a parázson. A meztelen gyermekek, mihelyt meg
láttak, tüstént ordítva és elrémülve az erdőbe futottak j s velük együtt 
néhány nyomom, éhes kinézésű — sakállforma — kutya is. Egészben 
véve minden, a mit köztök láttam , a nyomorúság, Ínség és éhség bé
lyegét viselte magán, minőt az éjszak-amerikai indusok közt soha sem 
láttam. A lánynak egy pár Chonchot ajándékoztam , s egy mosoly kí
séretében, mely különben borús és sötét arczát mintegy átvillanyozta, 
megköszönte az ajándékot a szokásos spanyol köszönéssel: Mii gra- 
cias Sennor.

Egy Adios Sennoras üdvözléssel ott hagytam a szerencsétlen te
remtéseket , kik éheznek a bőség országában, éheznek azon földön,
melyet a természet oly bőséggel árasztott el.-------Megittuk a choko-
ládét, vízbe eresztettük a canoét, s tova eveztünk lefelé a part hosszá
ban, mindenütt a magas hegyek árnyékában, s lelkem csak úgy szök- 
delt örömében, a mint a gyönyörű — bennünket övedző vidéket szem
léltem. Sok helyütt az óriási fák kinyúltak a viz fölé, különösen a pál
mák, melyek nagy mennyiségben és sok fajban tenyésznek ezen par
tokon, gyönyörű tollas koronáikkal festői előtért képezve a kék éghez, 
s sokszor magasan kiemelkedve az egész erdőből. Az úgynevezett kirá
lyi pálma különösen bőségben található itten, melynek dió alakú gyű 
mölcséböl a kereskedésben előforduló pálmaolaj sajtoltatik. A dió ak
kora körülbelül mint egy tyúktojás, ezt az indusok coquitónak hívják, 
s olaját főzésre is használják az egész part hosszában.

1 2  óra körül egy másik kis öbölhöz jutottunk , melynek partjai
VADÁSZOK ÉV K ÖN YV E.  7
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igen hozzáférhetők s vize csendes. Itt ismét kikötöttünk , s hajókázá* 
sunk egy időre megszűnt, mert Camistoban voltunk, kirándulá
som kitűzött helyén, hol pár hetet tölteni kívántam, részint, hogy a he
lyiség faunájának általam már előbb megkezdett kiaknázását folytas
sam, részint pedig, hogy egy jaguárt lőhessek — ha lehet

Néhány hónap előtt már egyszer megfordultam ugyanis itten, 
egy hadihajón, mulatságos kirándulásképpen, de a hadihajónak menni 
kellett, s a vidék faunája oly csábitónak mutatkozott, hogy elhatároz
tam magamban minden áron folytatni és befejezni kutatásaimat, így 
történt, hogy minden áron, azaz még canoéban is ide jöttem, legke- 
vésbbé sem számítva ki, hogyan fogok ismét visszamenni Manzanil- 
loba.

Kiszállva, úgy találtam, hogy ugyanazon pálma színek még min 
dig állanak, s gyermekesen örültem a mint minden bokorban, fában 
és kősziklában régi ismerősre találtam ; noha örömem egy kissé elsö
tétült, a mint azt kelle tapasztalnom, hogy az egész hely néptelen, ki
véve Camisto egyetlen őrszellemét, egy öreg, igen derék, és igen jó ki
nézésű fél-indust; a ki engemet tüstént megismert, szívélyesen vágta 
nagy tenyerét markomba, s úgy megölelt, hogy hátam csakúgy ropogott.

Mulhatlanul kellett itten találkoznom egy régibb ismerősömmel 
is, a ki mindezen, az öbölre kinyúló földterületek birtokosa. 0  azon
ban már elment egy beljebb —- Michoagan államban — fekvő birto
kára, s én irtózva, de nem is érve reá, hogy egy utat tegyek a Sierrá- 
kon át, épen oly guerillás világban, rábeszéltem az öreget, hogy vigyen 
tőlem egy levelet Alvarez barátomnak, s hozzon tőle választ, melyre 
én várni fogok, s addig természetesen őrködni mindene fölött, hogy 
valami kárt ne szenvedjen. Az öreg egy óra múltán utón volt, s ezt 
feljegyzem azért, mert Huroapan, a hová elindult, hozzánk több mint 
100 legua távolságra volt, s útközben a 8000 láb magas Sierrákon 
kelletett átkelnie — öszvéren.

Én elhelyeztem magamat othonosan, a teknőczvadászoktól még 
két canoét fogadtam fel embereikkel együtt, s naponta különféle irány
ban kirándulásokat tettem a partok hosszán úgy, mint a különféle 
apróbb szigetekre. Örökké sajnálni fogom, hogy nem vittem magam
mal több borszeszt, mert tengeri halakat és tengeri gerinczteleneket 
oly változatosságban és számban gyüjthettem volna össze , a minőre 
még életemben alkalmam sohasem volt. Aterraceként emelkedő vihar- 
edte sziklák közt ugyanis számtalan kisebb nagyobb mélyedések lé
teznek, melyek a naponta bekövetkező apály ideje alatt 3—4 láb ma
gasan is vannak a tengerszin fölött. A tenger apályba szállván le,
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ezen mélyedések a sziklákban vízzel telve maradnak természetesen, s 
a legcsudásabb tengeri állatok csakúgy liemezsegnek bennök. A lyuk 
nagysága szerint egy vagy két indust neki állítottam egy-egy fa
zékkal, a vizet kihányták — s az állatok ott voltak a gödörben viz 
nélkül, s ezrenként birtokunkban oly könnyű szerrel, s oly állatok, 
melyeket különben épen nem lehetne kézre keríteni. — Ezentúl a göd
rök minden képzelhető tengeri füvek, szivacsok, polypok, anemonek 
stb. gyiilhetye volt; s valóban mindenik ily gödörben egy-egy kis 
uj világ tárult fel bámuló és csudálkozó szemeim előtt, de mint mon
dám — kellő mennyiségű borszesz hiányában , csak igen kevés pél
dányt menthettem meg — a tudomány számára.

Gyakran kínálkozó helyeken kiszálltam a partra, s vadásztam, s 
e téren igen nagy sikerrel, mert konyhám mindig bőven el volt látva, 
s gyűjteményen igen jelentékeny lett számra úgy, mint a példányok 
ritkaságára nézve.

Ilyetén foglalkozás közt napok múltak el, s én folyvást Robin- 
sonféle életet éltem postám visszatértéig. S ezen hosszú idő alatt, noha 
a benszülött indusok minden helyről meglátogattak, úgy hogy vendé
gek nélkül soha sem voltam; s noha az állat és növény élet kifogyhat- 
lan csodái, párosulva az újdonság ingerével foglalkozást lelkemnek 
eleget adtak — mégis, megvallom, kedélyen igen gyakran lehangoltá 
lön, elhagyatottan éreztem magamat, s sokszor éjfél elmúlt mielőtt 
álomba merültem — gondolatim haza felé kalandoztak, barátim s az 
enyimek’társaságát keresve, az élet azon fő tárgyait, melyek nélkül nincs 
boldog és kielégítő élet; mivel ezek nélkül az egész élet illusio, s da- 
czosság az ember rendeltetése ellen. — Sokszor történt, a mint a 
mély és sötét rengetegekben csatangoltam egyedül, rengetegekben hova 
a nap szeme soha sem képes belátni, s hol sok helyütt az ember is csak 
alig látja a sötétséget, a mint hallgattam csodás madarak énekét és 
hangját, melyeket látnom nem lehetett; s a mint egy vagy más óriás 
kígyó mellettem vagy fölöttem elsiklott, s hozzá még az átalános enyé
szet következménye — a tikkasztó penészszag mindenütt oly nyom- 
masztóan hat az ember lelkére, miként nem egyszer kívánkozunk me
nekülni belőle azonnal, a mint beléptünk.

Végre május vége is bekövetkezett, s a nehéz kormos felhők, 
melyek az eddig tiszta eget borították; a távoli dörgések viszhangzó 
moraja hegyeinkben; aztán a tikkasztó hőség, mely csaknem földre 
nyomta az embert — figyelmeztetőkül szolgáltak, hogy a félelmes esős 
évszak, vagyis Las aquas ideje közelit. Az esős évszak ugyanis ren
desen junius első felében, vagy közepe táján kezdődik, s tart októbe-

7 *
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rig. Közeledtére a tengerpartról mindenki az ország bensejébe vonul 
magasabb vidékekre, hol a levegő tiszta és egészséges; mert az ala
csony tengerpart (melyet Tierra calientének neveznek) ilyenkor külö
nösen lázak fészke, mihez még Skorpiók, szúnyogok, sokféle kullán- 
csok, homok legyek, bolhák, s Isten a megmondhatója mi más kínzó 
állat sokasága járul, hogy az életet absolute lehetlenné tegye. Hajók 
a partkörül ilyenkor örökös veszélyben vannak, mert a viharok egy
szerre s minden előjelek nélkül szoktak — mintegy lecsapni a partvi
dékre s oly ellenállhatlan düh vei, miként ritka eset, hogy ilyenkor hajó 
menekülhet.

Mindezen körülmények arra bírtak, hogy visszautazásomat Man- 
zanilloba siettessem; ha másként nem, ugyanazon canoeban, a mely 
ben érkeztem, noha jelenleg már több veszélylyel volt ily merészség 
egybekötve, oly annyira, hogy Quez is vonakodott beleegyezni.

Épen, a mint tanácskoztunk a hazatérhetés lehetőségei fölött, 
jelentették, hogy egy közeli Tomato nevű kis indus falunál jaguá
rok mutatkoztak. Tomato az öbölbe folyó pataknál van, néhány mfdre 
torkolatától, s nevét a sok paradicsomalmától kapta, mely vidékén va
don tenyészik. *) A patak völgye nagy terjedelmű, s igen termékeny, 
mert az indusok ide s tova látható apró ültetvényei, valóban meglepően 
buja tenyészettel birnak.

A hir vétele utáni reggel, azaz már éjfél utáni 3 órakor canoe
ban voltam, Tomatoba utazandó az e közben megérkezett Don Alfon- 
soval. Don Alfonso elöl ült és evezett, mig mostoha leánya — egy csi
nos alkatú és valóban helyes indus leány — széles evező lapáttal kor
mányozta a canoét. Én mint rendesen, a canoe fenekén ültem, egy cső 
mag pálma levélen, olyan helyzetben, hogy a szép kormányossal foly
tonosan cseveghettem, ki szívesen elmondta minden kószál és csalit 
történetét. Ily, nem kissé regényes helyzetben, sebesen s legkevésbbé sem 
unalmasan haladtunk a köszirtes part szigetei közt, rendeltetésünk fe
lé. Az égbolton mintegy lógni látszottak a nehéz kormos felhők, a le
vegő rekkent, s a regg még sötét volt. Még egy canoe követett ben
nünket nyomban, egy indussal feleségestől, s az éj csendét a két canoe 
közti beszélgetés, néha -néha egy buskomoly dal , vagy a nők hangos 
nevetése valami jó ötleten — szakitá koronként félbe; s néha a zaj fe
lette élénk lön, a mint a két canoe versenyzett gyorsaságban, s néha 
sokáig egymás mellett haladott nyilsebességgel.

Végre pitymallott, s a korány feltárta előttünk az egész vidék bá-

V  A va(t paradicsoma Ima, apró csaknem mogyoró nagysága, és igen ízletes.
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ját ősszerííségének végtelen pompájában; és épen ekkor haladtunk két 
magas, kerekdednek látszó szigetke közt, sziklás csaknem függőleges 
partjaikkal oldalainkon mintegy fenyegetődzve. S különösnek tűnt fel 
előttem, hogy a szigetek gyülevész homokkő alkotásnak, mig az egész 
szárazföldön csak gránit képzet látha tó. A szigetek teteje szálas fák
kal borítva, s imitt-amott nagy terjedtségii magas dudva, gaz és koró 
csalitokkal van megtömve, mely helyiségben jelenleg a vizi madarak — 
különösen gémek — minden ezen égalj alatt előforduló neme épen 
költött, tökéletesen biztosságban érezvén kétségkül magukat, emberi 
tolakodás vagy egyébb eshető veszély ellen. Azonban csalatkoztak, 
mert én ott is felkerestem őket néhány nap előtt, s jól megtizedeltem 
tojásaikat úgy, mint magokat a madarakat. Minden fészekre alkalmas 
és képzelhető hely elvolt foglalva ezen szigeteken a madarak által; a 
fák minden ágán, a sziklák minden lapos helyein, minden csúcson fé
szek volt, sőt a magos gazban is fészek-fészek mellett volt, úgy any- 
nyira , hogy tojáson kellett járnunk. A kotló madarak épenséggel 
nem akartak távozni a fészekről, úgy dobáltuk őket ki, vagy rugdoz- 
tuk szét, s még akkor is szárnyaikkal verdestek körültünk, és sziszeg
tek. Egy nagy papagály (az Ara militaris) szinte százanként fészkelt 
köztök, többnyire a kőszál hasadásaiban költvén — minden fészek 
nélkül.

A mint reggel elhaladtunk a szigetek mellett, az egész lég
kör telve volt károgó, és sivitó madár felleggel, s süketítő volt az éhes 
ifjú madarak sivítása a szigeten. Mindenféle sirályok, orvmadarak, gö
dények, ibisek, gémek, papagályok össze visszakeverve oly képzelhet- 
lenül zajongtak körültünk, hogy az ember egészen elvadult láttukra a 
pokoli zajban.

Körülbelül 2 órakor délután, a Tomato folyó torkolatjába érkez
tünk, s mivel épen dagály volt, a tenger igen zajlott a folyó előtt, azon
ban Juanito ügyes karjai minden baj nélkül keresztül vitték a canoét 
a zajláson, s néhány perez alatt a folyó sima vizén úsztunk fölfelé. — 
A zajlásban tömérdek czápát és alligátort láttunk, sőt még magában a 
folyóban is néhány száz ölig fölfelé, mikor aztán a czápák eltűntek, s 
a nagy álligátorok szintén gyérültek ; de annál több rózsaszinü, kanalas 
gémet, flamingót, ibist és gémet láttunk mindenütt, különösen hol a fo
lyó szélesebb s a viz sekélyesb volt.

Mennél föllebb haladtunk, a tájkép annál szebbé változott, sok 
helyütt a dús növényzet annyira kifejlett, hogy a fák koronái fejeink 
fölött csaknem egyesültek, s nagy távolságra mintegy eleven tunnelben 
utaztunk; hozzá a gyönyörű virágok, melyeknek illatárja az egész lég
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kört oly élvezetessé varázsolta, a számtalan énekes madarak kellemes 
zaja, közbe szőve néha egy-egy papagály vagy toncán rikácsolásával, 
minden oly kedves változatosságot adott az egésznek, hogy utazásunk 
valóban kellemes volt. A kinyúló vékony ágakon számtalan Icterus 
fészket lehete látni, melyek zacskó formájuak, s vékonyvégöknél fog
va aggatvák a viz fölé nyúló magas ágakra. Néhány ily fészket kézre 
kerítettek, s vannak köztök négy láb hosszúságnak, a legfinomabban 
szőve pálma és kéreg foszlányból. Számos pézsma réczét is láttam a 
folyón, mely récze faj az egész part hosszáni folyókban található. Ugyan 
innen származik kétségkül a mi szelíd pézsma réczénk is; de vad ál
lapotában sokkal nagyobb és sokkal szebb. A fekete tollazat ugyanis a 
vadnál zöld, arany és broncéval zománezozva mindenütt. Természetes 
állapotában rendesen fákon költ, néha villámcsapta törzsek tetején, 
vagy tuskók odújában is.

Végre elértük a helyet, honnét gyalog kellett Tomatoba utaz
nunk, mert nincsen közvetlenül a folyó mellett. Felpakkoltuk készle
teinket, s egy mimosa s füge sűrűségen keresztül néhány pereznyi 
gyalogolás után megérkeztünk az indus faluba.

A kiváncsi indusok apraja s örege, kutyáikkal együtt tüstént 
körülfogott, s csodálkozva nézegette mindenemet, mert fehér ember 
megjelenése köztök ritkaság. Don Alfonso szives vendégszeretettel fcl- 
ajánlá lakását, s a lehető legnyájasb s legudvariasabb modorban félre- 
érthetlenül tudtomra adta, hogy egész háza s mindene a mi benne 
van, szolgálatomra s rendelkezésemre áll. Ily ajánlat mindazonáltal 
csak az ország szokásai értelmében veendő, s mindenkor „cum maxi
mo grano salis,“ s nem mindenkor szeretnék, hogy ily ajánlatot a ven
dég a szó szoros értelme szerint magyarázza; mindössze is ily szoká
sos szólásmódok a vendégszereretet ildomos kifejezései. Azonban 
mindamellett meg kell vallani, hogy az itteni nép minden vendégsze
retetben részesíti vendégét, a minő csak korlátolt tehetségétől kitelik, 
tehetsége persze kivétel nélkül csekély és szerény. Értésére adtam 
Don Alfonso barátomnak, hogy szívességét egész mértékben méltány- 
lom, s nagylelkű ajánlatát a körülmények s szükséghez képest hasz
nálni is fogom; de mindamellett csak egy függőágyát foglaltam el, 
mely ezen vidéken minden színben lóggni szokott, s ettem az egyszerű 
vacsorából, melyet számomra neje nagy gonddal készített. A falu, mely 
Összesen is mintegy 2 0  lakásból állott, valóban nyomorúságos kiné
zésű ; a lakások egyszerűen néhány földbe állított faoszlopból állnak, 
kereszt póznákkal, s tetejökre pálma levelek rakvák fával lenyomtatva, 
hogy azokat a szél szét ne hordja. Mindamellett az indusok látszólag
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boldog kis községet képeztek, szükségeik felette korlátoltak, s könnyen 
megszerezhetők, a természet által oly roszul megáldott v idékböl, me
lyet laknak ; s távol élvén az ország belsejétől, úgy szólván fogalmuk 
sincsen azon forrongásról, mely szerencsétlen hazájok bensőjét emészti, 
különösen a franczia beavatkozás óta. . . .

Egypár jaguár már hetek óta sok pusztítást tett Tomatóban, Don 
Alfonsónak is 1 csikaját s 2 üszőjét megették. Azonban épen oda ér- 
kcztemmel kaptunk tudósítást, miként 2 nap előtt egy a tengerparton 
lakó Ranchero (indus gazda) lovait támadták meg, tehát bizonyos volt, 
hogy jelenleg ott fognak egyideig pusztítani. Egy nap mindamellett 
Tomatóban maradtam, s másnap reggel a ladikot a Tomató torkolat
jához rendelve, hogy reám várakozzék, én Don Alfonso kíséretében 
öszvéren a Ranchóra elindultam.

Egész éjjel esett az eső, s a levegő tele volt párolgó gőzzel, s a 
mint a keskeny és összenőtt ösvényen bujkáltunk s a galyakat verdcs- 
ttik, oly nedvesek lettünk, mintha zuhanyfürdőből jöttünk volna. Don 
Alfonso azt mondta, miként a Ranchó csak 3 leagua *) távolságra van, 
s én ezen hiszemben nem is gondoskodtam semmi élelemről. Azonban 
reggeltől d. u. 2 óráig tartott, mikor az erdőségből végre kiérkeztünk 
a tengerpartra, s itt már türelmemet vesztém. Alfonso azzal vigasztalt, 
hogy — fele útnál már többet áthaladtunk, s hogy még világossal oda 
érünk!! — Éheztem, szomjaztam s fáradt voltam, de mit volt tenni 
egyebet, mint jó kedélylyel venni az egész dolgot, s bárány-türelemmel 
tovább haladni. Utunk azután a tengerparton vitt, csaknem feneketlen 
futóhomokon át, mely a tengerpartot közel '/( mértföldre befelé szegé
lyezi. A lég rekkenősége miatt a hőség oly kiállhatatlan volt, hogy 
szám kiszáradt, szemeim égtek, fejem fájt, s sokszor az egész világ fo
rogni kezdett körültem, s csak azt csudálom, hogy ülve maradtam az 
öszvéren. Az izzadtság csak úgy csepegett szegény állatainkról, me
lyek minden pár száz öl távolságra megálltak, nehezen fújtak, s hol 
egyik, hol másik lábukra nehezedtek. Végre esti 0 óra felé sötét felle- 
gek tornyosodtak délnyugat felől a láthatáron, nemsokára távoli moraj 
kíséretében villámlott, s hüs szél kerekedett szemközt. Állatainkon 
csakhamar megszáradt az izzadtság, s én is úgy felüdültem, miként ké
pes voltam csakhamar szivarra gyújtani.

Utunk változatlanul örökös egyforma homoktengeren vitt, mig 
végre előttünk az erdő elzárta a homokot, egy kis sziklás hegy kinyu- 
lása által a tengerig. Don Alfonso figyelmeztetett, hogy ha megkerül

*) 2 magyar mértföld.
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jük a promontort, még egy kis órai p 1 a y a (homokpart) után a 
Ranchón leszünk. Ezen hir mondhatom felüditett, mert azt hittem már 
soha sem érünk el a Ranchóra. De csaknem azt kell hinnem, hogy az 
öszvérek is vagy megértették gazdájukat, vagy különben tudták a já
rást, mert sebesebben lépegettek, s nemsokára megkerülték a promon 
tort, s ismét végnélkülinek látszó futóhomokon voltunk, mely az erdő
ség és tenger közt egy fehér választófalat képezett.

A szél mindinkább felfrissült, a tengerzajlás is nagy robajjal 
kezdte nyalni a homokos partokat, s mi utunkat meglehetős jó kedv
vel folytattuk, tekintve persze a nap küzdelmeit.

A promontor már messze volt mögöttünk, s a nap csaknem nyug
vóban, a mint váratlanul a homokban egy emberre bukkantunk, ki egy 
hosszú puskát tartva kezében, egy gödörben ült.

Az ember maga a Ranchero volt, egy félvérii, s Don Alfonso ko
mája : s a rejtélyes jelenlét tüstént meg lett magyarázva. A jaguár ma. 
reggel egy nagy teknőczöt ölt meg a tengerparton, épen a hol a Ranche- 
rót találtuk, s a teknőcz ott is hevert mellettünk. A jaguár csak nya
kát ette meg, s remélhető volt, hogy ma este visszatér felenni a maradé
kot. A Ranchero fogadni akart legszebb lovába, hogy a jaguár meg fog 
jelenni, de nem akart semmikép beleegyezni, hogy én lőhessek reá, 
mert mint mondá, maga akarja magát megboszulni rajta, a sok kárért 
melyet gazdaságán elkövetett. Végre Don Alfonso biztatására úgy 
egyezett meg, hogy 40 dollár készpénzért átengedi a lövést, s még ak
kor is, ha meg akarnám tartani a netalán általam megölendő állat bő
rét, neki azért 6 dollárt fizetendek. S ha elhibáznám a jaguárt, neki a 
bőrt még akkor is megtérítsem. Az alku e szerint 46 dollár, vagyis 
épen egy mexikói uncia volt, biztosítva előfizetés által minden eshető
ségre, még arra is, ha a jaguár engem a tengerbe kergetne, vagy ösz- 
szeszabdalna.

Sietni kellett. A Ranchero öszvéremre ült, s Don Alfonsoval együtt 
elment, hogy a párszáz öl távolságú sűrűségből szemtanúi lehessenek 
a történendőknek. En elfoglaltam a Ranchero helyét, biztosság okáért 
Sharp puskámról a kupakot ledobtam, s felporozva gondosan, egy uj 
Eley kupakot helyeztem helyébe, ezt ismét a sárkánynyal lenyomtam, 
sőt hogy semmi se hibázzon az elővigyázatból, meg is repesztettem.

Ez megtörténvén, szemlét tartottam a helyzet fölött. A gödör 
melyben helyet foglaltam, tölcsér formán volt vájva a homokban,-s a 
belőle kihányt föveny köztem és a tekenőcz közt mintegy mellvédet 
képezett. Szanaszét sok pálma és tamarind tuskók hevertek a homok
ban, melyeket a magas tavaszi zajlások partra hánytak, s ily egypár
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gondtalanul a homok mellvédbe helyezett rothadt tuskó lehetővé tette, 
hogy engem a jaguár ne láthasson, míg én őt könnyen czélba vehet
tem, s minden mozdulatát figyelemmel kisérhettem. A teknöcz csak 
legfölebb 8 lépésnyi távolságra lehetettt puskám csövétől.

Helyiségem épen a homokszegély közepén volt, hátam mögött 
ugyanis mintegy 300 lépésnyire a zajló tenger s előttem ugyanoly tá
volságra (a homokkal mindenütt párhuzamosan futó) erdőszegély, s az 
erdő pereme törpe mimosa és kaktusz-féle növényekből állott.

A nap pár perez előtt már leáldozott, s az egész láthatár mögöt
tem narancs-vörös fénynyel volt borítva, mig előttem keletre a hegyek 
és erdőségek mindinkább sötétedtek s homályosodni kezdtek.

Lelapulva várakoztam a gödörben, a csendesség valóban siri 
volt, csak imitt-amott egy-egy bagoly vagy lappancs kezdett visítani a 
rengeteg fölött, a jaguár még mindig késett.

Minden másodpercz egy-egy örökéletnek tetszett, szivem dobo
gását tán messze meg lehetett volna hallani, már-már türelmemet vesz
tettem.

Epen északfelé kémleltem az erdőszegélyt, a mint néhány száz 
lépésnyi távolságban tőlem végre csakugyan kiszökött a sűrűből a 
jaguár, s sebes ugrásokban felém közeledett. Fele utón megállt, föl
emelte fejét, köröskörül tekintett s hosszan szagiáit, hogy minden szu- 
szogását hallhattam ; azután megindult, folyvást hangosan kurrogva. 
Utóbb megint megállt, tán nem több mint 25 lépésnyire hozzám és is
mét kurrogott. Ekkor kurrogása viszonoztatok egy közeli hegyoldal
ról, néhányszor és sebesen egymásután; mire mint látszott megelégedés
sel pár szökésben a teknőcznél termett.

Csak ekkor láttam át helyzetemet egészen, a mire nem is gon
doltam ; megtörténhetik ugyanis, hogy a másik jaguár is megjelenik s 
mit tettem volna egyetlen egy lövéssel ? Az igaz, hogy egy biztos 6  

lövésit Colt revolver is volt vélem, készen felsárkányozva, de ezt csak 
sürgető veszély esetében használhattam, azon esetre, ha az állat meg
sebesítve rám rontandott.

A jaguár éhes lehetett, mert se társát be nem várta, se a közeli 
helyiséget ki nem kémlelte, de szabdalni kezdte a teknőezöt tüstént? 
a mint megérkezett.

Ismét közelebbről kurrogás hallatszott, a jaguár félbenszakitotta 
foglalkozását, fülét felhegyezte, s szaglálódva nézett a hely felé, hon- 
nét a kurrogás hallatszott. Másik pillanatban megfordult, s erősen szag 
Iáivá mereven függesztette villogó zöld szemeit felém.

Ha lehetett volna, ekkor szívesen átengedem a rancheronak a
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lövést, sőt ráadásul a neki adott összeget is. A pillanat válságos volt, 
minden pcrczben megérkezhetett a másik macska, vagy fölfödözhette 
jelenlétemet a lakmározó, s ki tudja — hogy végződött volna a kaland.

Épen a mint gondolomra el akartam sütni a fegyvert, újból szab
dalni kezdte a teknőczöt, s hogy kényelmesbben hozzá férhessen, 
macska módra neki feküdt. Ekkor oldallal volt felém, egész hosszában, 
karomat kinyújtottam, hogy üngörn redője se legyen akadály, irányoz
tam, ujjom a billentyűt érinté, ezt nyomban egy éles csattanás követte, 
s valami a gödörbe mellém zuhant, de a füst és szemembe szórt fö
vénytől nem láthattam semmit.

Az izgatottságot, melybe azon pillanat hozott, leírni vagy elbe
szélni nem lehet, ilyet érezni kell mindenkinek hason körülmények 
közt, hogy kellőleg felfoghassa. A jaguárt első lapoczkájába találtam, s 
a két latos hegyes golyó egész mellét átfúrta, s a túlsó — jobb oldali 
— vállcsontban lapult meg. A lövés természetesen halálos volt, deany 
nyi ereje mégis volt az állatnak, hogy egy végső ugrásban hozzám 
szökjék a veszély helyére , hol azonban erőtlen és élettelen tömegként 
omlott öszve, piros vérével bőven festve a fövényt.

Néhány pillanat múlva Don Alfonso is ott termett a Ranchero- 
val, s mindketten szerencsét kívántak a valóban királyi vad láttára; 
mely csakugyan gyönyörű him példány volt, s a lehető legszebb szőr
ben jelenleg. Nehézsége becslésünk után mintegy 200 fontot nyom
hatott , s hossza fark tövig 5 láb 5 hüvelyk, farka pedig 2 láb 3 hü
velyk volt.

A Ranchero lakása közel volt, de azért nem kis vesződségbe ke
rült a jaguárt oda szállítani. Próbáltuk a lovakra feltenni, de közel sem 
lehetett hozzájuk jutni, ezek úgy féltek. így nem maradt más hátra, 
mint Don Alfonsot revolveremmel ott hagyni, hogy őrizze a hullát, s 
mi a Rancheroval lakásához lovagoltunk, honnét ő két markos indust 
küldött ki egy saraglya formával, kik aztán haza hozták szerencsésen 
a jaguárt.

A Ranchero birtokában mi sem volt, a mit gyertyának vagy akár 
mécsnek lehetne nevezni, s igy nádfáklya világánál kellett az állat
bőrt lefejteni, hogy megmentsem. Hárman egész reggelig folyvást dol
goztunk rajta, végre készen volt. *)

*) Külföldön netán" vadászandó hazánkfiait figyelmeztetem , hogy nagy em
lős állatok bőreit igen könnyen meg lehet menteni tropikus eg alatt is , ha a lefejtett 
bőrt kivül belől jól beáztatják , vagy bedörzsölik egy keverékkel, melynek V3 részé 
salétrom és % része timsó. A bőrt aztán mint kendőt öszve lehet gyöngyölgetni, ha
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Kilátás volt, hogy a nőstény jaguárt is 3 kölykével együtt kézre 
keríthetem, s a Ranchero biztosított, hogy párduczokat és hiuzokat, sőt 
tapirokat is lőhetek; azonban az idő igen előre haladott, s nyug
talanított a lehetőség, hogy tán könnyelmű időzésem még elzárhatja 
előlem a tengerem visszatérhetést; s a vesződséges és veszélyes öszvér- 
utón nehéz lett volna Manzanilloba utaznom, több mint 300 mfld kerülés
sel az ország belsején keresztül .Azért búcsút véve a Rancherotól, reg
geli után Alfonsoval elindultunk, s késő éjszaka érkeztünk a helyhez, 
hol a canoe reánk várakozott. Ezen hely mintegy 1j q, angol mértföldre 
volt a folyó torkolata fölött, s noha az eső permetezett, s sötét fellegek 
boriták az eget, s e szerént a torkolat zajlásáni átkelés az öbölbe nem 
járt minden veszély nélkül, a szükséges készülődések megtétele után 
vízre száltunk, s épen hajnal hasadtakor szerencsésen átkeltünk a tor- 
kolatzajláson, s az öbölbe siklott canoénk.

Az öböl tükörsima volt, de nehéz fellegek lógtak fölötte minden 
irányban, s a száraz föld és szigetek gőzzel voltak mindenütt burkolva, 
melyet eső után a száraz föld kipárologtatott. A lég oly rekkent volt, 
hogy csaknem fulladoztunk, s a szigeteken is csak kevés madarat le
hetett szemlélni, s ezen kevés is szárny alá dugdosott fővel üldögélt 
komoran a kőszálakon, vagy a szálas fatörzsökök ágain. Egy szóval: 
az öböl egész minősége oly gyökeres változáson ment keresztül az eső 
óta, miként az ember úgyis lehangolt kedélyét mogorvává változtatta, 
sirias csendeségével; melyet csak a távoli óceán morgása szakított meg 
némileg. Egyszóval minden arra mutatott, hogy a félelmes esős év
szak megkezdődött, s igy önkéntelen is ránk ragadt a környezet bús
komoly hangulata. Az indusok többé nem élénkíték csevegéseikkel s 
dalaikkal a magányt, némán eveztek odébb és odébb ; s reám minden 
oly nyomasztólag hatott, mintha valamely elrettentő esemény elöér- 
zete szállott volna meg; s hozzámég tudni sem lehetett, ha váljon nem 
áll e küszöbön egy borzasztó T e m porai,  mely canoenkat áldoza
tul viendi ?

Ily komor és aggályos gondolatok közt ültem a canoe lenekén, 
folyton szemrehányással halmozva el magamat, hogy ily könnyelműen 
— egy töredékeny canoeban indultam ki ezen távoli útra Manzanilla- 
ból; s folyton aggályos tekintettel kémleltem az óceán láthatárát.

Tovább-tovább haladtunk sebesen, oly sebesen mint csak életükért

épen utazunk ; de legfeljebb 3 nap alatt meg kell szántani; tropikus ég alatt egérkö
vei készitett bor mit sem ér, ruganyosságát és hajlékonyságát elveszti. Azért egérkö
vet soha sem kell használni.
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evezhettek az indusok, pedig eszembe sem jutott őket sürgetni vagy 
biztatni. En folyvást az óceán látvonalát kémleltem, s egyszerre csak 
úgy tetszett, mintha a távoli komor fellegek közt egy kis fehér pontot 
fedeztem volna fel. Mint a vízbe fülónál a szalmaszál is reményt nyújt 
menekülésre, nálam is rögtön feltámadt egy halvány reménysugár, 
magamat hitegetve, hogy a fehér pont bizonyosan vitorla. Szemeimet 
jól megdörzsöltem, kalapomat jobban fejembe nyomtam, s mereven 
néztem ismét a fehér pont felé, s bármi csudálatosnak tetszett is, 
csakugyan egy vitorlát véltem felismerni a láthatár fellegei közt. Elő
ször azt is gondoltam, hogy csak képzelődés az egész, melyet a re
ménység és vágy ily eshetőség iránt, teremtett; de szemeimet uj olag 
megdörzsöltem, s erőltettem minden láttehetségemet a pont felé ; végre 
hinni kezdtem a valót, s mikor az indusokat figyelmeztetve kémkedé
sem tárgyára, azt ők is „una vela“ vagy is egy vitorlának jelentették 
ki: kétségem többé nem lehetett. A vitorla az öbölbe tartott kedvező 
szél alatt.

Hanyatló kedélyem tüstént felemelkedett, mint a börze emberé 
a veszettnek hitt papiros jobbulásán ; s ekkor már Ígéretekkel sürget
tem az indusokat, hogy evezzenek, a hogy csak képesek; szemeim 
folyvást a vitorlát kémlelték, mely noha sebesen haladott az öbölfelé, 
előttem mégis oly lassúnak tetszett mozdulata, mintha néha önkényte
len is segíteni kívántam volna neki, hogy jöhessen gyorsabban.

Camisto felé közelebb érkezve, a vitorla már jól kivehető lön, a 
mint épen befordult az öbölbe; azonban a nedves levegő különössége 
miatt előbb sokkal nagyobb hajót gyanittatott a távolból, mint a minő 
valóban volt — a közelből szemlélve. Tán soha sem kisért hajót na
gyobb figyelemmel senki, mint épen én jelenleg ezen salupot, mely 
már Camisto félé közelgett; most azon töprenkedve, váljon honnét jő, 
s hová megy, s ha elvisz-e kapitánya Manzanilloba ? s váljon ki le
het ö ?

Végre d. u. 4  órakor partra szálltunk, s ismét Camisto barátságos 
sátrai közt voltunk, hol öreg háziuramat épen betegen és ideglázban 
találtam; s értésére adtam, hogy egy salup érkezett, s én rajta, hacsak 
lehet, távozni fogok. Csudálkoztam, hogy nem vette még észre a salu
pot, mely most már igen közel jött; azonban neki egészen más foglal
kozása volt jelenleg.

Egy súlyos fütykössel ugyanis, s elfeledve, hogy a láz folyton 
rázza, épen csatába ereszkedett a milliárd és billiárd földi rákkal, me
lyek az eső óta lassanként s mindég számosabban megjelentek, előbuva 
lyukaikból. Eddigelé azonban a rákok voltak a győztesek, mert mén
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nél többet agyon vert az öreg, annál többen törtek be a kunyhóba, 
mindent átlyuggatva s felfalva, a mi csak közelükbe esett. A merre a 
szem látott, az egész föld rákkal volt borítva, mint őszszel erdőben a föld 
falevelekkel. Merre csak néztünk, az egész föld színe mozgásban volt, s a 
zaj melyet mászásuk előidézett, eszembe juttatta, a mint néha a sza- 
kácsné cseréptál szélén köszörüli a kést, s hátam tüstént borsódzott. 
—- Mind a mellett a látvány inkább mulattató jellegű volt, mint bosz- 
szantó. Öreg barátom végre kedvetlenül és kimerülve felhagyott a 
viadallal, mert átlátta, hogy minden egyes agyoncsépelt rák helyett leg
alább száz jelenik meg.

Ott hagyott és szabadon lógó ruháinkat, pokróczainkat stb. 
keresztül kasul úgy kilyuggatták az éhes teremtések, hogy inkább 
rostává lettek hasonlók, mint ruhadarabokhoz; s néhány kisebb em
lőst és madarat, melyeket száradni kiraktam volt, szintén megsemmisí
tettek. Szerencsére minden ily megsemmisült példányból mentettem 
meg ládámban, s a veszteség nem lett kipótolhatlan. *)

Szerencsére a vitorla váratlan megjelenése lehetőve tette, hogy 
ezen pestistől végre megmeneküljek, s elhatároztam, hogy bármi áron 
menekülni fogok is, sőt arra is kész voltam, hogy a salup kapitányát 
kényszeríteni fogom, ha kell, engemet Manzanilloig szállítani.

Napnyugtakor a salup közel Camistohoz érkezett, s horgonyt 
vetett; nem sokára úgy győződtem meg, hogy az egy nyílt salup, né
hány mejicoi köztársasági katonával födözetén, s a Manzanilloi vám- 
ház küldte ki, hogy csempészek után recognoscirozzon a vidéken. A 
salup már 1 0  nap óta tengeren volt, többnyire szélcsendben, s csak
nem minden élelme elfogyott, egy kis thea és bab kivételével. A salup 
az anarchia és rendetlenség, és kiállott nyomorúság kézzel fogható, és 
szemmel látható symboluma volt — minden tekintetben, s szomorú 
fogalmat adott egy nagy ország hadihajójáról. Hogy az egészszel min
den öszhangzásban legyen, még lobogója is valódi curiositás volt; a régi 
jó idők emléke volt ez, a köztársasági zászló, de rongyos helyei kifol- 
toztattak szövetdarabokkal, melyek színe nem illett a vörös zöld fehér 
lobogóba, s egy helyütt egy-két szövetszegély is látható volt benne, 
az angol gyár czimerével és czimével nagy fehér hetükben.

A salup tisztje és legénysége mindamellett igen udvarias volt, s

*) Legyen megjegyezve, hogy ezen rákok megjelenése az esős évszak kezde
tén rendes és közönséges a csendes tenger nyugoti partjain, Mazatlan és Acapulco közt, 
s a lakosok előtt egyik legfélelmesebb istenostor, mert nélia bútorokat, csizmákat, 
nyergeket elpusztítanak, s oly sokaságban jelennek meg, hogy minden védelem 
ellenökbe absolut lehetetlenség.
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nemcsak a legnagyobb készséggel felvett hajójára a kapitány embe
reimmel együtt, de sőt az egyetlen — hajóján létező — kényelmes és 
száraz helyet is tüstént átadta rendelkezésemre. A hely azonban me
nyire lehetett száraz és kényelmes, megítélheti mindenki ha megsúgom, 
hogy ezen hely egész fedélzete az ágyú kerekeiből állott, melyek közt 
az eső épen úgy reám folyhatott, mint bárhol másutt a salupon.

Az eső nem sokára ugyancsak mégis eredt, s korom sötét volt az 
éjszaka, a mint kiindultunk az öbölből, s salupunk hánykodó mozgása 
tanusitá, hogy mégegyszer a széles és feneketlen óceánra jutottunk.

Másnap szebb idő következett, erős szél, s harmadnap reggel 
már gyűjteményemet szárítottam Manzanilloi lakásom udvarán.

Xántus János.
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Á TENGER NÖV É NY V I L Á GA .

Ha nyáron át Helgoland szigetén tanulmányozás s gyűjtés czél- 
jából elbolyongtam a part hosszában, s le-lehajoltam valamely érde
kes tárgy után, gyakran megtörtént, hogy valamely tudvágyó fürdő
vendég ily kérdéssel fordult hozzám :

— On bizonyára mohát keres ?
Ily kérdés mélyen sérti a természettudós szivét, s pedig annál 

mélyebben, minél műveltebb a kérdező.
— Nem, nem mohát, hanem moszatot keresek, — feleltem.
— Moszatot, de hát mi az, moszat ?
Erre a kérdésre könnyű lett volna felelni, ha természettani elő

ismeretekkel birt volna a kérdező, de nehézzé vált, minthogy határo
zott morphologiai ismeretekre nem alapithatám. Fájdalom, de nyiltan 
be kell vallani, bármennyit hatnak is a természettudományok terjesz
tésére, mégsem terjedt el annyira a nép miveltebb részénél sem , hogy 
birnának a legegyszerűbb alapismeretekkel.

Ha meg akartam volna ily embernek magyarázni, miben külön
böznek a moszatok vagy tengeri növények a növényvilág többi részé
től, hosszan tartó felolvasást kellett volna tartanom a tenger nedves 
partján, mert nehezen értett volna meg a kérdező, ha igy feleltem 
volna:

— A moszatok a legalsó növénycsoportba tartoznak, me
lyeknél a nőszés eredménye csirmag (magkép, spóra), a m o h o k- 
nál ellenben a csirtok (sporangium, Sporenkapsel), a zuzmók-  
n á 1 pedig egy egész növény esi r gyümölcscsel  (Sporenfrucht) s 
végre a csirás-növénveknél csira (embryo, Reimling), mely hosszabb 
nyugalom után növénynyé fejük.

A következő sorokban a mondottakat nemcsak megvilágítani, s 
érthetőbbé tenni akarom, hanem le akarom festeni azon szép növény- 
csoportnak élő képét.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



112

Először tájékozni kell magunkat átalában a növény fölött. A nö
vényvilágot csak azóta ismerjük, mióta Schleiden felfedezte a növény
nek elemi alkatrészét, a sejtet. Jóllehet tudva volt, hogy a növények 
sejtszerü hólyagcsákból állanak, de ezen hólyagcsák kiható nagy fon
tosságát a tudományra, s az egész növényvilágra, nem álmodta senki 
Schleiden kimutatta a növénytanban, mint Schwann vele egy időben 
az állattanban, hogy a sejt egyes egyedül eleme a növényor
szágnak.

Valamint a testek anyagilag, úgy alakilag is egyszerű elemek
ből vannak összetéve, azaz vannak bizonyos idomú kis részek, me
lyekből alakulnak a bonyolultabb idomok. A növényeknél e részek 
eredetileg gömbölyű hólyagcsák, folyékony bennékkel, de nyújtható s 
áthatható sejtfallal, ennek folytán alakúkat növés által megváltoztat
hatják , s folyékony bennékiikbe uj légnemű vagy folyékony anyago
kat szíhatnak, s magukból a higoszlás (diffusion) törvényei szerint 
anyagokat ki is választhatnak. A növényben ezen alkatrészek a sej
tek, három viszonyban találhatók.

1) Vannak növények, melyek egy sejtből állanak, egész létök, 
keletkezésűk, fejlődésük, szaporodásuk , s végre elhalásuk ezen egy 
sejtben pontosul össze.

1) Minden bármely szövevényes alkatú növény vagy növényrész 
vagy egy sejtből, vagy több sejtből van összetéve, vagy végre sejtek 
terménye. Minden növényrésznek alkata, ha vékony lemezzé metszve 
górcső alatt szemléljük — sejtszerü.

3) Minden növény eredetileg egyetlen egy sejtből származik.
Ezen sejtek, melyek a növény szaporodására szolgálnak, a nö

vények bizonyos helyein már létező sejtekben és sejtek által fejlesz- 
tetnek. Nevük : csirmagvak (spóráé) s nagyobbrészt nőszésnek köszö 
nik létüket. — A növény bizonyos sejtéiben képződik egy test, me
lyet maghelynek (Befruchtungskugel) nevezünk. Ez nyákos sajátságu, 
s képezi a növény női-szervét. A növény más részeiben , sokszor más 
egyedeiben képződik a him csirmag. A növények legalsóbb csoportjai
nál ezek mozgékonyak, mint az állatok ondóborcsái, s nevok bolyg- 
csirmag (Zoosporae. Schwärmsporen). Ezek bizonyos időben behatol 
nak a kinyílt női szervbe, s megtermékenyitik a maghelyet. A termé
kenyítés eredménye négy, lényegesen különböző fej lésfokot mutat.

1) A maghely megtermékenyített bennékéből c sir mag fejlő
dik, mely vagy maga mint egyes sejt csirképes, vagy csirképes sejte
ket (spóráé) fejleszt s szabadon ereszt. E csoportba tartoznak a mo 
szátok, gombák s zi.zmók (Algae, fungi, lichenes).
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2) Az eredmény gyű szü vagy tok; mely számos sejtből áll, 
szövevényes alkatú, s csirképes sejteket (spóráé) zár magában. így 
van a moháknál (musci.)

3) Az eredmény teljesen kifejlett növény, törzszsel s levélszervek
kel, melyeken a csirtokok ülnek.

4) Az eredmény csira (embryo), azaz magasb fejlödésü növény 
teljes alapja, mely hogy tökéletesen kiképződjék, hosszabb ideig ösz- 
szeköttetésben marad az anyanövénynyel, s kicsirázásáig pihenésre 
van szüksége.

Látszik már ezen áttekintésből is, hogy a moszatok nagyban kü
lönböznek a mohoktól, de azért még feltűnőbb különbségeket fogunk 
megismerni.

A moszatok kevés kivétellel vizi növények, s leginkább tengeri 
növények, egypár, leginkább zöld, egysejtű vagy fonalképü alakjai 
édes vizekben, mások, nagyon kis rész, a nedves levegőben a föld szi- 
nén, nyirkos, nedves sziklafalakon , fákon stb. élnek. Különböznek 
már hát a moszatok a legközelebb álló növénycsaládoktól tenyészési 
helyükre nézve is, — mert a gombák, az egy élesztő gombát  
(Saccharomyces Mn.) *) kivéve, kizárólag a levegőben élnek szerves 
anyagokon, milyenek : a fa, levelek stb , a melyekből táplálkoznak, a 
zuzmók pedig valamely esetleges talajon, melyből vagy nagyon keve
set vagy épen semmit se táplálkoznak. Mohok a tengerben sohasem 
fordulnak elő, az édes vizekben egynéhány, milyen a hypnum flui
tans Dili,  a hullámzatos fontinalis antipyretica L., mely 
gyüszüit (tok) is a vizben képzi ki s még pár más. Nem fogja tehát 
senki rósz néven venni, valahányszor csak elszörnyüködöm akkor, ha 
valaki a tengerparton mohok után kérdezősködik, melyek már csak 
külső alakjuknál fogva is annyira különböznek a moszatoktól.

A moszatok, gombák s zuzmók nem birnak a magasb rendű nö
vények semmi szerveivel; nincsenek ellátva sem levél, sem törzszsel, 
mig már a mohok dús levélzetü törzszsel diszlenek.'

S e különbség nem pusztán csak az alakzatban rejlik, mert hát 
külső alakra nézve nagyban hasonlítanak a moszatok a felsőbb rendű 
növényekhez, hanem egészen különböző növési törvényen alapszik.

A növények sejtjei vagy osztódás, vagy bennékükben létrejövő 
szabad sejtek által szaporodnak. Ha az anyasejt csakhamar elpusztul 
a fióksejtek kifejlése után, akkor ezek szabadokká lesznek, s megkez

dj Újabb időben K ü t z i n g Cryptococcus fermentum név alatt a moszatok 
közé sorozza.

V A D Á S Z O K  É V K Ö N Y V E . 8
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dik önálló életüket. Ez a legközönségesebb eset az egysejtű növé
nyeknél. Ha azonban az anyaséjt hosszabb ideig marad életképes, ak
kor magába zárván a fióksejteket, kitágul, hogy helyök legyen, inig 
belsejökben újra tovább nem folytatódik a fióksejtek képződése. így 
alakul lassankint egész szövet,  azaz egymással szorosan összekötött 
sejtek complexuma. Ha az egyes sejtet egyednek tekintjük, akkor egy 
sejt-szövetből álló növényt második rendű növénynek tekinthetni. — 
Azonban most minden kifejlett sejt uj képződésnek és növekedésnek 
szolgálhat alapjául, vagy pedig a növekedés csakhamar bizonyos pont
jaira korlátolódik a szövetnek, mig a többi sejtek belsejében to
vább képződnek. Ezek leginkább a növény tápszereinek áthasonli- 
tására szolgálnak, mig amazok a növekedésre vagyis a sejtszapo
rodásra.

Maga a növekedés is két lényegesen különböző irányban tart. 
Legegyszerűbb eset, midőn a növény egy irányban nő, midőn isahosz- 
szant elnyúló sejtcsoportnak csakis végén támadnak uj sejtek, s a ré
giek megszűnnek tovább fejlődni. Ilyen növényeknek tengelyük azaz 
törzsük van. Ha ezen tengely mindkét végén növekedik , akkor a vi
lágosságtól elfordult rész gyökér (radix), a felső rész pedig törzs 
(Stamm) nevet visel. A törzsön legtöbb növénynél még oldalszer
vek is nőnek, melyek neve 1 e v él vagy környi szerv. Ezeknél a 
csúcs csak rövid ideig nő, később az alatta fejlődő szövetek által 
csak tovatolatik. A levél tehát más növés-törvény alatt áll, mint a 
tengely, az az törzs.

Levélből s törzsből vannak a felsőbb rendű növények többi szer
vei összetéve. A kehely (calyx), a párta (corolla), a por ódák 
(stamina) s a terme (pistillum) levélszervekből alakulnak. Magának 
a terme lényeges részének, a petefészeknek (germen) alakításá
ban néha a tengely is részt vesz, a petefészek, úgy látszik, legtöbbször 
a tengelyből képződik.

A moszatok nem bírnak ily szervekkel, mert általában nincse
nek leveleik. Nincsen levelük, mégis azon gazdag változatosság alak
jaikban ! Ki nem csodálta meg a tengeri növények ezerszinü pompá
ját, díszes alakjaikat, ha meleg csendes tavaszi napon csónakázván, le - 
nézett a tenger tiszta hullámai közé. Milyen idegen, egészen mástorma 
világ terül el ott alant. A tenger zöldé-;, de felette átlátszó vizén át 
megenyhült világosság tündérképeket hoz elénk. Földünknek nincs 
oly tárgya, melylyel a tengerfenék tenyészetét összehasonlítsuk. A le- 
véltelen s edénytelen növények mind a három kis családja tulajdonkép 
egy saját, korlátolt világot mutat föl. — Az egyforma s mégis oly váltó-
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zatos alakú k a 1 a p g o ni b á k a t (Hutpilze, pileati) *) mivel lehetne 
a növényvilágban összehasonlítani. — Mivel lehetne összehasonlítani a 
1 o ni b z u z m ó k (Strauchflechten) díszes alakjait, melyek sok ideig 
függnek aszva s mintegy elhalva a fákon, s esőzés után uj életet kez
denek. Azonban sokkal heterogenebb, idegenebb s különösebbek a 
tenger tarka erdői s mezői s mégis sokkal szebbek s vonzóbbak ! Itt 
az alakok sokkal változatosabbak, s a növények nincsenek azon egy
hangú, egyforma alak szerint alkotva. A feneketlen mélységből hosszú 
törzs nyúl felfelé, koronáját egyszerű vagy pálmaszerülegosztott levél- 
idomú test képezi, alatta a kisebb-nagyobb, változatos elágazásokkal 
biró, s a legkülönbözőbb levél alakú kiterjedésekkel s nyúlványokkal 
ellátott cserjék csoportja terjed, mintegy sarjerdőt képezve a tengeralatti 
erdőben ; — sok moszatot léghólyagok emelnek a felszínig, a hol víz
szintesen elnyúlnak; — végre ezek közt sűrűn lepi el a feneket apró? 
díszes, sűrű növényzet, melyet az erdő talaja növényzetéhez hasonlít
hatnánk, de melyhez sűrűségre, díszre, alakja változatosságára a leg- 
pompásb rét gyepe sem hasonlítható.

Vegyük pontosabb vizsgálat alá a tenger mindezen sajátságos 
szép alkatú növényeit, melyek annyi örömöt szereznek a kutatónak. 
Régi osztályozás szerint a moszatokat három csoportba szokás ren
dezni a következő nevek alatt: chlorospermeae,  rhodosper  
meae és melanospermeae,  azaz zöld magvuak,  vörös 
magvuak és fekete magvuak. De minthogy idők folytán 
a moszatok magvairól azaz magképeiről egészen más fogalmat nyer
tünk, mint midőn ez osztályozást felálliták, helyesb lesz eljárásunk, ha 
e három csoport neveit, mely csoportok megállhatnak, c h 1 o r o p h y- 
c e a e, rhodophyeeae,  m e 1 a n o p h y c e a e, azaz zöld, v ö r ö s 
fekete mo szátokká változtatjuk, első csoportba a zöld feste 
nyü, másodikba a vörös s harmadikba a sötét színűeket sorozván. 
Igaz, hogy a szin maga gyarló ismérv. Azért nem is kell hinni, hogy 
szin szerint valamennyi moszatot osztályozni lehessen , mert sok mo- 
szatnak évszakok szerint is egészen más szine van. így például a 
c eramiu m r u b r u m, s d i a p h a n u m, a díszes rhodomel a 
vagy 1 o p h u r a több fajai, a sokosztatu i r 1 a n d i m o h (chondrus 
crispus) **) és sok más faj márczius, aprilisben sárgák s később lesz
nek a legszebb carmin vörös szin után lassankint sötét bíborvöröseî  
sőt, mondhatom, hosszú tapasztalásom után, melyet a moszatok figye

*) Ide tartoznak a tinóru, fagomba, galócza, gerben.
**) Spaeroeoccus crispus Ag.

8*
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léséből meriték, hogy a körülmények szerint minden moszat, már akár 
egyes sejtjeiben, akár egész szövetében egymás után minden szinve- 
gyületet mutathat. Még avizfonál féléknél  is (confervaceae) 
nem ritkán leltem zöld sejtbennék helyett bíborvöröst, hasonlót figyel
tem meg nem rég a cladophorarupestris-en. — De azért bár
mily határozatlan s ingatag használt elnevezésünk, a beosztás mégis 
alapos, arról minden elfogulatlan vizsgáló meggyőződhetik egy pillan
tással. Hanem hibás eljárás az első csoportot moszat (algae) névvel a 
többitől elválasztani akarni, mert e névvel már maguk az ókor latin 
költői valamennyi tengeri növényt összefoglaltak (kevés kivétellel, 
milyen a hinárfélék közétartozó zoster a marina —- See
gras valamennyi tengeri növény csakugyan a moszatok közé tarto
zik) a melyek előttük ismeretesek voltak, s ugyané nevet használja 
minden nép, különösen a svéd és angol, mely legelőször foglalkozott 
behatóbban e növényekkel, az egész csoportra, csak a különczködő né
metek , s azok közt is olyanok, kik távol laknak a tengerpartoktól, 
csak azok tévednek e név alkalmazásában. A ki csak egyszer tartóz
kodott éltében az éjszaknémet tengerparton, tudni fogja, hogy a nép 
ugyanazon fogalmat jelelt használt szavával toboz (tange), melyet a 
növénytudós ért moszat (algae) név alatt, hogy e szavakkal sohase 
jelölhetők különböző tárgyak. Úgyis elég zavar van az elnevezésben, 
óvakodjunk növelésétől.

A moszatok nemcsak a tengerben élnek , de az édes vizekben is 
találhatók, de leginkább csak a zöld moszatok (chlorophyceae), 
mig a vörös és fekete csak nagy ritkán fordulnak bennök elő. A 
moszatok elosztódása, úgy látszik, főkép a vizek tartalmától s hőfoká
tól függ. így például északon a chlorophyceae-k, a forró földöv alatt a 
melanophyceae-k s a mérsékelt égöv alatt a rodophyceae-k vannak 
tulnyomólag elterjedve. Egyébiránt még oly kevéssé s oly töredékesen 
ismerjük a tenger alatti virányt, hogy ily általános nézeteket nem is 
igen koczkáztathatunk.

A moszatok legdiszesb s legbámulatosb alkatú növényei a d i a- 
tomafélék (diatomeae), melyek fölött oly sokáig vitáztak az állat- 
s növénytudósok, vájjon állatok vagy növények-e? Ezen finom alkotu 
növények ugyanis két tulajdonnal bírnak, melyekkel az állatok.

1) Nagyon sokféle ágazatu, igen díszes kovavázuk van, melyet 
sem az izzó tűz, sem a rothadás meg nem emészt, hanem fennmarad
nak az elégés után. Ha ily növényeket Schulze módja szerint sósavas 
hamanyéleggel (chlorsaures Kali), salétromsavban (Salpetersäure) fő
zünk, ezen kovavázakból a legszebb készítményekre teszünk szert.
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2) A diatomafélék második felötlő s elütő sajátsága, hogy helyü
ket általunk még ki nem puhatolt mozgás-szervek által változtathat
ják. Ezen önkénytes mozgás volt legfőbb oka, miért sorozta Ehren
berg, a legalsóbb szerves csoportok tudományos rendezője s megelő
zői a diatomaféléket vagy bacillária-kat az ázalagok vagyis a valóban már 
állatcsoport sorai közé. Mostanában átalában a moszatok közé soroz
zák, de meg kell vallanunk, hogy fejlődés-történetükből vajmi keveset, 
tudunk, s inig azt alaposan ki nem kutattuk, nem szabad önhitten Ítél
nünk a diatomafélék végleges természettani helye felett A diatomafé
lék vagy egyedül, vagy csoportosan élnek, mint az alsóbb rendű mo
szatok legtöbbje. S itt vagy egymáshoz tapadnak végrészükkel, a leg 
kifejlettebb főrészszel, fonalat képezve; — vagy pedig közös kocso
nyás burokba záródnak.

Ezekhez legközelebb álló csoport még mindig igen egyszerit al
katú. Az egyedek vagy csak egyes sejtek, melyek egészen egyedül él
nek, vagy kisebb-nagyobb csoportba , családba egyesülvék , összetar
tatván nyákos test által, mely valószínűleg elhalt sejtek rothadásának 
eredménye. Ezen egyszerű testek osztódás által szaporodnak, mely 
vagy csak egy irányban jő létre, mely esetben a fiók sejtek gyöngysor
ként rövid ideig összekötve maradnak, vagy pedig lapok szerint törté
nik az osztódás, vagy végre, a mi leggyakoribb, mind a három irány
ban. Sokszor a fióksejtek két három új generatiót hoztak már létre, s 
az anyasejt fala még is fönáll, ilyen esetben oly rendszer támad, mi
lyen az egymásba helyzett papirskatulyáké, igy p. o. az egysejtű 
Gloeo capsa Nae geli,  a fonalképü U 1 o t h r i x K ü t z., az első 
több faja mint vékony takaró vonja be a földet, sziklát , az utóbbi a 
gyors patakok fenekét *). — Ezen alsóbb rendű növények közé tartoz
nak az oscillariák,  melyek mint csavaralaku fonalak, hüvelyalaku 
csőben ülvén, csavarszerü alakjuk folytán élénk mozgásra is képesek. 
Talán valami különös finom, s ezért még fel nem fedezhetett mozgás
szervekkel bírnak ezen bámulatos szervezetek, mint minőkkel bírnak 
a bolygcsir magok (zoosporák), melyek föladata növényi ondó
ként a moszatok termékenyítése, de melyek maguk is szaporodnak. 
Oscil lariát sokat talál az ember azon iszapban, mely a tengerpart 
szikláit apály idejében bevonja **).

Azon moszatoknál, melyek a most tárgyaltaknál egy fokkal fel-

*) Ezen csoport, a n y á l k a f é l é k  csoportjába, tartozik azon g ö mb  in o' 
s z a t is, mely az alpok s sarktájak hóhatáraiban a havat vörösre festi.

**) Az ásványfürdÖk nyálkáját (Badeschleim) is ezek faja képezi,
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jebb állanak, már a szövetképzés első nyomaira akadunk. Növekedé
sük kereszt-osztódás (Quertbeilung) által történvén, egyik sejt a má
sikhoz tapad, s összetartatnak vagy maga az anyasejt fala által, vagy 
pedig egy hártya (cuticula) által, mely nagyobbrészt a szétesett 
anyasejt anyagából képződik. Ekként az ily moszatok, hova a fonal- 
fél ék *) (confervoideae) tartoznak, egy hosszú fonalat képeznek. 
Olykor a fonalak szabadon úsznak széjjel, de leginkább valamely test
hez erösitvék a rag szerv (Haftorgan) által, mely a gyökért pótolja. 
Ily esetben a ragszerv a legalantabb álló sejt, mely hozzásimul a leg
közelebb eső tárg) hoz, azon szétlapul, s lapja alatt létre jött légritku
lás segélyével odatapad, ép úgy, a mint a szivószervekkel ellátott ál
latok odatapadnak.

Különös módon szaporodnak az ide tartozó növények, melyet va 
lósziniileg nöszésnek kell tekintenünk. Ugyanis két vagy több fonál 
szorosan egymáshoz simul, s egyes sejtjeik oldalnyujtványokat eresz- 
tenek, s a különböző fonalak nyujtványai néhol összetalálkoznak, ösz- 
szekötődnek, sejtjük bennéke összefoly, s belőle nagy nyugvó c s i r- 
mag fejlődik, ép olyan, mint milyent a nőszés eredményeként előmu
tattunk. Néha az is megtörténik, hogy e nőszés nem két egyed, de egy 
egyed különböző sejtjeinek nyujtványai között történik meg.

Az alsórendü moszatok termékenyülését, s különösen a fonal- 
alakú testtel birókét, Pringsheim ismertető meg velünk körülmé
nyesen, mig Tulasne sa legújabb időben De B a r y e tárgyat a 
gombáknál világiták meg.

Fussuk át röviden mindezen érdekes folyamatokat, a mint össze
vonva lehet,Pringsheim tapasztalatai szerint, melyeket a Vaucheria 
moszatnemen szerzett; melynek fajai, mint sokágú egysejtű fonalak,ré
szint a nyirkos földön, részint az édes vizekben tenyésznek. Ily mo- 
szatfonalon szorosan egymás mellett a sejtfal két, kezdetben jelenték
telen kiöblösödése keletkezik. Ezek egyike, melyből később a férfi 
szerv lesz, gyorsabban fejlődik, mint a másik, mely a női szervet vagy 
archegoniumot (Fruchtanfang) képezi. Azon első oblö- 
södésből, vagyis porto k-m á s b ó 1 (antheridium), csakhamar szar v- 
alaku szütyő (Schlauch) képződik, melynek hegye görbült, s gyak 
ran több csigatekeredéssel bir. — Ezalatt bő szütyővé fejlődött a női 
szömölcs is y s oldalán a szarvnyujtvány felé az úgynevezett c s ó r-

*) Ide tartozik azon moszat is (rhytiphlaea tinctoria Ag.), melyet a rómaiak 
arczfestékül használtak.
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nyujtványt ereszti, mely nagy hasonlatossággal bir a felsőbb 
rendű növények fél-ellenlábas petéjéhez (gemmula hemiana- 
tropa). Még most az anyasejttel közvetlen összefüggnek a him és női 
szemölcs, bennékük ugyanegy, t. i. nagy mennyisége hosszas chloro- 
phyltesteknek, melynek szinenye a protoplasmára rakódott.

Ezek ki' ebb-nagyobb mennyiségű olajcseppek mellett sűrű fal- 
boritékot képeznek s magától a sajátlagos sejtfaltól csak a plasma 
hártyarétege (Haiitschicht) által választvák el.

Először is a női szemölcs alapján finom rekesz képződik , mely 
azt az anyasejttöl elválasztja, s azalatt a plasma hártyarétege a szarv- 
nyujtvány felé fordult csúcsra gyűl, mint szintelen, finom, szemcsés tö
meg. Ezen összehalmozódás a rekesz képződte után annyira hatalmas 
lesz, hogy az egész bennék chlorophyl-szemcséit s olajcseppjeit az alap 
felé szorítja. Ugyanezen idő alatt a szarvnyujtvány csúcsán is nagy 
változás jön létre, melynek kezdetét a chlorophyl szintelenülése vagy 
felolvadása jelezi. — Pringsheim azt hiszi, hogy a szarvnyujtványt ki
töltő szintelen anyag nem a plasmaból, hanem a szemcsés bennék át- 
hasonlásából származik. Ezután a csúcsán finom szemcsés lesz az át
látszó tömeg, s a szarvnyujtvány többi részétől elválasztatik rekesz ál
tal, mely abból áll, hogy az eredeti sejtbennék helyébe ezen átlátszó 
nyákos rakódik le.

Miután elkészült a rekesz, az említett finom szemcsék gyenge 
szálcsákká válnak, melyek már most is csekély mozgással bírnak. 
Maga a nőszés következőleg történik : először is a női szerv csórnyujt- 
ványa a szarvnyujtvány felé fordult oldalán belső feszülésnek engedve, 
felpattan, s a repedésen nyák csepp tóiul ki, mely csakhamar szétfoly. 
— Csakhamar megnyílik a szarvnyujtvány s bennékét, melyek mozgó 
szálszerii testek, kibocsátja, s azok élénken forgolódnak. Ezen szem
csék vagyis bolygcsirok (Spermatozoiden) mindkét végükön jó hosz- 
szu szőrcsével ellátvák, mely a mozgást közvetíti, egyrészük odatólul 
a női szerv kinyílt vége felé, majd oda-odaütődnek s vissza visszapat
tannak , miglen a nyílás fallal el nem rekesztetik, Pringsheim egész 
bizonyossággal hiszi állíthatni, hogy az archegoniumban most képző
dött csirmagok egy behatolt bolygcsirból fejlődnek, bárha ez állítást 
nem képes annyira bebizonyítani, mint az oedogonium mosza- 
toknál.

Minthogy ezen viszonyok az oedogoniumnál sokkal bo
nyolultabbak , kimerítő ismertetésük sokkal hosszabbra nyújtaná e 
czikket, mint mennyire tervezém, azért előadásomban csak a leglénye- 
gesb tárgyakra fogok szorítkozni.
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Az oedogonium moszatok egyes, de soksejtű fonalak, me' 
lyek alsó vége valamely tárgyhoz tapad. A női szervek a fonal hosz- 
szában, mint nagyobb, gömbalakulag duzzadt sejtek mutatkoznak, a 
himszervek pedig egész különös módon. A női sejtek s a fonal közön 
séges sejtjei mellett, melyek rendesen szinte fejlesztenek egy bolyg- 
esirt, találhatók vagy ugyanazon fonalon, vagy más külön állón, felette 
rövid sejtek, a melyekből a bolygcsirok anyasejtjei képződnek ki. — 
Néha az anyasejtek közvetlenül belőlök fejlődnek, más esetben pedig, 
mint az oedogonium ciliatum nál, külön szerven támadnak, 
mely ama rövid sejtekből képződött. — Az oedogonium cilia
tum nál ugyanis ama kis sejtek felső végén, a legfelső női szerv, s az 
oedogonium-fonalat záró csucsszőr (Endborste) között alakulnak. 
A rövid sejtek bolygcsirokat (Microgonidien) bocsátnak ki, melyek 
egy ideig ide s tova rajlanak s végre a női szerv közelében a növényre 
telepednek, s kevés sejtü növényt, a himet hozzák létre. Ezen himnö- 
vény több sejtjeiben a him magképek (spóráé) fej lenek ki. A bolyg
csirok legfelsöbbike felemeli fedélként az anyasejt falát, szinte ily fe
déllel nyilik meg a női szerv is, melyben a termékenyülésre szolgáló s 
felső végén nyílással biró szütyö (Befruchtungs-Schlauch) képződött, s 
a melynek bennéke a szütyő faláról szemcsés maghely (Befruchtungs- 
Kugel) alakjában visszahúzódott. Most a portokmás (antheridium) 
finom szörcsékkel ellátott bolygcsirjai betolulnak a szütyö nyilásán a 
női szervbe; mi azonban rendesen csak egynek sikerül. Ez ide-oda 
veti magát a maghelyen keskenyebb, szörcsékkel ellátott vége segélyé
vel, azután összefoly tömege a maghely anyagával, úgy hogy pár zöld 
szemcsén kívül, mely a maghelyben fekszik, nem marad más nyoma. 
Rajta csakhamar látható lesz egy újon keletkezett, elzáró hártya, mely
nek következtében nyugvó csirmaggá, mint a nőszés terményévé 
alakul.

Térjünk vissza a külalakok vizsgálatához. Az egysoros sejtfo
nálból álló tengeri moszatok közt fogunk olyanokra akadni, melyek 
fonala egészen egyszerű, minden elágozás nélkül, milyen p. o. a chae- 
tomorpha melagonium K ü t z. és a chaet. linum Kütz;  
nagyobb részük azonban ágas. Az elágazás különtélesége, a sejtek s 
ágrészek hossza oly nagy változást mutat, hogy abból egész külön fa
jokat állíthatni össze, különösen a chladophorák nagy seregében. 
Ezen fajtájuak a sziklákat, szírieket vonják be, ritkábban a nagyobb 
moszatokat, mohhoz hasonló sűrű takaróval. így például a chlado- 
phora rupestris Kütz, melyre már messziről rá lehet ismerni 
ágainak összenövéséről, a mint már neve is mutatja, sziklákon, de a
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nagyobb 1 a m i n a r i a k törzsén is élődik, a csinosan szárnyalt p t i- 
lota plumosas szárnyas levelű delesse ria alata cserjéi mel
lett, mely tavaszszal világos karmin, öszszel pedig sötét bíborpiros szín
ben diszlik, mint annyi más rokonfaja a virányfélék (florideae) 
pompás csoportjában. Fonalszerüek, de igen sokfélekép elágazottak az 
ectocarpus Lyngl.  fajai is, melyek a melanophycea e-k közé 
sorozandók, s nem nőszés vagy a közönséges sejtek beljében fejlett csir- 
magok által szaporodnak, hanem gyümölcsöket, azaz külön alkotásu, 
tojásalaku, gömb vagy beczőféle sejtedet, vagy sejttömeget fejleszte
nek. Leginkább a nagyobb moszatokon élődnek, bárha szirteken is ta
lálhatók. Megjegyzendő azon sajátságuk , hogy színüket igen szeretik 
változtatni. így például a szép beczőkkel borított, s a vizek mélyében, 
a fucus nőd osus-on előforduló ectocarpus siliculosus 
Lyngb. üde állapotban barna vagy sárga szinü, mihelyt a tenger vizé
ből kivétetik, s édes vizbe vagy levegőbe jut, élénk fűzőid szint ölt, 
úgy hogy herbáriumba soha sem lehet természetes színében eltenni. — 
A fonalképü melanophycea e-k közé számítjuk még az élösdiek 
egész hosszú sorát, melyek a diatomafélékkel  versenyezve, gór
csői nagyságú alakjaikkal a nagyobb moszatokon tenyésznek, milye
nek p. o.Kützingnek Goniotrichum, s chizogonium s más 
fajai. A szalagféle vagy sikszerün fejlődött alakúak közt a növés két 
törvénye áll fenn; — ugyanis a fonalféle moszatok sok fonala egymás
hoz simul, s igy zárt fonadékot vagy szalagot képeznek, vagy pedig a 
sejtnövekedés nem épen egy fonalon , hanem egy vagy több ponton 
különböző irányban indul meg. A legelső törvény szerint alakul nem 
egy magasb melanophyceae,  leveles szárhoz hasonló idomban, 
milyen p. o. a tobozfélék (fucoideae), melyek szövete sok egymás 
mellé sorakozott fonalakból áll.

De előfordul ez eset a pompás virányfélék rhodophyceae 
csoportjához tartozóknál is. A kecses ceramium rubrum és 
diaphanum villaszerűn ágazott fonalból áll, melyet gyakran sok
szögű sejtek tarkáznak bizonyos közökön, úgy hogy a növény Ízeltnek 
látszik. Ezen alkat sokkal feltűnőbb alophuraésrodomelákon,  
melyek izült tagjai ugyszólva sejthálóval vonvák be, s végre a poly- 
s i p h o n i a nagyon szép s pompás moszatok legnagyobb részénél, me
lyeknél rendesen több hosszfonal egyesül igen változatosan elágazott 
testté, s vonatik be vagy részleg csak vagy egészen sejthálótól, mely
ben górcső alatt fellelhetjük a szép eredeti fonalat, leginkább pompás 
vörös színben virulva.

Tekintsük meg most a szalagalaku fekete moszatok tér-
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mését. Legelőször is lényeges különbséget találunk a termés elhelye
zésében, a melyet gyakran szoktak használni rendek, nemek osztályo
zására. Az olajzöld dictyotáknál a termés mint apró pettyü öv vo
nul végig a gyöngéd villaszerűn ágazott szalag közepén : a puncta- 
r i a Grev. és diplostromium Kütz. fajoknál ellenben a pontoza- 
tok vagy egyformán vagy szórtan vannak elosztva az osztatlan, vonal
alaktól egész S formáig változó szalagokon s igy tovább. — A laikus 
szemébe leginkább e nagy csoport, törzszsel biró fajai ötlenek. A ma 
dártollhoz hasonló tengeri toll (sphacelaria Lyngb., chaetopteris 
Kíitzl) s a villásan osztott s csinos gyűrűben álló, kis tövisszerü leve 
lekkel ellátott cladostephus leginkább magukra vonják a 
figyelmet.

Egészen más tenyészetet s tej mést találunk a fekete mosza- 
to k más csoportján, melyek alakja egy szilárdabb fonalból áll, ezen 
fonal több hoszfonalból úgy van összetéve, hogy külsejét keresztfona
lak borítják, úgy, hogy bársonyos tekintetet nyer, s ezek közt fejlődik 
a termés. Ide tartoznak a kicsi rövid fonalas, gyakran csak gombalaku 
élösdiek, melyeket Kützing ezen költői név alá sorozott: moszatba-  
rátok (phycophila), továbbá a lágy gyümölcshöz hasonló 1 a t h e s i a, 
azután adictyosiphon s ostorfonat (chordaria) elágazott fo
nalai, — az egész egyszerű, de hosszú fonalu ismert v i z a 1 j (chorda), 
amesogloea nyálas fajai s sok mások.

A legkifejlettebb alakú, a tenger cserjéi s falorabozatai közé so
rozandó tövises cserje alakú desmarestia,  s a csinos beczőkkel 
borított h a 1 i d r y s elég ismertek.

Ezek után következnek a moszatok legkifejlettebb alakjai, úgymint:
a két sor hólyaggal ellátott hólyagos toboz (fucus vesiculo

sus) ; az egy sor hól}7aggal biró csomós toboz (ozothallia nodosa), 
— a csipkés toboz (Fucus serratus), a gombalaku gyümölcsből 
növő, villásan ágazott hosszú szijmoszat (himanthalia), végre 
vizeink óriásai a laminariák egyszerű, de erős törzszsel s egy
szerű hosszú szalagos vagy tenyéresosztatu levéltesttel ellátva.

Ezen utóbbi fajok, melyek az éjszaki tengerben, mint lám in a- 
ria Cloustoni Le Jolis és Lám. flexicaulis Le Jolis 
fordulnak elő, pálmái a tengernek, emlékünkbe idézik az óceán óriás mo- 
szatait: amacrocystis,  nereocystis és lessonia fajokatstb.

Alakra nézve sokkal kevésbbé változatosak és nagyságra nézve 
sokkal kevésbbé kiterjedettek azöld moszatok felső rendű fajai. 
Az ulva, physocris,  diplostromium, phycolapathum 
s végre az enteromorpha fajain, csak annyiban látunk haladást
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a fejlődésben, a mennyiben kezdetben csak egész egyszerű levéltest- 
íel van dolgunk, mely csak egy sejtrétegből áll, erre rakódik p. o. a 
diplostromiumnál egy második, magasb renditeknél még több 
s végre az enterom orphánál a változatos összetételű levéltest 
két rétege válik el egymástól, minek folytán a moszat üresnek vagy 
fölfuttnak tetszik.

Habár a v ö r ö s moszatok sokkal erősebbek is a z ö 1 d m o- 
szátoknál,  még sem érik el legnagyobb fajaik sem afekete m o- 
szatokat nagyságra, hanem a helyett a legváltozatosb alakokkal 
bírnak. Legalantabb álló fajai azöld moszatokhoz hasonlítanak, 
lévén fonalasak, hártyanemük vagy szalagosak, mint a porphyra,  
rhodymenia stb., melyek mint az ulvafélék, biborpiros bőrrel von
ják be a szirteket, vagy pedig csinos, pompás karminvörös, sokszoro
san metszett vagy osztott levelek alakját öltik fel. A virányi’élék 
(florideae) csoportja elágazásaiban s lombjaiban oly nagyon változa
tos, hogy bámulatra méltó alakjait a szárazföldi növények soha utói 
nem érhetik. Látjuk ennek példáját az éjszaki tengeren, a pelyhes 
ptilota plumosa-n, a bájos, lombos pl o canium, — a széles, 
gerelyalaku, rózsapiros, szabályosan bordás levelekkel bíró delesse-  
ria sangvinea,a kis lombu delesseria alata és hypoglos
sum, a cal l ithamnion,  phleboth amnion,  chondro-  
th amnion stb. számos gyönyörű növényein, melyeknek pompás 
színe s gyengéd alakjai elragadnak. — Bámulatra méltók még a ko- 
rallkák (corallineae) csoportjai, melyek mészkéreggel vonvák be s ál
lathoz hasonlítva mégis valódi növények; — a nemalion cysto-  
clonium, fu reell ari a, dumontia s más hasonló, erősb, fonal- 
képű növények , melyek alakjukra nézve nagyban hasonlítanak a ma
gasb rendű fekete moszatokhoz.  Alakjainak változatosságára 
nézve azonban csaknem közmondásossá vált az izlandi moh (chon- 
drus crispus) , mely minden színben s talán százféle alakban is talál
ható, miként a sphaerococcus gymnogangrus Kütz., 
phyllotylusKütz. ,  coccotylus Kütz.  és a pompás phyl-  
lophora rubens rokon fajok. S ha látja az ember a nagyon alak
gazdag különféle p o 1 y s i p h o n i u m és lophura fajokat, a bibor
piros, haraszt alakú chondria pinnatifida,  a rózsapiros finom 
chrysi menia c 1 a v e 11 o s a, az üres chylocladia kalifor-  
m i s, a csinos bordáju tengeri tölgyet (phycodris Kütz.) s azt a 
sokféle vörös moszatot mind egy kis téren összeszorulva együtt, 
akkor csakugyan csodálkoznunk kell a tengerfenék tenyészetének gaz
dagsága felett.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



124

Meg kell jegyezni még azt is, hogy a változatosságon kivül még 
majdnem mindnyája ezen növényeknek egymástól egészen különböző 
két vagy sokszor több alakban fordul elő. Majd mindnyájának vannak 
különböző gyümölcseik, melyek különböző növényeken teremvén, mint 
tok (Kapselfrucht) vagy négyczikkü gyümölcs (Vierlingsfrucht) kü- 
lözböznek egymástól. A gyümölcs ezen alakja szerint maguknak a nö' 
vényeknek alakja is, melyen teremnek, bizonyos alkatot vesz fel; 
azonkívül vannak oly növényalakok is, melyek nem termelvén ezen 
gyümölcsök egyik faját sem, mindezen növényalaktól különböznek. S 
csak ha fejlődésük történetét tökéletesen ismerjük, abból láthatjuk 
meg csak a gyümölcsképzéshez való viszonyukat.

Ezen vázlatból láthatni, hogy a német tengerek viránya elég 
anyagot szolgáltatna még oly nagy számú természetvizsgálónak is, kik 
bizonyára idejüket rá szentelvén, nem pazarolnák azt el eredménytelenül.

Dr. Hallier Ernő.
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EGY VADKECSKE VADÁSZAT SPANYOLHONBAN.

Santjago de Egea barátom, kit ismerősei furcsaságaiért Sancho 
Panzának szoktak nevezni, meghívott pár ismerősömmel vörös foglyok 
vadászatára a Sierra de Seguraban levő birtokára.

Örömmel ragadtuk meg a jó alkalmat egy távolabb kirándulást 
tehetni, s már harmad nap reggelén öten, lovon ülve elhagytuk Mur- 
ciát, átkelve a mór hídon, mely merész ivekben van átfeszitve a Se- 
gura vizén.

A gyönyörű vegán nemsokára a sivár Campora értünk. Mögöt
tünk elmaradtak a pálmák, narancs, gránátalma és eperfák ültetmé- 
nyei. A szürke olajfák és cactusok is mind gyérebben mutatkoztak; 
élettelen, kihalt téren haladtunk tova.

Délután már a hegyek közé értünk, de az idő igen előhaladott 
volt arra, hogy még az nap gazdánk havasi birtokára érjünk, este felé 
tehát megszáltunk Mula nevű fürdőhelyen, hol meglehetős rósz ellátás
ban részesülve, annál jobban siettünk reggel korán útra kelni, hogy mi
előbb elérjük rendeltetésünk helyét.

Délfelé szerencsésen oda jutottunk.
Santjago barátunk előre rendelkezvén a havas közepén levő, de 

csínnal berendezett házánál, a haszonbérlő már várt reánk, s bőven el
lettünk látva mindennel.

Fáradságunkat kipihenve, még az nap kis vadász kirándulást 
tettem vörös foglyokra, s ez alkalommal kísérőm Pepe, Santjago egyik 
szénégetője, s ügyes vadász beszélte nekem, hogy a Sierraban sok Ca- 
bra montesa tartózkodik.

Azonnal elhatároztam a havasra fölmenni, s szándékom felől tu
dósítottam a társaságot.

Barátaim kinevettek, midőn a Siesta után a Sierrára teendő 
kirándulásom előkészületeihez fogtam. Előttök kellemesebb- és érde
kesebbnek tűnt fel a vörös foglyok vadászata, mint a vadkecskék ül
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dözése fent a Sierra hómezőin, de elég udvariasak voltak kedvemet 
nem rontani. A megkivántató vadász eszközökön kivül én is kísérőm 
Pepe, kit e kirándulásra társul kértem Santjagotól, elláttuk magunkat 
egy palaczk anis szeszszel, kenyérrel, sajttal s száraz fügével, kísérőm 
meg elég eszélyes volt két vörös foglyot is elpakolni vadásztarisz
nyájába. Miután ekként felszerelve voltunk, Pepe útnak indult, ter
helve vadászfegyverem, ponchom mai *) s a többi készlettel. Én kö
vettem öt golyófegyveremmel vállamon, oldalomon vadászkésemmel s 
az elmaradhatlan vadász távcsővel. Lábbeliül a havasi kirándulásokra 
oly alkalmas albargadost választottuk, mely vastag kenderfonál
ból készült sandal; ezekkel a legmeredekebb sziklák is megmászhatok, 
mivel a vadász a sikamlástól óva van általuk.

Miután egy félóráig fölfelé haladtunk, fenyvesbe értünk, melyen 
áthatolnunk nehéz volt, nemcsak a lehullott száraz fenyütük miatt, 
hanem mivel ezenkívül még a hegy is akadályozott meredeksége által.

És még is, ez csak hagyán volt, ámde nemsokára rozmarin bok
rok és szúró kaktusok sűrűjébe értünk. Csak nagy nehezen bírtunk 
ezek között áttörni, s igen örültünk, midőn nehéz küzdelem után sza
bad térre értünk, hol a növényvilágot kizárólag törpe — alig egy láb 
magas bodza képviselte, az is gyéren.

Körülbelül másfél órai hegymászás után Pepe megállapodott, 
földre dobta a ponchot, s fegyveremet egy szirtfalhoz támasztva kije
lenté, hogy ott fogunk éjjelezni:

— Caballero, most ideje van egy fél óráig a tájékot megtekin
teni, azalatt elkészítem estelijét.

Én mindenek előtt fegyvereimet vizsgáltam meg, hogy jó rend
ben vannak-e, uj kupakokat tettem fel, s csak azután kezdtem a tájé
kot megtekinteni. Annak szépsége által meglepettem.

Spanyolországban ily fölséges Panorámát még csak kétszer volt 
alkalmam látni; a Montserratról Cataloniában és a Sierra Nevadán a 
Picacho de Reletáról.

Szemeim előtt a Sierra de segure nagy része terült el, fedve sö
tétzöld fenyvesekkel, melyek között viruló oazokként tűntek tel a 
gyönyörű fennhavasi völgyek. Csak itt-ott volt egy ház látható, vagy a 
culturát jelző más tárgy; egészben pedig a kép teljes vadregényes jellem
mel birt. Elláttam amurciai kerület szivéig, és a távolködébe veszve tüne- 
dezett fel előttem a húsz Leguas**) távolra eső tengerparti hegylánczolat.

<v) Vastag szövetű pokrócz. 
■'* Negyven inértföld.
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A tér, melyen körültekintheték, negyven négyszög mértföldnél 
nagyobb területet képezett. Fölöttem emelkedtek magasra a havas hó- 
boritott csúcsai, melyeknek emlőiről számos patakon kívül két folyam 
fakad a Segara és a Quadalquivir, s a melyek most a hanyatló nap ró- 
zsapirjától ragyogó fényben tündököltek.

E helyről a hómezők félórái távolságra vannak; mig én ezek kö
zelében csatangoltam, Pepe egy közelünkben levő, s félig jégkéreggel 
borított forrás öbléből vizet merített, s aztán egész szakértelemmel fo
gott hozzá az egyik vörös fogoly tépéséhez, s megsütéséhez; e czélra 
két láb mélységű lyukat ásott, azt telerakta bodza ágakkal, s miután 
a meggyujtott tűzrakás elhamvadt s elegendő mennyiségű izzó szenet 
hagyott hátra, azt útközben gyűjtött száraz rozmarin ágakkal befödte. 
Erre rá tette a szépen megtakarított foglyot, betakarta rozsmarin ágak
kal, mire ismét földet tett, alig egy kis szeleié lyukat hagyva.

Azalatt, mig a fogoly lassanként sült, mi hálóhelyünket készítet
tük el, a fejünk felett messze előnyuló szírt alján. Ezen műtét nem sok 
időt vett igénybe; egy más mellé leteritettük vastag szövetű ponchoin- 
kat, melyek derekalyul s egyszersmind paplanul szolgáltak, vadászom 
meg átengedő számomra párna helyett vadász táskáját, s készen 
voltunk eme műtétünkkel.

Nemsokára megsült foglyunk is, s Pepe személyében egyesült 
vadászom, komornyikom és szakácsom becsületére vált az, mert izle- 
tesebb volt mint vártam volna. Még egy darab kecskesajtot, nehány 
fügét vettünk magunkhoz, egy-egy pohár anis-szesszel vegyitett, jó for
rás vizet ittunk, s cigarittora gyújtva elégülten heveredtünk le pokró- 
ezainkra.

Még egyszer föl lángoltak a szemben levő hegycsúcsok az est 
biborfényében, s perez múlva az éj sötétébe veszett el körrajzok.

En is nem soká álomra csuktam be szemeimet, de vágygyal telt 
lelkem még nem engedett pihenjem; a jövő nap vadászeseményeinek 
elragadó képeit festé előmbe, mig lassanként e képek is halványulni 
kezdtek, mint az est fényben ragyogó csupok világa, s észrevétlen ha
nyatlottam enyhadó álom karjai közé.

Pepe gondoskodva rólam, saját ponchójával is betakart, daczára 
ennek egyszerre hideg borzongatást érezve, még jobban magamra 
akartam vonni azt, midőn ő megragadva karomat figyelmeztetett, hogy 
már két óra reggel, s ha sükerrel akarunk vadászni, ideje útra kelni, 
mivel még jó távolságra esik vadászterületünk.

Első percben azt hittem álmodom, de csakhamar magamhoz jőve 
fölugrottam, gyorsan váltamra vetettem ponchomat s vadászfegyve
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remet, és nyomban követtem vezetőmet. Utunk nem volt nagyon köny- 
nyü; mindenütt görélyen kellett fölfelé haladnunk, s itt-ott nagyobb 
csillámpala darabokon átmásznunk, hogy utunkat folytathassuk.

Nem soká keskeny hegyháthoz értünk, mely a havas egyik ágát 
az alantibb hegylánczolattal összekötötte. Egyik oldala több száz láb 
mélységbe vesző meredélyt képezett, mig a másik lankáson szállott alá. 
Nekünk azonban a meredély szélén kellett tova haladnunk.

Fél órai ut után Pepe egy nagy szírt darabnál megállt.
— E helyen foglaljon Sennor állást; legföntebb egy óra alatt 

itt van a vad a völgyből jövet, mivel itt van forgása és ekként bizto
san lövésre jön. Valószinü, hogy a C abras m o n t c s a s-ok a szirt- 
fal mentében fognak jönni, mivel odább a talaj csillámpala göréllyel 
van fedve, min nem szívesen járnak.

Ezzel köszöntött, s még egyszer nyugalmas magatartást ajánlva 
nekem tovább haladott, hogy fenntebb foglaljon állást. En visszahú
zódva, a szirtdarab mögött oly állást vettem, hogy az alunnon fölfelé 
jövő vadkecskék nem láthattak, s itt elhelyezkedve, a csípős hideg da
czára ponchomat is letettem, hogy semmi ne gátoljon a lövésben.

Állásomtól a szirtfalig nem volt negyven lábnyinál nagyobb tá
volság s eként, ha a vadkecskék csakugyan azon utat választják, lö
véshez kelle jutnom.

Halkan virradni kezdett; mind világosabb lön. A havasi z a j- 
gárok (alpendohle) és vörös foglyok kezdék hangjukat hal
latni, s nemsokára a havasi csattogány bűvös reggelidala is 
megcsendült.

Feszült várakozásom folyton növekedve izgatottá tett.
A sárkányt felvonva nyugtalanul néztem a jövő perez elibe.
Egyszerre csörtetés ütötte meg füleimet; a zaj lassan közeledett 

és szivem hangosan földobogott azon gondolatra, hogy talán a jövő 
perezben teljesülni fog egy régi vágyom, s nekem alkalmam nyílik 
vadkecskét, eme ritka vadat lőni. Alig villant meg agyamban e gon
dolat, s a mindig közeledő zaj csakugyan meggyőzött a felől, hogy a 
C a b r a s-ok a Pepe által kijelölt utat választották.

Alig volt időm lőállásba helyezkednem, a mint a szirífal mellett 
egy óriás nagyságú vadkecskét pillanték meg. A szép czáp nyugton 
közeledett felém. Ót még nehány darabból álló csapat követte, de azô  
kát nem vettem számba, mivel vezérük foglalta el egész figyelmemet.

A czáp ekkor harminezöt lábnyi távolságra állott velem szem
közt. En lélegzetemet vissza fojtva lapoczkáját vettem irányba. 

Fegyverem eldördült.
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Közvetlenül a lövés után oly zajt hallék, viszhangozva a hegyek 
által, mint midőn egy lovas csapat köves talajon vágtat tova. Pillanatig 
nem láttam a puskapor füst miatt, de azt mégis még észrevettem, hogy 
a czáp összerogyott, és oda ugorva elterülve találtam, lábaival gyöngén 
rán atódva.

Rövid idő múlva oda ért Pepe is, és a mint megpillantotta az el
ejtett vadat, örömében a légbe fölhajitá széles kari májú kalapját, aztán 
érdekelten tekinté a czápot minden oldalról. Csak ezután mondá el, 
hogy állásából látta a menekülő vadkecske csapatot, mely harminczöt 
darabból állott, az átelleni hegyen tova iramlani; a lövésre ijedtökben 
hányát homlok rohantak a meredek oldalon alá a nélkül, hogy sérülést 
szenvedtek volna, a mi előttem hihetetlennek tetszett, azonban Pepe 
határozottan állította, hogy ez állatok megrémülve rendesen e manő
vert gyakorolják, még pedig aként rohanva lefelé, hogy előlábaikkal 
térdre bocsátkoznak, vagy fejőket aláhajtva erős szarvaikra támasz
kodnak, s mindig baj nélkül érnek le a mélységbe.

Az általam elejtett a legnagyobb példány volt mit addig Pepe 
látott, s igy méltán volt vezére csapatának. Színezetére nézve őzszinü 
volt, nyakától farkáig hosszú fekete sávoly vonult végig, úgy szintén 
egy más, lapoczkáin keresztbe. Melle, és lábainak felső fele szénfeke
ték voltak. Szakálla rövid. Szarvai négy láb hosszúak, és kifelé — 
nem mint a schweizi alpokon élő vadkecske szarvai hátrafelé — 
görbültek.

E szerént e példány nem tartozott a spanyol vadkecskékhez 
(Capra hispanica), hanem annak egy közel rokon fajához.

Mellesleg még megjegyezni kívánom, hogy a tulajdonképeni Ca
pra hispanica kizárólag az andalusiai havasokon található, és a Sierra 
de Seguran, a manchai havasokon, meg az avilai hegyeken élők külön 
fajt képeznek.

Ezen állításomat azonban, ha bebizonyítani kívánnám, egész tu
dományos értekezést kéne Írnom, holott én csak egy vadászrajzot 
szándékoztam adni, ezért jelenleg csak is a kiveszendőben levő közön
séges vadkecske rövid ismertetését adom, nem akarva visszaélni olva
sóim türelmével. *)

A közönséges vadkecske (Ibex alpinus) délczeg, tekintélyes ki
nézésű, öt láb hosszú, három láb magas állat. Egész lénye erő és kitar

*) A közönséges vadkecske még egy század előtt a Magyarországi és Erdélyi 
havasok egyik főékét képezte, ma már végképen kipusztult onnan.

VAD ÁSZOK  ÉV K Ö N YV E. 9
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tásra mutat. Teste zömök, erős; nyaka közép hosszúságú, feje arány
lag kicsi és homlokánál domborult; lábai közép hosszúságúak, erőtel
jesek ; szarvai hatalmasok. Elénk fényű, nagy szemei bátorságot és 
értelmet fejeznek ki, mit igazol is szokásai s magatartása által. Színe
zete az évszak szerint változó; nyáron át vörhenyes szürke, télen

Köszáli v, vadkecske. (Ibex alpinus.)

át sárgás színezetűvé lesz szőrméje. Hátán vékony barna sá
voly húzódik végig,  szarvai hátra hajlottak,  szakálla 
nagy.

Ez utóbbi ismertető jelek eléggé tanúsítják, hogy az alpok kive
szendőben levő vadkecskéje, némely természetbúvár állítása ellenére,
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nem képez egy fajt a spanyolhonival, s hogy az általam lőtt példány 
mindkettőtől eltér.

No de térjünk vissza vadász kalandunkhoz.
Aggódni kezdtem, hogyan fogom zsákmányomat diadalosan le

szállítani vendégszerető gazdámhoz ; az előrelátó Pepe azonban csak
hamar megvigasztalt; ő ugyanis feljövetelünk előtt egy öszvér haj
csárt rendelt a vadkecskék egy másik forgójához azon meghagyással, 
hogy ö ott éjjelre nagy tüzet rakjon, mi által ama forgótól elriasztani 
akarta az óvatos állatokat, s ez által arra kényszeríteni, hogy az álta
lunk elfoglalt állásra jöjjenek. Haditerve pompásan sikerült, a mint 
azt az eredmény bebizonyította.

E vigasztaló felvilágositás után Pepe ivóvíz után ment, felkérve 
engemet, hogy maradjak hátra zsákmányomat őrizni, mivel e hegyek 
között sok farkas csatangol, s ha messzire távoznám, visszatértemig 
megtörténhetnék, hogy czápomnak csak is szarvaira találnék, miután 
eme falánk állatok igen gyakran ott is megjelennek eme hegyek kö
zött, hol közellétüket nem is sejtettük volna.

Én tehát helyemen maradtam, s a mint ott csöndesen ülve, elé- 
gülten szívtam szivaromat, fölöttem egyszerre, egész váratlanul, hatal
mas sas keselyű (Gypaétos barbatus) jelent meg, halkan, szárny
csapás nélkül úszva át a légen. Sietve kaptam fegyveremhez, s egy go
lyót röpiték utánna; ez azonban nagy sajnálkozásomra csak is egy 
evezőtollát szakitá el, s a szép orvmadár nem zavartatva magát, 
teljes nyugalommal pár kanyarulatot téve, eltűnt a kék ür messze 
távolában.

A visszatérő Pepe aztán értesített, hogy eme más országokban 
oly ritka madár itt gyakran fordul elő ; a nép Griffnek nevezi, s nem 
üldözi, mint teszik azt a schweitzi alpokon, hol igen kártékony ragada- 
zónak tartják, holott be van bizonyitva, hogy a legtöbb csínyt, s az alpo
kon madarak által elkövetett gyermekrablásokat nem neki, hanem a 
nálánál sokkal merészebb szirti sasnak (aquila fulva) kell 
feltudni.

E szerint igazoltnak találtam itt is Murciában tett azon észlelete
met, hogy a saskesely ü ártalmatlan egy madár, mely legtöbbnyire  
döggel táplálkozik, s csak ritkán ragad el vagy egy kecske gidot.

Rövid várakozás után hallók a hajcsárt, a mint „arre, borricó" 
kiáltással hajtva öszvérét, közeledék felénk.

A czápat és ponchóinkat fölrakva az öszvér hátára, a legköze
lebbi ösvényen indultunk lefelé, a hajcsár kényelmesebb utat válasz- 
totc, kiméivé terhelt állatát.

9*
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Egy órai ut után haliánk a völgyből fölhangzani barátaink lövöl
dözéseit; ök reclamö *) segitségével vadásztak ott a szép vörös fog
lyokra. **)

Mintegy három órai gyors menet után leértünk tanyánkra, hol 
a haszonbérlő családja igen szívesen fogadott.

Nem sokára megjöttek a fogoly-vadászok is, és miután a hajcsár 
zsákmányommal még nem érkezett volt meg, alig akarták elhinni, hogy 
oly kitűnő példányt lőttem.

Ep mikor ebédhez ültünk, jött meg a hajcsár vadammal, mely 
nagy bámulatot keltett a vadásztársaságnál. A szép czáp 135 fontot 
nyomott.

Fejét preparáltam gyűjteményem számára, húsát pedig elásat- 
tuk; három nap múlva aztán fokhagymával bőven megspékelve sütöt
ték meg, de biz az mind ez eljárás daczára sem veszítette el czápbüzét.

Vadász kirándulásunk kilenczedik napjának alkonyán ismét fel
tűntek előttünk Murcia tornyai; mi a Segura felé véve utunkat tértünk 
vissza s diadal jelvényül a vadkecske főn kívül hetvenöt pár vörös 
foglyot hoztunk magunkal.

Dr. Brehm Bajnoki.

*) Csalmadár ; a spanyolok fogoly vadászataikra mindég visznek kalitban két, 
három betanított foglyot, ezek hívására a szabadban élők azonnal lövésre jönnek. Egy 
jó csalmadár ára 8— 10 tallér.

**) E madár hazája Déleurópa, Görög-, Olasz- és Spanyolország : földrészün
kön kívül még előjön Ázsia és Afrikában. Nagyságra akkora mint a közönséges fo
goly. Színezete igen szép : Csőre és lábai vérvörösek ; háta olajbarna, oldalai vilá
gos gyöngyszinbe játszó szürkék, tarkázva félhold alakú félhüvelyk hosszú foltokkal, 
melyek rozsdaszinüelc, fölül fekete, alul fehér szegélyzettel; hasa vörhenyessárga.
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KÖRÚT A REZGÉSI JELENSÉGEK VILÁGÁBAN.
(Levelek egy delnöhez.)

Tisztelt Nagysád! *) A mindenségnek nagyszerű jelenségei, az 
életnek bármely köréből sem tűnnek el nyomtalanul. Még a politikai vi
harokra is van a tudománynak hatása, s a történelem bizonyítása sze 
rint a népek életének egyes korszakai szorosan összefüggnek a tudo
mány fejleményének évsoraival. Ily utón a legújabb kornak is illető 
eszméje a természet- és szellemnek világnézleti szemlélődésében kezd 
nagyszerűen nyilvánulni. így sikerült a nagy Humboldtnak halhatat
lan müvében, a páratlan „Kosmosu-ban, a természeti titkos erőknek 
egymásba kuszáit jelenségeit szétfejteni, s a teremtés történelmének 
évezredek óta zárva tartott könyvéről a végzetteljes fátyolt lerántani. 
Minden természetbúvárnak ezután való föladata abban rejlik, hogy 
az általa tett elemzések hallgatóinak nem csak esze-, hanem szive- és 
kedélyéhez is szóljanak. Ezért csak örvendeni lehet, ha a komoly tu
dományosságot olykor a költészetnek kellemdus meze övedzi. Kalan
dozzuk be hát most mi is ily utón a rezgési jelenségeknek világát.

Nem fogom az ide tartozó kísérleteket és mutatványokat leírni, 
mivel én természettani leveleimet gondolkodni tudók számára Írom, 
kiknek sorába kegyedet nemcsak hogy legméltobb joggal számitora, 
de bátran azok élire merem állítani.

Tapasztalatból mondhatom, hogy a nem gondolkodót, természet
tani könyveink bár melyike sem menti meg a felületességtől, habár 
még egyannyi képletet és mutatmányt tartalmazna is magában leírva 
és lerajzolva. Sőt a felületességet az illető kézikönyvek még elősegí
tik az által, hogy rendesen egy már kész alkatot vagy képletet a czikk

*) A jeles szerző egy Magyarhoni delnöhez intézte sorait, mint a természetül 
domány egy lelkes pártolójához.
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homlokára tűznek, melyből aztán legnagyobb kényelemmel önként 
folynak a kimagyarázatok és felvilágosítások. Pedig épen megfordítva 
az észleletek és tapasztalmányok eredményéből kellene az elméletet 
következtetni.

Már maga a lángeszű Göthe is említette, hogy maga az ember 
az ő érzékeivel a legnagyobb és legtökéletesebb természettani készü
letek egyike, s valójában a mostani physikának legnagyobb baja és 
hátránya csakis abban rejlik, hogy a természettani mutatmányokat 
ugyszólva az embertől elkülönözte, s csak mesterséges eszközök se
gélyével igyekszik a természetet kiismerni. Mirevaló például az avat- 
lannak oly kísérletekről mesélni, s oly készületeket rajzolni le, melyek 
egész'életén át nem kerülnek többé szemei elébe; azon jelenségeket 
pedig elhallgatni, vagy mellettök alig észrevehetőig sikamlani el, me
lyek körülette naponta felmerülnek? Ennél sokkal czélszerübb lenne 
a természettani jelenségek mind egyikét az életben szüntelen előfor
duló példákból felvilágositani, s különösen azoknak egymásra befolyó 
kölcsönös hatályukat igyekezni kimagyarázni; mert ma már mindnyá
jan tudjuk, hogy az úgynevezett természettani erők könyedén átvál
toznak egymásba. Például: a meleg képes mozgási-, fény -, villanyos
ság- s delejességi jelenségeket előidézni. Továbbá a meleg csak bizo
nyos körülmények között marad melegnek, ezek megváltoztával pedig 
ő is egyébbé változik át. Mind ezek tehát csak különböző fokozatai 
egy általános jelenségnek. Magától értetődik : hol a természeti jelen
ségek oly anyira összekuszáltak, hogy érzékeink nem képesek azok 
okait könyedén kifürkészni, ott igen is helyén vannak a mesterséges 
müszerekkeli kísérletek. Ily esetekben mi is előveendjük természet
tani mütárunkból a szükséges eszközöket; addig pedig megmaradunk 
a mellettünk szüntelen felmerülő példáknál, melyeket a természet oly 
különféle alakban hullámoztat körülettünk.

Ha kegyed mostani leveleimet is oly jó indulattal fogadandja 
mint az eddigieket, különösen a növények és madarokról írottakat,*) úgy 
Ígérem ezután sokkal szebbekkel kedveskedhetni, mert a természet 
kimeríthetetlen országában mentül tovább búvárkodik az emberi szel
lem, annál szebb és bámulandóbb teremtmények- s jelenségekre talál!

Utolsó levelében felszólít engem Nagysád, hogy magányomat oda* 
hagyva, tölteném ez évet a fővárosban kegyed közelében. Ezer köszö
net e meghívásért! De minthogy egymással akkor is csak hébehóba 
találkozhatnánk, ugyan mi utón tudna engem a nagy városi zaj kár-

'■') Szerző ezeket a Marosvásárlielyi füzetekben adta ki.
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pótolni? Talán hogy egy minden természetes öszhangzat nélküli kin
tornás dalmüvet a színházban végig hallgassak, vagy pedig hogy az 
utcza porfellegét naponta nyeljem? Oh én már nagyon is megszoktam 
százados tölgyeim árnyékában halgatódzni a bájdalu s a magyar csalo
gány enyelgő dallamaira, melyek mind ketteje egy más mellett csali
jaim közt oly békésen fészkelnek ; s naponta kéjelgek kaczér nővéreim
mel a kellemdus virágokkal, melyeket Flóra a kecses istennő erdő ko- 
szoruzott bazalt bérczeimről lezugó kis csermely partjaira oly tarka 
vegyiilettel szórt szanaszét. Onnan lesem el az éji homályban azon 
villanyszerü kis áramlásokat, melyek némely növények, mint a tüzes 
Liliom és Kontyvirág kelyheiben fénykörzötten jelentkeznek. Oh 
hidje el kegyed, végtelenszer boldogabb vagyok itt e romok hallgatag 
falai között, mint bár mely pazarfényü városi sálon zsibongó termeiben.

Isten Kegyeddel! !

Viz hul lámok.

A tavaszelőnek enyhe szellője épen úgy képes szunyadó gondolat- 
szikrákat, mint alvó növény csirákat uj életre serkenteni. Nem dobog-e fel 
hallhatóan kegyednek is szive, ha meghallja oda fen a körlég hullámain 
himbálódó kis pacsirtának zengzetes dallamát ? Avagy nem mereng-e 
mély ábrándokba el, ha esténként a kertjében csillogó tóra tekint s meg
pillantja abban a tiszta égnek sötét-kék azúrját, melyről a tele hold rezgő 
fényétől körzötten a viz sima tükrében önmagával szépeleg? Álljunk 
fel mi is e hosszú de keskeny tó partját átölelő iv-karajos hid köze
pére, honnan jól kivehetjük mint sikamlik el egy gyönge szellő fu- 
valma a viz színe felett s hogyan redőzi ezt mulékony fodrokká, me
lyek pillanat múlva viszont eltűnnek, hasonlóan ama borús gondolat
hoz, mely néha kegyed mosolygó arczán átvonul. Megszűnvén a fel
bolygató okozat, a megháboritás tüstént elenyészik. A nehézség ha
talmas ereje a megbomlott vizrészecskék suly-egyenét rögtön helyre 
állitá. De ott közeledik két fehér hattyú egymás mellett úszva felénk, 
s testűkkel a vizet két szögre ékítik, melyeknek külső szárai lassan
ként szétágazásukban a tó két martjába ütődnek; mig a közbelső vo
nalok hullámai utjokban találkozva, egymással párbajra kelnek, de rö
vid tusa után mind ketten leküzdik egyik a mást, s felettök az emlí
tett egyenitő erő tökéletes győzelmet vív. Vessen csak eledelt le innen 
díszmadarai számára. Veszi észre, hogy minden kis morzsa körül ka
rajos hullám ócskák szállonganak tova, de nem sokára viszont elsimul
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nak. Azonban ha e kődarabot erővel a tó közepébe dobom, nézze mi
lyen mély üreget alkot a vízben maga után, de pillanatra a tölcsérből 
egy domború vizhalom emelkedik fel s ebből minden oldalról körded 
hullámok gyűrűzve hatolnak a partokig el. Mint egy varázsütésre az 
egész tó sima tükre zavargó mozgalomba ment át, csupán amott a zöld 
békalencsétől borított kis öböl nem látszik részlvenni ez általános há
borgásban. A behajtott kő már rég a tó fenekére szálltba felette emel
kedett vizhalom régen eltűnt, de azért ama központból szüntelen uj 
vizhalmok merülnek fel, s ívkarajos hullámok terjednek szét.

Honnan e folytonos hatás, s e jelenség szünteleni ismétlődése? 
E kérdéseket tűzte ki a lanyha szél fuvalma, a hattyúk szellős úszása 
a durva kő csapkodó esésével. Kegyed is ezek megfejtésére vár 
nemde ?

Első tekintetre úgy látszik mintha maga a víztömeg sietne hul
lám alakban a part felé. Az egyik hullámdomb rohan az előtte haladó 
hullámvölgybe, mintha valami szüutelen unszolná azon ponttóli távo
zásra, hová a kő zuhant. De valamint kegyeteknél is a külszin gyak
ran tévútra vezet, úgy ez alkalommal is. Például: ott úszik a felüle 
tén egy szomorfüzlevél, s ha a hullámzás által a viz valójában felénk 
siet, úgy a levélkének okvetetlen hozzánk kellene közelednie. Pedig 
lám mind csak ugyanazon helyen marad, mindannak daczára, hogy 
ide amoda himbálódik és szüntelen le s felmerül. A hullámok mindig 
alatta sikamlanak el, a nélkül, hogy azt magokkal felénk tolhatnák. 
Tekintsen csak oda a balpartra, azon két kis fürge leány vászunk fe
hérítése alkalmával akaratlanul épen e kísérletet utánozza. Lám 
hogy emelik fel a hosszan kiterített végvásznat a földről, s feszítik 
szélyel kezökkel, húzván annak végeit külön-külön magok felé. Most 
az egyik leány egyet ráz a kifeszitett vásznon, mire a képződött ingás 
végig szalad az egész hosszú darabon, a rezgő hullámzatnak egy foly
tonos sorozatát idézvén elő.

Világos, hogy itt csak a külzet vagy az úgynevezett alakzat volt 
az mely oly gyorsan tova szaladt; mig a vászon darab egyes részei 
változatlan összefüggésben maradtak. A folytonosan előhalado vászon 
hullámzatnak oka pedig abban rejlik, hogy a leány rázása által előidé
zett lóditás az egész vászon darabon elterjed, mivel a szövet egész 
fesz ereje meg lévén bolygatva, minden egyes rész törekszik a felbom
lott nyughelyzetet visszaállítani. Tehát minden egyes pont rendre 
utánozván a legelőször meglóditott pontnak mozgását, ezek összege 
folytonos hullámzatot idéz elé.

A vizhullámokkal sincs másként a dolog. Mert habár a viz nem
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bir is azon ruganyossággal, minő a kemény testek kapcsolati erejének 
sajátja, de azért a nehézség is képes a felületnek oly fesz-erőt kölcsö
nözni, mely a mozgóvá tett vizrészecskéket szüntelen arra ösztönözze, 
hogy nyugalmukat csak fekmentes helyzetben lelhessék fel. Azon 
lökés, mely a nehézségi erőnek egyensúlyát felbontja, képes hosszan 
tartó huzamos rezgéseket előidézni. Ugyan is a természetben felme
rülni szokott jelenségek nem igen bírnak csak pillanatig tartó követ
kezményekkel. Egy első összeütközés a mozgásoknak végetlen soro
zatát indítja meg, csakhogy azok nagyon is gyakran kicsinységüknél 
fogva figyelmünket kikerülik. Ilyszerü mozgásokat látunk az ingánál, 
ahoz hasonló módon látjuk a nehézségi erőt a felbolygatott vizszinen 
működni, csakhogy itt ingaszerü himbálódás helyett hullámokat alkot. 
A behajtott kő lökése az érintett vizrészecskéket aláfelé nyomván, ez 
által a közelebbi szomszéd részeket a töltséres üreg körüli dagályszerü 
domborodásra kényszeríti. Minthogy ez által a nehézségi erő a víz
nek megháboritott egyensúlyát helyre állítani törekszik, a köralakban 
felemelkedett vizrészek lefelé esnek, mig a kő által lenyomottak fel
emelkedtek. De ezen mozgás által az ingához hasonlólag egy uj lük
tető rohamot nyertek, mely őket a kiegyenlítendő nyugponton túl 
hajtá, miáltal a sülyedő részek az őket körzőket ismét felnyomák, mig 
ezek visszaesésükkel a közelebbieknek eszközlék kidomborodásukat.

Ily utón származott azon emelkedés és sülyedés, azon sajátszerü 
himbálódás, mely magát folytonosan a további részekkel közlekedésbe 
tévén, azon látszólagos szünteleni tovább haladó mozgást idézi elő, 
melyet mi hullámzatnak nevezünk.

Tudom, hogy azon kérdést teszi most kegyed: Váljon a vizré- 
szecskék a vászonéhoz hasonlóan csak le- és felfelé mozognak ? Ko
ránt sem. A víz egyes pontjai egymás közt odább tolhatok lóvén, egy 
reájok tett lökés nemcsak azt eredményezi, hogy ennek hatálya egyik 
vizrészről a másikra átültetődjék, hanem valójában az egyes részecs
kéket is egy kevéssé félre csúsztatja, mi által ezek egy forgás szerű 
keringő mozgalomba jőnek s utjokban külön-külön egy magában visz- 
szatérő körded vagy kerülékes (eliptisch) kis pályát Írnak le, mely a 
megháboritott sulyegyen után működni kezdő nehézségi erőnek a viz- 
részecskék odább tolható tulajdonságával! viadalából származik. De 
azért ezen mozgási jelenség külleme a vászonnál látott hullámzattal 
tökéletesen egy. Ugyan is minden mozgás tovább terjedhetésére idő 
kivántatván, mig a vizrészecskék másodika- vagy harmadikához ért a 
lüktetés, addig az első már megtette körforgását s előbbi pontjához 
visszatért. Tehát minden pillanatban az egyes vizrészek körút jóknak
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hol tetőzetén hol pedig alzatán állanak, s ezen különböző magasságban 
lévő pontok által alkotják a vizhullám alakját. Ezen alak minden pil
lanatban ugyanazonos marad, csakhogy más helyen mutatkozik az 
épen érintett ok miatt. Tehát a hullám alakja folytonos haladást mu
tat, mivel a vizrészecskék egyes pontjai egyszer a hullámhegy kúpjára 
emelkednek, másszor pedig a hullámvölgy mélyedésébe szállnak alá.

E szerint azon szép gyűrűs hullámok, melyek ott előttünk a tó 
sima tükrén oly könyedén himbálódnak, nem egyebek gyönyörű szin- 
leges jelenségnél, egy belső mozgalomnak változékony leplénél. Min
den egyes uj hullám mely a vízből felmerül, hallhatóan suttogja, hogy 
az őt alkotó vizrészecskék épen bevégzék rezgésök körforgását, s egy 
másodiknak kezdeményezésénél állanak. A. viz felületén rezgő hullá
mok működése annak mélyébe is lehatol; mivel a lökés ott alant is 
megtette hatályát s a vizrészecskék ott is törekednek helyreállitni a 
megzavart sulyegyent. Ugyan azon időben, hogy a felszínen lévő ré
szek hullámzásba indulnak, az alantiak is megkezdik szabályos kör
forgásukat, melyek a viz nyomásához mérten mind inkább kisebbed
nek vagy a vizfenék ellenyomása által mind paposabb kerülékké vál
toznak, mig végre egy egyszerű ide amoda rengő fekmentes ingásba 
mennek át. Ilyen utón könnyen kimagyarázható az Óceán hullámai
nak azon nagyszerű működése, melynélfogva néha az 5000 láb mélyen 
fekvő feneket is felbírják szaggatni s annak homokjával a martokat 
elbontani képesek. Mindannak daczára, hogy a hullámok folytonosan 
tova haladó valódi mozgásáról szó sem lehet, azért a hullám gyorsasá
gáról! fogalom még is áll, csakhogy egy kevéssé módosított értelem
ben. Ugyan is hallottuk, hogy minden parthoz csapódott hullám az őt 
alkotó egyes vizrészecskék rezgésének befejezéséről mesélt, ugyan ezt 
látszik erősíteni a tó közepén úszó szomorfüz levél himbálódó intege
tése. Ha a bedobott kő által előidézett erőteljesebb hullámok gyorsab
ban közelednek is hozzánk, azzal csak azt hirdetik, hogy az egyes viz- 
részek is sebesebben végzik most be ivkarajos rezgésöket. A hullá
mok közeledésében, ezen fölszínes alakzat tovasietésében tiikrödzik 
tehát a rezgő vizrészecskék valódi gyorsaságának képe.

Azonban az erőteljesebb hullámok rövidebbek és magosabbak 
is szoktak lenni, minthogy az egyes részecskék nagyobb kerülekeket 
kénytelenek ugyan azon helyen és időben megtenni. A lökés hatályá
tól függ tehát a hullám magossága és szélessége. Veheti kegyed észre, 
hogy az általunk bedobott kő hatásköre lassanként elenyészett; azon 
akadályok,|melyek a természetben minden mozgásnak határt szabnak, 
emezét is megtörték. Az egyes vizrészecskék szüntelen kisebb pályát
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futván körül, a hullámok is mindinkább összébb lapulnak, és széleseb 
bekké válnak. Azonban parthozi pajkos csapkodása már megszűnt, s 
mint rég eltűnt távoli dolgok haldokló tanúi, hangtalan simulnak lába
ink elé. A kő, mely őket életre serkenté, már rég a tó fenekén nyug
szik.

Kisértsük csak meg, ha egy maroknyi apró követ hajtunk be 
egyszerre a vizbe, minő jelenségeknek leendőnk tanúi ? lm a viz ma
gasra fecskendezett fel, s a kövecskék és lehullott vizcseppek mind
egyike körül, számtalan hullám körök álltak elő, melyek végtelen sok 
pontban szelvén egymást , látszólag háboritatlan gyűrűznek tova. 
Azonban szorosabb vizsgálat után az egymás közt megtörtént viadal
nak nyomait rögtön felfedezhetjük. Úgy tetszik, mintha a hullám-kö
rök az egymásom keresztül hatolás után nem bírnának többé oly sza
bályos szép domborodással, mint annak előtte, és mintha némely át- 
szelési pontnál hegyeik magasabbakká, völgyeik pedig mélyebbekké 
váltak volna, más helyeken pedig egy tökéletes kiegyenlítés, az az a 
hullám hegyek és völgyeknek sik térré alakulása történt volna meg. 
Valójában nem is csalódtunk. Ellenes mozgások nem hatolhatnak min
den párbaj nélkül egymáson át. Bár most csak szinleges mozgással, s 
csak tetszőén haladó alakokkal van is dolgunk, de azért mégse feled
jük, hogy e tünet alatt egy valódi mozgás — a vizrészecskék rezgése 
rejlik. Az egymással szembe siető hullámok épen azt adják tudtunkra, 
hogy vizrészecskéik ellenkező ringásba helyezvék. Ha most két hul
lámhegy összeütődik, abban a pillanatban mind a két csúcs legfelsőbb 
részecskéjének mozgása fölfelé lévén irányozva, s mivel mindkét ol
dalról hasonló irányban tódulnak a vizrészek, nem marad egyéb hátra, 
minthogy magukat mozgásukban felfelé egyesítsék. így alakul két ki
sebb hullámdombból egy magas hullámhegy. Hol pedig két hullámvölgy 
találkozik egymással, ott hasonlóan a részecskék lefelé törekvő kö
zös mozgása által egyetlen mély völgyület áll elő. Ellenben ha 
a hegy a völgyet metszi, akkor az ellenkező irányba fel és lefelé rezgő 
vizrészecskék kölcsönös mozgásukat tökéletesen elenyésztetik, minek 
következtében a nyugvó viz felszínének simatükre rögtön helyre áll.

Előbbi leveleimből már ismeri kegyed azon áttalános természeti 
tüneményt, melynélfogva két bárminő természetű mozgás egyik a mást 
hatályában vagy elgyengítenie, vagy megerősítenie kell, a szerént a 
mint ellenkező vagy egyforma irányban működik egymással. A hul- 
lámzatnak sajátságos mozgásánál azonban bátran vonakodunk e tör
vényt egész általánosságban alkalmazni, és legkevésbé sem habozunk 
magunkat távoltartani azon fonák nézettől, melyet a physicusok a
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hullámok találkozási jelenségénél (Interferenz der Wellen) alkalmazni 
kivánnak. Értem t. i. két egymással szembe találkozó hullám kölcsö
nös megsemmisülését, ha azok hegy és völgy alakban szelték egy
mást. Ugyan is némely physicus nem is hiszi, hogy az egymásután sza
ladó, tehát látszólag ugyanazon irányt követő hullámok is egymást 
utolérve képesek legyenek himbálódásukat kölcsönösen felemészteni 
következőleg magokat a nyugvó viz szinével ugyanazonositani. Pedig 
nemde kegyedet is többször figyelmeztetőm e jelenségre ? És lám, min
den kétely könnyedén szétoszlik, ha a hullámalak folytonos előhala- 
dásának szinlegességét emlékünkbe visszaidézzük, és meggondoljuk, 
hogy csak az egyes részecskék rezgésében rejlik a valódi mozgás. Ak
kor rögtön észrevehető lesz azon ellentét, mely az összetalálkozó hul
lámhegynek és völgynek rezgő részecskéi közt létezik. Akkor köny- 
nyen felfoghatjuk, hogy ezen összeütközés nem egyéb, mint ugyanazon 
vizrészecskének, ugyanazon időben történő izgatása, hogy egy rezgést 
fölfelé, egy másik rezgést pedig lefelé egyszerre kezdeményezzen, és 
hogy ezen ellenmondásnak eredménye csak a nyugalom lehet.

Miután az egymást szelő hullámoknak tetszőleges zűrzavarát, a 
maga teljes egyszerűség és szabályosságában már eléggé felderitett- 
nek lenni gondoljuk, kisértsük meg nehány kövecset egymásután úgy 
hullatni a vizbe, hogy egyszer egy hullámdombot idézzünk elő oly he
lyen, hol az előbbi hullám épen egy hullámvölgyet képzett volna, más
szor pedig igyekezzünk egy hullámhegyet, épen azon pillanatban álli- 
tani elő, midőn a régi hullám is emelkedőben van. Az első Ízben tisz
tán láthatjuk, hogy az egymásra következő hullámok magasabb he
gyek- és mélyebb völgyekké változnak át. Ha pedig külömböző nagy
ságú köveket ejtünk rendre a tóba, mi által egy gyengébb hullámot 
egy erősebb fog üldözhetni, s megfordítva — ekkor nézze csak ke
gyed a fölebbi jelenségek mint egyesülnek, s a tarka változékosság 
daczára a magasabb és csekélyebb hegyek s völgyeknek, a síkságok 
és lapályoknak egy szabályszerű sora álland elő. Végre hogy kegyed 
e jól megértett hullámjátékban, és e gyönyörű átalakulásokban föllelt 
kedvét kielégíthesse, bocsásson egymás mellé egy egész sor kövecset a 
vizbe, mi által egy egész hullám sorozatot fog előidézni. Látja mily fel
séges öszhangzásba oldatik fel most a rejtélyesnek tetsző összekuszált 
hullámzavar, mintha azok is viszhangoznák az egymás közt létező 
egyetértési és egységi rokonszenvet: a számtalan egymás mellett kép
ződött hullámhegy találkozási vonalaik által egyetlen egy hullámmá 
alakulnak át, mely az eredeti kiinduló pontokra nézt hárántékos irány
ban halad tova. Hasonló ez azon jelenséghez, midőn egy sok szegeletü
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kő lökésére kerek hullámok állnak elé, ha szintén eredetileg a kő 
minden szögletéből külömböző hullámok hömpölyögtek szét, még is 
találkozásuknak eredménye csak egyetlen körben haladó hullámban 
nyilvánul.

Minthogy e hid, melyen állunk, oly alkalmas helyet szolgáltat a 
hullámzási jelenségek észlelhetésére, mulassunk még egy keveset, s 
pillantsunk a hídfőket körző, lapos czölöpökből alkotott védgátak füg
gélyes oldalaira, honnan az imént támasztott hullámok csapkodva szün
telen visszaverődnek. Ezen íitödés által a hullámok korántsem enyész
nek el, hanem tetszeleg változatlanul a tó közepére visszakerülnek.

Jól tudom, kegyednél is gyakran megtörtént, hogy kötés közben 
fonal gombolyagát a padolatra ejtette, melyen az ugrándozva tova gör
dült. Avagy nem gyönyörködött kegyed is pajkos fivéreinek lapdajá- 
tékáben? midőn ők azt falhoz dobva, visszapattanás közben ujongva 
fogták ki ? Magam is gyermek koromban számtalanszor hajigáltam la
pos kövecskéket rézsut a viz színe fölé s keblem repesett örömében, 
hogyha azok erről mint fekmentes szilárd tükörlapról felpattanva is
mételt szökellésekben a túlpartra ugráltak.

Aztán említettem is már kegyednek régebben a testek összeüt
közésénél, hogy azok nem mindegyike pattan egyformán vissza az 
elöltalált akadályról, például a falhoz dobott ruggyanta-labda másként 
ugrik vissza, mint egy agyag vagy ólom golyó. Továbbá, hogy a bá
nyászok most már sziklájuk szétvetése alkalmával a tölcsérhez vezető 
vékony cső körüli nagy hézagot tiszta száraz homokkal szokták kitöl
teni, melynek üveghez hasonló apró szemerkélt rugalmasságuk miatt 
a lőpor legnagyobb feszereje sem képes onnan kilökni, hanem inkább 
a sziklát repeszti szét.

Szintén felejtem, hogy már volt szerencsém kegyedet a tekeasz
tal körül nővérével labdányversenyt játszani látni, tehát bizonyára is
meretes ama szabálylyal, hogy a labdányasztal oldalába ütközött go* 
lyó oly szegletben verődik onnan vissza, mint a mekkora alatt az fel- 
lökődött, azaz : a beesési szög egyenlő a visszahatási szöghöz, magá
tól értetődvén, hogyha a golyónak tengelye körüli forgási minősége 
rendes, nem pedig ferde, mely alkalommal ez nagy hatálylyal bir a 
visszahatási szöglet nagyságára. Ha most történetesen egy ezopf sza
laggal ékített koponyáju erdélyi (physicát tanitó) tanár hallgatódznék 
hátunk megett, rögtön ezen kérdéssel állna elő: „Instálom, tán 
csak nem akarja ön a hullámvisszaverődés szabályait is a rugal
masságból magyarázni ki ?í£

Bármennyire nehéznek tessék is első pillanatra a hullámot ruga-
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nyos lapdákkal hasonlitni össze, de az remélhetőleg mégis sikerülend, 
ha a hullámmozgásnak valódi sajátságát újra meg újra emlékünkbe 
visszaidézzük. Az első lökésre egy vizrészecske rezgő vagyis forgó 
mozgásba ment át, melyet az inga vagy a fel- s leszökellő gomolyag 
mintájára szüntelen sebesebben, s mindig kisebb-kisebb körben ismé
telt, ez által ugyanazon pontból szakadatlanul uj, meg újabb hullámzá
sokat állitván elő.

Az első részecskének ilyszerii rezgése rendre a többi vizrészecs- 
kékkel is'közöltetett, melynek eredménye aztán az előhaladó hullám
ban nyilvánult. Tehát ezen folytonos ütközésben, ezen szüntelen tova 
haladásban kell keresnünk a lapda hajitó vagyis vető mozgásának ha
sonlatosságát, mig a vizrészecskék kerülékes rezgésében maga a ru
ganyos labdáét könnyedén fellelhetjük. A rezgésnek épen ezen körü- 
lékes pályája az, mely a falhozi lökés által összenyomulván, eredeti 
alakjának visszanyerési törekvésében fejti ki az uj mozgáshoz megkí
vántaié erőt.

Hogyha már ezt rugalmasságnak nevezni lehet, akkor a feljebb 
alkalmazott hasonlatosság tökéletes. Azonban valósággal a mozgó viz
részecskék itt csak egy elhajlást vagyis kitérést tesznek,• midőn rezgé
sükben a védgát függélyes fala által visszatartóztatván a hátulsó ré
szecskéktől pedig előre nyomatván, csak felfelé találhatnak rést a me
nekülésre, és épen ezen feltorlaszolt részecskéknek visszahanyatlása 
adja meg az uj lökést a már csak egyedül lehetséges visszás irányban 
működhető rezgésekhez, mi által visszafelé siető uj hullámok képződ
nek. A hullámhegy és hullámvölgy egy pillanatra, úgy szólva, széles
ségük fele részére nyomulnak össze, mig magasságuk és mélységük
ben kétszeresen nevelkednek. Azonban a tünemény kezdete előtt, mig 
t. i. a hullámok egymáson áthatolnak, egy pillanatra a viz színét egye- 
nítik, s csak azután siet a visszaverődött hullám ugyanazon alakban 
visszafelé, a melyben az imént odament vala, tetszőleg változatlanul és 
csak hegyei- s völgyeinek kicserélődése — azaz : hogy most hegyek 
himbálódznak ott, hol eddig völgyek mélyedtek — árulják el a kiállott 
viadalt.

Az eddig észlelt hullámok csak hosszan nyúló, a parttal egyen- 
közü hullámok valának, tehát ahoz csak függélyes irányban vetődhet
tek ; következőleg e jelenség sem nyilvánulhat egyébben, mint a milyent 
a fekmentes talajhoz függélyesen ütődött és visszapattant ruggyanta 
labda mutathat. Hogyha azonban a védgátak előtt egy kő dobásával 
köralaku hullámokat idézünk elő, úgy az oda csapódott nagy hullám
körnek legkülsőbb pontja visszaverődése alkalmával egy félkör alakú
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uj kis hullámot alkot. A haladó nagy hullámkörnek azonban többi 
pontja is rendre ily utón uj félköröket idéz elő. Ezen apró hullámok
nak találkozási pontjaiból képződik a visszaverődött nagy hullám, mely 
tökéletesen hasonló egy oly hullámhoz, mely a fel nem tartóztatás ese
tében a védgát háta megett okvetlen képződött volna. Tehát egyszers
mind úgy tetszik, mintha a hullámnak csak kiindulási pontja változott 
volna meg, mintha többé nem a bedobott kő helyéről jönne, hanem a 
védgát háta megül egy hasonló távolságú pontból. Ez alkalommal is 
megjegyzendő, hogy valamint a kör-ív idomú nagy hullám tovább ha
ladása csak szinleges volt, úgy ő maga nem is verődhetett vissza. Az 
egész jelenség a részecskéknek egymással közlött rezgésében rejlik, és 
ezen közleménynek csak iránya változott most meg. Már pedig ezen 
rezgési lüktetés a hullámköriv középpontjából eredvén, ezen körnek 
csak is sugárai jelölik ki az előrehaladó és visszaverődött mozgásnak 
irányát. Ezen sugarak pedig a visszaverő védgáttal egyenlő szögöket 
képezvén, minden vizrészecskének akkora szöglet alatt kell visszatér
nie, mint a mekkora alatt odaérkezett. Világos tehát, hogy az emlitett 
általános vis -zaverodési törvény itt is bebizonyult. E szerént a hullám- 
visszaverődésben is a beesési szöglet egyenlő a visszaverődési szög
lethez.

Mióta a tünemények elemzésébe mélyedtünk, az előttünk elte
rülő tó külleme egészen megváltozott. Az imént a hullámokat egyik 
partról a másikhoz jönni-menni láttuk; most már egy ilyszerü tovaha- 
ladást nem vehetünk többé észre, az egész vizszin egy folytonos fel
emelkedő lesíilyedő buzgásban tört ki. Nem látjuk többé a dombokat 
a völgyek ölébe sietni, hanem minden hullámhegy úgy szólva önma
gába sülyed alá és minden hullámvölgyből egy hegy emelkedik fel. A 
tovább haladó hullám-mozgás egy állandó merev ringásnak kinyo
matát öltötte magára, s néha a leggyönyörűbb hullámdombokat mu
tatja fel.

Váljon e helyhez kötött hullámzó forrás és buzgás, nem az ismé
telt gyakori visszaverődésnek, a vissza és ismét felénk haladó mozgás
nak következménye e? Valójában a visszaverődött és mindig újra part
felé siető hullámoknak egymással szüntelen találkozniok kelletvén, a 
völgyeknek hegyekkeli találkozás-pontjai, mint már láttuk, egymást 
kisimították, elenyésztették. Azonban az ezektől félhullám szélesség- 
nyire eső pontoknál is hasonló történt; következőleg e két jelenség 
pontjai közé az úgynevezett kitérési távolokban az előre haladó és 
visszaverődött hullámoknak összetolódott hegyei és völgyei egymás fe
lett telepedtek le, elannyira, hogy most már egész tó felszine úgy néz
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ki, mintha egyes, egymástól függetlenül rezgő szakaszokba oszlott 
volna fel. Ezen gyönyörű tüneményt nevezi a tudomány állóhullámok
nak, mely nevezetet, lényöket tekintve, valósággal meg is érdemli.

Egyébiránt ily szerű jelenségek a közönséges életben mindenna
piak , csak hogy nem igen szoktuk azokat figyelemmel kisérni. Pél
dául: ha egy vízzel töltött edénynek oldalait megkoczczantjuk vagy meg
rázzuk, állóhullámok szoktak képződni. Hasonlólag a tele cseber vite
lekor a hirtelen megállás alkalmával kilocscsanni szokott folyadék a 
lépdelés szabályos rázkódásai által előidézett állóhullámoknak a követ
kezménye.

Azonban legszebben tükrözi magát vissza e jelenség a gyere
keknek úgynevezett zsinegjátékában, midőn egy kifeszitett zsinegen 
vesszőütések által a legtisztábban észlelhető rezgési hullámzatot lehet 
előidézni. Ha a gyereknek sikerül a rezgést előállító lökést a zsineg
nek egy megfelelő, például az egész hosszúságnak negyed, hatod vagy 
nyolczad részére történetesen alkalmazni, úgy a változatlanul fel és le
felé rezgő himbálódásoknak egy egész sorozata álland elő. Ha a rez
gések elég sebesek voltak, maga a zsineg számtalan apró domboro- 
dássá fűződik és czikkenként bötykök által választódik el egymástól, 
melyeket tudományos nyelven rezgési csomóknak neveznek.

A hídfőnek talapzata annyira előrerug mindkét felől a tóba7 
hogy csak pár singnyi nyilás marad a közepe alatt a viz számára. 
A parton kinyúló szomorfiizekröl több levélke csapódott be, mi által a 
felszínen apró fodrocskákat idézett elő ; de ezeknek szállékony karéjai 
akadálytalan hatolnak át a nyíláson. Ha pedig egy jókora göröngyöt 
dobunk a védgátak czölöpzete elé, rögtön megváltozik a látvány. Hosz- 
szu magas hullámok közelednek a hid alatti nyiladék felé, melyeknek 
egy része háboritlan himbálódik át, de más része a nyilás párkányza
tához ütődik, honnan visszaverődve uj fiók hullámokat támaszt.

Menjünk csak a hid túlsó oldalára, honnan tisztán kivehetjük, 
hogy ezen elhajlitott fiok-hullámkörök a nyiladék párkányzata körül 
kiszélesednek, és a nyilás közepén csendesen áthaladott hullámokkal 
szelvén egymást , találkozási vonaluknál uj, magasabb hullámokat al
kotnak, melyek az elhajlottakkal kapcsolatban ismét köralaku, tovább 
haladó hullámokként tűnnek elő. A hullámoknak ezen módosítását a 
tudomány nyelvén hullámhajlás nak hívják.

De ideje már, hogy ide hagyjuk e tündéri tájékát. Az aranyko- 
szoruzott nap már a hegyek ormai mögé vonult, s áramló sugárait a 
felhőkbe lökve, onnan boritá a viz színére az alkony gyönyörű pírját. 
Azonban az esti szellő is megérkezett már s éreztető lüktetésekben
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kezd bolyongani. Ma e tavat körző gyönyörű fák koronáin fog éje- 
lezni, melyek leveleivel el is kezdé már enyelgéseit, mintha panaszolná, 
hogy magyar hazánk nagy terei felett szótalan kelle átvonulnia s kérné 
fáink szellemeit a Dryadokat, hogy némaságán könyörülve öt hang
hoz juttassák. Erre hullámzani is kezd a keleti szellő gyöngéd lükte
tése, a Zephyrek ismeretes susogásai s a villanyos szelek szeszélyes 
dallamaival. Minden fanemnek meg van sajátos zöngése. Hallszik is 
már azoknak titokteljes hangversenye, melyet Aeol hárfájokon oly re
mekül zengenek. A fenyők csendes mély hangjára, mely közé a szil
falombok hosszúra nyújtott fohászai a nyír rezgő leveleinek tremuló- 
jával vegyül, következik nem sokára a vihar kardalának vad üvöltése, 
hol a tölgyek zivataros rivalgásai, a bükkök sipoló hangjával s a ju
harfák rémes zúgásaival versenyeznek. Tekintsen csak kegyed ismét 
a tó sziliére, melynek az imént sima varázs tükre a természetnek mély 
titkait oly szelíden sugárzá felénk, most viszont zavarodni kezd felü
lete, s futó borzadályként szállonganak rajta az apró hullámok. Úgy 
tetszik, mintha a viz színe a szél lökésének ellentállani törekednék, 
mint egy egyedüli oltalmazó takarója a kétes mélységnek. És valójá
ban a felső vizrészecskéknek feszerejében, mely azoknak egymáshozi 
kölcsönös vonszalmán alapszik, s mely egy kifeszitett vékony hártya
ként az egész felszint védve vonja be, rejlik ez ellentállási erő. Ennek 
bizonyítékát tisztán észlelhetjük azon békalencsével bevont kis öböl
nél, melyre kegyedet az imént is íigyelmeztetém. Valamint akkor, úgy 
most is e zöld szőnyeg alatt a viz csaknem mozdulatlan csendesen 
nyugszik. Ez apró, tömötten egymás mellett tengő kis növénykék ál
tal képzett lepel képes a szél lökésének felbolygató erejét ellensúlyozni, 
s meggátolni a vizrészecskék szabad mozgását. Éhez hasonló jelensé
get gyakran volt alkalmunk tapasztalni, midőn a viz felületét vékony 
jéghártya vagy hópelyhek fedték, sőt a lezuhanó eső cseppeket is lát
tuk, miként képesek vihartól felkorbácsolt hullámokat elfojtani. Ha
sonló okban rejlik az olajnak is hullámcsillapitó ereje, melyet a tengeri 
hajósok, különösen halászok a habzó tenger háborgásainak lecsende- 
sitésére, (minthogy a sima felületű viz sokkal átlátszóbb), már eléggé 
bebizonyított sikerrel szoktak használni. Azonban körülöttünk is a 
fák lombjaival eddig enyelgett szellő zugó viharrá változott már, mely 
a tó felszínének ellentállási erejét végkép megtörte. Az egész tó rendre 
egy háborgó vad hullám zavarrá változott, mely még is távolról nézve 
öszhangzó egységgé olvad; tisztán kivehető innen a számtalan kisebb 
és nagyobb hullámhuzat, s ezeknek ivkarajos görbületei, melyektől a 
felszín átszeletik. De ezek külleme az előbbiekétől, melyeket a leg- 

vadászok évkönyve. 10
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nagyobb kőzáporrál csak előidézhettünk, még is egészen elüt. Lehet, 
hogy a mostani látvány egy része csalódáson alapszik, midőn az egy
mást átszelő hullámok egyike a viz alá merültnek látszik, vagy pedig 
hogy a magasabb hullámok nyil-sebesen suhannak el a fodrozott fel
szín felett, midőn valósággal a nagyobbak csak sebesebben haladnak 
tova, mig a kisebb fodros hullámok ezektől mindinkább elmaradoz
nak ; mindazonáltal az egész hullámalakzati rendszer lényeges válto
záson ment át. Ugyan is a mostaniaknak nincs meg többé azon szép 
egyforma kerekdedsége, mely az imént oly kellemesen vette ki magát 
s oly jól esett szemeinknek; a szétszakadottság, ziláltság és érdesség
nek jellege ömlik el az egészen. Meredeken zuhannak most alá a ro
hanó hullámoknak habzó tajtékkal szegélyzett csúcsai, a széllökések
nek folytonosan megújított hatálya löki előbbre s dönti halomra a fel
tornyosult hullámgömböket, melyek egymással összeütődve, hányát 
homlok rohannak a hullámvölgyek tajtékzó örvényébe.

Más felől azt is meg kell gondolnunk, hogy nemcsak a kül alak 
zat öltött más szint, hanem maga a belső mozgás is megváltozott, hi
szen a hullám nem egyéb, egy benn rejlő mozgalom szüleménye s ki
nyomatánál. Az egyes vizrészecskék nem tehetik meg többé azon sza
bályos, magokba visszatérő körded vagy kerülékes kis pályákat; a 
szüntelen megújított rohamok folytonosan gátolják őket ezekben, s még 
mielőtt a nehézség vonzalmát követve kördedes utjokat befejezhetnék, 
tovább meg tovább löketnek. Ily utón képződnek ama korcsolya mód
jára lassanként előbbre csúszó hullámörvények, mely alakzatnak a 
folyó vizek felszínén is rendesen mutatkoznia kell, mivel egy folyam 
az ő szakadatlan folyásával épen oly mérvben hat az egyes vizrészecs
kék kerülékes mozgásaira, mint a szüntelen megújított széllökések. 
Ezért láthatunk a folyamok felületén is hasonlóan előre vagy hátra ha
nyatlott habzó hullámokat, a szerint a mint a szél le vagy felfelé fuj.

Azonban kegyed előtt a zugó viharnak, a háborgó tó hullámjá- 
vali csatazaja kiállhatatlanná kezd már válni nemde ? Nekem ilyen
kor önkéntelen eszembe jutnak azon nagyszerű jelenségek, melyeket 
egykor a végetlen Óceán átláthatlan terén több havon át voltam sze
rencsés észlelhetni. A sors különös szeszélye úgy hozta volt magával, 
hogy hajóm csaknem fél évig folytonosan szeldelé a világtenger feltor
nyosult hullámait, s nagyon gyakran küzdött a felbőszült vihar dü
höngő rohama ellen.

Tisztán jut még eszembe, midőn tanuló koromban, lerovandó ta
nulmányaim napi feladványát, ki kirándultam a virágos rétekkel sze
gélyzett csalitok közé, hol is búcsut vévén az arany-koszoruzott nap
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tündöklő végsugaraitól, gyakran felmerült bennem azon vágy: láthatni 
ama vér tengert, hová e tűzgömb napi kerengő fáradalma után éji nyu
galmára lemerül. Vajmi jól esett később az éj-nap-egyen vagy is té
rítők fokai között gyermekkori ábrándaimat valósulva láthatni, midőn a 
csak hirtelen égni kezdő tenger felszíne rubinlánggal villámolt körül
tem, s e tüzmedencze fényébe mintegy megszégyenülve borult alá az 
alig csillámló nap.

Valójában lélekemelők az Óceán felszínén koronként elétüne- 
dezni szokott jelenségek. A kedves Magyarhon teres rónáit, a délame
rikai Pampasoknak ez édes testvéreit, oly jól esett a tenger vé- 
getlen sik terében eszményileg feltalálnom. Amott a túzok, ott a nyarga 
szaladgál, itt a kis Hójsza (Procellaria pelagica), a hajók ez örökös 
kísérője villan el az Óceán aquamarin színe felett, s néha bádjattan a 
hullámokra száll, azon magát kinyugvandó. Amazok sivatagain a vihar 
homokfelleget áraszt az egész láthatárra, melyből az ismeretes csillá- 
mos (glimmer) homok eső hull; itt pedig egész vizgömböket bomba
ként lök fel magasra, hol magokat az egyes vizcseppeket is miriád ré
szekre zilálva, alkotja az Óceán láthatlan harmatesőit.

Nehezen mutathat fel egy tájkép a száraz földgömbön oly sötét
komor s egyszersmind oly ragyogó szinvegyületet, mint a minőket ez 
óriás vizmedencze szeszélyesen itt-ott előtüntet, mikor a száguldó ele
mek által felkorbácsoltan hegyekké meredez, vagy pedig midőn sima 
tükrében a szikrázó nap és kaczér hold önmagokkal szépelegnek. A 
háborgó Óceánnak e regényes látványa nem a hold vonzalmának kö
vetkezménye, mely a tenger csendes felületét naponta lankás dombo- 
rodássá emeli, sem pedig azon özönlések szüleménye, melyek a külön
böző fokra felmelegedett víztömegeknek egymásközti kiegyenlítési tö ■ 
rekvésökben, folyamokhoz hasonlóan szelik át az Óceán nyugalmas 
tükrét: hanem egy hatalmas vihar dúlta fel a tengert annak legmé
lyebb fenekéig. Hosszú torony magasságú hullámok gurulnak elő, foly
tonos lökések között növekedő erővel üldözvén őket messziről a szél
vész, mely képes volt azokat ily óriás nagyságra dagasztani, minthogy le 
a mélyig semmi akadály sem tartoztatta fel a részecskék szabad mozgá
sát. Nagyszerűen fölséges az ily hullámok által a térés nagy Óceánon 
előidézett látvány, azon jelenséghez képest, melyet a szorosabb Földközi 
tengerek rövid szaggatott hullámaikkal felmutatni bírnak, minthogy 
ezek sekély feneke a hullám lökéseket megtöri, azok szabad mozgá
sait feltartóztatja. Ellenben a Világtenger végtelen rónáin, a hullá
mok vihar szárnyakon, villám gyorsan rohannak elő, s a levitorlázott 
hajó menthetetlenül látszik kitéve lenni erőszakos hatalmuknak. Azon-
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bán a tavon ingó szomorfüz levélkéhez hasonlóan, ott is a hajó csak le- 
s fel himbálodik, a hegyről a völgybe merül, de teknős gerincze alatt 
tehetetlen zugnak a hullámok tova. A hatalmas tengeri hullámoknak 
röpülő szaladása is csak külszin, de azért e hullámalaku tünet a vihar
nál néha háromszorta is gyorsabban halad s óránként 25—30 tengeri 
mértföldön is átrobog. Néha e száguldó hullámok szikla martu szige
tekre bukkannak, hol a sekély es szirtfenékről felemelkedve, amazok
nak meredek oldalaira ágaskodnak fel. Ily utón, futásokban feltartóz
tatva s az őket nyomban követő hullámoktól utóléretve, rögtön egy
másra rohannak és szirtfalakhoz hasonlóan széditő magasságig tornyo
sulnak ég felé. Mértföldnyi távolra is elhallszik ekkor viharzó liány- 
kodásuk rettentő üvöltése s jaj azon hajónak, mely a visszaverődött 
hullámtorlás örvényébe kerül, mivel rettentő nagy az összetorlaszolt 
víztömegek zúzó ereje, melyek néha 100 láb magasságra is felcsapkod
nak a szirtek meredek falain. Álig képzelheti kegyed mekkora óriási 
erő rejlik az Óceánnak csak egyetlen hullámjában is. Néha 50—GO 
lábra emelkedik fel a hullámhegy a völgy felett, s alzata az 1000 láb- 
nyi átmérőt is túlhaladja, és ezen hatalmas víztömeget, mely ellenállójá
nak minden négy szög lábjára 10,000 mázsával nyom, gondolja most 
kegyed nyilsebesen rohanó haladásban, mellyel magát a repülő vihart 
is messze maga után hagyja; akkor képes lesz felfogni ama 50 mázsá- 
nyi nehéz szirtdaraboknak száraz földre való messze kiparityázását, 
mit például Scótország partjain az úgynevezett Tavellerek láthatólag 
bizonyítanak.

Jól emlékszem még, midőn az Óceán kellős közepében a tenger 
hullámait roppant karéjokká gyürüztetővad orkán úszó palotánkkal va
lódi keringőt tánczola. Nyugodtan nézém a fedélzeten e féktelen ele
meknek sivító rivalgásokban kitörő egymássali küzdelmeit, mig alant 
a hajószobákban az utazók százai térdre borultan jajveszéklések közt 
rettegék a halált. Mind oknélküli, gondolám magamban; a természet 
örök rendje nem ügyel nyomorult halandók imáira — a passát szelek 
tornádóit vagy az Óceán ömléseit egy külhatalom sem vezényelheti 
kénye szerint. Mióta földünk az ős mindenség gőzköréböl kifejlődött, 
semmi külbefolyás sem érvényesitheti többé magát, mivel a természet 
örök törvényeiben rejlik magának az Istenség szellemének eszméje.

Most pedig engedje meg, hogy kívánjak kegyednek — jó éjt! — 
csendes éjszakát! !
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H é v - h n l l á  m o k.

Az egész mindenség egy hullámzó nagy óceán. Hullámok rezgő
nek az ég végtelen űrén át, éppen úgy, mint a földi parányok legki- 
sebbikén. A homályos éjnek legcsendesebb perczc is csak szinleges je
lenség, csak egy pillanatig elkésett alakja a számtalan rezgő hullámok
nak. Sehol legkisebb nyugalom. Körülöttünk és bennünk szintúgy mu
tatkoznak rezgő jelenségek, mint a viliarzó tengeren. Élettani leveleim
ből át fogja majd kegyed látni, hogy az emberi szivekben rejlő gerje- 
dclmek és indulatok is csak hullámok utján törnek a lélek tükrére — 
az arczra. A zsarnok vad kegyetlensége, a szerelmesek szelid enyelgé- 
sei a költőnek lángszellemével mind csak a bennünk rezgő hullámok 
kifolyása. A szellem élete egy a természet életével, mindkettője felett 
egyenlő törvények, egyenlő jelenségek uralgnak, az első tökéletes kép
mása az utóbbinak. Midőn a hanghullámokról szólánk, vehette kegyed 
észre, hogy annak birodalma nem ismer határt, s áttör minden akadályon. 
Légen, vizen és földön éppen úgy átreng a hullám , mint a legkemé
nyebb gránit szírieken vagy az erezek súlyos tömkelegén. Egy uj vi
lág nyilt fel ott előttünk, egy egészen ismeretlen, eddigelé alig gyaní
tott nagy óceán, melynek hullámai a csalogány dalán át hozzánk ju
tottak. S bár még szüntelen a homály leple borong is e chaos felett, de 
azért e hullámzajban is egységnek kell uralkodnia. Hiszen a viharzó 
tó zűrzavaros hullámai is, buvárló szemeink előtt a legszebb öszhang- 
zattá alakultak át.

Menjünk most ama meredek szintektől szegélyzett gyönyörű víz
eséshez, melynek tövében egy vashámor és öntöde izzó tüze idáig pis
log. Utunk úgy is azon sziklakanyarulatnál visz el, hol közelebbről a 
csacsogó vizhang hullámai négyszeresen árulák el bizalmas közlésein
ket, s melynek okát kegyed, remélem, eléggé megértette volt. Tudom, 
nem veendi zokon, ha bányászlétemre e hámorba vezetem, hol minden 
pöröly s hengermű egyetlen vizforgantyu (Turbina) által hozatik moz
gásba. Itt hengerelik azon pántokat, melynek izzón̂ tüzes vertvasával, 
ha a kovács a kerekek falát bár tágan is övedzi, a kihűlés után még is 
annyira összeszoritja ezt, hogy az erőmütannak minden oda alkalma
zott ereje sem volna képes hasonlót eredményezni.

Nagyon találó e jelenség azon emberekhez, kik szenvedélyok tü- 
zében bárminő kapocs vagy bilincs közé is önként illeszkednek ; de a
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mely őket szenvedélyök kihűltével csaknem a végkimerülésig össze- 
szoritja. Avagy nem változott-e már elég gyakran némely koszorú, 
mely a fiatalkor olthatlan tüzében fonódott a hajfürtök közé, vagy né
mely gyűrű, melyet szerelmi láng húzott örök boldogság jelvényeként 
az ujjakra, vagy éppen maga a csillogó korona is, mely a csaták hő
sies tüzében vivmányként kiküzdetett — a lélek vasbilincsévé, rabián - 
czává? Hát a felizgatott gerjedelmek hevében némely odavetett ígéret 
vagy fogadmány nem változott-e a leggyalázatosabb rabszolgaság el- 
türhetetlen jármává ? ?

Úgy van! a meleg az, mely ezen bilincseket oly csalékonyan ki
tágítja. A meleg egyszersmind minden szerves lény eredeti föltéte — 
ősforrása, hozzá kapcsolódik, elválhatlanul, magáról az egész életrőli 
gondolat is. A hideg tél a halál jelvénye, s jeges lehellete a természe
tet néma sírrá változtatja. Borzalmasan festi le magának a képzelem a 
sarkkörök hófedte tájképeit, e barátságtalan , eltörpült világot; mig a 
mosolygó forró övi vidék között, e kéjes földi paradicsomban elraga" 
dóan andalog a vágyakodás, hol a cserények és fiivények erdőkké ala
kulnak, hol a növények százai élődnek egyetlen fatörzsön , melynek 
komorzöld lombozata között a tarka virágok és gyümölcsök ezeren- 
ként ragyognak, hol az élet a rovarok és madarak szinpompájában, az 
emlősök óriás nagyságában s a ragadozók ruganyos erejében ünnepli 
magasztos győzelmi vívmányait.

A meleghez fűzi maga az ember is az élet lehetöségérőli képzel- 
met. A meleg már az ókorban a világot teremtő őserőnek tartatott. A 
föld méhében a régiek hite szerint egy központi tűz rejlett, maga a 
föld pedig az istenek tűzhelye volt. A rómaiak számára vestali szüzek 
őrzötték imoláikban a szent tüzet, s az ősmagyarok fellobogó lángok mel
lett bálványozták istenöket. A költészet még jelenben is a melegtől 
kölcsönözi az erőteljes élet vonzó képeit, ezért beszél ábrándjai közt 
a szerelem lángjáról, az érzemények hevéről; azért gyulasztja nagy 
tettekre a fiatal kebelt, s az elragadóan beszélő szónok a hallgatók szi
vét követésre tüzeli. A meleg a fénynyel éppen úgy kapcsolódik 
össze a gondolatok világában, mint a természetben. Egy hideg fény, 
minő a halál villanyos (phosphor) világa, csak egy csalékony kisértet. 
A fénynek melegíteni, gyújtani, a szellemnek pedig elevenítenie kell. 
Midőn a csecsemőnek mosolygó szeme az első fénysugárt lövelli, ez 
hevitőleg a fogékony anyai szívbe hat; ha pedig bennünket a mostoha 
sors csapásai végkép elérzéketlenitettek, s akkor az anyatermészet 
keblére borulunk, úgy nem csak érzékeinket fogja uj világosság kör
zeni, hanem szivünk is felhevül.
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Valamint a földnek zöld meze alatt egy örökös izzó tűz lappang, 
éppen úgy hord az ember is magában egy szüntelen égő világot, mely
nek hevítő lángja a bölcsőtől a sírig szakadatlan fellobog. A szív me
legében rejlik az élet ősforrása. De ki fejti meg e talányt ?

A melegnek e csalékony, de mégis varázshatalmát, mely az em
beri szivekben és a természetben egyaránt működik ? Gyakran pilla
nat alatt lehet oly kérdéseseket feltenni, melyek megfejtésökre éve
ket, sőt századokat igényelnek, melyekkel az emberek milliói foglal
koznak, de mégis oldatlanul ismét milliók viszik azokat magukkal a 
sírba.

Egyetlen emberi jellem kitanulmányozására is számos észlelet 
és összehasonlítás kívántatik, s mégis minden képzelt bizonyosság mel
lett néha csak évek múltával derül fel a csalódás. Hát hogyha egy 
természeti erőnek lényegéről van a kérdés, ez esetben egyetlen, néha 
épen hiányos észlelet képes legyen-e annak megfejtésére ?

A régiek nagyon könnyen bántak el a természeti jelenségek ki- 
magyarázásával, nékiek minden kérdésre volt egy feleletjök, s minden 
természeti titkot rögtön fel tudtak fejteni; de ilyenkor érzékeiket leg
kevésbé vették igénybe, hanem azon következmények, melyet a nép 
legdurvább s felületesebb észleletekből vont, szolgáltak bölcselmi vizs
gálataik alapjául. Ily modorban elmélkedtek ők a melegről is, midőn 
ezt elemnek tartván, oly anyagnak álliták lenni, mely örök idők óta 
megvolt s melyből egykor az egész világ teremtetett.

Ha ők egy vasgolyót megtüzesitettek, csak annyit vettek észre, 
hogy azt most hősége miatt érinteni nem lehet, és hogy a golyó ke- 
menczében léte alatt valamit magába fölvett, mit künn azután lassan
ként el is veszitett. Mi lehete most határozvány után szomjuzó felfogá
suk kielégítésére természetesebb, minthogy ezen fölvett valamit — 
anyagnak vagy testnek nyilvánítsák ?

A bölcselem tehát rögtön megszavazta egy meleg anyag létezé
sét, mely eszme csaknem az újabb időkig fenntartotta magát. Hatvan 
évvel ez előtt még mind lenevették azokat, kik a meleg anyagisága fe
lől kételkedni mertek. Némely vegyész és természettanár még ma is 
szüntelen azzal ábrándozik, hogy a meleget szelenczékbe zárhatja, 
vagy pedig a sók és savanyok közt sok ideig elbírja tartani. Annyit 
azonban változtattak a régi fogalmon, hogy a meleget egy súlytalan 
testnek keresztelték el, de azért még is csak meghagyták anyagnak.

Nekünk a melegről még semmi egyéb tudomásunk nincsen, csak 
az, mit érzékeink segélyével róla észrevehetőnk. Mi melegnek hívjuk 
mindazt, hol melegséget érezünk , mit sem gondolva azzal, hogy azon
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okozat, mely ezen érzést előidézte, anyag-e, erő-e vagy egyéb valami? 
Hogy pedig az e tárgyróli észleleteknek nagyobb tér nyílhasson, kény
telenek vagyunk most érzékeinket hallgatásra utalni, mert egy bármi
féle erő vagy működő anyag lényegéről csak is annak hatályai adhat
nak biztos felfejtést. Egy ily működése a melegnek az is, mit az imént 
a kerékpántozásnál látánk, ugyanis a meleg a vasabroncsot kitágította, 
mely később a kihűlés alkalmával a kerékfalazat körül összehuzódott. 
Nagyon köznapiaskodnánk , hogy ha a vasnak meleg általi kiterjedé
séről oly képzelmünk lenne, minő van például a tészta megkeléséről, 
mely a benne kifejlett gázak miatt dagad fel, de a gondatlanságbóli ki
hűléskor viszont e gázak elillanása miatt lohad le. Ha a frisen kisült 
meleg kenyeret megmérlegeljük, úgy fogjuk találni, hogy az nehezebb, 
mint majd kihűlt állapotában a gázak elillanása miatt lesz, de egy vas
golyó tüzes vagy hideg állapotában mindig ugyanazon sulylyal bir, és 
senkinek sem sikerült még, a kihűlt vasgolyónál bár railliódrész sze
mernyi veszteséget is felmutathatni. Ezért e jelenség okát szerényen 
igy magyarázzuk ki magunknak: a meleg által a testek egyes részecs
kéi között bizonyos benső mozgás megy végbe, melynek aztán a test 
kiterjedése lesz következménye.

Hogy pedig ezen benső mozgás , melyet a meleg idéz elő , nem 
épen jelentéktelen, arról kegyed a mindennapi tapasztalatból, ha csak 
kevéssé is figyel, rögtön meggyőződhetik. Gondolom, kegyeddel is sok
szor megtörtént, hogy takaréktüzhelyének nyiladékába könnyedén be
tolt vasfazekat meghevülése után nem bírta többé kivenni, vagy pedig 
némely tüzes simító vasat nem tudott a simitórézbe tolni, pedig hi
degen tökéletesen beleillett. Még gyakoriabbak azon észleletek, midőn 
a különböző mérvbeni kiterjedés bizonyos testek egyes részeinek egy- 
mástóli tökéletes elválását, szétszakítását idézi elő. Az erősen befütött 
vaskemenczék ropogása, a befagyott tó jégtáblájának kemény téli na
póleoni szétrepedése, vagy a máznak (glasur) hirtelen hevítés alkalmá
val a főző fazekakróli lepattanása mind oly jelenségek, melyekben a 
meleg kiterjesztő ereje meglehetős erőszakkal nyilvánul. Ha kegyed 
szerelmes levelét szükségből tűz előtt szárította meg, a papír összehaj- 
lott, nemde? vagy ha halcsontvesszőket tett a kályhára fél , ugy-e bár 
azok is elgörbültek? Ezek mind az egyoldalú felmelegedésnek voltak 
következményei.

A természetben soha sem mutatkozik egy erő csupán kivételké- 
peni jelenségekben. Meglehet kegyed győződve, hogy mindaz, mit 
nagyszerű alakzatban mindent megrázkódtatva és szétrombolva vagy 
pedig szemkápráztatólag s elkábitóan egyszerre kifejlődni látunk, ezer
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meg ezerféleképen halkan és elrcjtetten is szünetlen működik s észre
vétlenül végre erőteljesebbet s nagyszerűbbet eredményez, mint a hir
telen feltűnő, győzhetlennek tetsző egyes jelenség. Valamint a hatal
mas emeltyű nemcsak gépeinkben, vagy pedig a gyökeivel szirtekct 
repesztő súlyos fatörzsben, hanem a levelek susogásában is működik, 
midőn a levél nyelének hosszúsága által a hársfa koronájának csendes 
hullámzását s kellemes halk zörejét, a levélnyél forgása által pedig a 
nyárlomboknak örökös rezgését idézi elő; éppen úgy munkálódik a 
melegnek is feszereje fül és szemtől észrevehetetlenül a legkeményebb 
sziklák szétmorzsolásában, a büszke építmények megsemmisitésében, 
vagy midőn mindennapi életünk rendjére s biztonságára rombolóan 
s gátlólag hat. Azon vaskapcsok, melyekkel kőfalakat s hajóoldalokat 
erősítettünk meg, a meleg által szétválnak egymástól. Azon mértékek 
s mérlegek, melyekkel mérni szoktunk, kezeink között kinyúlnak s 
megrövidülnek. Óráink ingái s tekercs rugói nap- és évszakonként 
szüntelen változtatván hosszúságúkat, siettetik vagy késleltetik e mű
szerek járását, melyekkel időnket szoktuk osztályozni.

Senki se beszéljen ezen erő kicsinysége s jelentéktelenségéről. 
Minden erő válhatik hatalmassá, hogy ha hatályának föltételeit ismer
jük s megfelelöleg tudjuk alkalmazni. Az izzó vasrudak kihűlésekor elö- 
állani szokott összehúzó erő által Párisban a szépmüvészetek conser- 
vatoriumának csaknem kidőlendő falait viszont függélyes állásba von
ták vissza; ugyanezen erő által Rómában a Péter temploma meghasa 
dozott óriás kupolájának nyílásait egynéhány hevített vasabroncs se
gélyével tökéletesen összezárták. Látja kegyed, hogy a legnagyobb épí
tészek is kénytelenek valának oly kovácshoz menni iskolába, mint a 
milyen előtt mi most a hámorban állunk.

Azon számtalan kiterjedési jelenség közül, mit naponta észlelhe
tünk, bizonyára a kegyed ügyeimét is leginkább az ismeretes hévmérö 
vonta magára, azon emelkedő és szálló higanyoszlop, mellyel a kör
zetünkben! melegségi viszonyokat szoktuk méregetni. A hévmérő 
(Thermometer) ma már egy miveit ember lakában sem hiányzik többé, 
annyira nélkülözhetlennek bizonyult be ezen eszköz, hogy a beteg 
vagy fürdő szobák, az üldék és műtermek elkeriilhetlen házi búto
rává vált. Különösen némely gyámok el sem kezdheti készítményé
nek kezelését hévmérő segélye nélkül, ha csak minden fáradságát pil
lanat alatt megsemmisülve látni nem akarja. Azonban soha se feledje 
kegyed, hogy a mit most például a gyermeknek tényként mutatunk fel 
s vele mint meglevő dolgot közlünk, csak több századon át tett fárad
ságos buvárlat s észleletnek, a szüleménye. Ez előtt 250 évvel még
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nem voltak hévmérők. Drebbel Kornél, egy hollandi természet búvár, 
s egyszersmind több német s angol udvarnál nagyra becsült orvos fe
dezte azt fel a 1 7-ik század elején. Magától értetődik, hogy az ő mű
szere távolról sem közelítette meg a mostaniakat. Állott pedig az egész 
egy egyszerű üvegcsőből, mely felül golyó alakra volt kitágítva, ha 
már ennek levegőjét melegítés által megritkitották, s nyitva lévő alsó 
részét egy színes folyósággal tölt edénybe dugták, természetes, hogy 
a kihűlés alkalmával a festett folyadék a küllég nyomása miatt az üveg
csőben felemelkedett, ha továbbá a felyül lévő golyóra reásütöttek a 
napsugárul? vagy az ember azt kezével érintette, úgy a felmelegedett, 
következőleg kitágult, belső levegő feszereje az üvegcsőbeni folyadé
kot ismét lenyomta. Az egész műszer tehát inkább csak arra szolgált, 
hogy az orvos kezében a beteg körüli szolgálatot megtegye. Csaknem 
egy század tölt bele mig a hévmérő tudományos alakot nyerhetett. Az 
akkori nagyon híres flórenczi Académia foglalkozott legelsőbben an
nak javításával, midőn az üvegcsőbeni léget vörösre festett szeszszel 
(alcohol) helyetesitette s a cső végét, minek utánna abból hevítés által 
minden levegőt kikergetett, leforrasztotta. Ily utón eléretett azon czél, 
hogy a küllég nyomásának a hévmérőre való hatálya el Ion távolitva, 
de még hiányzott ennek egy szilárd elvre állapított egyenlő felosztása. 
Ezt legelsőbben egy danczigi Farenheit nevű gépész kísérletté meg a 
múlt század elején — az által: hogy alsó pontnak a hónak salamiák- 
kali keverékét, felsőnek pedig a vér melegségét alkalmazta fokmérője 
(scala) meghatározására. Ezen fokozat szerint ajég olvadó pontja 32° 
és a víz forrpontja 212° lett. Ezen két pont, melyeket már Newton 
ajánlott volt, képezte minden hévmérők u. m.: a 80 osztály Reaumur, 
s de Luc, és a 100 osztályú Celsius félének határvonalait. A franczia 
de Luc volt az első ki a borszesz helyett higanyt alkalmazott, s meg
adta a hévmérők mai szokásos alakjá t.

Annyira megszoktuk már hévmérőnket a légmérsék biztos mér
tékének tekinteni, hogy annak csalhatlansági kételyéről még gondol
kodni sem akarunk. Például: ha két meleg forrás vagy fürdő közül az 
egyik hévmérönk higanyát 15, másik pedig 30 fokra emeli fel, azt 
mondjuk, hogy ez utóbbi kétszer olyan meleg mint az első. Azonban 
mit mondanánk, ha valaki kútja mélységét akarván megmérni, követ
kezőleg számitna: azon kő melyet bebocsátottam, 2 másod perez alatt 
15 lábot halad esésében, tehát kutam 30 láb mély ? Előbbi leveleim
ből tudja kegyed, hogy azt felelnők néki: tévedsz barátom, a szabad
esés közben megfutott térek nem egyenlők, a suly-erő a testek esését 
minden következő időrészecskében sietteti; azok a következő másod-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



155

perczben nem 2-szer hanem 4-szer oly nagy közököt futnak át; tehát 
kutad nem 30, hanem 60 láb mély. Hát hogy ha hévmérőnknél egy 
második egyenlő mennyiségű melegség a higanyoszlopot nem két, ha
nem teszem három vagy négy oly magasra emeli, lehet-e akkor kö
zönséges hévmérőnk biztosságáról többé szó ? Bizonyára nem.

És valójában, hogy ha például 5 darab egymással tökéletesen 
egyenlő, hévmérő féle üres üvegcsőt külömböző folyadékkal töltünk 
meg, u. m.: az elsőt higannyal, a másodikat faolajjal, a harmadikat 
sósvizzel, a negyediket merőben viztelen borszeszszel, az utolsót pedig 
lepárolt tiszta vízzel; s minekutánna mindegyiknek alsó vonalát (0  pont) 
mint a közönséges higany-hőmérő készítésénél szoktuk : olvadó hóval, 
felső vonalát pedig (80-dik pont) fövő viz segélyével határoztuk meg, 
mindegyiket akkora hőmérséknek tesszük ki, hogy a higannyal töltött 
hévmérő teszem 60 fokot mutasson: látni fogjuk, hogy ugyanekkor 
a faolaj 59° 3, a sósviz 57° 3, a borszesz 56° 2, a viz 45° 8 mutat. Ha 
pedig a higany a 20 fokon áll, akkor a faolaj 19° 3, a sóviz 17° 3, a 
borszesz 16° 5, a viz 14, 1 fokra csökken. Világos tehát, hogy az al
kalmazott folyadékok minden mérsékletnél egymástól különböző ter
jeszkedési nagysággal bírnak, elannyira, hogy a viz 40 foktól 80-ig épen 
három akkora magasságra fog emelkedni, mint a mekkorát 0°—40° 
közt elfoglalt.

Ilyszerü észleletek természetesen bizalmatlanokká tehetnek ben
nünket minden eddigelé közönségesen használt hévmérők irányában, 
mindannak daczára, hogy a meleg miatti terjedés csak akkor kezd leg
inkább szabálytalanná válni, midőn a folyadékok egy másik halmaz 
állapotbani átmeneteihez közelednek, vagy más szókkal: midőn szilárd 
testté vagy gőzökké kezdenek válni. Ezen átmenet a legtöbb folyadék
nál a viznek fagy és forrpontja között (0 ° 1 0 0 ° C.), tehát a mi közön
séges hévmérői vizsgálatainknál már be szokott állani. Csupán a hi
ganynál mutatkozik a szilárd és gőzállapot hatása meglehetős távol
ban egymástól, mert a higany fagypontja 39°, forrpontja 360 fok Cel
sius hévméröje szerint, és épen ez már az oka, hogy a higany, hévmé- 
rő-csők töltelékéül ,minden más folyadék felett előnynyel bir.

De mindemellett még sem lesz felesleges egy oly test után körül
nézni, mely merőben szabályos terjedésével hévmérői foglalkozásunk
nál minden körülmények között tökéletes biztosítékot nyújtson. Ke
gyed már régen tudja azt, hogy vannak oly légnemek, melyeket a termé- 
mészetbuvárok a legelmésebb s mesterségesebb műszerek segélyével 
sem voltak képesek a szilárd vagy cseppfolyás állapotába általvinni. 
A mi közönséges légköri levegőnk egyike azoknak, s ha zárkövetkez-
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tetősünk nem csal, benne rejlik a legkielégitőbb hévmérői tulajdon, s 
bárha eddigelő legkevésbbé gyanítottuk is, ö lesz a legalkalmasabb 
anyagszer a hévmérő-csök töltésére.

Gay-Lussac volt az első, ki a légnemek terjedésének meghatáro* 
zására számos kísérletet tett. E végre egy pontosan megmért hévmérő 
csőt a megvizsgálandó jól kiszárított léggel töltött meg, s csak egy 
nagyon kicsiny higanyfonalt hagyott hátra, mely a légoszlop csökke
nését vagy emelkedését kijelölje. Hóba tétel által a fagypontot, fövő 
vízbe mártás által pedig a forrpontot határozta meg. Az eredmény az 
lett, hogy minden légnem egyenlően terjedett ki, hogy a 1 0 0 ° nál 
egyenlő tért foglaltak el, ha a 0 °-nál is egyenlő vonalon állottak, és 
hogy minden közbeneső mérsékletnél a gőzök (a folyadékokkal épen 
ellenkezőleg) egyenlő fokot mutattak, tehát kitérjedésök minden kö
rülmények közt egyenlő volt. Az újabb időkben Magnus és Ragnault 
e tárgyban tett vizsgálatok nyomán észleltek ugyan az említett ered
ményben némi csekély változást, különösen a körlégi levegőre nézve 
kiderült, hogy ennek terjedési nagysága valamivel kisebb a régebben 
elfogadottnál, de mind ennek daczára a levegővel töltött hévmérő 
mégis a szabályszerűbb s mindig példányszerü minta-hév mé ró
nék marad. Minden másnemű hévmérők adatai csak akkor tekintet
hetnek igazoknak, ha azok a léghévméröével azonosok. Ezenkívül a 
legnagyobb érzékenységgel is bir. Persze, hogy adatai sokat függnek 
a légsúlymérő (Barometer) állásától, mért is szíinteleni kiigazításokat 
igényel. Ezért a közönséges használatra nem épen kényelmes, de még
is alkalmazása mulhatlan szükséges, ott, hol n agyon csekély meleg 
változási észleletekről van szó. E végre egy sajátos alakot nyert, mely
ben a természetbúvár előtt külzelék-hévmérő (Differential-Thermome
ter) név alatt ismeretes. Ezen műszer két, ritkított levegővel telt üveg
golyóból áll, melyek egy szűk nyílású hévmérőcsövei állnak összeköt
tetésben, mely viszont alsó felében egy nehezen párolgó folyadékot, 
kénsavanyt tartalmaz. Ha a golyókba zárt levegő egyenlő liévmérsék- 
kel bir, akkor természetesen a folyadék is, mind a két szárban egyenlő 
magasan áll, a legkisebb mérsékleti különbségnél pedig rögtön a fo
lyadéknak a szárokbani emelkedése vagy csökkenése álland be. Ha 
oly hőséget kívánunk megmérni, melyet az üveg már ki nem állhat, 
akkor az egyik golyót szárával együtt platinból készíttetjük, üvegtár
sát pedig egy elébe helyezett platin-lemez által védjük meg a nagy 
meleg ellen. így felszerelve a legnagyobb mérsékletet is kepesek le
szünk a platingolyó segélyével a másik üvegszáron észlelhetni. Csak 
most veszem észre, mennyire belemerültünk a hévmérök taglalásába,
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szinte felejtők, hogy a hámorban vagyunk, melynek izzó vasrudai a 
higany és levegő terjedésére figyelmeztetőnek. A hőség általi terjedés 
egy általános jelenség, s legkevésbé sem kétkedünk többé, hogy a vas
hoz hasonlóan minden más lem, sőt minden szilárd test, e sajátszerü 
hatálynak alája van vetve. Legfelebb -csak arról nem lehetnénk még 
tisztába, váljon a szilárd testek hőség általi terjedése, mint a légnemek
nél láttuk, egyforma-e, vagy pedig az anyag minőségéhez képest vál
tozó mérsékletben (a folyadékokhoz hasonlóan) különböző ?

Ha mindennapi tapasztalat nem bizonyítaná is, hogy például a 
falba alkalmazott kapcsok és fatengelyekre vert karikák meleg általi 
lazán kitágulása, a kőnek és fának a fémmeli csekélyebb terjedési tu
lajdonsága mellett szól, de a tudomány e tárgyban oly számokkal áll 
elő, mely ellen aztán nem lehet többé kifogásunk. Például egy 10 láb 
hosszú kovácsolt vasrúd 1 0 0  Celsius fokra hevitve 1 % vonalnyit nyú
lik, egy hasonló hosszú aczélrud már 2 vonalat, az öntött vasrúd pedig 
csak 1 y3 vonalat terjed; a sárgaréz 3 vonallal, a horgany 4’ „ vonal
lal, az üvegrud pedig ismét csak 1 V5 vonallal lesz hosszabb s igy to
vább. Kísérletek által az is bebizonyult, hogy a fémek meleg általi 
terjedésének szabálytalansága kapcsolatban van (mint a folyadékoknál 
láttuk) halmaz állapotjuk közeledő változásával. így terjed, mint emlí
tők vala, a 10  láb hosszú vert vasrúd, a 1 0 0 -dik C. foknál csak 1 7 * vo
nali, 350°-nál már 0' 2 vonalt; megömlési pontja közelében pedig épen 
26l/<2 vonalt. Több példát hozhatnék még fel, de ennyi is eléggé meg
győzhet bennünket a szilárd testek meleg általi kiterjedésének sza
bálytalanságáról.

Emlékezhetik kegyed, hogy a természetben eddigelé annyi vál
tozékony állapotot észleltünk, miként csaknem lemondottunk azon re
ményről : valaha benne állandó jelenséget is vehetni észre, legfőlebb 
alapgondolatját, törvényeit és számjait nézhetjük azoknak. Láttuk, hogy 
minden mozgás a földön ennek tengelyes forgása miatt háboritást szen
ved, hogy egyetlen hajjitás sem érheti el czélpontját, hogy még a test 
súlya is az egyenlitőtöli eltávozás, azaz: a föld központjátóli távköz - 
hez képest szüntelen változik, és szoros értelemben maga a hang vagy 
épen a fénysugár sem képesek érzékeinket azon irányban érinteni, 
melyben azok legelsőkben támadtak.Minden mérésünk, minden mérlege
lésünk s minden irányzatról iitéletünk csak közelítőleg történhetik. Ed- 
digelö a testeknek a térhezi viszonyait állandóknak hittük, legalább 
azok terjedését pontosan megmérhetni gondoltuk. Most már ezen hi
tünktől is meg vagyunk fosztva, most már látjuk, hogy ezek is oly vál
tozékonyok, mint minden a természetben. Mi egy testnek nagyságát
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csak bizonyos mérsékletnél határozhatjuk meg, s maguk a hivatalos 
bélyegek sem védhetik meg mértékeinket attól, hogy azok a következő 
másodperczben már meg ne változzanak. A tudományos tapasztalat a 
legegyszerűbb polgári viszonyokra nézt is elővigyázati szabályokra 
kényszeritett bennünket. Mekkora zavar származhatna például abból, 
ha egy vasból készült hoszmértéket, télen nyáron át csaknem 50 fok- 
mérsékleti külömbség között szüntelen kezelnénk, midőn minden 1 0 0  
láb hosszúságnál 7 vonalnyi külömbség állna elő. Egy mértéknek va
lódi hossza csak egy bizonyos meghatározott mérsékletnél állandó, 
ugyanazért minden mérést ugyanazon mérsékletre kell visszavinni, ha 
csak többféle mértéket használni nem akarunk. Ezért a miveit államok
ban a szabályszerű mértékek meghatározásában egy ily mérséklet van 
egység gyanánt véve, például a sárga rézből készült angol Jard szá
mára a -j- 62° F. az érenyböl (platina) készült franczia meter számára 
pedig 0 ° C. határoztatott sat. Sőt ezen elővigyázati szabály sem menti 
meg a késő utókort a bizonytalanságtól. Ugyan is minden geológus 
előtt ismeretes, hogy a földgömb folytonos hülésnek van kitéve, péld. 
Grönlandnak egy része már lakhatatlanná vált, pedig egykor a ga
bonanemeket is megérlelte. Ha már ezen általános hülés csakugyan 
bizonyosságra emelődik, úgy ezredek múlva a hónak olvadása nem a 
mostani 0° C. fog történni. Láthatja tehát kegyed, hogy a földön sem
mi sem állandó, csak a váltózandóság. A melegnek külömbözö hatálya 
miatt időmérésünk is ki van téve a háborgásoknak, sőt még nagyob
baknak, mint hoszmértékeink valának. Tudjuk, hogy az ingás óra pon
tos járására mulhatlan föltét az inga változatlan hosszúsága, mivel az 
inga hosszától függ a lengések sebessége; már pedig láttuk, hogy a 
hévmérsék változása alatt egy test sem képes bár egyetlen perczig is 
megtartani hosszúságát, minek okvetetlen következménye az órák 
folytonos sietésében vagy késésében nyilvánulna, ha az úgynevezett 
pótló inga által, mely két külömbözö anyagból úgy van összetéve, hogy 
az egyik által okozott ingaterjedés a másik által kiegyenlitessék, ezen 
gyakori megháboritást, legalább közelítőleg kikerülni meg nem kísér
tették volna.

Közönséges ingás-óráink rósz időmérők, mert nyáron késnek, té
len át pedig sietnek, a mint ingájuk nyúlik vagy rövidül. Hasonlót le
het zsebóráinkról is mondani, ezekben egy kis lend-kerék (úgynevezett 
billegő, mely az óra járását szabályozza) a tekercs hajszál-rugó által 
hozatik mozgásba. Itt a lengés sebessége a hajszál-rugó rugalmas- 
sági erejétől, s a billegő nyugtani nyomatékától függ. A meleg hatálya 
által nemcsak a hajszálrugó hosszabbodik meg, minek következtében
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lengései meglassudnak, hanem a billegő nyomatéka is nevelődik, mint
hogy tömege a forgó ponttól mindinkább távozik 5 tehát ez esetben az 
óra késni fog. Tökéletes óráknál, különösen Chronométereknél, melyek 
pontosságától gyakran több száz tengerész élete függ, a billegőt sárga
réz s aczélból összetett pótfoszlányból készítik. Ezen fémfoszlányok 
egymáshoz vannak forrasztva, s minthogy a növekedő meleg azok 
meggörbülését idézi elő, világos, hogy a belső oldalon levő kis fémré • 
szecskák ez által a tengely felé közelednek, minek aztán természetes 
következménye a billegő nyugtani nyomatékának megkisebbedése, az 
az : a késedelem lehető kiegyenlítése lesz.

Hasonló modorban szerkeztettek fémhévmérőket is, melyek kül
sőleg zsebórához hasonlítanak, s melyeknél a mutató egy ily pótfosz
lány által hozatik mozgásba.

Minden eddig elősorolt jelenségeket csak azért idéztem vissza a 
kegyed emlékébe, hogy azok eszközül szolgáljanak a meleg lényegé
nek megélhetésére. Láttuk, hogy a meleg általános hatálya a testek 
kiterjesztésében nyilvánul. Ezen terjedés a testek beljében véghezment 
mozgásnak volt a következménye, mely nemcsak a kemény vasnál, 
hanem a vizcseppnél és a mozgékony légnemeknél is mutatkozott. 
Igen! ezen belmozgalom oly elválhatatlan tulajdona a meleg lényegé
nek, hogy képesek voltunk azt felhasználva az ő megmérhetésére al
kalmazni. Eddigi elmélkedéseink által egy fontos alapot nyertünk to
vábbi vizsgálatainkra, midőn a meleg által előidézett jelenségek egyik 
lényeges részéül a mozgalmat ismertük el; és most már csak arról le
het szó: Váljon ezen mozgalom bizonyos anyagok átözönlése-e, vagy 
pedig előhaladó közlése egy kezdetes lökésnek. Az első eset a meghe- 
vitett testnek sulyosbulását idézné elő, mit a szüntelen tökélyesbülő 
mérlegek által végre mégis csak észre lehetne venni. A második eset
beli mozgalom pedig a viz, hang és fényhullám mozgalmaihoz hasonlí
tana, melynek legbiztosabb bizonyítékait kegyednek elősorolhatni re- 
méllem. Ott a kemenczék szádaiban összehalmozott izzó szén között 
hevernek a hevítésre szánt vasrudak, melyek némelyike már a fehér 
izzásig megtüzesült. Ezeket a munkás csak fogója segélyével veheti ki 
a tüzből, mig a félig tüzes szén darabokat szabad kézzel rakosgatja ha
lomra. A vas, mint látjuk, felvette a meleget, mely sokkal gyorsabban 
hatott annak egész tömegén át, mint a szénén, gyorsabban mint azon 
égő fahasábon, melyet a másik munkás lámpa gyanánt lobogtat kezé
ben. A meleget tehát érintkezés által egyik test közli a másikkal, de 
ezen meleg az egyiket sokkal gyorsabban futja keresztül, mint amási- 
kát, szóval, vágynak jó és rósz hő-vezetők, A fémek, kiválólag az ezüst
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és réz, a legjobb melegvezetők közé tartoznak; inig a fa, papír, szal
ma, hamu és hó a legrosszabb hővezetők. Bátran mondhatjuk, hogy az 
emberek között is találtatnak jó és rósz hévvezetök; mert kétségen 
kívül vannak emberek, kik az emberiség legszentebb tiizeí: az ihletség, 
szerelem, hazafiság által sem hevülnek fel; kiknek szivökön a legfor
róbb szenvedély sem tör át, — mig mások a legcsekélyebb illetés által 
már tüzes lángra lobbannak. Így gyülekeztek hajdanában a családi tűz
hely körül annak tagjai a háziasság szellemétől áthatottan, az egyik
nek szemeiből az ábrándok heve sugárzott, a másiknak ajkai körül 
pedig az enyelgő szerelem szelíd tüze játszadozott; mig ma e szent 
tűzhely a hámorbeli góczhoz hasonlóan csak hideg vasrudakkal és vas- 
fazekokkal közölheti melegét.

A természetbúvárnak éppen abban rejlik művészete, hogy az ál
talánosan elterjedt természeti jelenségeket buvárlati nézlete által át
alakítsa, s azokat megszellemesiteni törekedjék. A mit mi hévvezetés
nek nevezünk, azt a háziassznny már régóta használja levese megfő - 
zésére. De rögtön át fogja kegyed látni, hogy a természetbúvár és 
gazdasszony szeme mily különbözőleg szemlélik ugyanazon dolgot. Ez 
utóbbi, minthogy a fazékbani viz egész mennyisége oly gyorsan átme
legszik, azt hinné, hogy a viz egy nagyon jó hévvezető. A búvár ellen 
ben éppen egyebet gondol. 0  a melegnek a folyadékbani közvetlen el
terjedésétől külön választja a melegségnek egy más mozgási jelensé
gét, t. i. az ő kiterjesztő, felhígító és megkönnyebbitő erejének követ
kezményeit. 0  látja, hogy a fazék oldalánál megmelegedett vizrészecs- 
kék kiterjednek és megkönny ebbed ve fölfelé emelkednek. Ezen foly
tonos le és felszálló mozgalomban leli ő fel a folyadékok gyors és 
egyenlő felmelegedésének okát. Sőt még azt is tudja, hogy ha a főző
edény egy szűk csurgóval bírna, ebben a viz még akkor is híves ma
radna, midőn az a fazékban már régóta fő; tudja továbbá, hogy ha a 
vizet felülről akarná heviteni, például a vízre töltött kénégény égetése 
által, akkor annak mérséklete alig emelkednék valamicskét, mivel a 
vizrészecskék keringése lehetlenné válna. A természetbúvár előtt tehát 
a folyadékok rósz hévvezetők.

Azonban a búvár nem elégszik meg ezen egyetlen tényállás ki- 
fürkészésével. A részecskék folytonos mozgalma, mely a kimelegedett 
edény oldalából ered, még nem egyedüli kelléke egy folyadék tökéle
tes átmelegülésének; a másik föltét az áthevült edény oldaliak közvet
len érintkezésben rejlik. Bizonyára kegyed is gyakran észlelte, hogy 
ha egy izzón tüzes sima érczlapra vizcseppek hullottak, ezek gömbala
knak maradtak, az érczlapot nem nedvesítették meg, lassabban páro-
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lógtak el, mint akkor, midőn az érczlap kevésbbé volt tüzes, s végre 
egy folytonos körforgó mozgalomba törtek ki. Sőt egy izzó fémtégely
ben még jelentékenyebb vízmennyiséget is lehet ily cseppfolyós álla
potban fentartani, s a mi legfeltűnőbb, ha most e nagy vizcseppbe egy 
hévmérőt mártunk, úgy ez a viz forrpontján több fokkal alább álló 
mérsékletet fog mutatni. Ez azon hírneves kísérlet, mely a múlt szá
zad közepén a tudományos világot meglepte, s mely azóta számos fo
lyadékkal, mint szesz, égény, kénsavannyal sat. ismételtetvén, mindig 
ugyanazon eredményre vezetett. Az egész főleg azon alapszik, hogy a 
folyadékok cseppalakban a tüzes lapot nem érintik, következőleg arra 
tanitnak bennünket, hogy a folyadékok csak azon esetben veszik fel 
könnyedén a meleget közlés által, ha azok a hévkutfővel közvetlen 
érintkezésben állanak. Újabb kísérletek által bebizonyult, hogy kézre 
kent vékony folyadékréteg is, izzó fémekkel érintkezve, képes ilyen 
csepp alakú állapotba menni át, úgy hogy az ember vizes kézzel, 
vagy is biztosabban szalamia oldatba mártott kézzel (tüzet-evő s lángot 
okádó szemfényvesztőinkhez hasonlóan) bátran megérintheti a fehér iz
zásig tüzesitett vasat, az olvasztott ólmot, vagy más megömlesztett fé
meket, a nélkül, hogy legkevésbé megégetné magát. Ez természettaná
raink véleménye ez utóbbi jelenségről. Legyen szabad nekem is igény
telen ilyszerü kísérleteimet, melyeket e tárgyban Párisban tett tanul
mányaim ideje alatt több Ízben tettem volt, kegyednek majd e levél 
végén röviden előadni; most pedig lássuk a légnek is hévvezetési sa
játságait.

A levegő melegvezetési tulajdonát illetőleg méginkább kivagyunk 
a közönséges életbeli csalódásoknak téve, mint magánál a víznél vol
tunk. Ha a tavaszi napsugarak szobánk levegőjét kellemesen átmele
gítik és ha télben a kandalló heve hatja azt oly gyorsan át, vagy ha 
forró nyárban a híves folyam vízben fördünk, közvetetlen érezzük, 
hogy a napsugarak a léget gyorsabban és jobban átmelegitik mint a 
vizet. Mi lenne tehát természetesebb, mint a levegőt a víznél egy sok
kal kitiinőbb hővezetési tulajdonnal ruházni fel? De ezen esetben nem 
kell elfelejtkeznünk azon özönlésekről, melyek itt működnek, s melye
ket ez esetben magunk is észlelhetünk. Ha például a tavaszi napsu
garak ablakainkon besütnek, gyakran a keringő parányoknak egy 
egész fénylő oszlopát látjuk felemelkedni; a piczin porszemecskéket 
csak a fölfelé siető megmelegedett légrészecskék tartják forgó lebe
gésben. Ha befütött szobánk ajtaját kinyitjuk, úgy alatt a padozatnál 
érezhető hideg légfolyam tódul be, mig fenn a meleg levegő kifelé 
siet. Lámpáink hengereiben, kéményeinkben, csak a megmelegedett
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légrészecskéknek utántódulása által származik azon jelentékeny lég- 
huzam, mely egyedül teszi lehetővé a láng és tűz folyvást égé
sét. A levegőnél is tehát, épen úgy mint a viznél láttuk, a melegnek 
folytonos körforgása játszódja a főszerepet; a megmelegedett, ki- 
terjedett s ez által könnyebbé vált légrészecskék felemelkednek, a hi
deg súlyosabb részek pedig alásülyednek, s csak is ez által válik le
hetővé a hőség lassankénti kiegyenlítése, a levegőnek rendre átmele- 
gedése. Legnagyobbszerü mérvben mutatkozik e jelenség magában a 
földünket környező légkörben. A föld színének átmelegült tájékai fe
lett szüntelen meleg légfolyamok emelkednek fel, melyek helyébe hi- 
vesebb légrétegek vonulnak a talaj mentében és a légfolyamoknak 
ezen fel- s leszálló körforgásában rejlik az annyira Összebonyolodott 
szelek titka. A levegőnek egyenetlen, külömböző aránybani kimele
gedésén alapszik annak mozgása, és a mi ezzel szorosan összefügg, az 
időjárása; sőt az égalj ok sokfélesége, és évszakaink változása is a lég 
csekély melegvezetési tulajdonának következményei. Ha a meleg a 
levegőn át oly könnyen és gyorsan elterjedhetne, mint például a fé
meken, úgy rövid időn földünk egész légkörében egy tökéletes kiegyen
lítés áJlana elő és a téritők közti boldog égaljok alig bírnának némi 
előnnyel az éjjeles sarkköri tájékok felett.

De viszont, ha a kimelegedett légnek ezen kiterjedő törekvése 
nem jőne annak csekély vezetői képességének segélyére, ha meghábo- 
ritások a meleg légrétegeket nem hoznák a napsugaraktól elérhetlen 
helyekre is, akkor még az egyenlítő alatt is találkoznánk a forr- és 
sark-övi égalj ellentéteivel és örökös jég honolna azon sötét völgyek
ben, hol most pálmák és cserények buján tenyésznek, ügy van ! mert a 
lég földünk legrosszabb hővezetőinek egyike.

Midőn a kellő nap melegítő sugarait hives éj után a száraz földre 
lövelli, az után nehány órával a hüs tenger felül egy gyenge légfolyam 
kezd özönleni a partok ellenébe. A nap emelkedésével a tenger szele 
is nevekedik, mig délutáni 2 óra tájt legnagyobb erejét éri el. A szá
raz föld a napsugárok által hamarább átmelegedvén a tenger vizénél, 
felette a lég fölfelé száll, mialatt a tenger hivesebb levegője az átme
legült légrétegek közé tódul. De később e tengeri szél mind inkább 
gyengül, mentői inkább közeledik a nap nyugágyához, mig végre tö
kéletes szélcsendbe megy át; mert a tföld és tenger feletti légrétegek 
melegségüket egymással már kicserélték. Azonban most kezdődik a 
szárazföld éjjeli kihűlése is, s valamint a tengernél gyorsabban vette 
volt fel a meleget, épen úgy sebesebben is veszti azt el. Ezért érzi a 
tengerész éjfélenként a szárazföld felőli szélfuvalmat, mely csak nap
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kelte után csendesedik el végkép, hogy megfutott pályáját újra kezd
hesse. Hasonlóan emelkedik fel azon nedves völgyből is, kora regge
lenként egy hives léghuzam , mely érzékeink által alig észrevehető 
ugyan j de még is elég bizonysága amaz örökös körforgásnak, melyet 
a meleg, lég-tengerünkben gerjeszt és fentart. Hasonlóan özonlik egy 
örökös légfolyam évről évre az egész földön, az egyenlitőtől a sarkkö
rökig.

Ott, a föld forr-öve alatt rejlik a szélnek és időjárásnak bölcsője. 
Ott a szélcsend vidékein hevítik a függélyes napsugarak annyira át a 
körléget, hogy ez hatalmas mennyiségű vizgőzök kíséretében folytonos 
emelkedésben van, és csak egy-egy rémitó' égi vihar képes ez örökös 
sulyegyent pillanatra megháboritani. Ekkor az északi s déli sarköv- 
töl hivesebb légfolyamok húzódnak földszint az egyenitö felé s ennek 
meggyérült légrétegei közé nyomulnak. A föld körforgása ezen légfo
lyamokat nyugotra téritgeti, ezért tűnnek ők északkeleti szél gyanánt 
fel a melegégaljok északi felében, a déliben pedig délnyugoti szélként) 
s ezért jelennek meg, mint rendes passzátszelek a nagy Óceánokon̂  
vagy Délamerikának végtelen sikjain. Néha ezen meleg légfolyamok 
az egyenlitőtől a sarköv felé özönlő utjokban kihűlve a foldszinére le- 
sülyedeznek, s északi féltekénkén, az északkeleti szelek mellett, 
délnyugoti szélként érvényesítik magukat. A felső és alsó passátok 
viadala közt, melynek harcztére nagyánt a mi mérsékelt égaljunkon 
terjed el, gyártódnak számunkra az annyira változékony szél és idő. 
Szélvitorláink fordulata pedig hírnökként jelzi légtengerünk messzetá- 
volban keletkezett egyik hullámjának közeledését vagy győzelmét.

A csendes levegőnek csekély vezetési képessége által igyekszünk 
magunk is télen át testünk és szobánk melegét lehetőleg visszatartani. 
Köntöseink s ágyneműink rendesen rósz vezető anyagokból készülvék 
ugyan, valamint a természet az állati testet a légmérsék rabló beavat
kozása ellen gyapjú, szőr, vagy tollak által oltalmazza, de azért mégis 
jól tudjnk, hogy a bő köpeny jobban megvéd a hideg ellen, mint a 
szűk köntös, és a tapasztalás bebizonyította, hogy szobáink kettős aj
taja s ablakai közé zárt csendes légréteg az, mely a meleg elillanását 
oly hathatósan gátolja. A fák, kutak, pinczenyilások szalmávali befe
dése alkalmával is a szálak közé zárkózott levegő teszi lényegesen a 
fagyvédelmi szolgálatot, valamint azon oltalom, melyet a laza hóréteg 
a vetéseknek nyújt, nemcsak a megszilárdult víznek, hanem egyszers
mind a közte levő légnek gyenge vezető képességében rejlik.

Midőn ily utón a meleget hol kisebb, hol nagyobb gyorsasággal 
majd feltartóztatva, majd ismét előre tolatva, egyik testből a másikba
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átmenni látjuk, mindinkább közeledünk azon meggyőződéshez, hogy 
a mozgalom a meleg tulajdonképeni lényegének részese. A mit 
előttünk látunk, nem a meleg hatása többé, hanem egy láthatatlan és 
megfoghatatlan valami az, mely mint hév mozgalomba megy át, és az 
izzó szénből a vasrudakba özönlik. Szinte mi is hajlandók lennénk 
azon hévanyagróli eszmének elfogadására, melyet ezelőtt egy század
dal még oly gondosan ápoltak, ha egy más hasonló jelenség az ellen
kezőről bennünket tapasztalatilag már meg nem győzött volna. Hiszen 
tudjuk már, hogy az ütőkalapács vagy a rezgő húr hangjai, sodronyon, 
gerendán, s vizen keresztül özönlöttek át hozzánk. Kegyed is emlé
kezhetik még azon láthatatlan hangversenyre, melynek egyes darab
jait a teremben magánosán álló hangszerek oly pontosan játszották el, 
ezekhez egy alsó szobában játszott zongorának hangjai, elrejtett sod
ronyok utján özönlöttek.

Es lám, mindezen hangoknál távolról sem jutott eszünkbe át- 
özönlö anyagokra gondolni, annál kevésbé a harang hangjainál, mely 
messzi távolból hegyen, völgyön keresztül elégszer hatott füleinkhez.

Azonban már napóránk a tetőpontra ért, s a sugarak függélye
sen kezdenek a földre lövellem. Keressük fel a közeli erdőnek lom
bozatát, melynek hüs árnyékában oly édesen lehet álmodni s eszmélni, 
mintha maga a forró nyári lég játszi szellő alakjában hivna meg ven
dégül s illatos lengéseivel érzékeinket úgy, mint gondolatainkat szen
dergő ábrándokba kívánná ringatni.

De mégis! ki a természet zöld iskolájába tanulni jár, annak nem 
szabad álmodnia, annak magának a mesternőnek, az egész mindenség 
legnagyobb költöriőjének gyönyörű müveire kell figyelnie. Minden 
napsugáron, minden harmatcsepből a legkellemdusabb költeményeket 
küldi ő lelkűnkbe, melyeket csak olvasni kell tudnunk, hogy igazán 
érezhessük. Itt állunk az üditő hüsben, szorosan előttünk a nap égető 
heve! Miért nem hat be hozzánk a meleg, talán a gyönge lombozat 
tartóztatja fel ? Midőn az előbb egy kisded felhő a napot egypár perez
re elhomályositá, mi is rögtön hüvességet éreztünk, s midőn a hámo- 
ros kohójához közeledők, arczát az izzóparázs hevétől elébe tartott 
kézzel védte meg. A lég itt a szabadban ép oly kevéssé van a maga 
egész teljében áthatva, mint a hámorban a szén tüzétől volt. A hév
mérő most a napsugarak közvetlen érintése mellett bizonyára 2 0  fok
nál többet mutatna, mig itt az árnyékban alig emelkedett 15-re, a há
morban pedig a különbség még nagyobb lenne. — Tehát magából a 
hévforrásból kell közvetlenül egy mozgalomnak kiindulnia, melyet 
egyenes útjában a testek, a kéz, a felhő, a fák lombozatja fel bírnak
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tartani, és ezen mozgásnak sokkal nagyobb sebességgel kell bírnia, 
mint az érintés által előidézettnek. Úgy van! Ezen mozgalom csaknem 
pillanat alatt végzi haladását, minthogy a nap s földünk közötti sok 
millió mértföldnyi hosszú utat kevés perez alatt átszáguldani képes.

Lehetetlen gondolni, hogy az ekkora távolbóli működés anyag- 
szerű részecskék kifolyása legyen. Egy ily nagyszerű hatályt, felfogó 
tehetségünkhöz mérten, csak is egy olyan mozgalom képes előidézni, 
minő a bedobott kő által előállított vizhullámokat a parthoz löké, minő 
a himbálódó harang hangját füleinkhez hozá, vagy pedig a nap fény- 
jét a mindenség űrén át nehány pillanat alatt földünkre lövellé. A hév
nek a napból földre való röpte csak azon rezgések által magyarázható 
ki, melyeket a viz, hang és fényhullámoknál láttunk. A nap nemcsak 
fény, hanem hévsugárokat is lövell ki magából, melyek mindketten 
azonos szabályok alá rendelvék, s csak hatályukban külömböznek 
egymástól. Ebben rejlik a természet magasztos egyszerűsége ! A há
borgó tenger vadhullámain reszket a tengerész is, szelidebb hullámokon 
jut füleinkbe a varázshangok zöngése, s végre hullámokon ereszkednek 
le a földre a természet legdrágalátosabb szerelmi adományai: a fény 
és hév!

Ha azon sebességre gondolunk, mellyel a nap melege a legtávo
labbi helyekre eljut, ha visszaemlékezünk azon kísérletre, mely bebi- 
zonyitá, hogy egy megtüzesiilt test még a lég-üres térben is elveszti 
melegét, mindannak daczára, hogy semmi őt környező testtel ezt nem 
közié, s ha végre eszünkbe jutnak a fény birodalmában tett ta
pasztalataink, úgy pillanatig sem kételkedhetünk többé a hévkörébeni 
rezgő hullám-mozgalmokról. Még az avatlan előtt is annyira felötlik a 
hév- és fényjelenségek közti hasonlóság, hogy azokat alig tudja kü
lönválasztani ; de miután az újabb időkben több szellemdus búvár tu
dományos szempontból is érvényre emelte ez összeegyezést, ennek 
kétségtelen bizonyosságában már most legfőlebb egy bölcs philoso
phus, rendszeréhezi ragaszkodásból, és az abban rejlő üres szójáték 
iránti szeretetből képes még kételkedni.

A hév, fényhez hasonlóan visszaverődik, megtörődik s elhajlik. 
A hévhullámok fényhullámokhoz hasonlóan testről testre özönlenek 
át, ezektől feltartóztatnak vagy átbocsáttatnak, és rezgésük majd ha
talmasabbá, majd pedig csendessé válik, mint a tenger hullámai, mi
dőn hegyekké tornyosultak, vagy midőn síksággá újra kiegyenültek. 
Már ezelőtt két ezer évvel felhasználták volt a hévsugárak visszaverő
dését, a nélkül, hogy azok lényegét ismerték volna. Már akkor bírtak 
gyújtó tükrökkel, tehát tudták, hogy egyenközü hévsugárok, melyek
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egy öblös tükörre — ennek tengelyével párhuzamosan — esnek, 
egyetlen pontban találkoznak össze, mely azon magas hömérséktöl, 
mit itten az egyesült napsugárok előidézhetnek, gyúpont nevet nyert. 
Már Archimédesről mondja a mesés történelem, hogy fémből készült 
gyútükrökkel a római ostromhajókat Syrakusánál felgyújtotta volt. 
Plutarch is említi romának vestáli szüzeiről, hogy Imolájukban a szent 
tüzet napfelé tartott érczcsészékkel gyújtották meg. Ma már a gyé
mántot is elégetik ily tükrök gyúpontjában. A hév visszaverődésénél 
tehát épen azon szabályok érvényesek, mint a fény visszasugárzásánál; 
nemcsak a fémnek, de a hévnek is meg vannak tükrei, s ezeknél is a 
reáeső sugár ugyanazon szöglet alatt fog visszaverődni, mint a minő 
alatt az fellépett.

Kivétel nélkül minden test a mérséklet legalsóbb fokán is mele
get sugárzik. Més: maga a jég is egy gyútükörnek gyúpontjába téve 
képes a hévmérö higanyját egy más szembe álló tükör gyúpontjában 
sülyedésre bírni, nem azért, mintha valami különös hideg anyag mű
ködne itten (mint régebben hitték) hanem azért, mivel a hévmérő na
gyobb hőmennyiséget sugárzik ki, mint a mennyit a jégtől kap, tehát 
a hévmérő veszt, a jég pedig nyer meleget, mit a jégnek lassankénti 
olvadása is bizonyít. Mi leginkább csak azon meleggel bajlódunk, me
lyet kályháink, ha szintén már bennök a tűz ki is aludt, szobáinkba 
kisugároznak, legkevésbé sem figyelve arra, hogy ezen kisugárzásba 
a szoba minden bútorai és tárgyai részt vesznek, mig csak hő mérsék- 
jök tökéletes kiegyenlítése helyre nem állt. Ilyszerii példákat a termé
szetben, ha csak kevéssé figyelünk, nagyban is vehetünk észre, itt 
nincs szükség hévmérőt alkalmaznunk egy gyútiikör gyúpontjába, 
hogy ennek esése által arról győződjünk meg. miként a földből sokkal 
több meleg sugárzik a felhőtlen tiszta ég felé, mint a mennyit a kör
lég kisugárzó melege kipótolni képes. Már érzékeink által is észre 
szoktuk venni, hogy a tiszta éjjek hidegebbek a homályosoknál, mely
ben az égnek felhői, a földnek kisugárzott melegét visszatérítik. Ma 
reggel is, melyet egy tiszta csendes éj előzött meg, láthattuk a hévsu
gárzás kézzel fogható bizonyítékait. A talaj meleg sugárzása kihütvén 
a léget, ennek vízgőze harmat-alakban lecsapódott. Ha hidegebb év
szakokban a mérséklet foka fagyponton alól van, akkor a harmat dérré 
fagy. Azonban tudjuk, hogy színek, fedélzetek vagy szekerek alatt 
nem mutatkozik a dér, és csak a védő deszkázatok egyes hasadékai 
rajzolódnak tisztán a talajra harmat által. A fedelek visszasugárzása 
menti meg ilyenkor a talajt a kihűléstől. De miért nincsenek a nagy 
kövek, a csupasz föld, a szekerek s hidak vaspántjai és szegei dérrel
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bevonva? Váljon ezek nem sugároznak-e meleget a fák és füvekhez 
hasonlóan ? E körülmény a hévsugárzási képesség kiilönféleségére 
figyelmeztet, mely sokat függ a testek tömöttsége s felszín minőségétől. 
Tömött testek kisebb mérvben sugározzák ki a meleget, mint a kevés
bé tömöttek, a fémek legnagyobb — az üveg, szén és homok pedig 
legcsekélyebb mértékben. Öntött érczlapok több meleget sugárzanak 
ki, mint a pöröly vagy henger által nyújtottak. Még a felszínen tett 
karczolások is emelik a kisugárzó képességet, mivel a belrésznek ke
vésbé tömör részeit tárják fel. Ezért nagyon czélarányos, ha a szoba- 
fűtő kemenczék agyagkályhákból vagy öntött vasból késztilvék, s 
domborműves czifrázatokkal ellátott érdes felülettel bírnak.

Hogy a testek a máshonnan jövő meleg sugárokat visszasugá
rozzák, azt eléggé érezhetjük, ha egy naphevitette fal mellett elsétá 
lünk, maga a viz színének sima tükre is tudatja érzékeinkkel, hogy ő 
nemcsak a tárgyak képeit, hanem a nap tiizét is vissza bírja tükrözni 
Magától értetődik, hogy ezen visszasugárzás nem tökéletes; ugyanis a 
melegnek egy nagy részét az illető testek elnyelik és saját melegülé- 
sökre fordítják, s csak egy kicsiny rész sugárzik azokról vissza. Ezen 
visszasugárzási képesség viszont összefüggésben van a testek tömött- 
ségével s felszinök minőségével, de a kisugárzási képességnek éppen 
ellentétjét képezi. Egy csiszolt tükörlap alig hévül meg, mivel minden 
kapott meleget vissza ád ; ellenben egy korommal bemázolt tükör a 
visszasugárzás hiánya miatt a forróságig megmelegszik. A kisugárzás 
érdes és nem fémes lapoknál nagyobb mérvben történik, mint a visz- 
szasugárzás sima és fémes lapoknál. Innen magyarázható ki, hogy egy 
fütött szobában minden tárgy, felszínének egymástóli különbsége da
czára, rendre egyenlő mérsékletet vészén föl, mert azon testek, melyek 
legnagyobb kisugárzási képességgel bírnak, tehát a legtöbb meleget 
vesztik el, egyszersmind a legnagyobb mennyiségben veszik azt fel az 
őket környezőktől.

Ha a hévsugárokróli észleleteinket tovább folytatjuk, rögtön át
látjuk, hogy nem minden test sugározza vissza, vagy nyeli el egészen 
a reá esett hévmennyiséget, például: az ablak üvegek nem képesek a 
meleget feltartatni, mint azt az ablak függönyök és redőnyök teszik, 
melyek bennünket nyáron át a nap melege ellen védenek, mely alka
lommal egészen forróvá válnak ugyan, de magukon át annál kevesebb 
meleget és fényt bocsátanak. A hév tehát éppen úgy keresztül sugá
rozza a testeket, mint a fény, ennél fogva valamint átlátszó és nem át’ 
látszó testek vannak, éppen úgy lehet szó áthevülő és át nem hevülö 
testekről, azonban tisztába kell jőntink a felől, hogy mit értünk ez

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



168

utóbbi nevezetek alatt; ezek oly testek, melyek a meleg irányában je 
lentésöket úgy szólva éppen annyira eltagadják , mint az átlátszók a 
fény irányában, melyek tehát a hévmérő által oly kevéssé vétetnek 
észre, mint az átlátszók a szem által. Csalódnánk, ha azt hinnék, hogy 
az éppen említett körülmények között a hév a fénynyel mindig kar
öltve jár, mert igaz ugyan, hogy például az üveg, viz, jég, mindnyájan 
átlátszó testek lévén, egyszermind a hévsugarakat is könnyedén ke
resztül bocsátják : de másfeléi egy test lehet át nem látszó, homályos, 
milyen a fekete üveg vagy füstkovag (Rauchtopas) és még is a hév- 
sugároknak könnyű átmenetet enged; vagy lehet nagyon átlátszó, mi
lyen a vékony timsólemez. a nélkül, hogy a hévsugárokat legkevésbbé 
is átbocsátaná.

Legújabb észleletek nyomán a kősó oly viszonyban áll a hévsu- 
gárokkal, minőben az üveg a fény sugáraival; ugyan is minden önha
szonlesés nélkül sugároztatja keresztül magát a meleg által, az átme
net alatt mit sem sajátít el maga számára, hanem az egész mennyiséget 
gyengitetlen erővel engedi a hévmérőre átözönleni. Sőt a kősó meleg 
átbocsátási tekintetben egy sokkal tökélyesebb test, mint a legátlát- 
szóbb üveg a fényre nézve, mert a hévsugárokat sokkal csekélyebb 
veszteséggel engedi magán áthatolni, mint bármely test a fényt, mely 
vastagabb testek által mindig nagyobb mérvben nyeletik el, mind a 
vékonyak által, aztán a legátlátszóbb üveg is megfelelő vastagság által 
tökéletesen átláthatlanná tétetődhetik. Ellenben a kősólemezek bárminő 
vastagok is, 1000 hévsugárból 923mat bocsátanak magokon keresztül, 
mig az üvegtáblákon csak 230 sugár hatolhat át. A kősó az említett 
77  sugár veszteséget sem nyeli el, hanem lapjáról visszaveri, mig az 
üveg viszont 77 sugárnak visszaverésén kivid 693 sugárt egészben el
nyel. Ezen átsugárzás képességének hatálya természetesen a hévnél 
olyannak mutatkozik mint a fénynél. Például áthevülő testek éppen 
oly kevéssé alkalmasak hévsugárok felfogására, mint az átlátszók kép
mások tükrözésére. A pohárban levő szeszt a legerősebb gyujtótük
rökkel sem lehet meggyujtani, könnyen pedig, ha a poharat papír vagy 
ónlemezzel (stagniol) vesszük körül.

Azonban még mind nem vagyunk egészen tisztába ezen hévátsu- 
gárzó jelenségek változataival. Azon melegség, mely a napsugárokkal 
az ablaküvegeken át szobánkba hatolt, nem igen akar azon az utón 
vissza menni, mivel szobánknak oly kellemes hőséget kölcsönöz, hogy 
a külső mérséklettől észrevehetően elüt. Még kevésbbé akar a keinen- 
czéből kisugárzott meleg az ablaküvegen át távozni; mert különben 
ablaktábláink a milyen barátságosan a nap világát hozzánk bebocsát-
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ják, ép oly ellenséges rablóivá válnának téli kényelmünknek. Ellenben 
a legkisebb nyílás ablainkon kellemetlenül érezteti velünk a meleg el 
illanását. Mekkora ellenmondás látszik rejleni abban, hogy ugyanazon 
ablakok a hévsugárokat beeresztik ugyan, de többé ki nem bocsátják !

Váljon a tudomány képes-e nékünk felfejteni e talányt?
Valójában már egy század előtt felfedezte Mariotte a sugárzó 

melegség külömböző nemeit. Megmutatta, hogy azon hév, mely a nap- 
sugárokat kiséri, minden átlátszó szereket ép oly könnyen átözönöl, 
mint maga a fény, mig azon hévsugárok, melyek egy középszerűen 
izzó testnek fénysugárai követik, egy átlátszó üvegtábláni átmenet 
alkalmával végkép visszamaradnak. A közönséges életben e tényt 
elégszer felhasználják a nélkül, hogy távolról is gyanítanák. Az imént 
midőn az öntődében valánk, vehette kegyed észre, hogy a munká
sok a kohóban megöntött ércztömeget egyszerű üvegtáblán át né
zegették, melynek oltalma nélkül a rettentő hőség szemeiket bizonyára 
összeperzselte volna. Üveg-házainkat, iizdéinket rendesen üveggel fe- 
detjük, mert tapasztaltuk, hogy a nap heve azon behat, ellenben a ke- 
mencze és falak által kisugárzott meleg az üvegen át nem illan eh 
Tehát a tudomány most megerősítette s állapította azt, mit a ta
pasztalat fel nem fogva régóta gyakorolt. Ezen felfedezéshez az uj- 
jabb idő még egyebet is csatolt. A ragyogó napfényben sötét hévsu
gárokat mutatott ki, melyek jelenlétéről csak a hévmérő beszél, sőt 
ezeket mesterséges szerek által a világitó sugároktól tökéletesen el is 
kiilönözte. Megmutatta, hogy mentői csekélyebb a hévkutfő mérsékle
te, annál kisebb nemcsak az üvegen átható hévsugárok mennyisége, 
hanem egyszersmind azon testek száma is, melyek annak hévsugárait 
még keresztül bocsátják. Mentői inkább közeledik a sugárzó hőség a 
világitó állapothoz, annál nagyobb lesz annak átsugárzó képessége; 
csoda tehát, hogy a nap csaknem mindent áthat hatalmas hőségével! 
Azon gyanitás, hogy ezen sugárzó hőség csak sötét fény, mindinkább 
kezd bizonyossá válni. Sőt ezen bizonyosság naponta nevekedik, ha a 
hévsugárnak a testeni átmenet alkalmával tett útját figyelemmel kí
sérjük. Az épen azon szabályok szerént törődik meg s hajlik el, mint a 
fény. Mi persze, hogy érzékeinkkel nem követhetjük e mellék utakat, 
de a természettanár nagyon is képes léghévmérőjével, s különösen 
még érzékenyebb hévvillany oszlopával a legkisebb hévváltozást vagy 
elhajlást is észrevenni. Azonban saját érzékeink számára is ismerünk 
egy fényt, melyből a hévsugárok megtörödése kétségtelenül kiviláglik. 
Azon üveglencse, melyet kegyed gyakran használ parányi tárgyak na
gyítása végett, nemcsak a fény, hanem egyszersmind azon hévsugáro-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



170

kát is, melyek tengelyével párhuzamban esnek reá, ugyanazon egy 
pontban egyesíti, s ép azért nyerte e pont a gyupont nevezetet. Ki ne 
ismerné még gyermekkora óta a gyúlencse, vagy az úgynevezett gyújtó 
üveg hatályát, melynek természetesen csak most derül ki valódi ér
telme s jelentősége !! Valamint a fénysugárokat elhajtani s csapólago- 
san szétterjedni látta kegyed, ha csak egy sziik nyíláson hatottak át, 
ép úgy haj Iktatnak a hévsugárok is el, és ezek oldalos kiterjedését a 
physicus műszerei oly tisztán ki tudják jelölni, mint a szem a fényhez 
tartozókat. Sőt azon hévsugárok, melyek két egymáshoz nagyon kö
zel álló nyíláson mennek keresztül, ép úgy megszüntetik vagy fel
emésztik egymást, mint két fénysugár, mely sötétséget idéz elő, vagy 
mint két vizhullám, mely sima felszínné foly össze.

A hév és fény minden jelenségeinek s minden mozgalmi szabá
lyainak ily öszhangzó megegyezése, mind inkább kényszerit bennün
ket azon külömbség elenyésztetésére, melyet mindennapiságunkban 
köztük létezni gondolunk. A hév és fény mindketten ugyanazon egy hul
lámmozgalom utján alakulnak, s csak külömbözőleg érzett hatályai egy 
azonos jelenségnek. — Külömbségről itten csak a hullám nagysága, 
annak magassága és szélessége — tehát hatálya tekintetében lehet 
szó. Ha egy üvegtükör egy mesterkélt világosságnak csak fényjét, 
nem pedig egyszersmind hevét veri vissza, ha a hold világát látjuk, de 
melegségét legérzékenyebb hévmérőinkkel sem vagyunk képesek ész
revenni, úgy ezek csak a szem és hőmérőnek a visszaverődés által 
meggyengült hullámok iránti külömböző fogékonyságáról tesznek ta
núbizonyságot; hogy mi a sötét testekből kiözönlő hévsugárokat nem 
látjuk, azaz fényként nem érezzük, annak oka egyszerűen csak abban 
rejlik, hogy szemeink vizenyős és só folyadékai ezen említett sugá
rokra nézt nem átlátszók, vagyis jobban mondva nem áthevülők. Ha 
egy oly állat léteznék, melynek szemei ezen hévsugárokat átbocsáta- 
nák, úgy a nekünk sötétnek látszó testek az állat előtt önfényüeknek 
mutatkoznának. Mit a szem fénynek lát, azt a tapintó érzék hévként 
érzi. A mit mind a két érz-erö észrevett, csak a külömbség ezen érzé
sek között oly nagy, miként ez a természetes tapasztalatot soha sem 
engedte azon ötletre jönni, hogy mind a két érzés nem egyébb ugyan
azon kültárgynak észrevételénél. Ezen természetes nézlet annyira el
kábította még a physicusok koponyáit is, hogy a fény és sugárzó hév 
viszonyainak legfáradalmasabb részletes s körülményes öszhasonlitása 
kivántatott meg; csak az újabb időkben történt arróli meggyőződésök
re : miként mindakét jelenség lényegileg azonos, és hogy azok csak 
egyes részletekben mint rezgési tartam, vagy hullámszélesseg kiilöm-
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böznek egymástól. A bőrnek tapintó idege ezen sugárzások rezgési 
tartalmát nem veszi észre, de a szem nagyon is igen. Az első nemcsak 
a napnak érzi világitó melegét, hanem a kemenezének sötét hevét is. 
Neki műszerei is hiányoznak, mig a szem láttani készülékkel bir, mely 
által a sugárzás minden egyes pontját a többitől elkülönözni birja. Te
hát a tapintó érzék a benyomásokat csak általánosan veszi észre, a 
nélkül, hogy a sugárzó tárgy alakjáról s léthelyéről Ítéletet mondhat
na. Csak a vakoknál veszi át néha a bőr a szem szerepét, melynek 
segélyével aztán a hévsugárokat kilövellő tárgyakról magát tájé
kozhatja.

Ezekből önként következik, hogy a hévnek és fénynek közös a 
forrása, s ezen kútfő nem lehet valami anyag, mely a testekből kiözön 
lik, s a vegyrokonság törvényei szerint köti magát egybe a tárgyak
kal. A hévnek oly testekbőli kisugárzása, melyek hidegebbek környe
zetüknél, vagy épen légüres térben vágynak; továbbá a hévnek surlás 
vagy villanyosság általi folytonos kifejlődése, végre a hévsugárok 
megtörődése s találkozása (Interferentia) mind olyas valamik, melyek, 
mig a hév anyagiságának elfogadása volt szőnyegen — megfejthetetlen 
jelenségeknek maradtak, most pedig könnyen kimagyarázhatók. Tehát 
a fény és hév közös forrása csak a hullámmozgalom lehet.

Magától értetődik, hogy ezen uj hullámbirodalmat, hová csak 
alig léptünk be, még némely rejtélyes homály fedi, de majd egy mé
lyebb nézlet után egy tisztább világ fog felderülni. Azonban már ed
dig is hatalmas átváltozás történt a hév hatályáróli nézleteinkkel. Egy 
testnek hévállapotja rezgésekké változott, ezen folytonos rezgéseket 
végtelen sebességűk miatt nem vehetjük ugyan észre, és csak miután 
egy bizonyos erőre és nagyságra emelkedtek, nyilvánulnak a testek 
kiterjedésében és halmaz állapot jók megváltoztatásában. Álljanak bár 
ezen rezgések saját önön tömegrészecskéjök, vagy pedig a termé
szettanárok által kényelmileg kigondolt aether részecskék hullámzá
sában.

A rezg-ési jelenségek világábani kirándulásunk alkalmával ve
hette tehát észre kegyed, hogy egy végtelen nagy tengerre akadunk, 
melynek hullámai épen úgy özönlenek a naphevitette völgy Ölébe, mint 
a lombos erdők hüs árnyékába. Gyöngén s halkan simulnak azok oda, 
dörgésük nem riasztja fel a szerelmes ábrándozókat, s lökésök nem 
zúz szirteket össze, mint a viharzó Óceán csapkodó hullámjai. Egy 
emberi érzés sem képes azokat felfogni, de azért e kis, néma hullám 
az egész mindenséget keresztül rezgi, a földi parányok legkisebbiké- 
től az égi testek legnagyobbikáig; ezen megfoghatlan gyönge hullám
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képes szakadatlan tódulásával szírieket repesztcni szét s egész világo
kat darabokra morzsolni.

Hév és fény! Ti vagytok az elemi élet hullámjai, melynek tala
ján a növény gyökeredzik, s melynek mélyében állat és ember lehel. Ti 
vagytok azon szünetlen körben özönlő folyam hullámjai, mely folyto
nos apály- s dagályával számtalan lényt vet ki partjaira, hogy azokat 
visszakerülése alkalmával ismét magába nyelhesse. Bár egy vadul hul
lámzó vizözön képes is a kebelt magasztos borzalommal tölteni el, s 
bár a zene kellemes zöngéi elragadóan rezgenek is át a lélek húrjain; 
de azért csak a hév és fény azon egyedül folyékony szellemi hullám, 
mely a durva, nyers anyagba életet ébreszteni s lelket gyújtani képes.

ígértem volt kegyednek, hogy levelem végén azon kísérleteim 
végeredményét is elősorolandom, melyeket 1848-ban Párisban felejthe
tetlen tanárom Dumas vegymütermében több ötvény (Legierung) öm 
lesztése alkalmával tettem volt.

Az említett év második felében a többek közt azzal is bajlód
tam, hogy különféle fémek vegyitékéből a legszebb aranyszínű és fé
nyű ötvényt állíthassak elő. A régi Tombak, Similor, Bronz s több ha
sonlókon kívül még 4féle ötvényt sikerült összeállítanom, melyek ki- 
sebb-nagyobb mértékben utánozzák az aranyat, különösen azok egyi
ke oly gyönyörű aranyfénynyel bir, hogy e tekintetben minden eddig 
használt régi fémvegyülékeken jóval túl tesz. Készitém pedig ezt több
szörös kisérlet után réz, horgany, ón és mirenyböl a következendőleg : 
Először mind a 4 érczet külön külön tégelyben megömlesztettem, s 
igy mindeniket külön egy hideg vízzel tölt kis medenczébe öntöttem? 
mi által szemcsés alakot nyertek, már most ezen szemcsékből kimér
tem 56 gran rezet, 32 gr. horganyt és 8 gr. ónat; ezeket egy ömlesztő 
tégelybe együvé raktam,r azután különösen a horgany élegülését kike
rülendő, az egészet egy réteg szénporral behintve, jó légvonatu ol
vasztó kemenczébe helyheztem. A megömlés után viszont hideg víz
be öntés által szemcséztem meg a már vegyült tömeget, melyhez 
most még 4  gram szemcsés mirenyt mérve, az előbbi tégelybe, ismét 
szénporral fedve tettem be az olvasztó kemenczébe. Innen egy negyed
óra múlva kivévén s hűlni hagyván, kész volt a szép aranyszinnel ver
senyző ötvény. Többszöri kisérlet által bebizonyult, hogy ha az alkal
mazott fémeket előbb nem szemcséztem, az ötvény nem birt a megki- 
vántató nyujthatósággal, hanem egy kevéssé ridegnek maradott. Egy 
ily kisérlet alkalmával történt, hogy timany (aluminium) szinitésrc al
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kalmazandó sói akarván egy kis érenytégelybe összeolvasztani, ezt á 
vegyészek előtt eléggé ismeretes érenyhuzalból készült háromszög 
segélyével, éppen az olvasztó kemenczéből kihúzott s a fenebb emlitett, 
már megömlött ötvénnyel felig tölt, izzón tüzes nagy tégelyre tettem, 
hogy őket együtt a kemenczébe visszataszítsam. A mint ezt végre 
akarnám hajtani, egy kis ügyetlenséggel is párult szelességem követ
keztében ar kis érenytégely a rajziából készült nagy passauiba bele
hullott", én] pedig jól tudván, hogy ha az érenytégely megömlesztett 
fémmel jön érintkezésbe, tönkre jut, azt megmentendő , oly sebesség
gel kaptam utána, hogy ujjam hegyei csaknem hüvelyknyi mélyen ha
tottak bê a megömlött ötvény-tömegbe. Nemde azt gondolja kegyed, 
hogy ujjaimról a hús rögtön csontig le is sorvadottj? Nézze csak, sem
mi bajok sincs! Valójában, ez akaratlan történt hajmeresztő kísérlet 
után magam is csaknem sóbálványnyá váltam, midőn észrevettem, hogy 
ujjaimat legkevésbé sem égettem el, hanem csupán mérsékelt hőséget 
érzettem.

Mellettem a laboratoriumbn épen Boutigny, a később híressé vált 
franczia physicus dolgozott, kivel is rögtön közöltem a történetet, de ő 
erőnek erejével reám akarta tukmálni, hogy ujjaim, ha szintén nem is 
emlékszem rá, bizonyára az előtt valami folyadékkal meg voltak ne
dűivé. A dolog ekkor annyiban maradt, egyikünknek sem lévén bátor
sága a kísérletet ismételni. De én később nem nyughattam, szüntelen 
e jelenség okáról gondolkodtam. Esténként erről elmélkedések közt fe
küdtem le s reggel ugyanazokkal keltem föl. Számos kísérletet tettem 
e végre; a legkönnyebben gyuladó és égő tárgyakat mártottam ismé
telve a legkülömbnemü öntvények olvadékaiba, valamint a megömlesz
tett tiszta fémekbe is. Hosszas vizsgálódásaim azon eredményre vezet
tek, hogy a megömlött fém vagy öntvénytömeg a maga belsejében nem 
bir égető tulajdonnal, s csupán azon levegőréteg, mely a megolvasztott 
tömeget fedi, és a tégely oldalai közlik hőségüket a velők érintkezésbe 
jött tárgyakkal. így például, ha egy száraz fenyőfapálezát egy épen 
azelőtt olvasztókemenczéből kivett s megömlött fémmel tele lévő té
gelybe mártok, úgy a páleza azon része, mely az olvadt tömegből épen 
kiér, rögtön meggyulad s égni kezd. Ha most a pálezát sebesen kirán
tom, s a lángoló részt hirteleni fuvással kioltom, tisztán látható lesz, 
hogy az izzón folyó tömegbe mártott rész meg sincs perzselődve, kéz 
zel bátran megfogható, az azon felüli pedig egészen megszenesedett. 
Ha ismét egy pálezát a tégely fenekéig mártok, s ott tartom, mig a 
felsőrész elégés által elvált a belsőtől, akkor ez utóbbi, mint az ömlék- 
nél könnyebb test, ennek felszínére emelkedik, s csak azon úszva gyű
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lad meg s ég el. Hogy pedig legkisebb kételybe se maradjak e tárgy 
felől, egy kőlen bél (asbest) készült kesztyűt vettem elő, annak kis ujja 
végét levágtam, tulajdon kis ujjamra egy szarvasbőrből készült tokocs- 
kát toltam, s úgy húztam föl aztán a kőlenkesztyüt. Kezemet igy vér
tezve, az ömlesztett fémbe mártottam, s miután kis ujjammal csak 
gyenge meleget éreztem, erről többi ujjaim segélyével az ömlék alatt 
a tokot levontam s meztelen tartottam azt több ideig abban, a nélkül? 
hogy mérsékelt hőségnél egyebet éreztem volna. Megjegyzendő, hogy 
mentői tovább tartottam benn kezemet, azaz, mentői inkább kezdett 
hülni az érczömlék, annál magasabb hőség volt érezhető, mely rendre 
az égetésig emelkedett, mikor aztán természetesen kezemet ki kelle
tett húznom. Ugyanezért nagyon óvatosan kell e kísérlettel bánni, ne
hogy az izzó folyó érczömlék merevenségéhez közeledjék, mert ekkor 
a belemártott kéz bizonyára veszve lenne. Ez volt az oka, hogy soha 
jobbkezem ujjaival e kísérletet megtenni nem mertem, mert szeren
csétlenség esetében csak mégis inkább balkezemen történjék olyasmi. 
Mindezekből önként következik, hogy némely physicusnak azon fön
tebb emlitett véleménye, miszerint a kézre kent szalamia oldatban, 
vagy más ilynemű folyadékban rejlik azon hatály, mely a megömlött 
fémbe mártott kezet az összeégetéstöl megvédi, nem áll, hanem az 
egész titok a fémek azon sajátságában rejlik, hogy mihelyt a fémré
szecskék a meleg által okozott terjedés következtében mozgékonyakká 
válnak, azok többé a hőséget a velők érintkezésben levő tárgyakkal 
nagy mérvben közölni nem bírják, hanem csak akkora mértékben, 
minőt például az ember keze minden alkalmatlanság nélkül kiállhat. 
Magától értetődik, hogy itt a hévmérő segélyével meghatározandó 
mérsékletnek legkisebb helyi befolyása sincsen; ugyanis a kéneny- 
nek (Bismut) ónnal és ólommali ismeretes öntvénye, mely a viz 
forrpontja alatt már megömlik, épen oly kevéssé égeti el kezünket, 
mint az 1300 hőfokot igénylő vasömlék. Tehát ebből is világos, hogy 
a fémrészecskék mozgékonyságában rejlik a gyenge melegvezetési tu
lajdon, midőn azok szilárd állapotban a legjobb hővezetők.

Nagyon sajnálom, hogy e tárgyról többet nem mondhatok. 
Kegyed igen is jól tudja, hogy későbbi kimélytelen sorsom azon 
mostoha körülmények közé sodort, melyek közt minden kísér
leteknek végkép meg kellett szünniök. Eleget ajánlottam ugyan 
több gyermekkori volt tanulótársaimnak, kik most jelentékeny tanin
tézeteknél természettanárok, e kísérletek utánzását s folytatását, de 
azok látom inkább tanulmányozzák a tekeasztalok rugalmasságát, a 
kártyafestmények tarka szinvegyületének hármóniáját és más testi
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szenvedélyek kévét, mint az izzó fémek különböző hö fokait. Azonban
ezen nincs mit csudálkoznunk, mig nálunk Erdélyben az ismeretes mó
don történnek a tanárválasztások, addig ne számítsunk szakavatott egyé
nekre. Erdélyben a szó legszorosabb értelmében a butaság s obscuran- 
tismus szájhősei játszadják tanárválasztásoknál a legfőbb és döntőbb 
szerepet. Francziaországban egészen máskép áll a dolog, ott nemcsak 
a tanári székeket foglalják el a legnagyobb képességek, hanem egy
szersmind a legjelentékenyebb mütani intézetek élén is azok állanak» 
például Arago hosszas ideig volt tagja a hoszmérői bureau-nak, Brag- 
niart mint sevresi porczellángyár igazgató halt el, kinek helyét most 
Regnault tölti be, Chevreul 30 év óta főnöke a nyilvános kézmiiházak 
nagyszerű festékgyárának. Valamint a többi iparágak élein is a tudo
mányok mezején első ranggal biró szakavatott tudósok állanak.

Pávay V. Elek.
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A P E S T I  Á L L A  T K E K T.

Czélunk nem csak a helybeli állatkert Kalauzát adni, — habár e 
részben is, hisszük, elég kimerítő Útmutatóul fog e czikk szolgálni, 
annál inkább, mivel sikerült rajzok illustrálják, — hanem főleg olva
sóinkat figyelmeztetni az ilynemű intézeteknek úgy tudományos, mint 
nemzetgazdászati fontosságára.

Az állatkert eszméje épen nem uj, a történet mutatja, hogy ha
sonló — habár a mostaniakétól eltérő rendeltetésű — intézmények 
már ezelőtt 3000 évvel léteztek. Létesülésük első indokául szolgált 
kétségtelenül a népesség szaporodása, mi mindég a vadon élő állatok 
számának csökkenését vonja maga után, különösen kevésbbé rendezett 
viszonyú országokban.

A hatalmasok és gazdagok a nemesebb vad számának csökkené
sét gátolni akarva, oly nagy kiterjedésű helyeket, hol a vadak tenyésze
tére szükségesek mind feltalálhatok valának : egyelőre szoros tilalom 
alá helyezték; de később, ezen rendszabály több tekintetből nem lé
vén kielégitő, e helyeket erős kerítésekkel vették körül.

így jöttek létre az első vadaskertek, minőket ma is számosat ta
lálunk, ezek azonban kizárólag vadászati czélokból tartattak fenn, s 
eleinte igen kevés fajú állat menhelyeül szolgáltak. Ámde a sok szép 
példány látása tulajdonosaiknál felkolté a vágyat: mind több több érde
kes fajjal benépesíteni kertjeiket, s eként azokat nemcsak az egyedek 
bősége, hanem egyszersmint a fajok változatossága által érdekessé 
tenni. Eként szülemlett az állatkert eszméje.

Visszatekintve a múltba, ott látjuk az első állatkerteket létrejönni, 
hol a műveltség virágozni kezdett. Az elsőt egy chinai császár alapitá: 
Wen Wang, Krisztus előtt 1150 évvel. Eztet alapítója „értelmiség 
kertjének“ nevezte el, mivel az előkelők és tudósok kedvencz gyül- 
helye volt. Ebben nemcsak emlősök tartattak, mint a régibb vadas- 
kertekben, hanem madarak, halak és hüllők is.
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Plinius szerént: Nagy Sándor is alapitott egy állatkertet, mely
nek jelesebb állatait a bölcs Aristotelesre bizta, mint az állatvilág benső 
életének lelkesült tanulmányozójára.

A rómaiak fényűzése szintén kiterjedt az állatkertekre is, s 
Varro kertilakában voltak az első voliér-ek (röpdék), tele tarka szár
nyasokkal. Sőt ők tovább mentek, s már a honosításra (acclimatisatio) 
is sok pénzt költöttek. Hirius volt az első, ki a halakat osztályozá, s 
Julius Caesar népünnepélyére hat ezer darab angolnát szálittott.

Tudjuk azt is, hogy a tizenhatodik században Montezuma, Me
xiko nagy császára, palotája mellett pazar fénnyel kiállított állatkerttel 
birt, mely állatfajokban oly gazdag volt, hogy azzal e tekintetben a 
mai kor egyetlen kertje sem versenyezhet. Cortez Ferdinand levelei 
és Antonio Herrera müve érdekes felvilágosításokat adnak ezen nagy
szerű kert berendezéséről.

A régi kor kertjei azonban nagyon sok tekintetben eltértek a 
mostaniaktól. Rendeltetésük is más volt. Azoknál a tudományos czél 
teljesen mellőztetett, s egyedül a nagyok mulatságára, fényűzésük és 
roppant gazdagságuk feltüntetésének eszközéül szolgáltak.

Az újabb kor kertjei nem a hatalmasak kizárólagos mulatóhe
lyei többé, hanem oly intézmények, melyek tudományos és nemzetgaz- 
dászati czélokat tűzve maguk elé, nagy fontosságú tényezőkké kezde
nek válni.

A mely állatkert a mai igényeknek megfelelni akar: nem lehet 
többé csak is mulatóhely, hanem a tudomány és gyakorlat  
szolgálatába kell állania; fejlesztve a természetrajzi ismereteket, 
elősegíteni a tudományt s egyszersmint rámutatva azon kincshalmazra, 
mit az emberiség számára a természet készen tart, megtanítani arra : 
miként használhatunk fel e kincsből minél többet jólétünk emelésére.

Ezért egyik fő feladata minden állatkertnek a honosítás  
ügyének felkarolása.

Ezt érzi, felfogja minden müveit ember, s ép ezért vált az állat
kertek eszméje oly népszerűvé jelen realisticus irányú korszakunk
ban, melyben a tudományt többé nemcsak önmagáért kedvellik, ha
nem azon gyakorlati haszonért, melyet nyújt s mely által hivatva van 
egy szebb jövő alkotására.

De hova tévedtünk!
Mi a tudomány nagyszerű feladatáról kezdünk beszélni az állat

kertek helyett!
Mentsen ki az, hogy a nagy czél elérésére végtelen sok tényező

nek kell közreműködnie, s ezek egyikeül szolgálnak az állatkertek is.
VAD ÁSZO K  É V K Ö N Y V E . 12
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Ne mosolyogjanak t. olvasóim.
Egy jeles tárczairónk e tárgyról Írva, igy szól:
„----------- Ha egy állatkert csupán díszes ketreczeinél marad,

sok nézője leend ugyan, de az pusztán helyi érdekű marad; ügye or
szágos érdekűvé főkép az által válhatik, ha a hónositási törekvések és 
kísérletek által közgazdászati tényezőként fog szerepelni.

Hasznosítani és ékesíteni, általánossá tenni a természet mindazon 
kincseit, melyek a földszinén elszórva léteznek: oly nemes, mint üd
vös föladat.

A népvándorlásnak, a görög, római nagy hadjáratoknak és a ke
resztes háborúnak legmaradandóbb hódításai azon növény- és állatfa
jok, melyeket magukkal hoztak, vagy vittek egyik éghajlat alól a má
sik alá.

Az az egy pár hittérítő, ki zarándok-botjában a chinai selyem
bogarak tojásait hozta Európába, e tény által a népboldogitók sorába 
tartozik, mert egész nemzetek iparát, jólétét és elő hal adását 
mozdította elő.“

Eddig V. K. barátunk, mihez mi teljes meggyőződéssel azt 
teszszük : hogy Columbus, midőn néhány kukoricza csőt hozott át 
Amerikából, oly kincsei ajándékozta meg Európát, mely végtelenül 
többet ért mint azon óriás arany-halmazok, melyek Amerika fölfede
zése következtében Peruból Spanyolhonba vándoroltak ; — s nem 
kissebb szolgálatot tett földrészünknek Drake Ferencz, ki először hozta 
be a burgonyát Európába.

íme egyetlen, igénytelen kis bogár és két tápnövény meghonosí
tása minő áldásos befolyást volt képes gyakorolni egy egész föld
részre !

Es még mennyi kincsei kínál a természet, mely után csak nyúl
nunk kell, hogy általuk jólétünket emeljük ; ámde az avatlan kezek kö
zül kisiklik a kincs s hosszú időre elvész az emberiség számára.

Az állatkertek már az által sokat tesznek, hogy a legkülönbö
zőbb égalji állatokat közszemlére kiállítják lehető térés helyen, s a 
menyiben körülményeik engedik, saját égaljuk növényzete által kör
nyezve, mivel ekként alkalmat nyitnak eme lények természetének isme
retére s vágyat keltenek a nézőben a tanulmányozásra, sőt magára a 
szakemberre is hatást gyakorolnak, kiknek nagy része előtt különben az 
állatok csak akkor kezdenek becscsel bírni, mikor már megszűntek 
élni, azaz kitömetve múzeumi tárgyakká lettek 5 az állatkertek észlelni 
tanítanak, az élő állatot tüntetve fel, s igy hozzá járulnak, hogy gyérül- 
jen a magát e téren túlélt szobatudósok száma; az állatkertek legtöbb
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látogatóit eleinte puszta kíváncsiság viszi oda, ez azonban utóbb ér
dekké fejlődik, sőt az értelmesebb szemlélőnél valódi szükséggé vál
ván, őt észrevétlenül természetbaráttá változtatja át.

És mily sok férfit fognak ily intézetek a természettudományok 
szakavatott tanulmányozására ösztönözni!

Mily nagy mérvben járulnak hozzá a természetrajz, különösen a 
zoologia átalánositásához.

Ez pedig roppant haszon, főleg oly országban mint nálunk, hol 
a helyzet miatt mindenki csak is a politikára gondolva, teljesen elha- 
nyagoltatott az annyira életbevágó természettudomány ; pedig napjaink
ban kiválóbb miveltségre igényt nem tarthat oly nemzet, mely elég 
buzgón fel nem karolja eme divattudományt.

És méltán, mivel e felséges tudomány az, mely hivatva van a 
jövőben a népek életének átalakítására. Minő változásokat idézett már 
is elő; rövidség kedvéért nem akarunk kissebb vívmányaira mutatni, 
csak az óriás gyáriparra, a vasutakra, távírdára, a mikroskopra, mely 
egy nem sejtett uj világot tár fel előttünk.

Igaz, még távol van azaz idő, mikor e tudomány oly magas polcz- 
ra emelkedik, hogy az emberiség regenerátora legyen. Hanem épen 
ez kell hogy buzdítson minden hivatottat a közreműködésre; ezért 
kell hogy minél számosabban jelenjenek meg az óriási működési téren 
és ott hangya szorgalommal dolgozzanak, nem kicsinyéivé a nagy egész
nek egyetlen részét sem, mert a nagy munka minden ága fontossággal 
bir. A nagy természetben egység uralkodik; a nagy mindenségben 
minden lénynek rendeltetési helye van, minden egyes lény egy felada
tot kell hogy betöltsön, ezért szükséges megismerni azokat. De e mel- 
ett még az állatok hozzánk, emberekhez sokkal közelebb állanak, mint 
azt a büszke föld ura bevallani szereti, s valóban, a legelfogultabb 
sem fogja tagadhatni, hogy az állatok nélkül nyomora tengés lenne 
létünk, s a szelídített házi állatokat nélkülözve, a civilizatio azon fokán 
nem állanánk, hova felküzdeni bírta magát az emberiség.

Világos tehát, hogy az oly intézetek, melyek a természettudo
mány egyik nagy fontosságú ágának fejlesztését előmozdítják, nem
csak a tudomány előbbrevitele által közvetve, hanem épen e tudomány 
ág mivoltánál fogva, közvetlenül is hasznosak.

Ilyen nagy jelentőségű intézetek különösen az állatkertek, me
lyek az állattannak mind meg annyi gyakorlati iskoláivá válnak.

Ezek gyakorlatilag hasznosakká lesznek egy másik nagy hord
erejű ügy felkarolása által is, a mely: az állathonositás és 
fajneme s îtés ügye.

12»
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Évezredek óta fáradozik az emberiség azon, hogy hasznos állató 
kát szelidités által háziakká tegyen.

Az embernek ezt önérdeke parancsolja.
Ha tekintjük a minket környező és a civilizált ember léteiére 

nélkülözhetetlen állatokat,  azt tapasztalj uk, hogy a legtöbb 
faj honosítás és mesterséges tenyésztés által lett haszonhajtóvá. Házi 
állatainkat kellett, hogy elődeink magukhoz szoktassák: igy a szarvas- 
marhát, juhot, lovat, kutyát, kacsát, tyúkot sat. A halak több neme, 
például a ponty, lazacz, csak is a mesterséges tenyésztés utján nyert 
nemzetgazdászati jelentőséget.

Az ember által meghódított állatfajok száma azonban még na
gyon csekély azokéhoz képest, melyek kevés fáradsággal házi álla
tokká téve, anyagi jólétünket nagy mérvben emelni képesek lenné
nek. Ez állítás igazvolta leginkább kitűnik szüktermésü években 
és marhavész idején. Ha csak egyetlen, nagyobb mérvben termesz
tett tápnövényünk egy évi termése nem sikerül, ha szarvasmarháink 
között valamely ragály üt ki: egész vidékek, sőt országok népei szen
vednek szükséget miatta, s néha jólétük hosszú időre megsemmisül; 
eleven például szolgál Csehország, melynek némely részében a burgo
nyabetegség valódi nyomort idézett elő, s ennek oka az: mert beérjük 
azon még kevés hódítással, mit a növény, de különösen az állatvilág
ban őseink téve — örökségképen reánk hagytak. Columbus és Drake ko
rától fogva e század elejéig alig történt előhaladás e téren, pedig az itt 
tett foglalások még a civilizatióra is kihatással vannak.

Újabban mind több állatkert és honosító társulat lép életbe, s ezek 
némelyike már is, fennállásának oly rövid ideje alatt, szép eredménye
ket bir felmutatni.

Ezért üdvözöltük nagy örömmel a pesti állatkertet, ezért hisz- 
szük, hogy saját érdekeit felismerő közönségünk az egyesek nagy erő- 
megfeszitésével létre jött intézményt melegen felkarolni fogja, s ez ál
tal lehetővé teszi, hogy a honosítás terén is üdvösen működhessék.

Ezen vállalat eszméjét nálunk először Xántus pendítette meg kis 
baráti körben.

Az eszme élénk viszhangra talált, s ama nehány férfiú, kik a 
megszülemlett eszmét akkor felkarolták, annak végig hü apostolaivá 
lettek, küzdve számtalan nehézségekkel, melyeknek legnagyobbjai vol
tak a közöny, előítélet, elfogultság. Egyik kicsinylette az ügyet, másik
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nem tartotta megjöttnek az időt életbeléptetésére, harmadik a kert 
létrejöttét vonta kétségbe.

Az ügy azonban, mint csolnak mely habokkal küzd, noha az ily 
kedvezőtlen nézetek hullámai által akadályoztatott, mégis haladott 
előre, mert kormányosai nem csüggedtek.

A választmány akkor sem csüggedett, mikor mindenki lehetet
lennek tartotta a vállalat létrejöttét, hanem ép ekkor kettőztette buz
galmát. Az egyes választmányi tagok részvényeket gyűjtöttek, az esz
mével megbarátkoztatni igyekeztek a közönséget, s igy lassanként a 
közönyt élénk részvétté változtatták át.

Különösen nagy erélyt és fáradhatlan tevékenységet fejtett ki a 
társulat alelnöke Szabó József  egyetemi tanár ur.

A közönség végre meggyőződött a felől, hogy a vállalat elég szi
lárd alapokon nyugszik, minek következtében mind több, több biza
lommal kezdett viseltetni iránta.

A város is nagylelkűen, egy a városligetben fekvő harminczkét 
hold kiterjedésű telket, minden bérfizetés nélkül harmincz évre áten
gedett.

Ily módon végre ez év elejére le lettek küzdve a nehézségek, s 
az illetők teljes erélylyel fogtak tervük valósításához.

Mindenekelőtt a területet erős 1200 öl hosszú kerítéssel vették 
körül.

A vállalat tudományos szempontbóli vezetésére szükséges igazga
tói állomás betöltésére csőd nyittatott, de hazai egyéniség nem jelent
kezvén, az igazgatás dr. Fitzinger Lipót urra bízatott, de a megnyitás 
előtt visszalépvén, az igazgatást ideiglenesen Xántus válalta el.

Az épületek szép tervrajzait önzetlen buzgalommal késziték el 
Szkálnitzky és Koch építész urak, még pedig annyi ízléssel, hogy a 
pesti kert építményeinek legnagyobb része bátran kiállja a versenyt 
külföldi kertek ilynemű építményeivel.

Nagyobb épület tizenegy van és ezenkívül számos apróbb.
Tekintetbe véve, hogy a társulat tőkéje 80,000 forintnál nem 

több, és hogy ebből tartalék tőkét tett félre, az eredmény meglepő és 
csakis a legnagyobb takarékosság mellett volt eszközölhető.

Mielőtt megkezdenők kőrútunkat a kertben, még csak azt kívá
nom tájékozásképen megjegyezni, miszerint a társulat leg
szebb és ritkább állatai  még nincsenek itt,  mivel  
azokat Hamburgban vásárolták,  saz időközben ki
tört háború miatt le nem szál l íttathatták,  daczára
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ennek most is 500 darab állat van a kertben,  s ezek 
k ö z ö t t  s o k  é r d e k e s .

Es most tekintsük rendre az egyes építményeket.
A kert keleti oldalán, a telek közepe táján, a Pávasziget felöl van 

a bemenet. Nehány ölnyire a bejárattól árnyas fák között áll a

licitál medvék barlangja.

A társulat jelenleg nem rendelkezvén oly nagy töke felett, hogy 
nagyobb medvevár építésére nyolcz-tizezer forintot költhessen, nem te
hetett mást, minthogy egyelőre kissebb — fiatal medvék számára készít
tetett helyiséget, hanem ezt igyekezett aként kiállítani, hogy az nem
csak a szükségnek megfelelő legyen, hanem egyszersmind izlésteljes 
alakja által sorakozhassék a többi építményekhez. E helyiség terebélyes 
facsoport közé helyezett szirtbarlangot képez, két kijárással, s elől három 
öl széles, három öl hosszú előudvarral, melyet kilencz láb magas erős vas. 
rácsozat vesz körül. E tér elegendő 2—3 fiatal medve befogadására, je
lenleg azonban még csak egy lakossá van ; ez egy jókora nagyságú szép 
fiatal erdei Medve (Ursus arctos, brauner Bär). Kristóf — igy 
nevezték el őt az etetők — ismeretes a részvényesek nagy része előtt, 
kiknek osztatlan tetszését kinyervén, úgy hiszem, nehány sort szentel 
hetek ő maczkóságának. Kristóf igen szép reményekre jogosít, s ha pá
lyáján úgy halad előre a mint azt eddig tévé, valószínű, hogy érdekes 
egyéniséggé fogja magát kinőni. Uj szállását csak nem rég foglalta 
el, s a telet ideiglenes tartózkodási helyén, lánczra kötve töltötte el. A 
télen még mint bocs, annyira szeretetreméltó volt, a minő csak lehet 
egy medvebocs, s őre Angeló oly örömtől ragyogó szemekkel mutogatta 
nekünk, mint némely mamák és papák szokták elkényeztetett borzas 
kamaszaikat bemutatni, kikről meg vannak győződve, hogy született 
géniek; szerencsére maczkó sem nem pingált, sem nem zongorázott, 
de még csak nem is énekelt — hamisan, a mint az oly csoda gyere 
kék szokták; legfölebb jóindulatukig mormogott, kezünket nyalta, 
földhöz dobatni engedte magát, s igen kedélyesen elmulatott velünk.

Mily örömét lelte ebben Angelo, minő büszke volt növendékére !
Ámde minden múlandó a világon. — Kristóf szeretetreméltó 

gyermekkora is hamar végét érte, és — e nyáron már kamasz 
korszakába lépve, érzékeny kéznyalintások helyett érezhető (ide
gekben adta tudtunkra, hogy őseinek hatalmáról nem feledkezett meg; 
érzi ereiben buzogni a medvevért, s föllázad a rabláncz ellen.

Majd aztán uj lakására került, s itt ismét szeretetreméltóvá lett.
Nem mondhatnám, hogy most már valami bárányszelid ficzkóvá
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vált, de sokkal vidámabb ; hívásra azonnal ott terem a rácsozatnál, s elég 
ildomosán veszi el a látogatói által neki nyújtott gyümölcsöt, czukrot sat.

Óra hosszat eljátszik a víztartójába dobott nagy fagolyóval. A 
táncz iránt is hajlammal viseltetik. Ballet-mester, az igaz, nehezen
lesz belőle, s e részben talán Dunanan apó is túl tenne rajta------ de
mégis nem, az ő mozdulatai sokkal komikusabbak az Öreg Dunananéi- 
nál, s úgy véljük gyorsabbak mint voltak a Heine által megénekelt 
Atta Trolié, a hires német medvéé.

De nem fecsegek többé kedvenczemröl, csak azon hitemet nyil
vánítom, hogy ő nemsokára a pesti közönség egyik állatkerti kedven- 
czévé fog válni.

Innen balra fordulva az

orvmadár röpdóhoz (volióre)
érünk.

A hely választása igen szerencsés volt, mivel leglátogatottabb 
lesz a kertnek tó körüli része, és épen innen látható a ropde. Legyünk 
bár a restauratióban, a majomháznál, tegyünk egy sétát árnyas fák 
alatt a bagolyvárig, vagy menjünk a fáczánházhoz, mind ezen pontok
ról szemünkbe tűnik a szép, nagy röpde.

A hatást, mit ilyszerü épület már magában előidéz, még nagy 
mérvben emeli a gyönyörű háttér, mit a mögötte levő terebélyes fák cso- 
portozata által nyer, s melynek árnyában a vasrácsozat élesebb körvona
lozása nagyrészt eltűnvén, annyira képes emelni az illusiot, hogy a fennt 
röpkedő ragadozó madarak nagyobb távolságból tekintve (például a ma
jomháztól) majdnem aként tűnnek fel, mintha szabadon szárnyalnának.

Alig van egy állatkert Európában, mely ehez hasonló kedvező 
háttérrel bírna.

Maga a röpde kilencz öl hosszú, és három részre oszlik, ezeknek 
mindenike egyenlőleg három öl hosszú lévén; a két szélső szárny 
mélysége két öl, az előrugó középsőé három és fél öl. Magassága a 
szárnyaknak négy öl, a középső osztályé öt öl, és eként a benn levő 
madaraknak nemcsak meglehetősen tág röptért szolgáltat, de a nézők
nek azon előnyt is nyújtja, hogy a büszke szárnyasokat nemcsak az 
épület előteréről, hanem oldalvást is láthatják.

A röpde hátterét szirt-fal képezi, melyhez két öl magas könnyű 
kőépület van csatolva; ez az idegen égalji ragadozók téli szállásául 
fog szolgálni; de ez épületet jövő évben valószinüleg eltávolitják, mi 
által a röpde igen sokat nyerne.

Könnyebb áttekintés végett adjuk az épület tervrajzát.
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A röpde lakossait illetőleg azokra kertünk büszke lehet, habár 
egyelőre abban egyetlen külhoni sincsen, de hazánk igen 
sok oly orvmadár fajt tud felmutatni, melyek Európa szerte ritkák 
s ezeknek legnagyobb része itt nagyon szép példányokban van kép
viselve.

Tekintsük csak rendre az osztályokat.
Az egyik szárnyban a sasok három érdekes fajával találkozunk; 

ezek: A szirti Sas (aquila fulva, Steinadler) ; a legnemesebb ma
gatartási!, merész, szép madár; kitűnő repülő s oly bátor, hogy a fész
két megrabolni szándékozó vadászt is megtámadja, még pedig oly erő
vel, hogy több eset van rá, melyben stikerült a vadászt hátrálásra 
kényszeriteni. Színe barna feketésbe játszó, tarkója rozsdasárga, farká
nak töve fehér, vége fekete. Hossza három és fél láb, röpterje hat-hét 
láb. Hazája Európa s Eszak-Amerika.

A fejedelmi Sas (aquila imperialis, Goldadler), az előbbinél ke
véssel kissebb, s azonnal megkülönböztethető; a vén: a hátán levő 
nagy fehér folt által, a fiatal pedig a sötétbarna szirti sas fiútól szép 
világos sárgabarna színezete által; e sárgabarna szin, midőn a nap 
a magasan fennrepülő madárra süt, aranyfényben tündöklik, s innen 
nyerte nevét eme büszke ragadazó. Ez, közel rokonával a szirti 
sassal, úgy látszik megosztozott birodalmuk felett, mert mig az utóbbi 
legtöbbnyire bérezek között tartózkodik s fészkét sötét őserdőkbe 
vagy szirtfalra rakja, az aranysas inkább sik téreken lakik, ott 
függ a légben mint egy damokles-kard, minden kisebb élő lényt 
halállal fenyegetve. 0  a mi pusztáink villogó szemű, büszke madara,
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mely a sikságot annyira szereti, hogy esak a legritkább esetekben ve
tődik hegyes vidékre. Európában csak is Görög', Spanyolország es 
hazánkban jön elő.

Adatkertünk egy pár kitünően szép példánnyal bir.
A csonttörő Ha rács (aquila albicilla, Seeadler) sokkal is

meretesebb hogysem leírásával untatni merném olvasóimat, csak azt 
jegyzem meg: hogy eme, a Duna, és Tisza mentén közönséges szárnyas, a 
legnagyobb minden Európában előforduló sas fajok között. A fiatal,

Orvmadarak röpdéje.

barnafekete-fchér tollazata miatt első pillanatra összetéveszthető a szirti 
sassal, de közelebbről tekintve elárulja kilétét az által, hogy csődéi nem 
egészen a lábujjakig tollazottak. A kert sok példánnyal bir, melyek 
közül különösen nehány vén példány tűn fel, világos sárga csőre, sár
gás fehér nyaka s hófehér farka által.

A középső rekesz a keselyük tanyája.
Itt találjuk az állatseregletekben saskcselyü név alatt mutoga

tott fakó Dögönczöt,  szirtfalaink eme feltűnő szárnyasát. Ezen
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orvmadár azonban nem rablásai által tűnik fel, mit csak ráfognak tu
datlan és csaló állatseregletek birtokosai, mert ö majdnem kizárólag 
döggel táplálkozik, — hanem igen is tekintélyes nagysága és sajátságos 
alkota által. Hossza bárom és fél, egész négy láb, röpterje nyolc láb, feje 
fehér pehelylyel vékonyan fedett, s inkább liba, mint orvmadár nyakhoz 
hasonlitható, csőre erős, szemei kicsinyek. Nyakszirtét a véneknek fe
hér pehelyörv köríti, a fiatalokét pedig keskeny, hosszú, barna tollörv.

Déli Európában mindenütt honos, nálunk gyakori, különösen az 
aldunai szirtfalakon, hol társaságban tanyáz s fészkét szirtüregekbe 
rakja.

Alattomos, gyáva madár, mely nem egy könnyen szelidithető, 
haragjában nyakát nyilsebesen lövelli ellene felé, rekedt sziszegő han
got hallatva.

Magasan fölötte áll az épen leirt fajnak a barna Keselyű.  
Kinézése daliabb, mondhatni méltóságteljes; tollazata feketebarna; sze
meinek tekintete merész ; egyenes, majdnem kihívó magatartása elárulja, 
hogy sokkal közelebb áll a délczeg, harczias sasokhoz, mint a csupán 
döggel táplálkozó fakó keselyű. Egyetlen tekintetet vetve e madárra, 
meg kell a felől győződnünk, hogy ő, ha kell, vagy legalább ha a szük
ség rákényszeríti, kész harczot is állani.

E sorok írója sok barna keselyűt tartott évekig, s több példányt 
maga növelt fel. Észleletéi után állíthatja, hogy értelem tekintetében 
is messze fölötte áll a más fajú keselyüknek. Életmódjában is sokban 
eltér azoktól.

E tekintélyes orvmadár oly kevéssé ismert még a szakemberek 
előtt is, hogy épen nem tartom szükségfelettinek tüzetesebb ismerte
tését adni. Az állatkertnek egyik feladata megismertetni a közönség
gel hazai érdekesebb állatainkat; az állatkert leírójának kétszeres 
kötelessége ép ezekre felhívni a figyelmet, s hol csak teheti uj, eddig 
kevéssé, vagy épen nem ismert adatokat közölni. Ennyit igazolásomul, 
ha netalán hosszúnak tűnne fel valaki előtt az alább következő jel
lemrajz.

A barna keselyű sötétbarna, nyakának felső fele csupasz és ké
kes szinti, zilált, hosszú toliakból ferdén álló örv által körítve; vállain 
tollpamat látható; csüdei (Läufe) testszinüek; hossza 3%—41/a láb, 
röpterje 9—9*/2 láb. A fiatalok sokkal sötétebbek; fénylőén fekete
barnák. Európában leggyakrabban fordul elő Spanyolországban és ná
lunk. Egyike a legszebb és legkitűnőbb repülőknek; naponta képes 
kétszáz mértföldnyi területet átrepülni.

A fakó keselyűtől abban is különbözik, hogy nem él társaság
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bán és fészkelő helyül nem szírt üregeket választ. Páranként él, leg
szívesebben hegyes vidékeken, hol fészkét óriás cser, tölgy és hársfára 
rakja. Ez vastag ágakból készült tömör építmény, mely egy öl át
mérőjű és másfél láb magas; egy ily fészek több nemzedéknek szol
gál „viharövezte bölcsőjéül11 miként helyesen jegyzi meg a barna ke
selyű genialis leirója b. Orczy Béla *). Évente egy fiat költ ki, s azt 
megtámadások ellen védi, vagy támadói elől elragadja. Egy, ezt bi
zonyító érdekes eset fordult elő Erdélyben Brassó vidékén ; ott egy er
dőben barna keselyű fészekre találtak, melyben egy fióka volt; az er- 
dösz szerette volna azt birtokába keríteni, ámde a fa raegmászhatatlan 
volt, elhatározta tehát azt lefürészeltetni, hogy eként a madárhoz jus
son ; a munka nagyjában folyt s a fa már átfürészelve volt, midőn a 
vén keselyü-pár vijjogva megjelent; eleinte lőtávolon kívül keringtek 
fenn a magasban, de midőn a vész komolyabb lett, villámgyorsan csa
pott az egyik le a fészekre s mit sem zavartatva magát a reá irányzott 
lövések által, kikapta fiát a fészekből, s a bámuló munkások szeme 
láttára vitte tova. Fogságban megszelídül s gazdáját ismerni tanulja, 
a vele egy udvaron levő házi szárnyasokat nem bántja, hanem az ebek 
és macskákkal folytonosan hadilábon áll; ha nem bántják békésen vi
seli magát, azonban megtámadva merészen kel önvédelemre, a nélkül 
azonban, hogy alattomosan rohanná meg ellenét. Táplálékát legin
kább emlősök képezik, azonkívül madarakat és dögöt is szívesen eszik, 
csak halat nem. E fajból is kiváló példányai vannak az állatkertnek.

A harmadik osztályban kisebb orvmadarak, névszerént sólymok, 
öly vek, kányák vannak elhelyezve, ezek között legérdekesebb a 
szabda Sólyom (Falco laniarius, Würgfalke). Valamennyi na
gyobb sólymot erő s ügyesség jellemzi. Azonnal kitűnnek méltóság
teli maguktartása, vadász szenvedélyük, merészségük és nemes érzel
mük által. Ismerik ők jól az embert, de nem rettegve tőle, villám gyorsa
sággal jelennek mega legnépesebb városok közepén, ugyszólva az 
emberek közül ragadva ki zsákmányul egy-egy galambot, s avval tova 
tűnnek zöld hegyeik közé; daczára ennek nem feledkeznek meg a kellő

rr
óvatosságról. Ok a lég valódi urai, a szó teljes értelmében, mert alig 
van madár mely kitartóbban repülne, és egy sincs, mely náluknál gyor
sabb szárnyaló volna; a mint élénk tüzü szemük fölvillan, a mint szár
nyaikat kiterjesztik, oly villám gyorsasággal suhognak át a légen, hogy 
lehetetlen őket szemmel kisérni; azon másodperczben, melyben előt
tünk tova repülve feltűntek, ugyan azon másodperczben már elveszit-

*) Hazai és külföldi vadászrajzok.
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jük szemeink elöl. „Rabolnak sokat az igaz, erre ösztönzi vadászszen
vedélyük ; rabolnak mivel ez rendeltetésük, de nem nyomora, lázas 
gyilkolás! vágy által vezettetve, mint azt a vérszomjas héja teszi, 
és nem gyáván, alattamosan.“ Ok áldozatukat nem támadják meg 
orozva, hanem délczegen harczra hívják ki, éles visítással adva tud- 
tokra jelenlétüket. Ha a kiszemelt áldozat lelapulás, vagy elrejtőzés 
által akar menekülni, a sólyom felveri, s röptében vagy futtában fogja el.

A szabda-sólyom fölül barna, alul fehér, hosszúd ad barna foltok
kal tarkázva, csőre kékes, viasszhártyája sárgás, lábai kékes-szürkék, 
farka barna, sötét keresztsávolyokkal. Hossza 21 hüvelyk. Hazája 
Közép-Azsián kívül Görög- Török- és Mag}̂ arország. Az ájlatkertünk- 
ben levő fiatal példányokat Titel vidékéről hozták.

Még említést érdemel az ezen osztályban levő orvmadarak közül 
a barna Kánya (Milvus ater, braune Milan), kevéssel nagyobb a 
szabda sólyomnál, színe barna, feje és nyaka szenyes — fehér fekete 
vékony hosszvonalokkal, farka villás. Hallal és hüllőkkel él.

Innen balra, tovább haladva a svájczi stylben épült, két csinos 
verandával ellátott vendégházhoz érünk, előtte ugrókuttal. E helyről ki
látás nyílik nemcsak a tóra s a kert nagy részére, hanem egyszersmint 
a vasútra s a távolban kéklő budai hegyekre. Bármerre tekintsen a 
kert látogatója, itt pihenve vagy étkezve, minden oldalról valami látni
való tűnik szemébe. Jobbról az épen leirt orv madár ropde, azzal 
egyirányban hátrább a fáczánház,  közvetlenül a vendégház előtt 
a díszes zeneállvány, melyet nagy költséggel állíttatott fel a minden szép
ért lelkesülni tudó gr. Pálffy János. Ez állvány mögött a tó terül el, kö
zepén kis szigettel s túl oldalán zuhataggal, melybe a vizet a kert 
bejáratánál levő gőzgép hajtja föld alatti cső-vezetésen át; balfelül a szép

m a j o m li á z

tűnik szemünkbe.
Vegyük ez épületet közelebbről szemügyre.
Az állatkertekben a közönség figyelmét leginkább a majmok 

szokták magukra vonni. Ez eleven, virgoncz, ügyes állatok maguk- 
viselete által érdeket ébresztenek még azon nézőkben is, kik külön
ben kevés figyelmet fordítanak az élő természetre; ép ezért minden 
állatkerti társulat gondoskodik majomházról. Azonban az állatkertek 
csak is a közelebbi évtizedek óta keletkezvén, múlttal nem dicseked
hetnek s tudományos vezetőiknek még nem nyilt elegendő alkalom 
arra, hogy idegen égalji állatok életét kellőleg tanulmányozhatták volna ; 
e nélkül pedig a czélnak teljesen megfelelő épületeket más égövi álla-
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tok számára nem lehet építeni. Innen van az, hogy a legtöbb kert nem di
csekedhetik czélszerüen beosztott majomházzal. A pesti állatkert eme 
helyisége a kevés kivételesek közé tartozik. A tervelök okulva más 
kertek példáján, igyekeztek a hiányokat kerülni s oly majomházat épít
tettek, mely nemcsak díszére válik a kertnek ékes külsője által, hanem 
egyszersmint teljesen megfelel rendeltetésének. Ez épület — mint már 
említettük — a restauratiótól balra, a tó közelében fekszik. Hossza 
tizenegy és fél öl, szélessége nyolcz öl. Közepén félkörben négy öl 
magas, vas rácsozatból készült kálit van, melyben a majmok nappal 
mulatoznak; jobbról, balról pedig két szárnyal bir, mely három-három 
részre osztva, s szintén vas rácsozattal ellátva, a nagyobb majmok el
fogadására van szánva. Maga az épület belső része, hosszában két 
részre osztva, magába foglalja a majmok téli lakhelyeit is; a téli szál
lásul szolgáló rész hátulsó falán virágállványok lesznek, a növényi ki
gőzölgés igen hasznos lévén a majmoknak, mely állatok a mi hi legebb 
égaljunk alatt igen sokat szenvednek tüdő bajokban.

A majomház jelenleg még nem nagyon számos lakossal bir. 
Az ott levők nagy részben újvilági majmok. Ezek közül említésre 
méltónak tartjuk a Makogó Tömkart (Macacus cynomolgus 
L. gemeiner Makako). E faj általánosan ismert, állatseregletekben 
sem lévén ritka, mind a mellett megérdemli, hogy rövid ismerteté
sét adjuk, mivel igen mulatságos s a mellett jóindulatú állat. Test
hossza 20 hüvelyk, farka 19 hüvelyk. Színezete: a him fölül zöl
desbarna, melle, hasa fehéres s egy folt a szeménél tiszta fehér. Farka 
és kezei feketék. Arcza olajbarnába játszó ibolyaszinü. A nőstény 
valamivel kissebb és zömökebb. Ezen majom a legügyesebb kúszok 
és ugrók egyike, a mellett kitűnő torzképeket vág, mi által nagyon mu- 
lattatóvá lesz. Könnyen szelídül, gazdáját ismerni tanulja s igen tanu
lékony lévén a majom színházak tulajdonossainak egyik kedvencze 
Hazája Java, Timor és Borneo. Képviselve van még több érdekes faj, 
mint a páviánok, a vörhenyes majom (Cercopitecus ruber, 
Rothaffe). A tarka majom (Harlequinaffe), Jávái majom 
(Marlborooks Meerkatze), süveges majom (Hutaffe).

A majomháztól a bagolyvárig szép sétány vezet, melynek fasorai, 
között vannak elhelyezve a

kaj  d á c s o k .

Habár nincsenek nagy számmal, de a beszerzettek nagy része az 
érdekesebb fajokhoz tartozik.

Legelőször is szemünkbe tűnik Ausztráliának egy lakQssa: a
VAD ÁSZO K  É V K Ö N YV E. 1 3
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ß u r á n y b ú b u kakadu (Plyctolophus Leadbeateri). E gyönyörű 
madár tollazata fehér, de szárnyainak belső része, és farktollainak töve 
rózsaszín. E madár főékét azonban pompás tolibúbja képezi, mely le- 
simítva fehér, de ha fölberzenti, mint nálunk a bankák szokták, ak
kor tűnik az fel teljes díszében, mivel minden egyes toll töve vörös, kö
zepe sárga s vége fehér.

Nem messze ettől ül a kékho miokú kajdács (Crysotis 
amazonica, Amazonenpapagei). Ennek homloka kék, fejteteje, gégéje, 
és pofája sárga, szélső kormánytollai belül vörösek. Madarunk Dél- 
Amerika lakossá. A fészkelés ideje alatt páronként élnek, azon túl 
nagy csapatokba gyűlve csatangolnak. Könnyen szelidithetők s be
szélni megtanulnak.

Átellenben ezzel találjuk a vörösbúbu kajbát (Cacatua 
moluccensis, rothhaubiger Kakadu). Eme madár színezete fehér, csak 
búbjának alsó tollai vörösek. Ha búbját kissé lesimitja s többi tolla
zatát föllobbolva kimérten tipeg ide-oda abroncsán, úgy néz ki, mint 
egy jó indulatu öreg néne, ki fehér hálóruhában, bodros fehér főkö- 
töben biczegve elé-hátra, jóindulatukig integet a vele szembe jövők
nek s barátságosan nyújtja feléjük ránczos kezét. A mi madarunk is 
réndkivül szelíd, barátságos. A mint. valaki közeledik feléje, elibe 
nyújtja lábát, vagy odahajtja fejét, hadd vakarják, mit nagyon szeret.

Az elősoroltakan kívül még a következő fajú kajdácsokkal bir 
ü t  állatkert, u. m.: F e k e t e c s ő r ü kajdács (Chrysotis ochroce- 
phala, schwarzschnäbliger Amazonenpapagei). Tarkacsörü k a j- 
d á c s (Chrysotis poecilorchyncha, buntschnäbliger Amazonenpapagei), 
Sisakos papadú (Plyctolophus galeritus, gehelmter Schopfka- 
kadu). Rózsaszínű pironga (Eulophus roseus, neuholländischer 
Rosenkakadu) a legszebbek egyike, élénk rózsaszín mell és hamvas
szürke háttal. Hamvas kajdács (Psittacus erithacus, Graue Papa' 
gei). Domingói kajdács (Chrysotis dominicensis. Rothstirniger 
Amazonenpapagei). Sárgabubu kakadu. Örvös kajdács (Hals
bandpapagei). Csikós kajdács (Melopsitacus undulatus. Wellen
papagei). Végre a szép, nagy, hosszú farkú kék és a vörös ár á.

A sétány végén ott áll egy mesterséges rom, ez a

B a g o l y v á r .

Az állatkert egyik legkiválóbb pontján áll az.
Jobbról a sétány, előtte az elterülő tó, odább a fáczánház szép 

alakja teszik környezetét.
Ez épület hat öl hosszú, két öl s öt láb szélességű várromot
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képez, a sétány felüli részén öt öl magas toronyal, melynek tetején te- 
rasse lesz, hova kényelmes lépcső vezet fel, s honnan gyönyörű kilátás 
nyílik nemcsak a tóra s az azt környező épületekre, hanem látható on
nan Budapest egy része, háttérben a budai hegyekkel, a várrom közvetlen 
közelében pedig a vasút vonul el. E kilátás oly szép, hogy az bizo
nyára megfogja lepni a kert minden látogatóját.

A rom ablakai előtt ösvény vezet el, honnan kényelmesen láthatók 
a vassodrony hálózattal elrekesztett ablaküregek, melyekben a bag
lyok elhelyezve vannak. Ez üregekben képviselve látjuk a hazai leg
érdekesebb bagoly fajokat. A baglyok a madárvilág legsajátságosabb 
alakjai közé tartoznak. Természetüket és külsejüket tekintve a papa
gájokhoz és macskákhoz hasonlíthatók, ez utóbbiakra emlékeztetnek 
egerészési szenvedélyükön kívül — kerek fejük, villogó nagy szemeik 
és puha tollazatuk által; a kajdácsokra viszont csőrük alkotása, és sa- 
játszerü mozdulataik miatt. Ejji állatok lévén, egész életük rejtélyes 
homályba vész el, s innen van az; hogy a legtöbb ember előitélet által 
vezettetni engedve magát, ellenszenvvel viseltetik e madarak iránt, sőt 
igen sok embert babonás félelem ragad meg látásukra, vagy huhogá
suk hallatára.

Az állatkertben ott találjuk a nagy súholyt (Strix Bubo, 
Uhu). A legnagyobb európai éji ragadozó madár, s a földrészünkön 
élők közül méltán csak is ezt üldözik, mivel a vadban roppant nagy 
károkat tesz.

Az erdei bagoly (Syrnium aluco, Waldkauz), az élőbbemnél 
jóval kisebb; füle körül nem bir tollpamacsokkal, mint a nagy suholy. 
Nagy számú egeret pusztít, miért méltán számolhatna kiméletre a 
melyben oly kévéssé részesítik.

Láng bagoly (Strix flammea, Schleiereule), a legszebb éji 
madarak egyike, mely torzképei által nagyon mulatságossá válik. Szí
nezete fölül hamvasszürke, fehér pöttekkel tarkáivá, mintha halvány- 
fényti gyöngyökkel lenne behintve 5 hasa sárga, apró fekete pontozat- 
tal, lábai az ujjakig tollazottak. Hossza 14 hüvelyknyi. Igen szelíd 
állat, a galambokkal ugyan azon duczban elél a legjobb egyetértésben, 
s szorgalmasan irtja a ház körül az egereket 5 daczára ennek az értel
metlen parasztgazdák mindenütt üldözik.

A csuvik (Athene Noctua, Steinkauz). Ezen kis, alig ki- 
lencz hüvelyk hosszú bagoly az, melyet oly kevesen ismernek, s a mely
nek megjelenésétől oly sokan félnek, mivel a babonás nép hite szerént 
valakinek meg kell halni azon háznál mely előtt éjjel éles „kuvikw ki
áltását hallatja, miért is e virgoncz kis baglyot elnevezték halálmadár
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nak. Ez is a hasznosak közé tartozik. Van még az állatkertben a 
gatyás csuviknak (Surnia dasypus, rauhfüssiger Kauz), egy ki 
tűnőén szép barna példánya Végre ott találjuk a nádi baglyot  
(Strix brachiotus, Sumphrohreule) mely, fejetetején levő, hegyesen fel 
felé álló tollbokrétája által furcsa kinézést nyer. Ez állat közönséges 
ugyan, mert majd minden nádasban található, hol költeni is szokott, de 
még is szükséges volt kiállítása, hogy a közönség megösmerve azt, hagy
jon fel üldözésével, mivel ez is a hasznos éji ragadozók egyike. A 
holló és varjú félék szintén ez épületben vannak elhelyezve, a var
júfélék között egy ritka példányú szarka: fehér, fakó tarkázattal.

Erdei Bagoly. — Közönséges Csuvik.

A bagoly-rekeszekül szolgáló ablak-mélyedések alatt kis üregek 
vannak, melyekbe házinyulak s más apró emlősöket helyeztek el.

Az épület földszinti részében vannak a rókák, borzok és farka
sok szirtekkel maszkirozott, kényelmes helyiségei, mindenik vas rá
csozattal körülvett elég széles udvarral aként ellátva, hogy a kert lá
togatója nemcsak a bagolyvár előtt elmenve láthatja ez állatokat, ha
nem a baglyokhoz felvezető ösvényről is.

A kert jelenleg gazdagon el van látva fiatal és vén borzok, ró
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kák és farkasokkal, az utóbbiak között egy igen barátságos példány 
van, mely azonnal a rácsozathoz jön a mint ismerőssé közeledik s 
kutyamódjára hizeleg annak, idegennek azonban még sem volna taná
csos vele játékba elegyedni.

Elhagyva ez épületet, legelőbb is a tó nyugoti végén levő kis zu- 
hataghoz érünk, melybe a vizet földalatti csővezetésen át a bejáratnál 
levő gőzgép hajtja. E helyről legkényelmesebben lehet végig tekintenr

az állatkert taván.
Magyarország oly gazdag szárnyas vizivadban, miszerént 'biztöfi

Az állatkerti tó.
hisszük, hogy már a legrövidebb idő alatt oly sok gázló- és vizimada- 
rat fogunk a tó számára beszerezhetni, mint a mennyivel Európa ke
vés kertje dicsekedhetik. Az idő rövidsége miatt természetes, hogy 
ezen állatok mindenike még nem szereztethetett be, a min nem fog senki 
is csodálkozni, a ki tudja mennyi utánjárásba kerül három elemnek, a 
víz-, föld- és lég szabad urainak kézrekeritése, s tekintetbeveszi azt is, 
hogy e gyöngéd alkotásu lények közül minő sok példány pusztul el, ha 
fiatal korukban befogatva nélkülözniük keli szüleik gondos ápolását.
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Ámde csalódnék az, ki e sorok után következtetve azt hinné, hogy 
most még kihalt, élettelen a tó.

Pezsgő, vidám élet foly ott már most is, a kezdet kezdetén.
Jelenleg is számos érdekes gázló- és vizimadár van képviselve.
Ott találjuk a nagy ausztráliai fekete hattyút, az énekes 

és a néma hattyút (Cygnus olor, der gemeine Schwan), több 
szép példányban, könnyeden, kecsteljes magatartással tova siklani a 
viztükrön ; odább fiatal szürke ludak (Anser cinereus, graue Gans) 
úszkálnak ide oda, vagy a parton czibikelve keresik élelmüket, néha 
társaságba vegyülve a sarkantyus (Sporngans) és fehérarczu 
ludakkal (Weisswangige Gans). A szigeten a nagyságuk által kitűnő 
fehér, fekete szárnyú iliriai ludak (Anser cinereus, Var illyrica, 
lippizaner Hausgans) állanak sorjában. Amott kis csapatba gyűlve ját
szadoznak vizben a nyilfarku kacsa (Dafila acuta, Spieszente), 
barna feje, hosszú, vékony kígyó nyaka által kiválva az őt környező 
apró csergő kacsák (Querquedula crecca, Zwerg-Kriechente) kö
zül, melyek fényes zöld pofájuk s a fejűken végig húzódó kávébarna 
szalag által tűnnek ki. Ezektől elválva találjuk a házi tőke-ka
csák szép példányait, melyek szívesebben látszanak barátkozni a 
Pézsma kacsákkal (Cairina moschata, Bisamente). Ez utóbbiak 
között viszont egy szép fehér válfajt veszünk észre, mely a tóba be
nyúló földnyelv sziklaüregei között ütötte fel tanyáját, s csak gyéren 
jelenik meg többi társai között. Odább egy a vizbenyúló törzsön két, 
fehér pofáju, fénylőén fekete-zöld szinü nagy kormárt (Carbo cor- 
moranus, Kormoran-Scharbe) pillantunk meg.

Ámde ne feledkezzünk el a tó szélén lépdelő, röpkedő, ide, oda sza
ladgáló gázlókról sem. Ezek között igen érdekes példányok vannak 5 a 
szép hófehér kócsag (Silberreiher) mely büszkén sétálgat a parton.

A többi közül azonnal szemünkbe tűnik a Hölgydaru (Nu- 
midische Jungfrau. Anthropodes Virgo.) A közönséges darunál jó
val kissebb, kecsteljes alkotásu madár, mely nemcsak magaviseleté, 
hanem szép színezete által is magára vonja a figyelmet. Galambszürke 
tollazatú, nyaka fekete, s fejéről két fehér tollbokréta lóg alá. Ott lép
tetnek a fehér és fekete gólyák (Ciconia alba et Nigra, weis- 
ser und schwarzer Storch). Itt-ott látható egy-egy szürke gém 
(graue Reiher) bevont nyakkal, mozdulatlanul állva, mellette sza
lad el a szép kis arany lile (Pluvialis apricarius, Goldregenpfeifer), 
mely feltűnő külseje és éles füttye által vonja magára a figyelmet. Eme 
alig galamb nagyságú fürge gázló fölül barnafekete aranysárga foltokkal 
tarkáivá, melle nyáron át fehér, télen fekete. E gyönyörű madár sajátké-
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peni hazája földrészünk éjszaki vidékei, azonban nálunk is előjön, kü
lönösen vonuláskor. Van még egy kitűnő gázlónk, melyről megfeledkez
nünk nem szabad ;eza barna batla (Ibis falcinellus, der braune Ibis, 
kupferfarbener Sichelschnäbler). Az Egyptomi szent madár családjához 
tartozik s rokonságát elárulja alakja s magaviseleté által, mely eléggé 
méltóságteljes, de szinezete egészen más. A barna batla csőre hosszú, gör
be, lábai hosszak j alakjára s nagyságára nézve hazai madaraink közül 
legtöbbet hasonlít a kis pólinghoz (Brachvogel), szinezete sötét vör- 
henyesbarna • szárnyai és farka biborfénnyel zománczolt sötétzöldek.

A fáczánház.

Hozzánk mint vándor madár jön a Kaspitenger környékéről s nagyobb 
mocsárainkon költeni is szokott.

Kőrútunkat folytatva legelőbb is

a f á c z á n h á z

tűnik fel előttünk. Ez tizenegy öl hosszú, három öl széles csinos dí
szítményekkel ékített épület, s elöl sodrony hálózattal borított előud- 
varral bir, mely utóbbiban a fáczánok vannak nappal elhelyezve, mig 
éjji tanyájuk és téli szállásuk az épület belsejében van, hol patkányok 
s a hideg ellen kellőleg óva lesznek.
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Jelenlegi lakossal, a középső nagy rekeszben:
A búbos páva (Pavo cristatus, der gemeine Pfau). Ezen szép 

madár mindenki előtt eléggé ismeretes lévén, nem untatjuk olvasóinkat 
leírásával.

A két szárnyon levő rekeszekben kiváló példányokban több ér
dekes madár fajt találunk képviselve, melyek közül első helyen említ
jük meg:

Az ezüst íáczánt (Phasianus nychthemerus, Silbertasan). 
Fölül hófehér, finom fekete hullámos vonalokkal habolva, tarkója, -to 
kaja és egész alrésze biborfekete, szivárványa és lába bíborvörös. A 
jércze rozsdabarna, sötétebb hullámzattal. Hazája China, honnan nem 
tudni mikor hozták Európába. Jelenleg egyike legszebb díszmada
rainknak, melyet udvarokon és parkokban szoktak tartani. Fáczáno- 
sokban ritkán fordulnak elő.

Az állatkertünkben levő példányokat a Schönbruni Menageriá- 
ból ajándékozta Ferencz József császár ő felsége. Arany fáczán 
(Phasianus pictus. Goldfasan.) A kakas fején aranyszin bóbitót, nya
kán sárgavörös örvet visel; háta zöld, farcsoka sárga, melle és hasa 
lángvörös ; farka hosszú, keskeny, barna. Jérczéje barna. Hazája Chi
na, s földrészünkén csak díszmadárként tenyésztik nagy gondal.

Az örvös fáczán (Phasianus torquatus. Ringfasan.)
A fogoly félék közül is több ritkafaj képviselőire találunk, me

lyek közül megemlítjük a következőket: Frankolin fogoly 
(Perdix Francolinus. Frankolinhuhn.) A szürke fogolynál jóval kis- 
sebb; feje és nyaka sárgás, háta barna, nyakán barnavörös örv; hasa 
fekete, fehér pontokkal tarkáivá. Déleuropában honos. Két amerikai fo- 
golyal is találkozunk, melyek átmenetet képeznek a fürjek családjához, 
ezek: a Kaliforniai búbos fogoly (Lophortyx californica. Ca- 
lifornisches Feldhun), fején szép'fekete tollcsomaggal. Ezen kedves ma 
darak könnyen szoknak éghajlatunkhoz, s úgy hisszük, nemcsak mind 
házi szárnyast lehetne őket tartani, hanem fáczánosokban is tenyészt
hetők volnának. A másik amerikai fogoly a v i r g i n i a i (Calipepla 
virginiana.) Ezeken kívül még említést érdemel a fakó pusztai 
fogoly (Pterocles alchata).

Igen örvendetes, hogy a társulat figyelmét a hokkokra is 
kiterjesztette, mivel e szép madarak húsa a pulykáénál izletesebb 
és mivel honosítás utján ép úgy mint amaz, hasznos házi szárnyassá 
válhatna. Francziaországban már történtek is kísérletek, melyek a 
sükert biztosítani látszanak. Kertünkben két faja van képviselve: a 
közönséges h o k k o (CraX alector. Schwarze Waldhuhn), és a
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szép barna hokko (Crax Blumenbachii. Blumenbachische Wald- 
huhn.)

A fáczánház közelében két odvas törzset látunk egy dús lombo- 
zatu fa közelében. E hely a mókusoknak van fenntartva. Xántusnak 
az a genialis gondolata jött, hogy ezen több, mint három öl magas 
lombdús élöfa sodrony-hálóval boritassék be a mókusok (Evet) számára, 
hol eme virgoncz, ügyes állatok csakúgy süröghetnek mint künn a 
szabadban.

A széles utón egyenesen haladva
a t y ú k ó l h o z

érünk. Ez egy törpe hosszú épület, számos rekeszre osztva s elöl sod
rony hálózattal borított udvarokkal, hol különböző tyuk nemitek lesz
nek elhelyezve, de ez még nem kész.

Kenguruk.

Ez épület közelében leend a marmoták helyisége is, a mely azon
ban még nincs felállítva.

A tyuk-ól és a medve-barlang közötti gyeptéren látjuk ugrálni 
Uj-Holland legsajátságosabb állatainak egyikét, a Derbi Kengu-  
ruhját (Halmaturus Derbyi. Derbys Kenguruh.)

A tyúkól közelében az ut kissé jobbra kanyarodik, eme kanya
rodásnál, fiatal faiskola mellett áll

a t e v e h á z.
Ez gulaalakra, keleti stylben, téglából készült épület, nagy kiterje

désű udvarral, mely köralakban futja körül az építményt és négy részre
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van osztva, melyek közül kettő tevéknek, kettő pedig Antilopoknak 
van szánva. Jelenleg egy pár kétpúpú teve (Camelus bactrianus, 
Bactrischer Kameel) van ott elhelyezve. E hároméves erőteljes álla
tokat a társulat Csernavodából hozatván, s a duna-gözhajó-társulat 
szives volt az ügy iránti érdekeltségből, azokat igen olcsó áron szálit- 
tani. A kétpúpú teve leginkább találtatik Keleti- és Közép-Ázsiában, 
hol a legszükségesebb, sőt mondhatni nélkülözhetetlen házi állat. A 
munkában kitartó, nélkülözni annyira tud, hogy éhségét és viz hiányát 
napokig képes kiállani. Hidegebb éghajlathoz is könnyen hozzá szo
kik ; húsa és teje Ízletes, bőre erős, szőre durva szövetek készítésére

Ausztráliai kazuár.

alkalmas, s igy csak bámulni lehet, hogy Európában Törökországot ki
véve még sehunt nem törekedtek meghonosítani. Az élelmes, s érde
küket mindenütt felismerő amerikaiak ebben megelőzve a vén Euró
pát, jó példával mennek elől, sikerrel foglalkoznak e hasznos állatnak 
az Óceánon túli meghonosításával.

Az antilopoknak szánt rekeszek egyikében jelenleg egy szép uj- 
hollandi kazuár (Dromaius Novae Hollandiáé) van elhelyezve. Feje, 
nyaka tollazott, kivévén füle táját; tollazata foszlott s majdnem lószőr
höz hasonlít, sötét barna színezetű. Szárnyai repülésre nem alkalma
sak; lábai három ujjuak. Kinőve embermagasságu.
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A teveház közvetlen szomszédságában magas, lombdús fák sűrű
jétől környezve áll

. a szarvas akol.

Ez egy hat szögletet képező fa-akol, melynek deszkából készült 
középfalai az épitmény közepéről sugárosan nyúlnak kifelé és ily for
mán hat pár szarvasnak elkülönített tartózkodási helyet szolgáltatnak. 
Igen jól illik az egészhez a csúcsosan végződő csinos szalma-födél. Az

egészet erős farácsozattal elkerített, s minden faj számára elkülönített 
térés udvar veszi körül. Más égalji szarvasok közül itt találjuk a tör- 
pelábu szarvast. (Hyelaphus porcinus. Schweinshirsch.) Valameny- 
nyi szarvas faj között a legotrombább. Teste zömök, lábai rövidek, 
nyaka vastag ; agancsai messze egymástól elállók. Színezete szép kávé
barna szokott lenni, de gyakran jönnek elő világosabb és sötétebb pél
dányok is. Hazája Bengália. Buta állat, a melynek azonban magavise
letében sok sajátságos van. A him merész, bátor, a suta félénk, gyáva. 
A him néha a legjobb egyetértésben él a sutákkal, máskor minden ok
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nélkül megtámadja azokat, miért is nem igen lehet őket együtt hagyni. 
Kertünkben 3 példány van, egy him, egy nőstény és egy borjú. Ezen 
kívül képviselve vannak.

A gímszarvas (Cervus Elaphus, Roth- oder Edelhirsch). 
Erdeink eme büszke vadja három példány által van képviselve, melyek 
között az egyik egy szép, hároméves him.

A dámszarvas (Cervus Dama, Dammhirsch). Eme szarvas
faj, mint tudva van, Éjszak-Afrikából származik s földrészünkön csak 
is vadaskertekben tény észtéivé találtatik. A gímszarvastól sokban 
különbözik, annál jóval kissebb, farka amazénál hosszabb, háta fehér 
foltokkal tarkáit és agancsai fölül lapátszerüleg kiszélesednek.

Az ő z (Capreolus vulgaris, das Reh) erdeink eme mindenki által 
ismert szép vadja.

A szarvas-aklon túl éjszak felé kis sűrűség van, hova a vaddisz
nók lesznek elhelyezve. Jelenleg a társulatnak sertésfélék közül csak 
is egy pár redősfej ü disznója (Ptychochörus plicifrons, Fal
tenschwein) van. Ezen sajátságos disznófaj, mely csak szelídített állapot
ban ismeretes, homlok és arczredői által sajátságos kinézést nyer. Ha
zája Japan. Nevét azon vastag redök miatt kapta, melyek homlokát és 
pofáit borítják. E sertésfaj hamar nő és húsa igen Ízletes.

A szarvas akoltól oldalvást keletnek emelkedettebb hely terül 
el, hova tehén-istállót terveznek, e kis schwajczerájban majd friss te
jet és savót is fognak árulni.

E hely előtt áll
a jnh és kecskeakol.

Ez épület egyszerűsége által válik tetszetőssé. A tervelök nem tö
rekedtek azon, hogy más állat-kertek építményeit szolgailag utánoz
zák, hanem hol tehették, tekintettel voltak a hazánkban divatozó épi- 
tésmódra.

E felöl tanúskodik a juh- és kecskeakol is. Ez hat és fél öl hosz- 
szu, három öl széles tanyai modorban készült épület, fafarag vány okkal 
díszített nádfedéllel.

Az épület hosszában két részre van osztva, s minden rész külön 
hat juh- és kecskefaj számára, egymástól válaszfalakkal elkülönítve. 
Az egésszet fakerítéssel ellátott udvar veszi körül, mely viszont el van 
különítve minden faj számára.

Ez akol sok érdekes és ritkafaj u kecskét és juhot mutat fel.
Röviden megemlítjük raindenikét, tudva hogy ezeknek leírása 

gazda közönségünket is érdekelni fogja. Először is szembünkbe tűnik 
a szép törpe kecske (Hircus reversus, Zwergziege). Ez a legkis-
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sebb az eddig ismert kecskefajok között; hossza alig két láb. Hazája 
Afrika nagy része. Szőre hosszú, durva. Szarvai feketék, kicsinyek • 
színezete változó, leggyakoriabbak a sötét színezetűek; a pesti állat
kertben levő példányok feketék. Húsa Ízletes, miért is e szép kis állat 
honosításának megkisértése annál inkább ajánlható volna, mivel köny- 
nyen szokik éghajlatunkhoz.

A törzsök kecske (Hircus aegagrus, Bezoar-Ziege) is figyel
met érdemel. E kecske faj vadon él a Kaukázuson s újabb zoologok

A juh és kecskeakol.

véleménye szerint ettől származik a mi házikecskénk; e nézet alapjául 
az szolgál, hogy e kecskefaj oly forma alkotásu szarvakkal bir mint a 
házikecske. Mind két ivarnak nagy szakálla van. Színezetük fölül sö
tétszürke, alul világosabb, majdnem fehér; hátukon sötétbarna esik 
húzódik végig.

Bozontos egyiptomi kecske (Hircus aegyptiacus hir
sutus, zottige egyptische Ziege) ezen kecskét leginkább szép, hosszú 
finom szőrméjéért tartják, ép úgy mint az angóra kecskét,  mely-
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bol kertünk csak is egy korcs angóra kecskét (Hircus ango- 
rensis hybridus, Bastard Angora-Ziege) bir.

Szárdiniai juh (Ovis musimon, sardinischer Mufflon). Még 
nem bebizonyitott tény, ha váljon a házi juh a szárdiniaítól származik-e, 
avagy nem. A hasonlat közöttek igen nagy, szarvuk állása is ugyanaz, 
ámde a szárdiniai juh szarvai csavarosán nem aként tekergődznek mint 
emennél. Szinezete szürkésbe hajló rókavörös, alul fehéres, hátgerincze 
jobbára sötétbarna. A jerke (nőstény) többnyire szarvatlan. A szik
lás hegyeken, bátrabb kosok vezérlete mellett nagy nyájakban csatan* 
goinak. Húsa igen Ízletes s beleiből finom húrokat készítenek. Olasz
országban nem ritkák a Mufflon és közönséges juh korcsai, melyek ott 
„Umbri“ név alatt ismeretesek s ezek is megtartják a Mufflon sajátságos 
szarvcsavarodásait.

A kövér farkú juh (Ovis platyura aegypt, Fettschwanz
schaf) azonnal felismerhető arról, hogy feje fekete mig teste fehér. 
Egyike a legnagyobb juhfajoknak, mely azonban szövésre alkalmas 
gyapjút nem szolgáltat. Szarvai kicsinyek. Farka rövid s annak két 
oldalán nagy csomó van, mely néha harmincz font kövérséget tartalmaz.

Végre még képviselve van a kertben a söré nyes juh (Ovis 
Jubata, Mähnen-Schaf). Még eddig kevés kert dicsekedhetik azzal 
hogy e szép Éjszak-Afrikai juhot bírja, melynek úgy szólva Ilire ve
szett volt. Legelőször Cajus Brittanicus irta le 1561, azután említés 
nem történt felőlié az újabb időkig. Azonnal megkülönböztethető min
den más fajtól óriási szarvai, büszke magatartása, sörénye és a térd- 
csukloit körző gyapjú örv által.

Dr. Fitzinger a szelíd juhnak tiz vállfáját különbözteti meg és 
pedig teljes joggal. Ezen fajok érdekesebbjei közé tartoznak az állat- 
kertünkben meglevők, melyeket Ferencz József császár ő felsége mél- 
toztatott ajándékozni a schönbrunni cs. állatseregletből.

Nem messze a juh- és kecske-akoltól, egy ákácz ültetmény vé
génél gyeptér terül el. Ezen van az amerikai vadpulykák helyisége, a 
hova addig, mig azok Hamburgból, hova már megérkeztek, átszállit- 
tathatnak, ideiglenesen a búbos tyúk (Gallus crystatus. Schopf- 
huhn), a borzas tyuk (Gallus crispus. Struppfhuhn) stb. vannak 
beszállásolva.

Atellenben ezen kerítéssel még két kerítés van, melyek egyiké
ben a lomha túzokok (Otis Tarda. Grosse Trappe) és a r e z n e k, 
túzok (Tetrax campestris, Z w e r g  T ra p p e) vannak elhelyezve, mig 
a másikban ideiglenesen gólyák s más nagyobb gázlók vannak.

Mielőtt e helyről távoznánk, rövid leírását adom a reznek tú-
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z o k n a k, mely egész Európában ritka, s nálunk is kevésssé ismert 
madár. Hossza e szép madárnak másfél láb s ekként nagyobb fajro
kona mellett egészen eltörpül, életmódja és szokásaira nézve azzal tel
jesen megegyez, szinezete talán még szebb, mint minő a lomha Túzoké ; 
pofája bajusztalan, tollazata felül barna, fekete-hullámzattal; alul, va
lamint szintén szárnyainak kiilrésze is fehér; a him nyaka fekete, két 
fehér csikkal, a jércze vdágosbarna, feketés hullámzattal. A másik be
kerített gyeptér a daruknak van szánva; jelenleg ott több gólya mel
lett a páva Darával  (Balearica pavonina. Pfauen Kranich) is van 
alkalmunk találkozni; ott léptet méltóságteljesen a három láb magas, 
karcsutermetü, negédes magatartásu gyönyörű szárnyas. Főszinezete 
barnásszürke, hasa fekete, farcsoka sárgásbarna, szárnyai fehérek, po-

Hölgydarú.

fáji fehér és vörösek; fejét sárga tollbub ékíti. Ennek és az előbb 
leirt Hölgydarunak hazája Afrika.

E gyeptér határos egy széles árokkal, melynek rendeltetése, hogy 
a tó felesleg vize azon lebocsáttassék. Ez árok sem marad használat
lanul ; ide jönnek a sok apróbb gázlók, part- és viziramok (Sumpf- und 
Wasserlaufer), szalonka-félék (schnepfenartige Vögel) stb., melyek a 
nád, káka, vízililiom s más vízinövényekkel beültetett nyirkos helyen 
igen jól fogják magukat érezni.

Az árkon levő hídon áthaladva, balról ott látjuk a gőzgép épüle
tét, mely gép segélyével hajtatik a viz a mögötte levő kutból, földalatti 
csövezetésen át a tóba, és az állatok helyiségeibe.

Jobbról a vidra rekesz áll, egy két öl átmérőjű csinos viz 
medencze szélén, körül gyepezve és beborítva négy láb magas, erős vas-

VAD ÁSZOK É V K Ö N Y V E . 14
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sodrony hálózattal. E csinos és költséges építményt a társulat buzgó 
pénztárnoka, Hirsch Jakab ur, saját költségén csináltatta, még pedig 
oly szépen, hogy ez építmény teljes öszhangban áll a többi kisebb-na
gyobb épületekkel.

A vidra rekesztől a kijárathoz érünk.
A kert áttekintése után hisszük, hogy olvasóink osztva a mi néze

tünket, meggyőződtek a felől, mikép a társulatot eddigi működésében 
nemes buzgalom vezette. Nem csupán egy mulatóhelylyel kívánta meg
ajándékozni Pestet, nem pénzüzlet lebegett szemei előtt, hanem válla
lata által egy, a természettudományt és nemzetgazdászatot hathatósan 
előmozdító intézetet léptetett életbe és pedig oly solid alapon, miként a 
legjobb sükert jósolhatjuk törekvésének.

Kétségbevonhatlan már is az, hogy az állatkert nagy mérvű be
folyást fog gyakorolni a természetrajznak, különösen az állattannak 
hazánkbani általánosítása ügyében.

Fog-e ily üdvös hatást gyakorolhatni nemzetgazdászatunkra ?
Nézetünk szerint igen, de csak is azon esetben ha a közönség- 

melegen felkarolja ezen nagy fontosságú intézetet. A honosítás 
és fajnemesités sok pénzbe kerül még akkor is, ha szükebb té
ren működve a társulat experimentatiókba nem bocsátkozik, hanem 
más országokban félig már meghonosult s hasznosaknak bebizonyult 
állatokat törekszik hazaivá tenni. Erre nem elég az hogy a fővárosi 
közönség gyakran látogassa a kertet, hanem ha azt kívánjuk hogy a 
honosítás nagyfontosságu ügye intézetünknél virágozzék: szükséges 
hogy az ország tegye magáévá az ügyet, ne tekintse az állatkertet mint 
kizárólag fővárosi, hanem mint hazai intézetet, melynek vív
mányai haszonhajtók az egész országra nézve. Ez okból ismétlem e he
lyen a VasárnapiUjságban tett azon indítványomat,mely szerint egyes na
gyobb vagyonosok, községek, városok, gazdasági s más egyletek vegye
nek állatkerti részvényeket, lemondva előlegesen a majdan részökre 
eső osztalékról azon feltétel mellett, hogy: pénzük a tár- 
su 1 at által kizárólag hasznos állatok honosítására 
fordittassé k.

Ha 200 részvény ily módon elkel *) a társulat egész eréllyel 
felkarolni képes lesz e fontos ügyet s nemzetgazdászatunknak rend
kívül nagy szolgálatokat teend.

■') Egy részvény ára 200 frt.
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AZ ÁLLATOK ALAKJÁNAK BEFOLYÁSA AZOK TERMELÉSI
KÉPESSÉGÉRE.

A gazdára és állattenyésztőre nézve házi állataink minden egyéb 
jeles tulajdonságai között legnagyobb fontossággal bir azok könnyű 
táplálkozási  képessége,  mert az ily állatok bármely terme
lési irányban mindég gazdagon fogják a tenyésztés körüli fáradságot 
jutalmazni.

Házi állatainkról akkor mondhatjuk, hogy azok könnyen táplál
koznak, ha vagy a részökre kiszolgáltatott s általok elfogyasztott ta
karmánynak nagy része a kitűzött iránybani termelésre marad fenn, 
vagy ha az eredményt a felhasznált takarmány mennyiség hatásából 
Ítélve meg, az a takarmány mennyiségével arányban tetemesnek tűnik 
ki. Ez kétféle módon mehet végbe : 1) az állat vagy sok takarmányt 
igényel, s ámbár abból saját teste fentartására is sokat használ fel, 
mégis nagy mennyiségű terményt hoz létre, vagyis sokat képes bizo
nyos termelési irányban elsajátítani, hasznosítani; vagy 2 ) az állat ke
vesebb mennyiségű takarmányt igényel ugyan, s maga részére is ke
vésre van szüksége, de aránylag nagy mennyiségű terményt hoz létre, 
vagy is kevesebbet képes ugyan , de jobban, hasznosabban bizonyos 
termelési irányban átsajátitani, hasznosítani.

Amaz állat k̂evesebb takarmány mellett alig lesz képes magát 
fentartani, mig emennél kévés takarmány is termelöleg hat; viszont 
amannál nagy mennyiségű takarmány után nagy mennyiségű lesz a 
termelés is, emennél ellenben, mely nagy mennyiségű takarmányt ki
használni, átsajátitani nem képes, a sok takarmány aránylag igen cse
kély eredményt fog előidézni. Házi állatainknak táplálkozási képes
ségénél előjövő ezen különbség még nincs kellő mérvben figyelemre 
méltatva, holott kellőleg megfigyelve, sok állatfaj hasznossága fölötti 
ítéletet tetemesen módositni van e körülmény hivatva,

14*
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Ha a jobb vagy rosszabb, (könnyebb, vagy nehezebb) táplálko
zási képesség megítélése szempontjából az állatok testalakját átalában 
szemügyre veszszük, semmi kétséget sem szenved az, h o gy az ala
csony zömök (tömött) gömbölyödött alakot, mint a 
könnyű táplálkozás jelvényét kell tekinteni;  mig 
a hosszú derék, lábak s kiálló szögletes csípő cson
tok stb. épen az ellenkezőről  tanúskodnak.  A tapasz
talás ez állítás mellett oly fényes bizonyságot szolgáltat, hogy a felett 
több szót vesztegetni egyátalában felesleges. Nem mondjuk ezzel azt, 
hogy az e részben hibás alakú állatok egyátalában nem volnának ké
pesek dúsabb termelésre; de a tapasztalás azt tanítja, hogy az ily álla
tok termelése rendesen nagy mennyiségű takarmányt vesz igénybe, 
vagy is : hogy az rendesen drága.

A táplálkozási  képesség minőségé ne követkéz 
t e t h e t n i lehet továbbá a m e 11 - k a s alakja után is. 
Minél tökéletesebben megyen végbe ugyanis valamely állatnál a lég
zési folyamat, annál tökéletesebben mennek véghez egyéb testi szer
vek működései is.

A mellkasnak tehát lehetőleg mély, széles és hosszúnak kell 
lenni, hogy a kifejlett tüdők annál szabadabban végezhessék működé
seiket. 8  amint egyik vagy másik irányban hiányosan van a mellkas 
kifejlődve, aszerint a táplálkozási képesség is alább száll. — Ezt 
mondja az elmélet, mert habár az újabb időben egy némelyek, neve
zetesen Baudement, kihez Nathasius is csatlakozik, bebizonyították is, 
hogy a tüdő nem a mellkas kifejlődésével arányban fejük ki, mint azt 
eddig állították, az a mi állításunknak ellent nem mond, mivel 1) nem 
a tüdő absolut nagyságáról, hanem csak annak a testhezi arányáról 
van szó; 2 ) mert nem csupán a tüdők nagyságát, hanem főleg azok 
szervezetét kell tekinteni. A kérdés az: mit mond a gyakorlat, a ta
pasztalás; és itt egész meggyőződéssel kimondhatjuk, hogy az az el
mélettel tökéletesen összhangzik; ugyanis minden könnyű táplálkozási 
képességokről ösmeretes angol nemesitett állatfajoknál nagy mérvben s 
erősen kifejlett mellkassal találkozunk; s a lóismerő egy perczig 
sem gondolkozik azon, váljon egy erős vagy gyenge mellkassal 
ellátott állat lesz-e hasonló tartás mellett jobb hustartó; csupán 
a bő tejelő szarvasmarha fajtáknál látszik ellenkezőleg állani a dolog, 
mivel a lapoczkák megett befűzött mellkast sokan mint a jó tejelés jel
vényét tekintik. Valóban fel is találjuk e jelvényt, főleg a hollandi és 
normanni szarvasmarha fajtáknál, és azt különösen a francziák mint a 
bő tejelés jelvényét állították fel ; mind a mellett Szászországban szá-
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mos kísérletek által be lett bizonyítva, hogy míg a hollandi tehenek 
100 font széna érték után 20 pint tejet, addig az algani fajból számlá
zottak 24 pintet adtak ; vagyis az utóbbiak táplálkozási képességre 
nézve magasban állottak, miről az e fajta állatoknál átalában feltalál
ható szabályosan kifejlett mellkas kezeskedni is látszik; de meg né
hánynak jelesb tenyésztőink közül sikerült is ezen, a hollandi fajta te
heneknél feltalálható mellkas hibát eltávolítani anélkül, hogy azok te
jelése alább szállott volna, mig azok táplálkozási képessége ellenben 
ez által tetemesen emelkedett.

A test tömegről, melyet rendesen test nagyságnak nevezünk, 
szintén kell hogy szóljunk. Sokat vitatkoztak ugyan már az állatte
nyésztők a felett, váljon a kisebb vagy nagyobb fajta (a könnyebb 
vagy a nehezebb testű) állatok birnak-e jobb táplálkozási képességgel; 
végre mégis úgy látszik, hogy mind az elmélet, mind a gyakorlat a 
közép nagyságú fajtákat tartja e tekintetben legezélszerüebbeknek. 
Másként áll ellenben a dolog, ha azon kérdést teszszük fel: váljon a 
táplálkozási képesség emelése czéljából az állatok rendes nagyságát 
emelni kell-e vagy alább szállítani; vagy váljon átalában a kisebb 
vagy nagyobb fajhoz tartozó állatok birnak-e jobb táplálkozási képes
séggel. A tapasztalás itt is a közép ut mellett szavaz. S az angol te
nyésztők által a túlságos nagy testtömegnek egyátalában nem tulajdo
nítanak valami különös nagy becset. S a Shorthorn tenyésztésnél áta
lában oda törekszenek, hogy azok egy bizonyos közép nagyságot meg 
ne haladjanak, sőt a fentebb felhozott két jó tejelő fajjal (hollandi és 
algani) azok termelési képességére vonatkozó kísérletek a kisebb faj 
javára döntöttek. S a juhoknál, finom gyapjú termelés tekintetében, 
szintén a közép nagyságú test bir legtöbb becscsel.

De vegyük a test tömeg kérdését a tárgykörüli nézetek tisztá
zása czéljából közelebbi tárgyalás alá. A test tömeg, főleg a csontváz
tól függ; az erős, széles csontokkal, vastag, mélyen alányuló derékkal, 
s az által rövidébbeknek látszó végtagokkal biró állatot nehéz testű
nek, mig a vékony finom csontu, kevésbbé vastag, nem oly mélyen alá 
nyúló derekú, és ezáltal látszólag hosszabb lábú állatot nyúlánk testű
nek mondjuk, anélkül, hogy ezért vagy az egyik , vagy a másiknál a 
test akár kerekdedségére nézve, akár egyéb alaki tökély tekintetében 
veszítene, vagy hogy azért egyik vagy másiknak kevésbbé erősnek, 
kevésbbé kifejlettnek kellene lenni. E két alak közül a mi nézetünk 
szerint egyik sem követelhet a másik felett a könnyebb táplálkozási 
képesség tekintetében elsőbbséget; hanem a viszonyok szerint majd 
egyik, majd a másik bir elsőséggel. A buja lapály legelők bőségben
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úszó lakójánál, a bivalynál, a nehéz test tömeg minden sajátságait fel
találjuk ; mig a szegényebb füvű fensikok szülöttjénél, a szarvasnál, az 
őznél, melyeknek tágasb térségen kell táplálékukat össze keresni, a 
könnyebb, nyúlánk test tűnik szemünkbe minden sajátságaival. Ugyan 
azt látjuk házi állatainknál is : nehéz testet széles erős csontokkal, a 
buja füvü lapály legelőn nevekedett ló, szarvasmarha s juhnál, könnyű 
nyúlánk testet, ellenben finom vékony csontokkal s hosszabbaknak 
tetsző végtagokkal, a szegény füvü homokos és hegyi legelőn termett 
juh, szarvasmarha- és lovaknál találunk. Oly körülmények között te
hát, hol nagy mennyiségű, habár csekélyebb tápértékü takarmány fel- 
használásról van szó, amazok, hol viszont kevesebb, gyakran alig ki
elégítő mennyiségű, de tápdusabb takarmány felhasználása forog kér
désben, emezek — leendnek könnyebben táplálhatok.

Az állattenyésztőnek ennél fogva — ha a természettel csatára 
kelni nem akar — s csak is ha ezt elkerüli, számíthat előnyös ered
ményre — az adott viszonyokhoz képest majd a nehéz, majd a nyú
lánk, vagy egy a két alaknak czélszerü egyesítése által keletkezett 
alakot kell tenyésztésre választania, miért is a szarvasmarha fajok kö
zül a hollandit és a sweizit, a lovak közül a suffolk vagy a brabantit, 
s a juhok közül a leicestert ajánljuk példányképül oly gazdaságokba, 
hol az állatok takarmány dolgában bőségben úszhatnak; a belterjesen 
kezelt gazdaságokban ellenben jobban helyén lesz a szarvasmarha faj
ták közül a shorthorn vagy az algani, a lovak közül, a hannoverai vagy 
a mecklenburgi, s a juhok közül a southdown és a negretti fajta, s 
végre a szarvasmarha fajták közül a nyúlánkabb testüek, például a 
mürzthali vagy a magyar, a lovak közül a magyar és a lengyel ló, s a 
juhok közül a cheviot, vagy az electoral fajok tenyésztését a szegé
nyebb talajú, s messze eső száraz legelővel bíró külterjes gazdaságokba 
ajánljuk.

Az újabb tenyésztők által ellenben házi állataink könnyebb 
vagy nehezebb táplálkozási  képességének legki
tűnőbb jelvényeként  a fej -alak tekintetik. Egy rövid, le
hető széles homlokkal ellátott fej, széles orr és száj a tenyész állatok
nál általában nagy becsben áll, és sok újabb juhtenyésztő e jelvénye
ket a becsesebb tenyész állatok nélkülözhetlen, sőt egyetlen ismérvei
nek tekinti. Fel kell azonban előttünk tűnni annak, hogy a fej-alakot 
a termelési képesség lényeges jelvényeként csupán az újabb tenyész
tők hozzák fel, mig a régi ebbeknél az legfeljebb szépsegi szempontból 
lett figyelemre méltatva. Szükséges ennél fogva alaposan megvizs
gálni : hogy mennyire lehet a tenyésztésnél észszerűen a fej-alaknak
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értéket tulajdonítani, s mennyiben lehet azt csupán a. divat vagy Ízlés 
tárgyaként tekinteni.

Az állattenyésztés és gazdaságról szóló régibb munkákban a 
mint említettük, semmi bizonyost nem találunk, s csupán Youott egyik 
munkájában (Die englische Viehzucht — das Pferd) van a kos- 
orru lovakról annyi mondva, hogy ezek rendesen csendes  
ind u lat u lovak,  igen könnyen táplálkoznak és tar
tósak.

Epen oly kevés felvilágosítással szolgál e részben az elmélet is, 
mivel élettani és bocztani szempontból véve fel a dolgot, aligha be le
het bizonyítani : hogy az agy kifejlődése mindig a fej szélessége által 
feltételeztetik, sőt ha igy volna is; — hogy az emésztési szervek mű
ködése, (az átsajátitás) annál kifejlettebb, annál erősebb, minél jobban 
ki van fejlődve az agy, noha semmi esetre sem szabad a gyomor ide
geinek az agygyali igen közeli összefüggését tekintet nélkül hagyni. 
Nem marad tehát egyéb hátra, mint megkisérleni, vájjon hasonló je- 
lenségekbőli következtetések nyomán képesek vagyunk e közelebb 
jutni a dolog valódi állásához.

A szabadban, vadon élő állatoknál átalában azt látjuk, hogy a 
him állat feje rövidebb és vastagabb, semmint a nőé; az őzbak, az 
oroszlány e részben világos bizonyságot szolgáltatnak, sőt házi álla
tainknál is már a fej rövid, tömött alakja után is lehet az állat ivarára 
következtetni. — A rövidebb vastagabb fej tehát határozottan a him 
ivart jelzi, vagyis az erősb, izmosabb test-szervezetet, miért is az ily 
állatoknál azután élénkebb, tevékenyebb szervi működést is feltéte
lezhetünk.

Ha továbbá a különféle állatfajok fejalakját tekintjük, fel kell 
tűnni előttünk annak, hogy a ragadozó állatok átalában széles, rövid 
fejjel bírnak, mig ellenben a füvelő állatok feje inkább hosszabbnak, 
keskenyebbnek mondható. A macskafaj, a farkas, a róka stb. erre áta
lában ismert példákat szolgáltatnak, ha azok fejalakját egy tehén vagy 
kecske fejével összehasonlítjuk. De ezen ragadozó állatoknál különö
sen könnyű táplálkozási képességgel is találkozunk, gyakran hihetet
len csekély mennyiségű táplálás mellett is rendes állapotban marad
ván azok. Ugyan ily viszonyban látjuk lenni az egyes állatfajok faj
táit is egymáshoz; ugyanis, mig a mopsz és buldoggenál a rövid vas- 
tag fej azonnal elárulja a hízékonysági hajlamot, addig az egér hosszú, 
keskeny, hegyes fejalakja arról győzhet meg bennünket, hogy e faj
nál hasonló hizottságot alig volnánk képesek még a leggazdagabb tar
tás által is elérni.
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A felhozott példák után kimondhatjuk tehát, hogy a széles 
homlokkal ellátott rövid fejet a könnyű táplálko
zás jel lemző ismérveként lehet tekinteni.  A fej alakja 
felett mindazáltal nemcsak a nyak rövidsége s a homlok szélessége 
határoz, hanem lényegesen hozzájárul ahhoz még az orr és száj 
szélessége is, miért is az újabb állattenyésztők által ezek is a 
könnyű táplálkozási képesség ismérvéül tekintetnek. Hogy azonban e 
vélemény valóban biztos alapokon nyugszik-e, jó lesz közelebbről 
megvizsgálni, s azért térjünk még egyszer vissza a már fentebb felho
zott példákhoz. A ragadozó állatoknál átalábau véve különösen széles 
homlokkal és különösen rövid fejjel találkozunk ; azonban a macska 
és kutyafajok fejalakja egymástól tetemesen különbözik: amazok
nál ugyanis igen széles orrot, széles szájat, emezeknél viszont kes
keny orrot és hegyes szájat találunk. — Lássuk mily különbségre 
lehet ebből az állatfajok táplálkozási képességét illetőleg következ
tetni. Tekintsük ez állatok életmódját. A macskafajhoz tartozó állatok 
prédájokra átalában lesbe szoktak állani, s ugrás által fogják azokat 
el, a kutyafajhoz tartozók ellenben vadásznak azokra, s prédájokat fu
tásban fogják el; innét van a macskafajoknál az, hogy azok úgy szól
ván lenyelik a rendesen igen kiadó, de ritkábban ajánlkozó ragad 
mányt, s igy egyszerre nagyobb mennyiségű tápot képesek megemész 
teni és átsajátitani; a kutyafajok ellenben rendesen több ízben falatoz
nak a prédából, s a maradványt későbbi étvágyig elkaparják, vagyis 
ezek egyszerre csak kevés tápot vesznek magokhoz. Egészen hasonló 
példák tűnnek élőnkbe az orv- és a rovarevő madaraknál, a mérges és 
nem mérges kígyóknál, úgy a száj és orr alakjára, mint azok életmód 
jára nézve, és a ki valaha egy buldoggot és egy agárt látott enni, bizo
nyosan azonnal felismerte amabban az egyszerre nagy tömeget elpusz
tító, vagy is falánk állatok képviselőjét, emebben pedig az inyenczet, 
mely jól, de egyszerre nem sokat szeret enni. Mi pedig szeretnék e 
példák nyomán azon alapelvet állítani fel, hogy a széles száj- és orral 
biró állatok nagy mennyiségű takarmányt igényelnek s fogyasztanak; 
a hegyes száj- és keskeny orral bírók [ellenben kevesebb mennyiségű 
takarmánnyal is beelégednek, s igy az állatok ez iránybani képességé
nek ismérvéül szolgálnak.

A természet a szarvasmarhát a magas fűvel benőtt buja legelőkre 
teremtette, a juhot ellenben a rövid, de tápdus füvekkel rakott magas
latokra utalta, s amannak széles szájat s orrot, emennek keskeny or
rot és hegyes szájat adott. Mi állattenyésztők is akarunk és tudunk te
remteni, de ha czélt akarunk érni, csak a megfelelő alakok lebegjenek

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



217

szemeink előtt, s alkalmazkodjunk a viszonyokhoz. A k ö n n y ü táp
lálkozási  képességet tehát meghatározott alakok
hoz látjuk kötve lenni, dea mely alakokat a termé
szet által a körülmények szerint módosíttatni lát
juk,  s azok általunk szintén ismét tovább alakít
hatók,  de csak a megszabott,  meghatározott irány
ban;  mert ki egy képzeleti  alakot teremt,  s azt 
minden körülmények között fentartani akarja,  az 
félre ösmerte a természet törvényeit ,  — s küzdése 
hasztalan *)

Kodolányi Antal.

*) Forrás : Körte A. dolgozatai.
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A M A D Á R V I L Á G B Ó L .
Tekintettel Erdély madaraira.

A természet Erdélyt a legváltozatosabb felszínnel (Oberfläche) 
ruházta fel. — Vannak 7 — 8,000 láb magasságot meghaladó hegysé
gei, melyeknek viharrongálta szikla kupjain, főleg a mohák képviselik 
a növényzetet, s vannak viszont virányos terei, melyeknek televényes 
földjein kellemes hullámzásban ringatják magteli kalászaikait a külön
féle gabona nemitek ; — vannak örökzöld fényű és bükk erdőségekkel 
benőtt rengetegjei, melyeknek dús lombozatján a nap sugarai csak he
lyenként tudják keresztül lövelni világukat — s vannak sok mértföl
dekre terjedő dombos vidékei, hol többnyire csak emberi kéz ültette 
fákban gyönyörködhetik a szem; *) — vannak sebessen tova rohanó 
patakjai, melyeknek kristály vizében a pisztrángok játékait szemlél
hetni, s vannak tiszteletet ébresztő folyamai, melyek iszapos medrökben 
fontolva tolják odább szőke hullámaikat; — vannak magassan fekvő 
tavai, melyeknek jég hideg vizében csak a vadak legvadabbja a zerge 
s ennek ellensége, a vadász oltják szomjukat — s vannak ingová
nyos mocsárai, hol a vizi szárnyasok tartják örökös tanyájukat.

Ily változatos felszín, mely talaj minőség- és lég mérsékletben 
hasonló változatosságot feltételez: következtetni engedi, miszerént a 
természet három országa rajta és benne hasonlólag nagy változatosság
ban és mennyiségben van képviselve, s a ki ezen állítás valóságát fürké
szi, meg is győződhetik annak igaz voltáról; ugyanis mig magas hegysé
geink csúcsait a hideg égöv szülöttje, az iramszarvas-moha vagy csőbi- 
bircs (Cladonia rangiferina Hoffin), borítja, melyek szomszédságát az 
alpesi flora tündér magzatjai a Ragyaburák (Rhododendron) képezik, 
— addig tereinket s dombos vidékeinket a melegebb tartományok ho
nosított gabonanemüinek nagy mennyisége s más gazdasági növények

*) Hlyen a mezőség.
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(Culturgewächse) borítják, — mondom meghonosítottak, — mert bár 
Erdély azon ős időben, midőn földgömbünk belső melegének kisugár
zása által képes volt egész területén egyforma meleget árasztani, a forró 
égövi tartományokkal azonos növényzettel és állatokkal birt, — mely 
állítás igazsága kitetszik az Erdély külö nbözö részein lerakodott kő
széntelepekből és különböző helyeken talált ős állatok és csigák kö- 
vült maradványaiból, melyek az azon időbeli forró égövi képződések
ben talált növénylenyomatokkal, csigák és ős állatok kövült csontvá
zaival azonosak, s melyeknek még jelenben is élő némely képviselői, 
u. m. az elephántok, orrszarvúak stb. csak is a forró égövi tartomá
nyokban találtatnak *), — de később ezen meleg-égövi jellegét elvesz
tette, minekutánna földünk belső melegének tulbőségét folytonos kisu
gárzása következtében felemésztette, s e tekintetben a napra szorult, mi 
aztán a szerint, a mint annak sugarai függőlegesen vagy menedékesen 
hatolnak le különböző részeire, eredményezte az által a különböző lég
mérsékletet, illetőleg égöveket. — Ezen égövek között Erdély a meleg 
égövtől északra, az úgynevezett hidegebb mérsékelt égöv melegebb 
részére esett **) és ezen oknál fogva felszínét az ezen égöv me- 
legségi fokának megfelelő növényzet lepte el, magasabb hegységeit 
természetesen az örökzöld fenyvesek és bükkesek foglalták el, mely 
utóbbiak között különösen Erdély Oláhországfelőli részén nagy kiter
jedésű mogyorósok diszlettek ***), az alantabbi hegyeket, dombos vi
dékeket s téreket a csere erdők borítván ****), s habár lehettek is 
óriási kiterjedésű erdőségek között több térségein virányos rétségek, 
azok csak a négylábú emlősöknek szolgáltattak táplálékot s azon em
berek, kik ezen erdős országot először népesítették, táplálkozásukra

*) Erdélyben következő ős állatok csontvázai találtattak : az emlősök közül : 
Elaphus primigenis Blum. Rhinoceros tichorhinus Ciiv. és incisivus Kaup. Bos fossilis 
Cuv. Bos urus priscus Sehlottb. Equus primigenius Meyer (?). Jasurus giganteus Cuv. 
több medve nemek stb. A kúszók közül: Nothosaurus Bronii és mirabilis Miiust. Me- 
galosaurus Buklandii Mant. Mastodonsaurns Jaegeri Meyer. Jchtyosaurus communis 
Bonn. Macrosponditus bollensis. — Lásd : Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens, 
von Albert Binz 1856. és Akner’s Verzeichniss der siebenbürgischen Petrefacten in 
den Verhandlungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Jahrgang 1.

**) A 45. és 58. déli és északi szélességi fok közé eső része a földnek, déli és 
éjzaki hidegebb mérsékelt égövnek neveztetik.

***) A mogyoró, Corilus Avelana, hazájául az Erdély s Oláhország között el
terülő hegyeket állítják. Atlas der Pflanzengeographie von Ludwig Rudolf. Ber
lin 1852.

****) Erdély területének egy negyed részénél többet még most is erdőség
Szerk.borit.
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nézve inkább az állatországra voltak szorítva, mivel azon gabonane
mek, melyek jelenben az emberiség egyik főtáplálékát képezik , más 
égövek s országok szülöttjei, s valamint Európa nagy részében, úgy 
Erdélyben is — mint emlitém — emberi kéz által plántáltattak át és 
honosíttattak meg, még pedig a füvészek állítása szerint a követke
zendő országokból: a búza (Triticum sativum) Persia és Mezopotá
miából, a rozs (Secale caereale) keletről (?), az árpa (Hordeum vul 
gare) Afrika és Közép-Azsiából, a tengeri (Zea Mays) Dél-Ameri
kából, — a haricska (Polygonum Tagopyrum) Chinából, — a 
burgonya (Solanum tuberosum) Peru és Chiliből, — a 1 e n (Linum 
usitatissimum) Persiából, — a kender (Cannabis sativa) Persia és In
diából, — a s z ő 11 ö (Vitis vinifera) Kaukázus , India és Észak-Afri
kából, — a dohány (Nicotiana tabacum) Amerikából. *)

De nem csak a növényzet van Erdélyben nagy változatosságban 
s gazdagon képviselve, hanem az állatvilágában is, — különösen ennek 
szárnyas osztályába madarakat értve — hasonló érdekes változatosságra 
találunk, —ugyanis Erdély felszínének érintett változatos alakzatainál 
s gazdag növényzeténél fogva, képes lévén a legkülönbözőbb élet
módú madaraknak táplálékot előállítani, már ez által is feltételezi ezen 
állatosztálynak gazdag képviseletét, — de ehez járulnak még más ked 
vezö viszonyok is, melyek nem kis mértékben szaporítják madaraink lét
számát ; ezen kedvező viszonyt egyfelől magas hegységeink okozzák, 
melyek által hazánk a Kárpátokkal összefüggésbe jővén , azoknak 
szárnyasait mintegy elsajátították magoknak, összefüggésük által utat 
szolgáltatván az ottani szárnyasoknak barangolásaik alkalmával ha
zánk felkeresésére, — másfelől a Maros és Olt folyamaink, melyek ha 
zánkat Magyar- és Oláhhon kiterjedt rónáival s ezeknek terjedelmes 
mocsáros tavaival mintegy összekötik, hasonlólag alkalmat nyújta
nak, hogy az ottan előforduló vizi és mocsári szárnyasok ezen folya
mok mentében egy-egy berándulást fegyenek bérezés hazánk regé
nyes tájaira, — hanem mindezen kedvező ”s lehető még kedvezőbb he
lyi viszonyok mellett is nem csak Erdély, hanem bármely más ország 
is sok madarat kellene hogy nélkülözzön, ha azoknak a természet egy 
sajátságos tüneményt nem tett volna életfeltételükké, — értem a köl 
tözködést és vándorlást, — melynek lehető indokairól alább szól- 
landok.

A költözködés egyik, alább megfejtendő főindokánál fogva dél
ről éjszaknak s megfordítva szokott történni s ez okozza, hogy a köl-

*) Atlas der Pflanzengeographie. V. Ludwig Rudolf.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



tözködési időszak alatt oly külömbözö égövi madarak szoktak ott meg
fordulni, melyeket más időben oknélkül keresünk, pl. a selyem-  
fark (Bombycylla garula Tem.), a nagy bukdár (Colymbus 
glacialis L.) az énekes hattyú (Cygnus musicus Bechst.) stb., 
melyeknek a hideg éjszak szülőföldjük s hazájuk, továbbá a rózsa
szín rigó (Merula rosea) a magyar bat la (Ibis Falcinellus 
Tem.) stb., melyek ellenkezőleg a meleg égövi tartományok szülöttei.

Még van egy ok, mely némelykor oly madarakat tévesztett hoz
zánk, melyek életmódjuknál fogva egészen más helyekhez s elemek
hez vannak kötve, s ezen ok a tengereken gyakran dühöngő nagy 
szelek, melyek a zajló tenger hullámai fölött röpkedö szárnyasok kö
zül némelyeket úgyszólván befújnak a szárazföldre, ezek aztán irányt 
tévesztve barangolnak oly országokban, hol előfordultukat nem re
mélte az ember, ez okozhatta, hogy Erdélyben is találtak tengeri  
h o j s z á t (Thalassidrona pelagica) örves és hosszufarku g a- 
nályt (Lestris pomarina Tem. parasitus S.) stb., melyek különben 
a tengert, a melyhez táplálkozásuknál fogva kötve vannak, nem szokták 
elhagyni.

Ezen igénytelen czikkben a madarak költözködése indokairól 
s módjairól szándékozom néhány szót mondani, de mielőtt ezt tenném, 
szükségesnek láttam őket először mint egyéniségeket (individium) rö
viden leírni, s azután még nehány szót feltűnőbb tehetségeikről s ki
fejlettebb érzékeikről szólani, mivel csak azután lehetséges kellő ért
hetőséggel, ama jelenségről értekezni.

A madarak osztálya az állatországban a legélesebben és sajátsá
gosabban megkülömböztetett osztályt képezi. Már csak testüknek tol
lal való fedettsége, mely ezen osztálynak általános s kiváló tulajdona, 
megkülömbözteti őket a gerinczesek bármely osztályától, a melyek
hez külömben tartoznak. — Az emlős állatokkal azonos piros meleg 
vérük, s csont és izomrendszerük is sokban hasonlít amazokéhoz, 
de ezen hasonlatosságukkal szemben, számtalan sajátságos tulajdon
ságokkal bírnak, mind testalkotásukban, szintúgy mind életmódjuk
ban, mely köztük s az emlősök között, a már említett tollazaton kí
vül, a legélesebb válaszfalat képezi , — ilyenek: csőrük alkata, nya
kuk s fejük szabad mozgékonysága, szemeiknek, melyek egy madár
nál sem hiányzanak, kitűnő nagysága, száraz s pikkelyezett bőrrel 
burkolt lábaik, vagyis inkább csődjük (Lauf), melyen csak négy vagy 
három uj van, főleg pedig két első végtagjuk szárnynyá való alakí
tása, melyek erős izmokkal s toliakkal ellátva, képessé teszik őket a 
repülésre, mely tehetség a gerinczes állatok között, a denevéreket ki-
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véve, *) csak is ezen állat osztálynak kiváló s sajátságos tulajdona; van 
ugyan egy néhány madár, mint pl. a Pinguin és Strutz, melyek szár
nyaiknak rövidsége s testök nagysága miatt repülni nem képesek, **) 
de azért szárnyakkal mégis birnak, miáltal feltűnő madár alakzatukat 
megtartják, és soha se változnak oly idétlen alakzatokká, mint pl. a 
denevérek s némely majomfajok, sem nem vesztik el hátulsó végtag
jaikat, mint a halriemü emlősök, melyeknek hátulsó lábaik hiány
zanak.

Az emlősöktől elütő tulajdonuk még a madaraknak a tojás általi 
szaporodás, mely tulajdonságuk azonos a hüllők legnagyobb részével, 
ha csak magát a szaporodási formát tekintjük. — De mily különböző 
az eljárás a tojózás s kikeletés alkalmakor! — mig a krokodilok, gyí
kok, kígyók, békák, stb. a tojományaikat ösztönszerüleg lerakják a 
homokba, földre, vízbe stb. s a kikeltést a természetre, a fiakat pedig 
saját magukra bízzák, — addig a madarak ezen cselekvényhez a legna
gyobb elő/igyázattal, szorgalommal s szeretettel fognak. Bekövetkez
vén a fészkelési időszak: a madárpár a legnagyobb figyelemmel fürké
szi ki azon elrejtett helyet, hol fészkének minden megtámadások el
len biztonságot remélhet, s ha aztat megtalálta, hozzá fog a fészek ra
kásához, mely leendő családjának hajlékot adjon, s azt az idő viszon
tagságaitól s mostohaságától védje.

A fészek némely madaraknál, nevezetesen az ülő lábuaknál 
(Sitzfüszler) igen egyszerű s gyakran csak is földbe vájt kis godröcs- 
kéből áll, — de azért a nagyobb résznél, az még is kissebb vagy na
gyobb mértékben mesterségesen van össze rakva, — feltűnő miszerint 
a legmesterségesebb s mondhatni művészileg összerakott fészket a ki
sebb madarok készítik.— Ki ne ösmerné, legalább rajzból a függő czinke 
(Parus pendulinus. Csügeczin.  Beutelmeise) fészkét ? mely oly 
művészileg van összerakva, miszerént bár mely szemlélőt is méltán 
bámulatra ragad. Ázsiában s Afrikában lakik egy faja a madaraknak, az 
úgynevezett szövész (Webervögel Ploceus), mely társaságban, a fa ágai
ra fedelet épit s úgy rakja minden pár ezen fedél alá, mesterségesen 
készült fészkét.

A fészek elkészítése után következik a tojózás időszaka, mely 
méltán nevezhető a madarak szerelmi időszakának, és ez úgy is van. Ki 
ne andalgott volna kellemes tavaszi estéken, midőn a meleg szellő, a 
berkek s mezők illatárjával árasztja el a hullámzó léget, a csalogány

*) Voltaképen a denevérek repülése csak lebegésnek nevezhető. Szerk,
"’*) Főleg pedig a légáthatottság (Pneumaticität) hiánya miatt. Szerk.
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zengzetes hangjain ? ki ne kisérte volna szemeivel a kis mezei pacsir
tát, midőn a vetésből felemelkedik a kék levegő ég boltozatjához, még 
onnan a magasból is hallatván kellemes énekét ? — kit ne ébresztett 
volna fel a fecske kedves csevegése, midőn édes hangokkal üdvözli a 
a nap első sugarait ? ezen hangok, melyek az emberi kebelre oly de
lejes, oly édes behatással bírnak, a boldog, a kielégített szerelem hang
jai, melyen ezen kis szárnyasok keblük túl áradt érzeményeit közük 
gyöngéden szeretett társaikkal, fosszuk meg a csalogányt párjától s 
nem fogja többé hangoztatni kellemes dallamait, a kis fecske nem fog 
többé édes csevegésével felébreszteni, ha szerelme tárgyát elraboltuk, 
s a kis pacsirta fel fog hagyni énekes útjaival, ha nincsen kihez visz- 
szaszáljon szellös kirándulásából.

Az anya csak egyes hangokban felel a him szerelmes hangjaira. 
Anyai gondok lepik meg, — de ezek mégis kedvesek előtte, mivel tud
ja, hogy azon kis törékeny rejtekben, melyet tojásnak nevezünk, egy uj 
élet lakik, mely a fájdalom mellett örömet is hozand számára, azért 
őrzi aztat oly féltékenyen s melegíti teste melegével.

A tojózás bevégezte után komolyabb foglalkozás vár a szerel
meskedésnél a madár párra, szerelmök gyümölcsének életet kell adni 
s ahoz híven hozzá is fognak, fészköket nem hagyják többé üressen, ér- 
zeményeiket nem közük többé hosszas énekben csak egyes hangokban 
egymással, de a helyett annál szorgalmatosabban látnak a kotoláshoz, s 
ha fáradságuk gyümölcse egyszer megszületett, ha a kis madár áttör
te sötét börtönét, mily öröm ! mily gyöngéd ápolás ! testök melegével 
óvják kis szülötteiket a hideg s eső kellemetlen behatásaitól, nem tö
rődvén saját magukkal, kik gyöngéd ápolásuk következtében sokszor 
hidegnek s át-ázásnak vannak kitéve, s ha közeleg valami veszély 
hogy remeg gyöngéd szivük! hogy igyekeznek aztat elhárítani! nem 
kímélvén saját életüket, mely gyakran szülői szeretetök áldozatává vá
lik. Valóban, mi emberek, minden szégyen nélkül tanulhatunk a mada
raktól szülői szeretetet.

Mint az emlős állatok (kevesek kivételével) a földhez, a halak a 
vízhez, úgy, mondhatni, a madarak a léghez vannak kötve, egészen át
járva s áthatva ezen elem befolyásától, fáradság nélkül s nyilsebes- 
sen emelkedik a lég ura, messze maga alatt hagyván a földet, fel a 
megmérhetetlen magasba, kéjitlasan úszván, evezvén a kék levegő ég 
hullámain, sem hegy sem tenger, nem zárja útját, a telet hátra hagy
ván utánna repül az elvonuló nyárnak. A fregattmadár (Fregat
tenvogel, Pachypetes), mely a Senegál partjain ébred fel, Dr. Masius
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szerint este Amerikában tarthatja vacsoráját, egy nap alatt átrepülvén 
az Atlánti tengeren. A kondor megmérhetetlen magasból *) nyil sebe
sen csap le a Cordilerák jég csupjai felett Columbia s Peru forró té
réire, néhány perez alatt áthatolván a föld minden égöveinek légmér 
sékletén.

A madarak azon könyüséget, mellyel magukat nem csak a légben 
fenntartani, hanem abban nagy sebességgel haladni is képesek, nem csak 
szárnyaiknak, hanem lélekző szervezetüknek is köszönhetik. Ok is 
mint az emlősök — tüdőik által lélekzelnek, hanem nálluk ezen szerv 
(organum) nem az egyedüli mely lélegzel s önállólag a kapott élet
elemet tagról tagra terjeszti , hanem ellenkezőleg a tüdőbe be 
szívott lég, annak számtalan nagyobb s kissebb nyílásain át elterjed 
a testnek minden üregeibe, az idegek közötti sejt szövetekbe, sőt még 
a szárnyak s lábak velőtlen csontjaiba is, át járja nem gátolt árjával 
az egész testet, felpuffasztván aztat mintegy léggolyót, a mellett a ma
dár képes a beszivott lég mennyiséget szaporítani vagy apasztani, s 
igy testének súlyát tetszés szerint mérsékelni, mi őt a repülésben kitar
tóvá s a legkülömbözőbb mozdulataidra képessé teszi.

Az érzékek közül a látás van leginkább kifejlődve a madarak
nál, miben a négylábú állatokat nagyban felyülmulják, van ugyan egy 
kis része a madaraknak, mint pl. a baglyok, melyek nappal rosszul 
látnak, mi szem szervezetjüknek a világosság iránti nagy érzékenysé
géből ered, de azért ha nappal rosszul, éjjel annál jobban látnak, mi a 
fentebbi állítást inkább megerősíti mint gyöngíti, a mennyiben egy 
érzéknek tökéletessége annak minél nagyobb érzékenységétől függ.

A természet is a madarak ezen részének alkotására nagy figyel
met forditott, aztat nem csak alsó és felső pislával, hanem még egy 
belső úgynevezett hunyával (Blinzhaut) látván el, mely utóbbi segedel
mével mérséklik a sasok és baglyok a világosság erősb behatását, — 
mig a búvárok épen ezen ernyő által védik szemeiket a viz ellen, a 
nélkül, hogy azokat béhunynák. A madarak szemét ezek szerint való
ságos távcsőnek nevezhetni, miután látási tehetségűket a környülmé- 
nyekhez alkalmazni és idomítani tudják, különben hogy láthatná meg 
az Örvöly oly magasból, hová szemeinkkel őt kisérni nem tudjuk: a 
földön lévő kis gyíkot vagy madarat, melyre nyilsebességgel csap le ; 
vagy a kis fecske a picziny legyet, melyet több száz lépésnyi távol
ságból szemel ki áldozatul.

V  Humboldt, ezen madarat a Chimborázzon (18,000 láb), állpontja lelett 30,000 
láb magasságban észlelte, e szerint 48,000 láb magasságban volt az a tengerszine felett,.
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A madaraknak ezen éles látásra nélkülözhetlen szükségük van 
életmódjuknál fogva, sokszor sebessen s nagy tért kellvén átrepülniük, 
szükséges nagy látkörrel birniok is, mint a mely nélkül repülő tehetsé
güket nem használhatnák fel, ki lévén iéve, rövid látás mellett, mind
egyre különböző tárgyakbani beléütközésnek, miből az következne, 
hogy repülésük félénk röpkedéssé (Flattern) válna.

A látás után következik kifejlettségben a hallás. Kitetszik an
nak fejlettsége azon könnyűségből, mellyel madarak hangokat sőt egyes 
szavakat is emlékezetükben tartanak, úgy azon éldeletböl melyet az 
éneklésben s folytonos csevegésben találnak,mi szerelmük időszaka alatt 
a mint fennebb láttuk, éri tetőpontját; a mellett hatalmas hangszerve
zettel bírnak úgy annyira, hogy állítani lehet, miszerint a madaraknak 
hangja a négylábú állatokénál, mellőzve minden nagysági aránylatot, 
erősebb ; ugyan is egy fülemile képes egy ép oly nagy űrt (Raum) hang
jával betölteni mintegy erős emberi hang, a sasnak kiáltását oly ma
gasból halljuk, hol szemeink elől már eltűnt. Buffon szerint egy madár
nak 3436-szor oly magassan kell lennie, mint a mennyit átmérője te- 
szen, hogy az emberi szem előtt láthatatlanná váljon, vegyük tehát egy 
sasnak átmérőjét 6 lábra, ezen állítás szerint hangja 20,616 láb ma
gasságból hallszik le hozzánk, hová egy négylábú állatnak se hatolhat 
fel hangja, daczára annak, hogy a négylábú állat által kibocsátott hang 
csak fél annyi űrt kell hogy betöltsen, mivel a földről hangja vissza
verődik, mig ellenben a sasnál azon pont, melyen hangját hallatta, ké
pezi a központot, s igy az, az öt körző lég űrben elterülvén, még egy
szer oly nagy űrt kell hogy betöltsön mint a négylábú állat által ki
bocsátott hang, nem is számítván mikép hangja ritkább légrétegen, 
mely a sűrűnél rosszabb hangvezetö, hatol le hozzánk; a madarak ezen 
erős hangképességüket mellizomzatuk (Brustmuskulatur) fejlettségének 
köszönhetik, mely erősebb és húsosabb mint az embereknél s négy
lábú állatoknál.

Szaglási és izelési tehetségűi; kissebb mértékben van kifejlődve, 
a tapintási érzék pedig legfejlettebb a ruczák s némely gázló mada
rak csőrében.

Elme- s következőleg itélőtehetséget is, általánosan meg szoktak 
a madaraktól tagadni, s. minden cselekményeiket úgynevezett ösz
tönnek tulajdonítják, részemről ezen kifejezést, ha azt szószerinti ér
telemben vesszük, alkalmazhatnak nem találom, amennyiben ha élet
módjukat figyelemmel kisérjük, könnyen tapasztalhatjuk miszerint 
cselekedeteikben bizonyos helyesség, úgyszólván okadatoltság tűnik 
fel, melytől az itélőtehetséget megtagadni nem lehet, a mellett a köl-

VADÁSZOK ÉV K Ö N YV E.
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csönös szeretetet társaik s fiókáik, a gyülölséget ellenségeik irányában 
annyira kifejlődve találjuk náluk, miszerént gyakran ezen indulatok ál
dozataivá válnak, s hogy ezen állításom bebizonyítására messze ne men
jek, csak tavaszunk egyik kellemes hangú hírnökét, a kis poszáta zenért 
(Sylvia curruca), vagy a kedvencz szoba-madarak egyikét, a kenderi
két (Fringilla cannabina) hozom fel, melyek közül előbbi kerteinkben 
az egres (pöszméte) vagy más hasonló bokrokban, utóbbi a vessző kerí
tések ereszére, vagy apró bokrokra rakott fészkén gyakran kézzel meg
fogni engedi magát; mig ellenben a varjak s fecskék a ragadozó sóly
mokat s héjákat a leglovagiasabb bátorsággal üldözik, úgy annyira 
hogy gyakran a zaklatott ragadozó haragjának áldozatai lesznek, ha 
mérges csapása elöl kikerülniök nem sükerül. Ha itélőtehetséggel nem 
birnának, ezen indulatok hogyan lehetnének náluk ennyire kifejlődve'? 
vagy honnan tudnák hogy aztat minek irányába érvényesítsék ?

Ezen ítélő-, s következőleg elmetehetségéről a madaraknak meg
győződünk továbbá, ha különböző körülmények között hallatott hang
jukat is figyelemmel kisérjük; vadászok a vákogó récze sajátságos vá- 
kogását, a libucz jeladó hangját stb. jól ismerik, mely által társaiknak 
a veszély közeledtét jelzik, s mely jelhang után az egész csapat rögtön 
felrepül; vagy ki ne ismerné a czinke visító, a verebek csiripelő hang
ját ? mely hang hallatára minden a környékben lévő apró madár a ta
lálható legsűrűbb ágak vagy lombok közé rejti magát, hogy a jelzett 
veszedelmes ellenségek (a karvaj madár vagy apró sólymok) körmei 
elől oltalmat szerezhessen ; mig ellenben a nagy sasok, vagy más nagy 
szárnyasok, melyek nagyságuknál fogva félelmesebb kinézésüek kel
lenének hogy legyenek : apró szárnyasainkra ilynemű figyelem s ille
tőleg figyelmeztetés megtiszteltetésében nem részesülnek; végül, hogy 
hosszadalmas ne legyek, több szárnyas közül még a túzokot emlí
tem meg, mely a vadászt a legmesszibb lőtávolba sem igen engedi ma
gához közeledni, mig a szántóvető emberek órákig szelik a baráz
dákat mellettük. Hát az úgynevezett pósta-galamb hogy repülne napi
járó földről vissza, ha azon ut melyen, s azon hely hová visszatérnie 
kell, nem volna emlékében megóva? e jelenségeket én ösztönnek ne
vezni nem tudom.

Első megjelenése földünkén a madaraknak, a földészek állítása 
szerint azon ős időkre esik, midőn földünket a kúszok számtalan phan
tasticus alakú sokasága népesítette, akkori lételüknek különben nagyon 
kévés s homályos maradványa maradt fenn, ellenkezőleg a más vízi s 
szárazi állatokkal, az ujabbkori emlőseket sem véve ki, melyeknek szám
talan maradványai találtatnak.
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Hogy lételüknek legelső, úgynevezett Silur képződés időszakától 
egészen a legújabb korszakig, ily kevés nyoma maradt fenn földün
kén, az nem annyira csekély számuknak tulajdonítható, mint azon 
oknak, mely szerint azon különböző behatásoktól, melyek maradványaik 
fenntartását eredményezték volna, magukat némileg megóvni tudták. 
— A habarczok, földünkén a szerves élet első képviselői, a héján- 
czok, halak s a kúszok nagy része is a tengerekben élvén, holtuk után 
hullájok annak iszapos és porondos medrébe, betemetődtek; a később 
élő emlősök, a földünkén végbement nagy vizáradatak alkalmával 
az ár elől barlangokba s más üregekbe menekültek, sok helyt nagy 
csoportokba, hol hasonlólag beiszapoltattak, s igy kemény állagú héj- 
jaik, csontvázaik s lenyomataik, földünk archívumába, a földtan nagy 
előnyére fentartattak ; a madarak ellenben úszó s repülő tehetségüknél 
fogva a földön véghez ment vizárak s más kitörési veszélyek elöl, 
fákra, hegyekre, sőt magára a hullámokra menekültek, mi okból hulláik 
a föld felszínén maradván, nyom nélkül megsemmisültek.

Lételök első jelei csak lábnyomokból állanak, ezen lábnyomok 
az Amerikaitegyesült államok Connecticut és Massachussets államaiban, 
húsz mértföld hosszú és 1—5 mértföld szélességben elterülő veres fö
vénykő képződésben találtatnak, mely képződés a hármas (Trias) kor
hoz tartozónak állittatik, azon okból, mivel benne oly kövületek találtat
nak, melyek a hármas soron feljül soha sem fordulnak elé; nevezett fö- 
vénykö rétegen, melynek felülete fekete csillámos s nagyon vékonyan 
rétegezett palából áll, számtalan madár lábnyom látható ; ezek he
lyenként oly számosok, mintha azon egy juhnyájat hajtottak volna ke
resztül, ezen helyeken a különböző madarak utjai keresztezték egy
mást, mivel tovább a nyomok megritkulnak, s az egyes lépések tisztán 
kivehetők. A britt múzeumban van egy 50 □  láb nagyságú kőtábla, 
melyen több mint hetven lábnyom, tizenegy különböző irányú sorban 
látható, ezen sorok egyike tizennégy lábnyomot (lépést) számlál. — 
Hitschok amerikai tanár több mint 2000 lábnyomot vizsgált meg, 
melyek közül busz különböző jellegű (character) nyomot különbözte
tett s határozott meg ;*) mások szerint a nyomokból meghatározott ne
mek száma harminczat is tészen, melyek a gázlók és kaparók fajához 
tartoznak.

A nyomok kisebb madaraktól is származtak, de vannak olyanok 
is, melyek óriási madarakra mutatnak; találtattak nyomok, melyeknek 
15—16 — mások, melyeknek 19—21 hüvelyket tett a hosszasága, ezen

*) Zimmermann, Erdball.
'  1 5 *
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legnagyobb lábnyomoknál a lábujjak egymástóli távolsága az ujjak vé
génél egylábat tészen, s minthogy mindenik ujj hat hüvelyk széles: té- 
szen ezen óriás szárnyasok lábának széliessége, az újak közti tért be 
leszámítva, elől 3 %, lábat.

Testük súlya is nagyon nehéz kellett hogy legyen, mivel a még 
tökéletlenül megszáradt pala réteg terhük alatt megrepedt, a hol pedig 
a talaj nyirkos agyag volt, az lábnyomaik mellett, mint az elefántnál, 
hat hüvelyk magasságra sajtolodott le. * )

Ujabbkori képződésekben találtattak egyes maradványok ra
gadozó s énekes madaraktól, úgy galamboktól, még pedig leggyakrab
ban szárnyvégek, a rajtok volt tollak lenyomataival, melyeknek arány- 
lagosan oly gyakori elöfordultát, a különben ritkán található madár
maradványok között, Buckland annak tulajdonítja, miszerint azon ma
darak, melyeknek nevezett testrészük fennmaradt, alkalmasint ragadozó 
állatok által szaggattattak szét, a melyek ezen szárny részt, mint ke
véssé husast s nagyon tollazottat, nem falták fel; mind ezek mellett 
még is csudálatos, miszerént még egy ősidőbeli madárnak sem maradt 
fenn beiszapolt csontváza, s a már említett nyomok s más maradványok 
nem úszólábu madaraktól származtak, bár az ősidőkben sok viz bo
rította földünket, s igy azon elemben, melyben táplálékukat keresni szok
ták, hiányt nem szenvedtek.

Eléadtuk röviden Erdélynek madarakbani gazdagságát s azon 
kedvező viszonyokat, melyek ezen gazdagságot részben okozzák ; meg
kísértettük a madaraknak alakzatát főbb , s kitűnőbb tulajdonságai
kat s tehetségeiket némileg vázolni, s kiegészitésképen irtunk keve
set ősidökbeli történelmükből is, ideje tehát hogy rá térjünk ezen czikk 
tulajdonképeni tárgyára, a madárvándorlás indokaira s módjára, mi 
egyike a legérdekesebb természeti tüneményeknek.

A milyen egyszerűnek s könnyen megmagyarázhatónak tetszik 
ezen tünemény — felületesen vizsgálva, ép oly nagyszerű s megmagya
rázhatatlan mind e mái napig a legtudósabb észlelő előtt is, s bár ál
talánosan azt hiszik, miszerint ezen állatosztály már tökéletesen is
merve és kiismerve van, még is életmódjukban, cselekményeikben s te
hetségeikben oly sajátságos s érdekes jelenségek fordulnak elő, melye
ket még eddig tökéletes okadatoltan megmagyarázni nem tudtak. Sok te
kintetben igaza volt Buffonnak midőn azt irta : miszerint egyetlen egy 
madár életmódjának s természetének kiismerésére egy emberi élet nem 
elégséges, de még egy elemnek az ismerése sem, mivel, a madár nem

*) Zimmermann Erdball.
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csak a földön, hanem nagy részben a légben s a vizen is tartózkodik, s 
igy cselekvényeire s életmódjára ezen elemek sajátságai is a legeldön- 
több befolyással kell hogy bírjanak.

Közönségesen azt tartják : miszerint öszszel a tápláló anyag hiánya 
s a bekövetkezendő hideg kergetik madarainkat melegebb tartomá
nyokba, mig tavasszal az ellenkező események újólag visszacsalják 
őket, mert hát bölcsen megírta valaki, miszerint:

Nyárban igen meleg van,
Télben igen hideg van,
Mindig esik az eső,
Soha sincsen jó idő.

A madarak pedig e tekintetben nagyon válogatósak szoktak lenni.
Minden esetre a fentebbi indokolásban igen sok igaz van ; a mada- 

rok nagyobb része az állatország azon osztályából táplálkozik, mely
nek tagjai a bekövetkező hideg évszak alatt csaknem hozzáférhetet
lenül elrejtőznek, mint a rovarok, legyek, hernyók stb.; ha tehát az ezen 
állatosztályból táplálkozó madarak, mint főképen a zenérek és sok 
más éneklő madár, táp hiányában nyomorultul elveszni nem akarnak; 
kénytelenek meleg tartományok felé vonulni; azonkívül a sokféle nö
vénymagvak s bogyók is elhullnak s a hó által beborittatnak, s igy azon 
madarak is, melyeknek a növényzet nyújt táplálékot, kénytelenittet- 
nek virányos tájakra vonulni; végül sok madár a nagy hideg vagy me
leg irányában nagy érzékenységgel bir, s igy kénytelenittetik azok be
hatása elől odább vonulni; ezen érzékenységet tapasztalhatjuk fecské
inknél, melyek tavaszai, ha hirtelen hideg következik be, elhullanak s 
megmerednek, de meleg szobába víve újból fölélednek; ezt bizo
nyítja azon tünemény is, miszerint északi tartománybeli madarat nyár
ban sohase találunk nálunk.

Ezek volnának azon úgynevezett szárazföldi okok, melyek a 
madarak vándorlását okozzák, bár nem mindig ütik meg a tökéletes 
alaposság mérlegét, a mennyiben vannak madarak melyek télen is fel
találhatják nálunk táplál ék jukat, a hideget is képesek kiállani s még 
is részben, vagy általánosan is idehagynak ; példa erre a hamvas és 
szántó örvöly (Falco cianeus és cinaraceus) melyeknek himjeit télen át 
is láthatjuk, mig a nőstények és fiókák kivándorolnak; a pergő réczék 
(anas querquedula), melyek télben idehagynak, noha vannak folyóvi
zeink, melyekben több más fajrokonaik példájára elég tápot találhatná
nak ; a közönséges jegér (Alcedo ispida), mely némely évben télen nyá
ron nálunk tartózkodik, mig más évben csak nyáron át láthatjuk.

Ha a fenn elősorolt okokat nem találjuk elégségeseknek a ma-
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darak vándorlásának indokolására, akkor természetesen más okok után 
is kell fürkésznünk, de ezen fürkészés alatt szükséges a madarak szer
vezetét s a különbözei elemeknek azokrai behatását, folytonosan szem 
előtt tartanunk. — Említettük volt fennebb a repülési képesség leírá
sánál, miszerint a madarak e tekintetbeni bámulatos tehetségüket nem
csak szárnyaiknak, hanem szervezetük azon sajátságának is köszön
hetik, miszerint testük minden része: izmaik, csontjaik s tolláiknak ve
lődén része is a légtől egészen át van hatva, megtöltve, felpuffasztva ; 
ha tehát egy szerves lény valamely elemtől annyira át van hatva, le
hetetlen hogy annak befolyásaitól tökéletesen mentesítve legyen, hogy 
természetére, cselekedeteire annak sajátsága befolyást ne gyakoroljon, 
és ez úgy is van. Sok példa van arra: miszerint a madarak a bekövet
kezendő időváltozást előre megérzik, s nyughatatlanságuk által arra az 
embert előre figyelmeztetik. Tudvalévő dolog: miszerint a tengeren, 
hol a lég a zivataros változásoknak leginkább ki van téve, a zivatar 
bekövetkezte előtt jóval sietnek a tengeri szárnyasok a part felé, a 
vihar elől menedéket keresve ottan, mig a sik tengeren az úgyneve
zett vészmadarak (Procellaria) a hajókat veszik körül, jóval a kitörendő 
zivatar előjeleinek láthatása előtt, hogy majd annak dühe ellen némi
leg védve legyenek; de nem kell e tekintetben ily messze mennünk : 
fecskéink is, nyughatatlan repülésükkel, midőn a léget mondhatni ha
sítják, előre figyelmeztetnek a közelgő zivatarra; mig nyári meleg na
pokon gyakran észlelhetjük azt is, miszerint erdeinkben a legnagyobb 
csend uralkodik, mintha minden zengő szárnyassától meg lenne fosztva; 
a kis dalosok igyekeznek magukat elrejteni, vagy félénken de zaj nél
kül röpkédnek ágról-ágra, mintha valami ellenség delejező közellétét 
éreznék, ezen csendnek s nyughatatlanságnak hamar észlelhetjük okát 
a tompán hallatszó dörgésben, mely a közelgő zivatart hozza maga után.

Az idő változásának a madarak által ily előre való megérzése 
nyomán már nem csak ésszel következtethetjük, hanem úgyszólván 
szemmel láthatjuk : miszerint azon elem, melyet mi légnek nevezünk, 
szervezetükre s cselekedeteikre valódi tényleges befolyást gyakorol, mi 
bebizonyulva állván, lássuk miszerint ezen befolyás mit eredményez
het szervezeteiket s cselekményeiket érdeklőleg?

Abból, hogy testük a légtől egészen át van hatva, az következik: 
miszerint minden mozdulatjuk s különösen repülésük a legkönnyebb, 
s mondhatni majd minden fáradság nélkülivé válik, mert csak tele 
kell szívni testüket léggel, s a földről felemelkedvén, szárnyaikat ki
terjeszteni, hogy mint egy léggolyó tova ússzanak a lég folyamárján, 
még pedig léggeli telyettségüknél fogva a nélkül, hogy tüdőjüket
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meg kellene erőltetni; már ha egy szerves lény teste ily könyü, s tag
jait eként majd minden fáradság nélkül használni képes: a természet 
rendéből kifolyólag használja is, annyival inkább, mivel a vér sebes és 
könnyű keringésénél fogva ezen használatra, illetőleg mozgásra, mi a 
madaraknál majdnem egy a repüléssel — folytonosan ingereltetik, s igy 
vándorlásaiknál ezen repülési inger is lehet gyakran indok, minek 
mindenesetre tavasszal és őszszel kell legnagyobb mértékben kifejlődve 
lennie, mivel azon madarak melyek kalitkába zárvák, s igy se eledelben 
sem melegben hiányt nem szenvednek, azon idő alatt, midőn a vándor
lási időszak bekövetkezik,nyughatatlanok szoktak lenni. Különben,hogy 
a lég melegsége vagy hidegsége s változatossága, valamint a földün
kön különböző időkben, különböző irányakban uralkodó szelek, meny
nyire hatnak be a szárnyasok vándorlási ingerére: a madarászok még 
tökéletesen meghatározni nem tudták, minek egyik oka abban is rejlik, 
mert a madarak vándorlásaik alatt több oly tájakra is vonulnak, külö
nösen Ázsiában és Afrikában, hol nem csak az őket tudományosan vizs
gáló egyéniségek hiányoznak, hanem még a különböző időszakokbeli 
hőmérséklet s szelek uralkodása se tudatik tökéletesen, mi a vándor
lási szabályok tudományosan megírásánál s okadatolhatásánál okve- 
tetlen szükségeltetik ; e tárgy tökéletes kiderítése tehát a tudósoknak 
még ezutáni feladatául marad fenn, mit ezennel reájok is hagyva, mel
lőzzük a vándorlási okok további magyarázatát s áttérünk annak mi 
módoni s mely időbeni kivitelére.

A vándorlás a madarak legtöbb fajánál éjjel történik, Perty több
ször észlelte távcsővel éjfélenként a holdvilágnál tova vonuló csapatai
kat; némely madarak rendkivül számos csapatban teszik meg vándor- 
útjaikat. Shaw látott gólya csapatokat melyeknek szélessége fél angol 
mértföldet foglalt el s melyeknek átvonulása több óráig tartott. Kapi
tány Flinders észlelt egy csapat vészmadarat, melynek számát ötven 
millióra becsülték, *) a legérdekesebb vándorlást az amerikai vándor
galambnál (Columba migratoria) észlelhetni. A hires amerikai madár
tanász (Ornitholog) Audubon, az Ohio tava mellett egy ily óriási ván
dorsereget észlelt; három napig húzódtak az egy tömeggé olvadt se
regek, szárnycsattogásaik által csaknem megsüketítvén a szemlélőt, 
mely mesés nagyságú sereg számát ezerszáz millióra becsülte; más 
madarak kisebb csapatokban utaznak, és némelyeknél megtörténik, mi
szerint a nőstények fiaikkal hamarább mennek el, s az erősebb himek 
csak később követik őket.

Vt) Die gesammten Naturwissenschaften. Dippel 8.
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Vonuláskor a föld felszínéről csak annyira emelkednek fel, a mily 
magasság szükséges hogy magokat az eshető lövésektől biztosítsák s 
alkalmas látkörük legyen a szükséges nyughelyek kiszemlélésére, ma
gas hegységeknél a földhez nagyon közel vonulnak el, s a csapokat 
mindig mellőzik, a szorosokat választván átmeneteli útid, ez által 
Dr. Masius Hermann szerint, az ősidőkben már kijelölvén azon utakat, 
melyeken át később a vándor népek fegyveres sokasága tört át egy 
országból a másikba.

Kifejlettebb repülő tehetséggel biró madarak szél ellenében is 
megkísérlik vándorlásukat s gyakran láthatni fecskéket, melyek a re
pülést a vándorlás megkezdése előtt, szél ellenében kezdik gyakorolni, 
de a kisebb szárnyú s következőleg a gyengébb repülő tehetségű szár
nyasok megszokták a kedvező szeleket várni, melyek utjokban segédül 
legyenek. Bufíbn szerint a fürjek mindig kedvező széllel teszik meg 
tengeri vándor utjokat, mivel ennek segedelme nélkül nem volnának 
képesek a terjedelmes viz feletti tért átrepülni.

Vándorláskor a csapatok sajátságos alakú formákban tűnnek fel ; 
gólyák, ruczák és vadludak ék alakban repülnek, libuezák és lilék 
egy menedékes vonalt képeznek, más madarak pedig rendetlen töme
gekben vonulnak odább.

A vándormadarak sajátságos hanggal birnak , mclylyel tár
saikat a vándorláskor összehívják s úgy látszik, hogy vándorlásuk al
kalmával vezetőkkel is birnak ; a fejér billegényeket érdeklőleg: Bech- 
stein érdekesen Írja le, miszerint holdvilágos csöndes éjszakán hallható 
a faluban egy egyes billegény hangja, mely minden háznál ismétlődik, 
rendre több hangok felelnek, mig végre az egész lármává válik, s 
reggel azt veszi észre a szemlélő, miszerint azon környékből minden 
billegény eltűnt.

Erdélyben Stetter ur szerint, költözéskor csak a ruczák s vizi ma
darak röpülnek a nagyobb folyamok mentiben, más madaraink a he
gyi patakok felé irányozzák utjokat, a hegyek vízválasztóin át hagy 
ván ide hazánkat.

A költözés ideje az ősz, főképen szeptember és október havak 
tavaszszal február vége, márczius és április eleje; vannak ugyan ma
darak, melyek más időben jönnek hozzánk, mint pl. a törpe sólyom 
(Falco aesalon), a selyemfark (Bombicilla garula) a közönséges és bú
bos buyár (Mergus Merganser et serrator) melyek inkább deczember 
és januárban láthatók, de minekutánna a szerkesztő gróf ezen év 
könyvben egy állat-naptárt közölt, szükségfelettinek tartom az egyes 
fajok megjelenésének idejét itt megemlíteni. Csató JállOS.
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AZ ERDŐ KÁRTÉKONY ROVARJAI.

Mindazon bajok közt, melyekkel a szabad természet erdeinket 
meg szokta látogatni, azok a legnagyobbak és legsúlyosabbak, me- 
l̂ ek az oly kicsiny és silány rovaroktól erednek. A rovarok több 
osztályában találni az erdő káros rovarok képviselőire, legtöbbjeit 
azonban a lepék (Lepidoptera) és bogarak (Coleoptera) osztályában, 
melyek majd kifejlett állapotban, majd mint alakok kártékonyok. A 
káros rovarok legtöbbjei táplálkozásukra nézve többnyire csak egyet
len egy fanemre vannak a természettől utalva, s csak igen kevesek le
lik élelmöket különbféle fanemeken. Faldoklásuk felette különböző s 
e szerint kártékonyságuk is sokféle. Ugyanis némelyek kiválólag a 
gyökerekben, mások a törzsben tesznek kárt; egy része a rügyeket) 
bimbókat, más része a gyümölcsöt dúlja, mig egy rész ismét a gesztek 
külréézein idomtalanságokat idéz elő (gubo, gubics sat.); legnagyobb 
azonban azon káros rovarok száma, melyek a gesztek levelein 
élődnek.

Az erdőben élő számtalan rovaroknak, mint tapasztalás bizonyít
ja, csak egy kis része lép fel valóban pusztitólag,  egy nagyobb 
része csak észrevehetőleg ártalmas, legnagyobb része pedig 
alig ártalmasságban mutatkozik; e szerint, tehát raegkülön- 
böztetendők.

1. A dúló rovarok.  Ezek időnként véghetetlen szaporaság- 
gal és seregesen tűnnek fel s a két legfinomabb tűlevelű t. i. a lucz és 
erdei fenyő erdőkre szorítkoznak; faldoklásuk, mely részint a tűket, ré
szint a háncsot, részint a fiatal csemetéket éri, egész erdő részek 
p u s z t u 1 á s á t vonja maga után. Ide tartoznak a fenyő pohók 
(Gastropacha pini), a fenyves gurdacs (Trachea, piniperda), a 
fenyő gyaponcz (Liparis monacha) a közönséges csere-  
b ü 1 y (Melontha vulgaris), abetüzö szú (Bostrichus typographus), 
és a fenyő Búr csa (Hylobius pini).
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2. Az ártalmas rovarok. Ezek ritkábban és nem oly nagy 
mennyiségben mutatkoznak, s ámbár faldoklásaik által a leveleken, 
rügyeken, gyökereken, a háncsban és fában az erdők rendes növését 
háborgatják, sőt egyes gesztek kivesztét is eszközük, de egész erdő 
részeket soha sem dúlnak fel. Ide tartoznak: a búcsú s pohók 
(Gastropacha processionea), a gyűrűs pohók (Gastropacha neus- 
tria), a fenyves fidócz (Fidonia piniaria), a zöld iloncza 
(Tortrix viridana), fenyő gajár (Lophyrus pini), aj egyes szúr- 
kocs (Pissodes notatus), a 6 fogú szú (Bostrichu chalcographus)> 
a fenyő Ronga (Hylurgus piniperda) és a közönséges áska 
(Gryllotalpa vulgaris).

3. A z alig ártalmas rovarok. Ezeknek ártalmassága alig 
észrevehető, minthogy egyrészt többnyire csak tömbgeszteken élnek, 
melyek a szenvedett kárt könnyebben helyrehozzák, s más részt fal- 
doklásuk is kevésbbé ártalmas, mivel az többnyire csak beteges, kor
hadt vagy már levágott fára szorítkozik.

Egyébiránt nem igen lehet az erdőkáros rovarok épen felszámlált 
három osztályai közt szoros határokat vonni, minthogy az erdő üzem 
változtával a káros rovarok is szerepet változtatnak. így azöldilon-  
cza és fenyő szúr kocs csak újabb időben léptek az á r t ó ro
varok sorába, holott az előbb ártó fenyő szén der (Sphynx 
pinastri) most már csak az alig ártó k közé soroztatik. Mentül sze
gényebb, satnyább, nyomorultabb állapotban van az erdő, annál gyak
rabban és veszélyesebben van az az erdőkáros rovarok faldoklásai- 
nak kitéve.

Az erdő káros rovarok feltűnő és rendkívüli szaporodása félre- 
ösmerhetlen összeköttetésben áll az égalj, időjárás, az erdők állapotával 
s különféle más körülményekkel; az e tekintben tett tapasztalatok rö
viden összefoglalva a következők :

Ahernyó szaporodás többnyire csak a szárazabb és ke
vésbbé változékony égaljal biró rónaságok és előhegyeken szokott ve
szélyesen elharapodzni, a hegységi és tengerparti égalj alatt az na
gyon ritkán, s akkor is is csak több egymásra következő, a rovarok 
szaporodására kedvező év befolyása alatt történik. A bogarak sza
porodását is úgy látszik a meleg és száraz égalj jobban előmoz
dítja, ámbár a bogarak az élelmükre szolgáló gesztekkel a magasabb 
hegységbe, s a távolabb éjszaki vidékre is felmennek. Az erdőkáros 
rovarok egyébiránt leginkább szeretik a napos, száraz és keleti sze
leknek nyitott helyeket, csak bőséges eleség kecsegtetheti más he
lyekre.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



235

Az erdőkre nézve ártalmas, de a rovarok szaporodására előnyös 
időjárási állapotok, úgymint: száraz, forró nyarak, tartós keleti szelek 
ragya eső kíséretében, különösen pedig a levelekre nézve annnyira 
káros késői fagyok, az erdőkáros rovarok rendkívüli seregét többnyire 
külomböző vidékeken közel rokon fajokban, ugyanazon időben egé
szen váratlanul élesztik fel. Nagyon valószínű e szerint, hogy a rova
rok szaporodása mindaddig szünetel, mig az erre nézve előnyös időjá
rás be nem áll. így látjuk, hogy keleti szél kíséretében egy késői fagy 
a fenyő gyaponcz tetemes szaporodását, a zöld ilonczának pedig töké
letes kivesztét idézi elő, holott a fenyőpohókra nézve az semminémü 
hatással nem bir. Innen magyarázható azon időszakonkénti fajváltozás, 
melyet a rovar pusztítások története felmutat.

A fenyegetőleg fellépő rovar szaporodás, többnyire oly rögtön 
és általánoson szokott ismét megszűnni a mint keletkezett; ezen rögtöni 
eltűnés gyakrara hideg, nedves, egészségtelen vedlési időszakokkal, 
néha a legtermékenyebb tavaszi időjárással vagy rögtöni időváltozás
sal szokott összeesni. A természet, szélsőségeket érintő időjárási folya
mok által, itt egy uj rovar nemzedéket hoz életre, mig máshol pusztitólag 
elterjedt nemzedéket irt ki, a mint ezt az időjárás és rovarélet sokoldalú 
tényezői magukkal hozzák, ezáltal minden túlságos szaporodást ismét a 
természetes viszonyokra vezet vissza.

A rovar pusztítások főhelyei, az úgynevezett faldoklási helyek, 
mindég gyengült, beteges, csenevész gesztek és állabokban voltak. A 
faldoklás ezekből sürgős tápszer hiánya nélkül soha sem terjedt búján 
növő, látszólag nedvdus egészséges állabokra, s nagyon valószínű, 
hogy az erdei rovarok előbb utóbb vésztőkét érik, ha az éhségtől kény
szerítve más mint száratag, beteges, kiveszendő növényzéseket falnak. 
A kifejlődött rovar száraz időjárás és alkalmas szelek által segítve 
gyakran igen távol vidékekre rajzik, hogy oly helyen szaporodhassék, 
hol utódjai elégséges tápszert lelhetnek.

Egy rovar pusztítás sem tartott valóban feltűnő mértékben ne
hány évnél tovább, a mint t. i. az időjárás az erdőre nézve a rovarok 
ellen legelőnyösebb volt, s a mennyire a tápanyag elegendő volt. Az 
ivadék évről évre apadt és gyengült, mig az egész sereg majd ugyan 
azon időben többnyire rovardög következtében és számtalan élődi kis 
rovarfajok közreműködése által kiveszett. Ezen kis élődiek petéiket 
a túlságos szaporodás, ártalmas táplálék és mostoha időjárás által gyen
gített beteg hernyók testébe rakják és ezen halálthozó szaporodásuk 
által az erdőt azon bajtól végképen megszabadítják. A természet tehát 
ez irányban is elhárítja a saját rendét zavaró aránytalanságot. Az
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crdősz pedig a természet ilyen segítségére minden hernyó pusztításnál 
biztosan számolhat. Csak a rovarok ellen nem nyújt a természet sem
mi segítséget.

A seregesen fellépő erdökáros rovar kíséretében azonban több
nyire más, habár alárendelt, de ugyanazon körülmények következté
ben létre jött rovar fajok is mutatkoznak, melyek élelmüket a fősereg 
által már megrágott fanövényzeten lelik, mint például a szú a hernyó 
faldoklás után. Egyik faj a másik számára dolgozik elő, s a rovar fal- 
doklás gyakran csak ezáltal lesz valóban pusztítóvá.

Azon tapasztalati tényből, hogy a káros erdei rovarok először a 
gyengült beteges geszteken jönnek elő, és innen terjednek tovább, s 
hogy egészséges geszteket csak szükség esetén, s többnyire önvesz
tükre szállnak meg, nem nehéz azon következtetést huzni, hogy a ro
varok általi minden erdőpusztitás és rongálásnak, az erdők természet
szerű gondos ápolása által lehet legsikeresebben elejét venni. E czél 
ból tehát a talajt minden aszattól menten, a megfelelő fanemmel beár
nyékolva kell tartani s a tűlevelű állabokat alkalmas lombgesztekkel 
elegyíteni; a serdények és állabok minden elnyomás, fagy, zuzmóra, 
jég és széltörés ellen védve nevelendők. A gyönge, száratag, kidőlt és 
vén fákat szorgosan el kell távolitani, s a vágásokból idejekorán nem 
csak a feldolgozott fát, hanem az ágakat, törzset, forgácsot s egyálta
lában mindent ki kell takarítani, a mi a rovaroknak tápszerül és tar
tózkodási helyül szolgálhatna. Ezeket követve biztosak lehetünk hogy 
minden rovarpusztitási veszély nagyobbrészt már eleve el lesz tá
vol itva.

Ezeken kívül védeni kell mindazon állatokat, melyek majd a ki
fejlett rovarok, majd ezek hernyói, alakjai, bábjai vagy petéi után, ré
szint táplálkozásuk, részint szaporodásuk végett ólálkodnak. Ámbár 
ezeknek legtöbbjei a nagyszerű rovar pusztításokat észrevehetöleg 
nem gátolhatják, mindazonáltal bizonyos, hogy azon időközökben, mi
dőn a rovar faldoklás szünetel, a rovar ivadékot felkeresik, megsemmi
sítik s igy a bajt részben korlátozzák, sőt annak elejét veszik.

A négylábú állatok közül ide tartoznak: a görény, a közönsé
ges sün, az evet, a cziczkány, vakond stb. A madarak közül megem- 
litendők : a baglyok, a harkályok, a kakuk, a bábaszarka, a nyakte
kercs, a rigók, a seregély, a varjak és csókák , a szajkók, a fakúsz, a 
czinkék, a lappantyú s még számos ártatlan zenér, melyek untalan a 
rovarok fogyasztásán működnek ; a miért is ezen oly hasznos és ked
ves dalaikkal bennünket gyönyörködtető erdei lakosokat nagyon szor
gosan kell védenünk.
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8 7 9

1 haj ladt eltér ; 2—:> fejlődésének II. és III. fokán ; 4 — 5 fejlődési fokon; 
6—7 fokon ; 8 Mikrogaster bábján levő e l t é r  álczák ; 9 sima csém.

Ez utóbbiak ismertetését azonban térhiány miatt évkönyvünk 
első kötetében nem adhatván, csak is a kártékony erdei rovarok leírá
sára szorítkozunk egyelőre, melyek közül különösen a következő fa
jok ismerete elkerülhetlenül szükséges erdőgazdáink számára; ezek:

A természet továbbá a rovarok egész választott seregét hasz
nálja a káros rovarok fogyasztására. Ezen hasznos rovarok részint 
rablók, részint élődiek. A számos élödiek közül, a fenyő pohóknak 
(Gastropacha pini) kiváló ellenségei a következők: a) Anomalon cir
cumflexum (hajladt eltér), b) microgaster nemorum (berki raotosz), és 
c) teleas laeviusculus (sima csém). Az első s második faj kukacza a 
hernyókban, a harmadik pedig a petékben élőskodik.
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1. Gastropacha Pini L. (fenyő pohók). Szárnyterje 3". 
Feje kicsiny, barna: a hitn csápjai kettősen fésűsek, a nőstényé véko
nyak s rövidek. Teste és szárnyai barnák, vagy sárgásbarnák; az elő- 
szárnyak szürke vegyitékkel s három setét vonalas-szalaggal , melyek 
többé-kevésbbé szigszegesek ; az első vonalnál egy háromszögű vagy 
holdacs idomú foltocska van; a két szélső, egymáshoz közel álló

i

4 5
1—2 f e n y ő  p o h ó k ;  him és nőstény. 3—4 g u b ó j a ; 5 h e r n y ó j a.

vonal közti terű a himnél többnyire szürke, a nősténynél pedig rőt
barna ; a hátsó szárnyak egyenszinüek. Színe annyira változékony, 
hogy egymáshoz tökéletesen hasonló példány alig lelhető.

Hernyója 3" hosszú, hamvasszürke vagy barna, ritkábban bar- 
navöröses, vagy vörös, vagy pedig feketés; háta a negyedik gyürüny- 
től kezdve (barna, fekete vagy vöröses) szivded vagy dülényded föl-
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tokkal díszített, s minden második pár folt között egy világosabb 
szinü folt látható; oldalai szintén hasonló szinti foltokkal s pettyekkel 
ellátvák ; léglikai szenyesfehérek s előttük egy rézsútos barna vonalka 
létezik többnyire. Szőrössége hosszú, hosszabb pamacsai fehéres-szür
kék, a rövidebbek pedig többnyire sotétebb szintiek ; a második s har
madik gyürüny haránt bemetszése aczélkékszinü, szőrösséggel; ugyan 
ily szinü pamacsok a szivdedes foltok mellett is láthatók. Alsó része 
világosabb szinü s ennek hossz vonala rőtszinü.

Majdnem egész Európában jön elő s a fenyvesekre nézve igen 
káros. A hernyó augusztus hónaptól kezdve a fagy beálltáig s ta
vasztól júniusig mindig eszik , aztán egy a fák gallyai közé erősített 
gubóban bábbá alakul át. A kifejlődött állat júliusban lelhető.

2. Liparis monacha L. (fenyő gyaponcz). Szárnyterje 
21/V/. Feje fehér, a fejtetőn egy fekete pettyel; a him csápjai kettősen 
fésűsek. Torja fehér, feketével tarkázott. Előszárnyai fehérek, több 
szigszeges, barnásfekete, haránt vonalokkal, s tövük és rojtozatuk mel
lett ugyanoly szinü pettyekkel; a hátsó és hullámos vonalak közti terű 
sűrűbb vonalokkal, melyek gyakran összefolynak s barnásfekete sza
lagot képeznek; a him hátsó szárnyai barnás-szürkék s rojtozatuk fe 
béren tarkázott; a nőstényé sötétebbek. A pontok fekete s rózsaszínű 
gyürüzettel, háta pedig egy széles szürke vonallal ellátott, mely utóbbi 
a második gyürünyön fekvő bársonyfekete foltnál kezdődik, s a nyol- 
czadik, nagyrészben a 7 ik s 9-ik gyürünyön is, egy világosszinü folt 
által félbeszakított; a szömölcsök fekete s fehérszőrü pamacscsal el
látvák.

A fenyves és lombos erdőket pusztítja s gyakran a gyümölcsfá
kat is megtámadja.

3. Trachea piniperda Esp. (Fenyves Grurdacs). Szárny- 
cerje 14'". Előteste s előszárnyai többnyire barnavörösek, sötétebb 
vagy világosabb, vagy pedig kékessárga vegyitékkel; a hullámos s 
hátsó vonal közti terű, s a nyilalaku foltocskák sötétebb színűek, a 
gyűrűs s vesésded foltok, úgy szintén az alattok húzódó ér fehérek, a 
rojtozat pedig setétbarna s fehéren tarkázott. Hátsó szárnyai s po- 
troha setétbarnák.

Hernyója 16"' hosszú. Feje nagy s nagyon domborodott, s úgy 
mint a mell lábai rőtbarna. Főszine világos sárgás-zöld, oldalvást a lég- 
likak alatt narancssárga hosszvonallal. Szőrössége rövid s vigály.

Európa legéjszakibb részét kivéve, a fenyvesekben mindenütt te
nyészik s nagyon kártékony; hernyója tavasztól kezdve júliusig él; 
a pille korán tavaszkor fejlődik ki.
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4. M e 1 o 1 o n t h a vulgaris L. (közönséges cserebüly). Hosz- 
sza 10 —13'". Teste íekete, sisakcsája, röptyüi s lábai barnasárgák, 
vagy rötbarnák. Feje durván pontozott s bolyhos , sárgásszürke sző
rökkel födött; a Ilim csápjai 7, a nőstényé 6 lemezű bunkóval. Torja 
harántat) domborodott, meglehetős durván és sűrűn pontozott s rövid

'  1 2

1 k ö z ö n s é g e s  c s e r e b ü l y ;  2 ennek p a j o r j a.

szőrcsékkel borított. Röptyűi a torjnál még kétszer hosszabbak, köze
pük felé kissé szélesbedőlF, mindegyike 4 simás bordával, melyek 
közötti tércsék redőcskésen pontozottak s finom, rövid szőrcsékkel leple
zettek. A him álfödője szélesded nyujtványkával ellátott.

Mind bogár, mind pedig pondró állapotában kártékony.
o. H y 1 o b i u s P i n i L. (fenyő burcsa). Hossza 4—6 vonal. Szu

rokfekete, fénynélküli, sárgásszürke, hosszúkás pikkelyek
kel leplezett. Ormánya majdnem oly hosszú mint a törj, s 
kissé görbült. Torja sűrűn" és mélyen pontozott s előre 
keskenyedett. Röptyüi lánczidomu pontsorokkal, és vigá- 
lyan pikkelyezett s redős köztércsékkel ellátvák, azonkí
vül mindegyike két sárgapikkelyüjszalaggal díszített.

A fenyves erdőkben nagyon kártékonyán lép fel, de a lombos 
fákat sem kíméli meg, különben petéit leginkább csak a fenyőkre he
lyezi.

6. Bostrychus typographusL.  (betüző-szú.) Hossza 
2—21/# vonal. Fekete, röptyüi s lábai barnák vagy sárgabarnák. Tor
jának előfele sűrűn szemerkélt, hátsó fele pedig finomul szétszórtan 
pontozott. Röptyüi finom pontozott rovátkákkal ellatvak, s hatul be- 
nyomottak, a benyomás szélei négy-négy fogacskaval.

A fenyőfákban él s nagyon kártékony, mivel a fa héjjá alatt me
neteket rágva, a fa kihalását idézi elő. Képünk egy a betüző-szú által 
összerágott kéregdarabot is tüntet fel.
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8

7
1 — la a rovar nagyítva ; 2 lába ; 3a ko c s a (Tarsus) felülről. 4 c s á p  (an

tenna) 5 á l c z á j a ;  6 b á b j a ;  7 az álczák rágási menetei [végükön ivadék tele
pekkel ; 8 a h a t f o g u szú  ivadék telepei.

7. Gastropacha processionea L. (búcsus pohók)# 
Szárny térje 1 V2 hüvelyk. A nőstény szárnyai se- 
tétszürkék, vagy barnásszürkék ; az előszárnyak 
töve s a hátsó szárnyak kissé világosabb színűek; 
a törj, a potrok pamacsa, egy haránt szalagosa az 

előszárnyak tövénél, s egy keskenyebb azok közepén túl, s néha a két 
szalag közti világosabb terűnek közepén egy petty sötétebb színűek ; 
feje kicsiny, tarja nagyon szőrös, potroha hengereled s végén vastag 
pamacscsal ellátott. A him kisebb a nősténynél, csápjai rőtsárgák s 
kettősen fésűsek, potroha vékonyabb. A rojtozat mind a két ivarnál 
tarkázott.

Hernyója setétkékes-szürke, középvonalán majdnem feketés. 
Feje barnás-fekete, mell lábai világosbarnák. Az első három test-gyü- 
rüny nyolez harántfekvő, rőtbarna szömölcscsel, a következők pedig 
csak négygyei ellátvák, ezek közepén azonban egy rőtbarna haránt, 
folt létezik, melyet finom, horgas szőrcsék képeznek. Ezen szömol-

VA D ÁSZOK  É V K Ö N Y V E .  i r
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csökön kívül minden mell-láb fölött egy, s minden has légiik alatt két 
világosabb szinü szömölcs látható; a léglikak feketék. Az egész test 
finom szőrösekkel födött, s minden szömölcs hosszú, horgasszörü pa
macscsal ellátott.

Nyári hónapokban a tölgyfákat pusztítja.
8. Gastropacha neustria L. (gyűrűs pohók.) Szárny- 

terje 14—18 vonal. Színe nagyon változékony, világossárgától-rőtbar- 
náig. Előszárnyainak közepe két, majdnem párhuzamos, a világos- 
szinü példányoknál barna, a sötétebbeknél pedig világos vonallal, mely- 
lyek közti terű többnyire sötétebbszinü s mintegy széles haránt szala 
got képez; a rojtozat tarkázott. A hímek kisebbek, potrohúk pama- 
csos és csápjaik kettősen fésűsek.

Hernyója majdnem 2" hosszú. Főszine szürkéskék, fekete por- 
csákkal, hátán a második gyürünytöl kezdve egy fehér vonal húzódik, 
oldalai pedig fekete s barna váltakozó vonalakkal diszitvék; léglikai 
feketék, világosabb szinü szegélylyel; ezek helyén a második s har
madik gyürünyön egy nagy fekete folt helyezett. Minden gyürünyön 
a fehér vonal melletti barna vonalban két fekete szömölcs létezik, 
azonkívül még az oldalokon is kisebb szömölcsök mutatkoznak. Sző
rössége hosszú, vigály, itt-ott pamacsosan összeálló, a szemölcsökön sö. 
tétszinü, az oldalakon pedig szürkésbarna.

Hernyói a harmadik vedlésig társaságban élnek; kiváló elede
lük : gyümölcsfák, gyertyán- s nyárfa, de a többi lombos fát sem ve
tik meg. A kifejlődött nőstény petéit julius hónapban a fiatal ágacskák 
körül gyürü-alakban rakja.

9. F i d o n i a p i n i a r i a L. (fenyves fidócz). Szárnyterje: 15 
vonal. A him csápjai kettősen fésűsek ; szárnyai sárgák, vagy világos
barnasárgák ; az előszárnyak szélei, egy nagy folt az előszögletekben s 
egy széles vonal tövüknél barnafeketék; hátsó szárnyai szintén barnás
feketével szegélyeitek s közepük két párhuzamos barnafeketés vonal
lal ellátott, belszélük pedig ugyanoly szinü pettyekkel hintett; a nős 
tény csápjai vékonyak s kissé pilláltak ; a szárnyak vagy rőtsárgák 
vagy rőtbarnák s körülbelül oly rajzolattal, mint a hímé. Teste barnás
szürke, s fehér pettyekkel tarkázott.

Hernyója a fenyvesekben él s igen káros.
10. Tortrix viridana L. (zöld iloncza). Szárnyterje 9 vo

nal. Csápjai s falámai sárgaszürkék; feje, torja s előszárnyai világos 
zöldek, az utóbbiak előszélé sárgásán szegélyeit, rojtozatuk sárgásfe
hér ; a hátsó szárnyak és a potroh világos vagy sötétebb szürkék, szür
kefehéres rojtozattal.
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Tölgyfa erdőkben néha károsan lép fel.
11. Lophyrus Pini L. (fenyő gajár). Hossza 3—41/, vonal. 

Szárnyterje 7—-9 vonal. Teste zömök, fekete, a hímé durvábban , a 
nőstényé gyöngébben és szétszórtan pontozott. A him csápjai 20—25 
izüléküek, kettős, tollidomu nyújt vány okkal; fölajka, rágonyai, kocsái 
s néha lábszárai s czombjainak hegyei is szenyessárgák ; a szárnyak je
gye barnásszürke. A nőstény torja szenyessárgával tarkázott; paizs- 
kája, két első s két utolsó potroh-szelvénye szintén szenyessárgák; 
szárnyjegye pedig és szegélyere barnasárgák.

Minden fenyvesekben tenyészik s gyakran nagyon kártékony.
12. Pissodes notatus F. (jegyes szurkocs). Hossza 3—4 

vonal. Szurokbarna, sárgás pikkelyekkel ritkásan, itt-ott fol-
W  tosan ellátott• ormánya rötbarna, sűrűn pontozott; torjának 
J#®» alapja meglehetősen kiszéleit, s hátsó szögletei hegyesen áll

nak ki; a röptyük rovátkái pontozottak, s a pontok körülbe
lül egyenlő nagyságúak.

Az erdei fenyőt pusztítja.
13. B o s t r i c h u s c h a 1 c o g r a p h u s L. (hatfogu szú). Hosz- 

sza 3/4—Vs vonal. Az egész állatka fényes, s vagy egészen rötsárga- 
barna; vagy pedig torja s röptyüinek töve sötétbarnák. Torja elül sű
rűn szemerkélt, s hátul finomul szétszórtan pontozott; közepe hossz
sima vonallal. A röptyük rovátkái nagyon finomul pontozottak, s köz- 
tércséik simák; hátul a varrany mellett széles, mély benyomással el
látottak, melynek széle három-három erős, a varranynyal párhuzamo
san helyezett, dudorkával fölszerelt.

Szintén a fenyvesekben kártékony.
14. HylurguspiniperdaL.  (fenyő ronga). Hossza 1 % —-2

4
1 f e n y ő  r o n g a  hatszor nagyítva; 2 bábja (Puppe) nagyítva; 3 álczája 

(Larve) nagyítva ; 4 ugyan az természeti nagyságban 5 általuk elrágott hajtás.
16*
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vonal. Teste közönségesen fekete, röptyüi barnák, csápjai s lábai rőt- 
barnák; gyakran az egész állatka barna vagy sárgabarna. Feje szét
szórtan pontozott, s homloka egy emelkedett vonalkával jelölt. Torja 
szélességénél valamivel rövidebb, kissé előre keskenyedett, szétszór
tan pontozott s közép hosszvonalán sima. Röptyüi a torjnál kissé szé
lesebbek s közös szélességüknél kétszer hosszabbak, rovátkáik fino
mul pontozottak, a köztércsék kissé redőcskések s mindegyike egy 
sor apró szemercsékkel jelölt; a második köztércse a lejtős he
lyen sima.

A fenyves erdőkben nagyon kártékony.
15. Gryl lotalpa vulgaris (közönséges áska). Hossza 11/ 2 

hüvelyk. Felül setétbarna, alul rőtsárgás, s mindenütt sürü, rövid sző
rösséggel boritott. Feje tojásdad idomú, szemei kiállók s ezek közt két 
szemecs látható. Torja szélességénél hosszabb, előszélé kiszéleit, alapja 
pedig elkerekitett, felülete dombordad, setétbarna, oldalai pedig sár
gák. Elöszárnyai rövidek, setétszürkék; alsó szárnyai nagyobbak, át
tetszők, elül két setét vonallal. A mell lábak csípői három karély- 
csások, a tomporok összenyomott foggal végződök, a czombok széle
sek, összenyomottak, a lábszárak tenyeresek, négy karidomu foggal, a 
kocsák (tarsi) három izüléküek s a lábszár küllapján helyezettek, első 
két izük széles fogidomu, a harmadik pedig két karmacscsal végződik. 
A közép lábak egyszerűek, a hátsóknál rövidebbek s egymáshoz kö
zel állnak ; a hátsó lábak egymástól nagyon elállnak, czombjaik össze
nyomottak s görbültek, lábszáraik pedig végükön tüskések. A potroh 
nagy, s rajta a toldacsok hosszuk, Ízület nélküliek.

Mezőkön, szántóföldeken, kertekben s erdőkben kártékony, hol 
a növények gyökereit pusztítja.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Ga
ze

lla
 v

ad
ás

za
t

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



EGY GAZELLA VADÁSZAT PERZSIÁBAN.

1863. év telén gróf Rocheschoirt franczia követségi chargé d’af- 
faire társaságában utaztam Teheránba, bevégezvén déli Perzsiában 
tett kirándulásomat, messze mögöttem hagyva P e r s e p o l i s t ,  
Naltschi Ru stemet és sok más óriási emlékeit a régi perzsa 
művelődésnek, melyeket bámulni hetekig volt alkalmam. Kiránduláso
mat egy kis számáron lovagolva tettem meg, perzsa öltözetben, s alá
vetve magamat az ottani életmód- és szokásoknak.

Visszatérő utam ennek ellentétét képezte. Nagy kényelemmel, 
pompától körülvéve vonultunk tova. Ezt utitársam szivességének kö
szönhettem ; ő rendelkezett a franczia követség pénztára felett és mint 
franczia gentilhomme nemcsak arról gondoskodott, hogy állásához méltó 
fényt fejtsen ki, hanem igen természetesen számomra is, mint meg
hívott utitársa számára, délczeg paripát rendelt és jó fegyverekkel ellá
tott, a mi igen kellemes volt reám nézve. Nagyon érdekes valaminek 
fény és árny oldalát egyaránt ismerni. Csak az, a ki mint kolduló der
vis kóborolt nélkülözve, nyomor között, az 1< épes igazán méltányolni 
azon élvezetet mit a kényelmes utazás nyújt; gyors paripán, gazdag 
konyha kíséretében, a megelégedés érzetével száll meg ilyenkor.

Kis karavánunk azon szirt-szoroson haladott át, melyről azt 
mondja a rege, hogy egekor nem létezett, hanem a szirtfalat Hormust 
áttörette, hogy Pasargade lapályára érjen.

A pazargadei lapály ! Ki ne hallott volna e térség régi emlékeiről ? 
Ki ne ismerné hiréből Cyrus oszlopait, meg Darius sírboltját, mely a 
térség közepén oly óriás kövekből emeltetett, minőknél nagyobbakat 
soha nem láttam. Hogy hiúságomnak eleget tegyek, kirándulásom 
alkalmakor két éjjet töltöttem el merész boltozata alatt, hideg már
ványlapon. Ugyan ezt tévé Rich Kerporter és több más angol utazó. 
No de ez kevéssé fogja érdekelni olvasóinkat, a mi pedig a régi kor 
emlékeit illeti: azok megrongálva, végpusztuláshoz közeledve hever
nek szanaszét.
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A kíséretünkben levő perzsák, kik minden köröl tudnak egy 
mondát, elfeledék történeti regéiket a helyről nekünk elmesélni, mivel 
Passargade tere híres gazellákbani gazdagságáról, s mi a szép álla
tok vadászatára készülve, nem csoda hogy archeológiái elmélkedéseink 
háttérbe szorultak, S — gróf fegyvereit hozta rendbe, a perzsa szolgák 
az agarakat gyűjtötték magok körül, a solymár éles szemű madarát 
czirógatta, szóval az egész társaságot megkapta a hevély s izgalomba 
hozta. Nem lett volna-e furcsa ha én hideg szemlélő tudtam volna ma
radni ?

Reggeli tiz óra lehetett, midőn elhagyva a romokat, messze elte
rülő térségre értünk, mely kiaszott, sárga füvei volt benőve. Minél 
tovább hatoltunk előre, perzsáink annál éberebb figyelemmel tekin
tettek körül. A fiatalabbak lovassági ügyességüket mutatták be, s való
ban bámulatos, hogy kurta kengyelszáruk daczára mennyi kecsesei 
ülnek lovukon eme magas termetű férfiak, s minő pontossággal lőnek 
czélt villámgyorsan tova száguldó lovukon hátra fordulva. Az idősbek 
harczi és vadászkalandok elbeszélésével mulattattak, s egyikük épen 
dúsan sujtásozott történetet adott elő , midőn előre száguldó lovasaink 
kurjantása fölvillanyozta az egész társaságot. Gyorsan száguldottunk 
elölovasunk után, s ló, ember, kutya a vadászhevélytől megkapatott, 
még úti podgyásszal megrakott szamaraink is hangos „ia“-val adták 
jelét érdekeltségüknek. Persze tüzes lovam engemet is tova ragadt, de 
őszintén be kell vallanom, nem tudtam sem azt, hogy hova, sem azt? 
hogy miért rohanunk amúgy nyakaszakadtában, csak hosszabb ideig 
tartó szemlélés után vevék észre számos fehér pontot gyorsan mozogni; 
megfeszítve láttehetségemet, végre kivehettem, hogy ama fehér foltok 
a gazellák hátfelén vannak, s magukat az állatokat azért nem látha
tom tisztán, mivel fakó színezetük összefoly a talaj sárga színével.

Pillanat alatt tájékoztam magamat, s habár nehezen bírtam ma
gamat arra határozni, hogy a vadászok közé vegyüljek, csak egyszerre 
ott termettem soraik között, tüzes paripám által akarva, nem akarva, 
oda ragadtatván.

E közben a gazellák két csapatra váltak szét. Mi a kisebb falkát 
vettük űzőbe, mivel a perzsák állítása szerint azok a fiatalabbak, ke
vésbé gyorsak és igy könnyebben beérhetők. Ámde ezek is oly villám 
sebességgel rohantak tova, hogy vad iramunk daczára sem bírtunk 
hozzájuk puskalövésnyire közeledni. Vadászaink közül az első sorban 
levők néhányszor közibük tüzeltek ugyan, de hasztalan; a nap dicső
sége agarainknak volt fentartva ; ezek a rémülten menekülő állatok 
felé két oldalról közeledtek. Egy fiatal, fekete szuka agár érte be elő-
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szőr a puszta gyorslábú lakóit; közeledtekor a gazellák sajátságos 
szavakban nehezen visszaadható halk mekegést hallattak.

Csaknem hihetetlen, hogy a falka között, a meglepetés első per- 
czében ama gyönge agár minő pusztítást vitt véghez, mi abból kima
gyarázható, hogy az agárnál még egyszer akkora gazella oly finom 
alkotásu, miszerint könnyed harapás után is azonnal földre terül, és ha 
igy hanyatt feküve látjuk, a mint szép szemeinek végtelen szelíd te
kintetét reánk függesztve várja a halált, lehetetlen, hogy a szánalom 
érzete ne vegyen erőt szivünkön. Az előretörő fekete agár müvét 
többi társai végezték be, az általa földre terített gazellákat azok ölvén 
meg.*) Vérszomjuk csak akkor szűnt meg, mikor már teljesen kifárad
tak. E közben az első lovasok is oda értek, s nemsokára az egész tár
saság, mely bámulva látta, hogy a nyert zsákmány egy negyedével is 
bőven beérhettük volna A fiatal példányokat megsüttettük, a többi ott 
maradt a falánk orvmadarak prédájául, mi pedig derült kedélylyel 
folytattuk tovább utunkat.

Yámbéry Ármin.

*) Ha az agarak nem bírják hamar beérni a gazellákat, ekkor sólymot eresz
tenek reájuk a perzsák. A szabadon bocsátott s ó l y o m  fölemelkedve a magasba 
követi a falkát s villám gyorsan csap le egyre közüllök ; erős karmaival nyakszirtóbe 
kapaszkodik s szemeit vágja ki. Az eként megvakitott állatot aztán az oda érkező aga
rak fogják le.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



N A D Á L Y - T E N Y É S Z  T É S.

A ki nadályokat akar tenyészteni, annak okvetlenül zsomblápra 
van szüksége, csak ily földön lehet azt megkezdeni, a hol, ha egyszer 
centimeter mélyre ástunk a zsombékban, már is feltalálhatjuk a na- 
dályok élete fentartására szükséges vizet. Ezen víznek azonban nem 
szabad sem savas, sem pedig ásványvíznek lenni. Leginkább a vaséleg 
és más fémeket tartalmazó vizektől kell nagyon óvakodni, ha csak 
kis sikert is akar elérni a vállalkozó. A területet fel kell osztani 60 
cent. mély, 38 meter hosszú s 3 meter széles párhuzamos árkokra, úgy 
hogy az árkok derekszögletüek legyenek. Minden árkot a másiktól 
1.33 meter széles gáttal kell elválasztani, mely gátnak a vízből kiálló 
fala hajlott legyen, s pedig a viz alatti résszel mintegy 135 fokú szö
göt képezzen. A viz a fenéken 0.15—0.20 meter mély legyen. A gát
fal vizalatti része oly szöget képez a fenékkel, mely csak kevéssel na
gyobb a derékszegnél, s azért a falakat csaknem függélyeseknek lehet 
mondanunk. Az árkokat ily módon építve csak Borne ur intézetében 
találtam Claire Fontaine-ben Rambouillet mellett, és sehol sem másutt, 
magában Bordelaisben, a hol a világon a legnagyobb mértékben űzik 
a nadálytenyésztést, az árkok óriás nagy kiterjedésű tavak. Azonban 
én sokkal czélszertibbnek tartom Borne ur módját, az árkok ily szer
kezete mellett könnyen lehet rájuk felügyelni, pedig azt tenni kell 
folytonosan. Kényelmesebben bevezethetők az árkokba a lovak a na- 
dályok táplálására, s könnyűvé teszi a peteburkok (cocons) gyűjtését, 
a nadályok kihalászatát s az árkok tisztítását. Hogy még könnyebbé 
váljék a felügyelek minden hosszabb gát közepéről egy 1.10 meter 
hosszú s 1 meter széles gátot kell behúzni az árokba. Ezáltal minden 
árok két egyenlő részre osztatik, melyek egymással 80 centimeter szé
lességű csatorna által közlekednek. Az árkokat, melyek egy hec- 
tarnyi téren feküsznek, egy csapoló árokkal kell körülvenni, a 
melynek segélyével a vizszin mindig 25—20 cent. mélységben tartas-
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sék egyenlően az árkokban. A lecsapoló árkok tavasszal, vagy pedig aug. 
15. a peteburkok összegyűjtése czéljából viztelenittetnek, ha a meleg ki 
nem szárította volna addig, az árkok a tenyész árkok vize beeresztésére 
is szolgálnak. A tenyész- s lecsapoló árkokon kívül szükségesek még 
költési rekeszek (Brutschachtel) vagy is árkok, melyek az árkok délre 
eső végén állitandók fel; a tenyészárkok felé rézsutosan hajlanak, 
0.60 szélesek, 0.02 mélyek, s0.05—0.06 meter vastag falakkal bírnak.

Körülbelül egy költési rekesz, mely 20 meter hosszú : 40.000 — 
50.000 peteburkot tartalmazhat.

Mihelyt az egész terület igy fel van szerelve, belebocsátják mar- 
cziusban a tenyészárkokba a nadályokat. A nadályoknak két éveseknek 
kell lenniök, mit hosszúságúkról tudhatni meg, mivel egy, két évesnek 
legalább is 0.10—0.12 méternyinek kell lenni. Minden tenyészárokra, 
már olyanra, a milyet leirtunk 1500—2000 nadályt kell számítani. Vi
gyázzon azonban a tenyésztő, nehogy az anyanadályok vételénél meg
csalják. Ki kell vetnie minden rothadó betegségben szenvedő példányt. 
Dagadt végeikről ismerhetni fel az ilyeket, s ha nagyobb fokú a beteg
ség, a szájon kicsepegő hig folyadékról és vörös szemeiről. Ki kell vetnie 
a nyákosságban szenvedőket is. Ismérveik a könnyen felismerhető túl 
nagy nyákelválasztás, testük pettyhüdtsége s összefonnyadásuk. Ha
sonlókép elvetendők a göcsös nadályok. azaz, melyek hátsó végokon 
a szívó előtt befüződvék.

Jó tenyésznadályok ezrének 4 kilogrammot kell nyomni, s hosz 
szu, sikos testtel bírni, bőrük legyen bársony tapintatu, mozgásuk 
élénk, s a vízben nyúljanak felettébb el, s legyenek oly ruganyosak̂  
hogy könnyen lehessen az ujjra tekerni, s oly nyújthatók, hogy körül
belül háromszor érjék körül az ujjat, ha pedig összehuzódnak, alakjuk 
legyen nagyon kicsi, s olyan mint az olajbogyó. Vigyázzon továbbá a 
tenyésztő arra is, hogy ne vegyen a tenyésznadályok közt fiatalokat is, 
melyek csak azért látszanak nagyoknak s felnőtteknek, mert tele sziták 
magukat vérrel. Rájuk ismerni könnyű, mert testük nem oly hosszú
kás, mint az üres felnőtt nadályé, nem lesznek olajbogyóhoz hasonlók, 
a vízben renyhék, bőrük nem oly bársony tapintatu, s ha ujjaink közt 
összenyomjuk, (a török nadályok kivételével) vörös nyákot ereszte
nek ki, s nem nyúlnak meg; ha pedig a fejtől a szívó felé nyomjuk, a 
vér a szívó felé összegyűl, s erősebb nyomásnál kifecscsen a vér, me
lyet sohasem lehet összetéveszteni az üres nadálynál néha előforduló 
feketészöld folyékony váladékkal.

Sokkal jobb azonban, ha idegen nadályok helyett, már honosult 
nadályokat szerzünk tenyésztésre. Legjobb a tenyésztésreamagyar
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n a d á 1 y , (herudo officinalis és medicinális), melyek valódilag ugyan 
egy fajok. (Nálunk tehát a szerző elismerése szerint, nem volna szük
ség idegen nadályra.) Mihelyt beeresztettük u tenyészárkokba a nadá- 
lyokat, meg kell ötét etetni, a később leírandó módon, s május közepe 
felé hozzá kell fogni a költési árkok igazításához, miután april meleg 
napjain párosulnak, s május második felében már kezdenek a pete
burkok lerakásához. A nadályok peteburkaikat a tenyészárkok nyu- 
goti, leginkább déli nedves széleire rakják, 0.05—0.10 méternyire a 
vizszin fölött beásva a földbe, s tapasztalati tény, hogy minél nyugod- 
tabban végezheti a nadály peteburkainak lerakását, annál kedvezőbb a 
szaporodás. Ha a peteburkok csak kissé megnedvesülnek, megsemmi
sül a szaporodás, elfojtatván a csirák a viz által. Ezért is a tenyészár- 
kok nyűgöt s dél felé fekvő széleit 0.10—0.12 méternyire fel kell la
zítani a termelőnek, hogy könnyebben rakhassák belé peteburkaikat, 
s az egész fejlési idő alatt ugyanazon magasságban kell tartani a vizet; 
nehogy annak emelkedő színe megnedvesitse a burkokat. Nagy esők 
idején győződhetni csak meg a lecsapoló árkok hasznáról, mik nélkül 
az egész termés tönkre jutna. — A leirt módon elkészülvén az árkok 
a tenyésztő főfigyelmét most a nadályok ellenei veszik igénybe, s az, 
hogy a viz egy magasságban maradjon, egyébként nyugodtan várhatja 
a kifejlést augustus közepéig. Maga az egész szaporodás folyama való
ban csodálatos. Részint saját tapasztalásom után, miket különböző in
tézetekben szereztem, részint Borne s nejének elbeszélései után, kik 
szorgosan ügyelvén vagyonukra, lelkiismeretesen figyelnek minden je
lenségre, sok oly igazságra bukkantam, mikről a tudomány még nem 
bir adatokkal.tű

Mihelyt a nyári meleg napok beköszöntenek, mi Közép-Frank- 
lionban april közepére esik, megkezdődik a nadályok párosulása, s 
tart szakadatlanul aug. végéig. A mondott időben előbujnak rejtekeik- 
ből a nadályok, s elnyúlnak az árkok alján, gyakran hosszú sorokat 
alkotva. A nőszni vágyó nadály végig járja a sorokat, fejével meg
megilleti az egyesek fejét, keresve társát, mely szinte nőszni vágyik. 
— A melyiknek nincs vágya, nem is hederit a csábitó ingerkedéseire, 
mintha siket {füleknek szólana, s ez el is megy onnan mindjárt egy 
másikhoz, s igy tovább, mig olyanra nem talált, melylyel vágyát kielé
gítheti. Ha olyanra akadt, ki beleegyezik a nőszésbe, akkor az a na
dály kétszer háromszor jobbra balra hajlítja fejét beleegyezéséül. A 
nőszés után 25 napra a fogant nadály ivarrészeinek megfelelőleg sár- 
gaszinü gyűrű-alakú daganat képződik, mely lassanként tojás idomú 
lesz, s a tudományos férfiaktól gyűrű (Clitellum) nevet nyert. E
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gyűrű a szülés ideje előtt tiz nappal fejlődik. A szülés idejekor leg
nagyobb a gyűrű, elhalványult külhámja felemelkedik, mintha leválni 
akarna, s a nadály szülés czéljából befuródik a tenyészárok szélének 
föllazított földjébe. A szülés 5—6 óráig tart, s azalatt legnagyobb nyu
galomra van a nadálynak szüksége. Sokáig körül fonja a gyűrűt fejé
vel, s megnedvesiti hófehér nedvvel, mely olyan, mint a habosra vert 
tojásfehérnye; — ez a nedv megszárad 24 óra alatt, s lesz belőle azon 
taplós anyag, mely a peteburkok külső rétegét képezi. A burok nem 
egyéb, mint a gyűrű levált külháma, melyet ama taplós anyag be
von. Mihelyt tele rakta a burkot a nadály tojással, kihúzza magát 
hátrafelé mozogva a burokból, s helyén ott marad a két nyilással biró 
kártyás gyűrű. A két nyilás csakhamar eltűnik széleinek összehú
zódása folytán. Közelebbről vizsgálván ily burkot, látjuk, hogy egé
szen telve van piszkos zöld kocsonyás anyaggal, a melyben a tojások 
rendetlenül szétszórvák. — Minden nadály csak egy burkot szül éven- 
kint, a mely a szerént, a mint táplálva volt a nadály, több vagy ke- 
vesb tojást tartalmaz. A tojások oly nagyok, mint a porzószem, s 
hasonlítnak a békatojásokhoz. Mihelyt kibújt a nadály a burokból, 
elveszti daganatát is, s bemászik újra a vízbe. — Minden burok tar
talmaz legalább is 12—27 tojást, rendesen 18—20-at, melyek mind
egyikéből egy nadály fejlődik. Számitni lehet rá, hogy minden jól táp
lált nadály átlagosan 15 nadályt szaporít évenként. A burkok ma 
radnak a föld alatt, hova lerakták a nadályok, egész aug. közepéig. 
Aug. 15 megkezdődik gyüjtésök, mi czélból egyszerűen fel kell túrni 
kézzel a földet, hová a tojásokat lerakták, s fazékokban kell eltenni, s 
csak később a költési árokba.

Ha nagyon meleg időjárás van, mohával rakjuk ki a költési árok 
fenekét, és moh-réteggel fedjük be a burkokat is. Az árkokat ellen
ben 0.05 m. vastag, s 0.80 m. hosszú tőzeglemezekkel fedjük be. Ha 
azonban az időjárás nem oly nagyon meleg, nem rakjuk ki az árkot 
mohával. Szeptember hóban mind kihalászszuk a tojást rakott nadá- 
lyokat, s külön tóba vetjük, eladásra szánva azokat. Azután kiszárítjuk 
az árkokat, és szárazon hagyjuk 2—3 hétig, hogy kitisztítsuk a nyár 
folytán kihajtott vizi növényektől, s hogy kihaljanak mindazon rova
rok s viziállatok, melyekről később fogok szólani. A burkok szedése 
azonban októberig tart, mert másodszor is át kell vizsgálni a földet, 
melyből már egyszer a burkokat kiszedtük. A burkokban azalatt fej
lődik az utó nemzedék. A fiatal nadályok a tojásból kelnek, a kezdet
ben át nem látszó s nehéz burok, átlátszó s könnyű lesz, mert a kifej
lődő állatok lassanként felemésztenek minden kocsonyát, s ki bújnak
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a fiatalok, mint fonál alakú 0.01 m. hosszú állatok, melyek a burok 
egyik sarkán lyukat fúrnak, s csakhamar előtűnnek az árok vagy 
fedlemezek nyílásain s bemásznak a tény észárokba. A megkivántató 
tözeglemezeket, nagyon könnyen lehet metszeni egy sarló alakú 0.50 
m. hosszúságú és a sarkán 0.05 szélességű késsel.

Ha elég meleg az idő, a legkorábbi burkokból már szeptember 
végén kezdenek kibújni az állatok. A legnagyobb rész azonban egész 
télen át a burokban marad, s csak jövő tavaszszal bújnak ki a tojásból. 
S minthogy tapasztalás szerint sokkal erősebbek a tavaszszal keltek 
az őszieknél, azon törekszik az ember, hogy megakadályozza kikelésü
ket, befedvén mohával, hogy hűvösben legyenek. Azonban aprilisben 
ki kell szárítani megint az árkokat tisztítás végett, ép úgy mint őszszel. 
April közepén először kell etetni az ifjú nadályokat.

A nadályok etetése számukhoz képest különbözőleg történik, de 
legyen bár az nagyobb vagy kisebb, mindig emlősök (azaz ökör, te
hén, borjú, ló vagy szamár) vére a táp. Ha kicsi a nadályok száma, 
akkor etetésük következő módon eszközlcndő. A tenyészárok bizonyos 
pontján csapkodja az ember a vizet s valamennyi éhes nadály oda 
gyűl. Ekkor kifogjuk hálóval, olyannal, milyet gyermekek használ
nak labdázásnál, s melynek hálója jó erős kanavász zacskót képez. 
Kihalászván, finom flanellzacskóba, vagy ha nagyon kicsinyek, mous- 
selin zacskóba teszszük. Minden zacskóba befér 6—-7 kilogramm na
dály. A megtöltött zacskókat a vágóhelyre viszszük. A mint a leölt 
állat vére foly, összegyűjtjük, s csapkodjuk, hogy meg ne aludjon, s 
belemártjuk a zacskó-nadályt. Ha újszülött nadályokat etetünk, fél 
óráig tartjuk benn, ha már másodszor, harmadszor etetjük, elég ne
gyedóra, ha közép nagyságúak 10 perez, s ha anyányiak 5—6 perczig 
tartjuk a vérben. Az etetés más módja csekély mennyiségű nadály ok
nál következő. Készen kell tartani, kettős edényt, melyek közé forró 
vizet töltünk. Az edényt azután tele töltjük vérrel, mely benne egy ideig 
folyékony marad, azaz nem alszik meg. Ezen minden lényeges alkat
részszel biró vérbe bele mártjuk azután a zacskó nadályt. Azonban, 
minthogy nem minden a zsacskóban foglalt nadály éhes, s a bemártot
tak közül nem mindenik szíjjá teli magát egyszerre, azért etetés után 
át kell vizsgálni a nadályokat, s melyek még nem szíttak, másodszori 
etetés czéljából félreteendök. A tele nadályt könnyű a hason korú 
éhestől megkülönböztetni, mert mégegyszer oly nehéz. Megetetvén 
őket egy vagy más módon, kirakjuk az árkok gátjára, honnan maguk 
szépen belesétálnak az árkokba.

Ha azonban nagyobb számú, p. o. két, három millió nadályt kell
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etetni, akkor egész más módon járunk el. Az etetés ily esetben elő 
állatokon történik. Ezen etetést is kétfélekép végezhetjük, u. i. vagy 
térdig a vízbe állítjuk az erre szánt állatot, s a vizmozgás által odacsalt 
nadályok rajként szállják még szívás czéljából annak lábait, vagy bele 
se vezetjük az állatot a vízbe, hanem térdig érő nadrágot kötünk lá
baikra, s minden nadrágba 3000—4000 nadályt rakunk. Mindkét 
esetben gondot kell fordítni arra, nehogy nagy vérvesztés elerötlenitse 
az állatot, különben eldöglik. S ez esetben az állat elvesztén kívül 
nagy kellemetlenséggel járna a belefult kihúzása is, mit mindenesetre 
meg kellene tenni, különben a nadályok közt veszélyes járványok'lép 
nének fel a hulla rothadása folytán. Első pillanatra drágának tetszik 
az e fajta étetés, pedig olcsó, mivel először: mindig halálra szánt lova 
kát vesz az ember, vagy pedig betegeket, melyek gyakran többszöri 
vérszivás után egészségesebbekké válnak, várakozáson felül drágáb
ban adhatók el, mint vételáruk volt. Sokszor a parasztok vagy szom
szédok maguk küldik etetésre lovaikat gyógyítás czéljából. Ezek több
nyire oly lovak, melyeknek lábai a nagy úttól megdagadtak. Nem 
egyszer voltam tanúja, hogy ló, mely Borne intézetébe hozatott, alig 
birt mászni, a vérszivó fürdőben történt két órai tartózkodása után 
vágtatva tért vissza. A vérvételét szabályozni nem nehéz dolog, mert 
a jóllakott nadályok maguktól lehullanak, a melyek pedig még ragad
nak, kiindítván a viz- öl a lovat, kezünkkel könnyen lesimithatjuk an
nak lábáról. Ha az etetésnél az árokba hajtjuk az állatot, akkor inkább 
használjunk lovat mint tehenet vagy szamarat, mert a tehenek, ha csak 
térdükig ér fel az árok vize, s nem feljebb, érdes nyelvük nyalásával 
letolják a nadályokat, a vékony lábbal biró szamarak pedig oly mélyen 
sülyednek az árokba, hogy alig bírjuk ki vonszolni őket. Midőn a nadá
lyok etetésére lovakat vásárolunk, óvakodjunk görbelábu, vizkóros 
vagy sebes lábú, vagy épen vak lovakat venni, mert a görbe lábú s 
vak lovak könnyen belefulnak a vízbe, vizkóros vagy sebes lábra nem 
ragadnak a nadályok. Bornenak 5 hectar terjedelmű tenyészetében 
csak 60—80 lóra van szüksége évenkint. Bordelaisben, hol 5000 hec- 
tarnyi turjánból készítettek nadálytavat, azt mondták, hogy etetésre 
csak 2000 lovat használnak. Bárha ott ezenkívül nagy számú szama
rat is használnak, mégis kételkedem adataik hitelességé ', amennyiben 
azt kevésnek találom. Egész nyáron át szept. végéig 3—4-szer étetik 
a nadályokat. Szeptember múltával már nem színak, mert mihelyt a 
hideget érzik, a földbe bújnak, s hiába csapkodják a vizet akármed
dig, ki nem bújnak rejtekeikből. Ezután beállván a tél, jég borítja el 
a tenyészárkokat, s a jól táplált nadályok békén élnek rejteikben, s

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



256

annál mélyebben, minél hidegebb az időjárás, s végzik a téli emésztést. 
Következő tél kezdetén, ha jól tápláltuk volt az egész éven át a nadá- 
lyokat, a 10—12 cent. hosszuakat eladásra szánjuk; eladás előtt, tiszta 
forrás, vagy folyó vízzel telt kő vagy fa tisztitó tóba rakjuk, s annak 
széleit homok réteggel fedjük be, hogy a nadályok szét ne másszanak. 
A homokrétegnek ugyanis az a haszna van, hogy a mint a nadály ki 
akar mászni a tóból, hogy a földbe ássa magát, a homokszemek érdes
ségét érezve visszamászik szépen a tóba.

Nem kell azonban hinni, hogyha megtartunk minden eddig elő
sorolt szabályt, a tenyésztés menetét már magára lehet hagyni. A tél 
idejét kivéve, mely alatt jégkéreg fedi az árkokat, folytonos felügyele
tet igényelnek a nadályok, nehogy ellenségeik zsákmányául esvén, 
minden haszon dugába dőljön. Először is a homo sapiens fajhoz 
tartozó tolvajoktól kell óvni. Ezért az árkok mellett egy hü őr guny- 
hójának kell állani, a ki jó fegyverrel s éber őrebekkel bírjon. Második 
ellenségük a kacsák, miket le kell lőni. Ezután következik a vizi 
cziczkány (Spitzwassermaus). Ezek kiirtása a kutyák dolga, melyeket 
annyira be kell tanítani, hogy viz alatt is üldözzék. Csak is igy szaba 
dúlhatni meg a csapástól. — Harmadik sorban állnak a vizi patkány s 
a vakond, melyek nem élnek ugyan a nadálylyal, de tönkre tehetik az 
eredményt, mert hosszú alagutakat ásva, a beléjük rakott burkok el
vesznek, mert nem szedhetők össze. Negyedszer a merüly (gytiscus,) 
haliptes, hydroporus, (az úszkáló téhelyröpüek legkisebb faja), és acsák 
vagy szitakötők (libellula) fajok álczái, mely veszélyes ellenektől csak 
az emberi kéz óvhatja a nadálytenyésztőt. Egész nap fogóval kézben 
körül kell járni az árkokat az öröknek, s minden ily rovart összefog
ni s megölni, vigyázni kell különösen meleg derült napokon, mert ak
kor jönnek felszínre. Ez a tenyésztő legfárasztóbb dolga. Sok ember 
ugyan nem szükséges, egy millió nadály őrzésére egy embert szokás 
számitani. Végre el kell pusztítani, mint a kertekben szokás, a tücskö
ket, mert ezek bebújván a költési árokba, mozgatják a burkokat, s za
varják a nadályok kifejlődését.

A mi a nadály-tenyésztés jövedelmességének kérdését illeti, arra 
könnyű felelni. A talaj, melyet hozzá használni kell, olyan, mely nem 
használható mivelésre, s igy a turján becsára csekély. Ha megvan már 
a talaj, s készek az árkok, csak a tenyésznadályok vételere kell pár 
hónapig pénzt előlegezni. Ősz végén, miután tojásaikat lerakták a na* 
dályok, megint eladni lehet azokat, s visszajön a kiadott összeg. A
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tenyésztés előadásában láttak, hogy másfél év múltával a nadály elad
ható, s hogy minden anyanadály átlagosan legalább 15 nadályt szapo
rít, tehát másfél év múlva a befektetett tőke tizenötszöröztetik. Lehet-e 
ehez hasonlítható akár a börze üzlet ? . . . Még a mellett ez sohase üt
het ki szerencsétlenül, kivéve ha a tenyésztő hanyag, vagy ha a te- 
nyészdét árvíz öntéseknek kitett talajon állította fel, vagy a* tojások 
kelési idejében záporesök járnak.

Vagy talán a felügyelet s a tenyészde fönntartásának költségei túl
haladják a jövedelmet?...Borne számadási könyveiből meggyőződtem ar
ról, hogy a tenyészde regiéje, ha 4.000.000 nadály tenyésztetik egy évre, 
beleszámítva az etetésre vett lovak árát, és az árokörzők nap számát is, 
nem több 2000 franknál; vagyis minden millió nadály 500 frankba ke
rül. Felszámítva tehát két évi költségét, mialatt eladhatóvá válik azon 
1.000.000 nadály, a tenyésztés költsége rájuk csak 1000 frank. S hogy 
ezen egy millió nadályt tenyészthessük, marcziusban 70.000 nadályt 
kell vennünk, a melyeket azonban októberben ismét eladhatunk. Te
gyük a befektetett tőkét, minthogy Párisban 1000 nadál}T 80 frankba 
kerül, 5600 frankra, ezen összeg 11/<2 év alatt 84,000 frankra növekszik.

Megtörténhetik azonban, hogy a nadálytenyésztók száma nagyra 
növekszik, mit csinálunk aztán a sok nadálylyai ? E fölött sem kell 
aggódni. A nadályoknak sehol Európában nincsenek böviben. Magyar- 
ország, Törökhon és Sardinia, hol azelőtt nagymennyiségű nadály te- 
nyésztetett, megérzik azok csökkenését. Magába Francziaországba is, 
hol pedig Bordeaux környékén annyira űzetik a nadály-tenyésztés, hogy 
mintegy 40 millió frankot hoz forgalomba, 1827—1836-ig 34 millió 
kétszázezer darab nadály vitetett be, minek értéke 1.023.000 fr., s ma
ga a vám 37.510 frankot tett. 1836 évben magába Francziaországba

Ausztriából................................. 8.384.950
Sardiniából . > ............................  5.038.000
Svajczból.......................................... 2.418.350
Göröghonból.....................................2.132.100
Algierból .................................  418.900

Összesen...................  18.492.003 nadály vite
tett be, s bárha e szám azóta újabb tenyészdék felállítása által folyton 
alább szállt, mégis 1847 — 1853 7—12 millió nadály vitetett be éven- 
kint, mely bevitel hivatalos adatok szerint volt kiszámítva.

75.824.338 darab nadály, melynek értéke 10.615.722 frank. S 
bárba Francziaország csak ennyit vesz, hány ország van, mely sokkal 
szegényebb nadályok dolgában, hová még Francziaország vitt ki, 
ugyanazon idő alatt 1.881.075 frank értékű nadályokat, milyenek An-
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gol-, Spanyolország, Egyesült-Államok, Brasilia, Martinique, Quade- 
loupe, Chily és Peru, hova szállítások történtek.

Hogy mily jövedelmező a nadály tenyésztés, csak Bechad, Rollet, 
Wilman és v. Bedford bordeauxi tenyésztők neveit kell felemlítenem, 
kik, mint átalánosan tudva van, pár év alatt lettek valódi Croesusokká. 
Csak egy bordeauxi tenyésztő példáját említem, ki Bacalan környékén 
fekvő 48 hectar terjedelmű birtokáért, melynek csak felét használja 
nadály-tenyésztésre 250.000 frank bért kap. Még csak Borne tenyész- 
déjéről akarok pár szót mondani, mely ugyancsak bérbe van véve 18 
évre, s mindössze 5 hectar kiterjedésű, a becslő bizottság által 80.000 
frankra becsültetett, pedig az egész talaj az örházzal együtt alig ér 4000 
frankot. Tizenkét év előtt alapították Borne tenyészdéjét, mely 2.50 
meter hosszú, s 1.50 meter széles tény észárok volt, s melybe először 
csak 400 tenyésznadályt tett. Harmincz frank tökével szerzé 
magának e tizenkét év alatt a nagy gazdagságot. Nem elég ösztön ez 
a kis tőkére, s félénk vállalkozóra ?

Hazánkban nem jelentéktelen kiviteli czikket képezett a nadály ; 
ma ez már majdnem véglegesen megszűnt, miután a Tisza szabályozása 
folytán mocsáraink legnagyobb része kiszáradván a vadon tenyésző 
nadáljrok természetes tartózkodási helyei szűk határok közé szorittat- 
tak. Ámde még mindig birunk elég alkalmas mocsárral, hol mestersé
gesen tenyésztetve őket, hazánknak külföldeli nadálykereskedését is
mét virágzóvá tehetnők.

Ez okból közöltük ez állatok tenyésztési módját Molin szerint, 
habár az szorosan véve nem is tartozik e lapok körébe, ámde mi a tudo
mányt nem kizárólag önmagáért szeretjük s igyekezünk ott, hol tehet 
jük haszonhajtóvá is tenni, s hisszük, hogy lesznek sokan olvasóink 
közül, kik gyakorlati nézletünket kárhoztatni épen nem fogják.
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