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Megjelen május-szeptember hónapokban minden 
kedden és pénteken, azontúl havonta legalább 
egyszer. .» „A TERMÉSZET" melléklapja 

A marabu. 
A marabunak (Leptoptilus crume-

nii'er Less.), melynek képét e szá
munkban mutatjuk be, Afrika a hazája. 
A nagyközönség főképen a tolláról 
ismeri, amelyet drága pénzért vesz 
meg az üzletekben, mert igen szép 
és kedvelt női kalap-dísz. Igen becses 
toll, de igen kevés is van belőle egy-
egy marabun. Ez a toll csak a 
lágyékán nő, úgy, hogy ebből az 
értékes tollból egy fogságban lévő 
marabun nincsen több tíz grammnál. 
A szabadon élőn valamivel több van. 
Egy granjmnak 1 frank és 60 cen-
mes az értéke, egy kiló tehát 1600 
frankba kerül a marabu tollából, 
még pedig ott helyben. Ehhez még 
hozzájön a szállítás költsége s a 
kereskedő nyeresége: a marabu tolla 
tehát egyáltalán nem mondható olcsó
nak. Mi próbát tettünk a marabuval 
s egy esztendőben kétszer fosztottuk 
meg a tollától, de kevés eredménnyel, 
mert a második toll sokkal rövidebb 
volt az előzőnél. 

A marabu elég szívós állat. A telet 
azonban nem igen bírja; egy-két fok 
hideget még megtűr, de aztán többet 
nem. Késő ősszel, amikor az idő 
már hidegebbre fordul, be is visszük 
a szabadból. 

A fogságban lévő marabu hússal 
táplálkozik, de megeszi a kenyeret 
is. Szabad állapotában a fiatal kro-
kodilustól kezdve egészen a kisegérig 
mindent eszik. Patkányokat, csigákat, 

rovarokat s főképen és legnagyobb 
előszeretettel: dögöt. Még halat is 
eszik, ha meg tudja fogni. Ha többen 
vannak együtt, belegázolnak a folyóba 
s nagyobb körben állanak fel, hogy 
így összeszorítsák a körbe a halakat. 
Ilyen módon aztán néha egész bő
ségeshalászzsákmányra tesznek szert. 

Egyébként roppant nagy darab 
húsokat képes fölfalni egy marabu. 
Sokszor kihúztak a beléből marha
füleket s marhalábakat, melyeken 
rajta volt a patkó. 

A marabu okos állat s éppen ezért 

igen nehéz a vadászata. Nagyon elő
vigyázatosak s még a hálóhelyükön 
is roppant nehéz megközelíteni ezeket 
az állatokat. Élve rendszerint csak a 
benszülöttek tudják elfogni a marabut. 
Kikémlelik, hol szoktak tartózkodni 
s ha azt tapasztalják, hogy egy 
helyet gyakrabban látogatnak, bárány
csontot kötnek egy hosszú, vékony, 
de igen erős zsinegre s oda dobják 
a többi csont közé. A marabu meg
eszi a báránycsontot, amely meg van 
kötve s így foglyul esik. De sietni 
kell a lefogásával, mert ha késnek, 
nagy erőlködéssel még vissza is ad
hatja az egész csontot s akkor meg
szabadul. 

Ha a marabuval foglalkoznak, 
hamar megszelídül. Néha még szabad 
állapotában sem teljesen v a d ; így 
vannak esetek, hogy kisebb afrikai 
helységekben besétál a mészárszé
kekbe, ahol a hulladék-húst elteszik 
neki. Ilyen ismerős mészárszéket 
naponta is felkeres a marabu. 

A budapesti állatkertben két marabu 
van. Az egyik a kis tavon, a másik 
pedig a ragadozók között. Sok láto
gatónknak feltűnt már, hogy a két 
marabu két különböző helyen van. 
Ennek az a magyarázata, hogy az 
egyik madár — az öregebb — kissé 
rosszindulatú s tartani lehet attól, 
hogy a tavon élő többi madarat bán
talmazza. Ezért a ragadozók között, 
a sasházban tartjuk, amit különben 



szeret, mert hazájában is ezekkel az 
állatokkal él egy társaságban. Mikor 
a keselyük zsákmányolnak, a marabu 
az első, amely megjelenik a „terített 
asztalnál." Ott koldul mindjárt a zsák
mányból s ha nem adnak neki, akkor 
— lop. 

Érdekes még, hogy a németek a 
marabut „titkos tanácsos"-nak neve
zik, még pedig ezért, mert amikor áll 
s összehúzza a nyakát, úgy fest, 
mintha frakk volna rajta s roppant 
mélyen gondolkoznék. 

Nelly hazaérkezett. 

Nelly, az állatkert kedves kis ele
fántja hazaérkezett Hévízről. A javulás 
határozott jelével jött meg, amennyi
ben mindkét hátsó lába teljesen ki
gyógyult, csupán egyik első lába 
merev még egy kicsit. Előrelátható, 
hogy most, a kúra további hatása 
alatt, e tekintetben is meg lesz az 
eredmény. Hogy ezt elérjük, a délelőtti 
órákban mindennap egy órát sétál
tatjuk a kis elefántot, hogy így izületei 
visszanyerjék rugékonyságukat. 

Nelly nyolc hétig fürdőzött Hévízen 
s ez idő alatt kilencvenkét fürdőt 
vett. Nyolc hét alatt nyolc centiméter
nyit nőtt s tíz kilóval emelkedett a 
súlya, noha első látásra soványabb
nak látszik, ami azonban a kúra 
hatása. Amikor elindult, 600 kiló volt; 
most, hogy visszaérkezett, 610 kiló. 

Hévízről a keszthelyi vasútállomásig 
gyalog ment a Nelly. Ezt a tíz 
kilométeres útat 50 perc alatt tette meg 
s már ez a körülmény is azt bizonyítja, 
hogy a fürdőzés nagyon használt. 

A fürdőn tartózkodó közönség 
lótuszvirággal koszorúzta meg a 
búcsúzó Nellyt, amely ezenkívül több 
virágcsokrot is kapott. Ezek közül az 
úton meg is evett néhányat. Hévíz fürdő 
bérlője, Reischel Perenc igen nagy 
figyelemmel volt Nelly iránt; nemcsak 
hogy díjakat nem számított érte, de 
még az állat élelmezéséről is díjtala
nul gondoskodott. Ezt az állatkert 
igazgatósága külön levélben is meg
köszönte a bérlőnek, aki egyébként 
alig akarta elereszteni a kis elefántot. 
A környék népe az utóbbi időben 
Nellyért járt Hévízre ; mindenki csak 
a népszerű kis elefántot akarta látni. 
A fürdő bérlője kijelentette, hogy 
jövőre is szívesen látja Nellyt. Az 
állatkert igazgatósága valószínűen 
igénybe is fogja venni ezt a szíves 
meghívást, hogy így az állat teljesen 
kigyógyuljon. 

Keszthelyen a pályaudvaron Nelly 
persze nagy feltűnést keltett. Szokott 

engedelmességével, parancsszóra ma
gától ment be a waggonba és másnap 
megérkezett a Nyugati pályaudvarra. 
Innen a Podmaniczky-utcán át gyalog 
jött ki az állatkertbe, ahol az elefántot 
nagy örömmel fogadták. Valamennyien 
megismerték és hangos trombitá-
lással adtak kifejezést örömüknek. 
Nelly tele tüdővel viszonozta az 
üdvözlést. Mikor beeresztették az 
udvarba, a többi közé, valamennyien 
körülállták, orrmányaikkal tapogatták 
s körülszaglászták. Szinte kérdezték 
tőle, hogy hol volt ilyen soká ig? 

* 

Említettük már, hogy Nelly fürdő
zésének híre bejárta az egész világ
sajtót. Persze, minél messzebbre 
került a hír, annál jobban változott. 
Kuriózumképpen itt adjuk a Limoges-
ben, Franciaországban megjelenő „Le 
Reveil du Centre" kis cikkét szóról
szóra, íme : 

Nelly k ú r á j a . Nelly a budapesti állatkert 
alig öt esztendős elefántja. Egy Budapesten 
átvonuló cirkusz ajándékozta a magyar fő
városnak. 

Nelly még a cirkuszi istálló nedves szalmá
jától reumát kapott. Különösen az első két 
lábában voltak nagy fájdalmai. Az állatkert 
igazgatója összehívatta az egészségügyi bizott
ságot és azt ajánlotta, küldjék Nellyt a Keszt
hely mellett lévő hévizi fürdőbe. Ez a fürdő 
mindössze néhány mértföldnyire van Budapest
től és vízének gyógyító hatása híres. 

Egy az ő s zámára készített cel lában fog az 
elefánt a gyógyfürdőbe utazni, persze, őr 
kíséretében. A tetemes útiköltséget Budapest 
városa fizeti. 

Ez az első eset, hogy podegrás elefántot 
bizottsági határozat alapján fürdőbe küldenek. 
Reméljük, hogy nem lesz az utolsó. 

HÍREK 

A „Mi újság a z á l la tkertben ?" ezentúl 
havonta kétszer — 1-én és 15-én fog meg
jelenni „A Természet"-tel együtt. Legköze
lebbi számunk október 1-én jelenik meg. 

A szalontai vörös disznó. Állat
kertünknek egyik nevezetes állatja a 
szalontai vörös disznó, amely Magyar
ország kihaló sertésfajtái közé tartozik. 
A külföldi sertésfajok kiszorították ezt 
a régi, speciálisan magyar fajt, amely 
most már csak egyes vidékeken, a 
legeldugottabb falvakban található. Az 
állatkertben hat darab van belőle. A 
„Földrajzi közlemények" egyik leg
utóbbi számában Győrffy István azt 
írja, hogy a Fekete Kőrös völgyében 
lakó magyarság azt tartja a szalontai 
vörös disznóról, hogy az a vaddisz
nók ivadéka. A néphit szerint amikor 
a magyarok a törökök elől az erdők 
rengetegeibe-menekültek, kis vaddisz
nókat tteyel.Jglii: fel s ezek maradékai 
'— persze* 1 az "*ő hilük szerint — a 
szalontai vörös disznók. 

Japán kökörcsinek. Az állatkert 
szabadon kiültetett exotikus növényei 
közt számos olyan van, amelyeknek 
hazája a távol Kelet, nevezetesen 
Kina és Japán. Ez utóbbiak közül 
most virágzik a kökörcsinek vagy 
szellőrózsák egy érdekes faja, a japán 
szellőrózsa (Anemone japonica Sieb. 
et Zucc), mely közeli rokona a mi 
kökörcsinyjeinknek (Anemone pulsa-
tilla, A. nemorosa, stb.). Az érdekes 
növényből a kis szikla északi oldalán 
látható néhány példány. Virágjuk 
fehérszínű, jellemző szirontákvirág. 

Virágzó orchideák. Az állatkerti 
pálmaház gazdag orchideagyűjtemé
nyéből ezidőszerint a következő három 
faj virágzik: Codongéne Massangiana. 
A növény a pálmaház középső csar
nokában áll, a bejárat közelében. 
Virága zöld, sötétbarnán tarka, finom, 
a lilioméra emlékeztető illattal. Dend-
robium Dalhousianum, a pálmaház 
6. számú helyiségében, Az Észak-
Indiából származó növény virága lilás 
rózsaszínű. Stanhopea oculata, ugyan
csak a 6. számú helyiségben. Bizarr-
alakú nagy virágai sárgaszinűek. 
Ennek az orchideának hazája Mexikó. 

A könyvtár forgalma. A mozgó
könyvtár augusztusi forgalma a követ
kező volt: 23 könyvtár napon olvastak 
összesen 4405 darab könyvet. Ebből 
volt magyar ismeretterjesztő 2080 
darab, német ismeretterjesztő 330 
darab, s szépirodalmi 1995 darab. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
P. Géza . Széltében elterjedt néphit, hogy a 

kakuk télire karvallyá vagy sólyommá válto
zik át. Megvan ez a néphit nemcsak nálunk, 
de úgyszólván mindenütt, ahol kakuk és kar
valy egymás mellett fordul elő. Habár ez az 
átváltozás a valóságban nincs meg (amit talán 
fölösleges is hangsúlyozni), a néphitnek mégis 
van eltagadhatatlan alapja s ez az a feltűnő s 
bizony rejtélyes jelenség, amelyet a tudomány 
„kakukmimircy" néven ismer. A kakuk ugyanis, 
különösen röptében első tekintetre megtévesz
tésig hasonlít a szárnyaló karvalyhoz. Olyan 
nagy ez a hasonlatosság, hogy az avatatlan 
szemlélőt majdnem mindig, a gyakorlott meg
figyelőt is a legtöbb esetben félrevezeti, leg
alább is az első pillanatokban. Erdő- és vad
őrök sokszor lőnek kakukot karvaly helyett, 
mert röptében kapásból kénytelenek lőni, 
pedig tulajdonképen ráfizetnek, mert a kakuk-
ért nem jár „lő-díj". Csak azért lövik le, mert 
még az ő gyakorlott szemüket is megtéveszti 
a sebesen szárnyaló s ilyenkor a karvalyhoz 
tökéletesen hasonló kakukmadár. Innen van 
az, hogy a kakukot meggyanúsították egy 
csibe elrablásával . Nem kakuk volt az, hiszen 
annak szervezete ehez teljesen alkalmatlan, 
hanem karvaly, amelynek repülése megtévesz
tőén hasonlít a kakukéhoz. 

A. I r m a . A beküldött kép nem jó. 
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Az á l la tker t i s z imfon ikus z e n e k a r 
m ű s o r a 1 9 1 4 . szept. 1 3 - á n v a s á r n a p 

1. Schmehling: 
2. Suppé: 
3. Lehár: 
4. Donizetti: 
5. Offenbach: 
6. Humperdinck. 
7. Lincke: 
8. Strauss: 

Délután 5-től 7-ig. 

Katonavér — Induló 
A szép Galatea — Nyitány 
Cigányszerelem — Keringő 
Lammermoori Lucia — Befejező zene 

Orfeus az alvilágban r— Nyitány 
Jancsi és Juliska — Álomjáték 
„A nagy ágyú" — Egyveleg 
Cigánybáró — Polka 

Este 28-tól 1

2ll-ig. 

BÚCSÚ-ESTÉLY 
1. Wieschendorff: Éljen Budapest — Induló 
2. Rossini: 
3. Schubert: 
4. Erkel: 
5. Boildieu: 
6. Wagner: 
7. Strauss: 
8. Puccini: 
9. Auber: 

10. Morét: 
11. Komzak: 
12. Fahrbach. 

Teli — Nyitány 
„Standchen" 
Bánk bán — Ábránd 

A fehér hölgy — Nyitány 
Kettős a „Bolygó hollandi"-ból 
Tavaszi hangok — Keringő 
Pillangó kisasszony — Ábránd 

A porticii néma — Nyitány 
„Hiavatha" 
A. B. C. — Egyveleg 
Vihar — Galopp 

Karnagy; WIESCHENDORFF HENRIK tanár, a m. kir. operaház tagja. 

I * J * . K I R . K Ö Z P O N T I 



A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

Az állatkertbe vezető 
villamosok számai: 5. 15. 17. 21. 23. 25. 27. 37. 
73. 75. közúti, 8. II). 12. 
48. városi villamos vasút. 
— F. J. földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok az 
útmutató szövegére utalnak. 
— > • az útmutató leírásában 

követett útirány 
KI. = klozet. 

1. Főkapu 
2. Igazgatóság 
3. Majmok 
4. Rágcsálók 
5. Mókusház 
6. Erszényesek 
7. Szarvasok 
8. Juhok 
9. Tejcsarnok 

10. Antilopok 
11. Bölények 
12. Cukorkaárusitás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vasfagbörííek 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Disznófélék 
21. Gyermekek játszó

helye 
22. Sport-pálya 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
23. Lovagló és kocsi-

kázó-pálya 
24. Zebraistálló 
25. 26 .27.28. Kecskefélék 
29. Kis medvék 
30. Nagy medvék 
31. Kutyák 
32. Süteményárusitás 
33. Átjáró az oroszlán-

házon át 
34. Tigrisbarlang 
35. Oroszlánbarlang 

36. Kisragadozók 
37. Hilsitö italok árusí

tása 
38. Vidrató 
39. Várrom 
40. Fókató 
41. Jegesmedvék 
42. Turista-út 
43. Rozsoniák 
44. Nyestfélék 
45. Rénszarvasok 
46. Norvég ház 

4Í . Hófajdok 
18. Alagút-áttáró 
49. Bejárat a mozgófény

képekhez 
50. Uszómadarak 
51. Gázlók, kacsák 
52. Fácános 
53. Sasok 
54. Struccok 

r 55. Kisebb tóparti 
madarak 

50. Madarak háza 

57. Dohányárusitás 
58 . Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrarium 
61. VcndéglöXspolarits és 

62. Kávéház /Malostbilt 
63. Zenepavillon 
64. Kávéházi terrasz 
65. Pálmaház bejárata 
66. Aréna-úti kapu ^ 
67. Gundel-féle vendéglő 

HIRDETÉSEK 

P Á L M A 

Wi Állatkertben 
nézzük meg 

az Akváriumot 
és a Pálmaházat 

Szép emléktárgya jutányos áron kaphatók 

KERTÉSZ TÓDOR 
BUDAPEST, IV. KER. , KRISTÓF-TÉR 

Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
sport árúk, háztart. cikkek nagy raktára 

A IV. kerület Bécsi-utca 2. szám alatti 

„BUDAPEST" SZÁLLODA 
S A J Á T K E Z E L É S É B E N 
Állandó vevőinek a szobák áraiból 
megfelelő á r k e d v e z m é n y t nyújt 


