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Az „ O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő " évenkint
8 füzetben jelenik meg és tartalmazni fogja azon értekezéseket és
előadásokat, melyek a kolozsvári orvos-természettudományi társulat
eV az Erdélyi-Múzeum egylet természettudományi szakosztályának
szakülésein és népszerű, előadásain időről-időre előadatnak, továb
bá a magyar orvosi és természettudományi szakirodalomban évrőlévre megjelenő önálló dolgozatoknak névjegyzékét és a két társul
lat ügyeire vonatkozó apróbb közleményeket.
A füzeteket c s a k i s a k o l o z s v á r i Orvos-természet
t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k , v a g y E r d é l y i - M ú z e u m egy
letnek tagjai kapják.
A kolozsvári Orvos-természettudományi társulat tagja lehet
— az alapszabályok 4. §-a szerint — minden magyarhoni állam
polgár, ki az orvosi vagy természettudományokkal foglalkozik, vagy
azok iránt érdekkel viseltetik. A tagválasztásról, a tagok jogairól
és kötelességeiről az alapszabályok következőleg intézkednek:
Ötödik fejezet. Tagválasztás.
5. .§, A ki rendes tag akar lenni, ebbeli szándékát vagy maga, vagy vala
mely általa felkért rendes tag a választmánynak bármely időben bejelenti. Az igy
ajánlottakról a tiszti kar a választmányi gyűlésen jelentést tesz, hol a megválasz
tás szavazattöbbséggel esik meg. Pártoló tagok a választmán)' valamely tagjánál
bármely időben bejelenthetó'k, megválasztásuk azonban csak a közgyűlésen és pe
dig a választmány véleményes jelentése alapján történhetik meg.
Hatodik fejezet. A tagok jogaití. §. A tagok a társulat közgyűlésein és tudományos összejövetelein meg
jelenhetnek, felolvasásokat, értekezéseket tarthatnak. A közgyűlésben szavazhat
nak. A szakgyülésekre ós népszerű tudományos felolvasásokra vendégeket beve
zethetnek.
Hetedik fejezet- A tagok kötelességei.
7. §. Beiratási díj 2 frt. A rendes tag, ha helybeli, a társulat pénztárába 3,
ha vidéki 2 frtot fizet. A tagdíj az év első negyedében a pénztárnoknál fizetendő.
Az évi tagdíjnak megfelelő tőkét is lehet letenni; kolozsváriaknak 50 frtot, vidé
kieknek 36 frtot készpénzben.
8 §. Ki a társulat tagjai közül bármely okból.ki akar lépni, ebbeli szán
dékát a társulat tiszti karánál jó eleve be kell jelentenie.
A tagdíjak S z é k y M i k l ó s gyógyszerész úrhoz, mint a ko
lozsvári Orvos-természettudományi társulat pénztárnokához (Kolozs
vár, Széchényi-tér) intézendők.
Uj tagok az Értesítő 1876, 1877, 1878-ki folyamának egyes
füzete példányait egy-egy forintért, az 1879 és 1880-ki folyamot
két-két forintért a titkári hivatal útján megszerezhetik.
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Szaniszló Alberttől.

Felolvasásom tárgya részint a kiirt eimbőJ, részint a kiállított
demonstratív anyagból már előre kivehető. A virágok rovarok s azok
képeinek kiállításával azon jelenségre kivánom mintegy emlékeztetni
a t. hallgatóságot, melyet élénkbe tár egy virággal borított rét.
Virág minden ponton, s a virágon mindenütt egy-egy döngicsélő
méh, vagy zizegő bogár. Mit keresnek a rét virágain a rovarok?
— tudja minden ember. Mézet ós virágport.
De váljon nincs-e
ezen jelenségnek távolabbi jelentősége is? — e kérdésre már na
gyon sokan nem. tudnának kellő feleletet adni.
Hogy e kérdésre feleletet adhassunk, előbb egy más kérdést
szükséges megoldanunk, t. i. miből és hogyan lesz a virágnak ter
mése és magva, vagyis ismerkedjünk meg a virág lényeges részeivel.
E czólból egy virágnak igen megnagyított ábráját állítottam ide, a
melyen a virágnak két lényeges részére kivánom a t. hallgatóságot
figyelmeztetni, t. i. az u. n. porzókra és a termőre. A porzók felső
részét porzótoknak, az ezt tartó többnyire hosszú képletet pedig porzószálnak nevezzük. A porzókban sárgás por szokott megérlelődni,
mely érintésre onnan könnyen kihull, s a mely por mikroskop alatt
nézve apró gömbölyded porszemekből látszik állani. A másik lénye*) V. ö. Miiller, L u b b o c k ily tartalmú müveit és S a c h s növénytanát,
OIY.

torm.-tod.-ÉrfeeitS. III.

V

_

78 —

g.es rész a termő; ennek felső részét bibének mondjuk, erre a bi
beszár következik, melynek aljában a maghon foglal helyet. Ebben,
t. i. a maghonban hasonlóul találunk valami apró testeeskóket de
nem oly nagy számmal. Ez utóbbiak elhelyezése kissé bonyolult, s
azok nem is oly könnyen demonstrálhatók.
Mai előadásom tárgyának megértésére elegendő lesz e kétféle
testecskékre nézve esak annyit tudnunk, hogy azok egyike nagy
számmal fordul elö a porzók felső részében az u. n. portokban,
másika pedig igen csekély számmal a maghonban, — amazokat vi
rágporsejteknek, emezeket pedig petesejteknek fogjuk nevezni. —
Hogy valamely virág termést és magot hozzon, arra nézve a két
féle testecseknek egymással való érintkezése szükséges, s ezen érint
kezést beporzásnak (termókenyülés) fogjuk nevezni. Ezen folyamat,
nagyjában jellemezve, úgy megy véghez, hogy a virágporsejtek egy
vagy más módon a bibére jutnak, s onnan a bibeszáron keresztül
le a maghonba egészen a petesejtig.
A legtöbb virág az említett porzóval ós termővei el van látva.
s csak is egyesek vannak olyanok, hol ezen kétféle szerv külön vi
rágban van elhelyezve; s így azt hihetné az ember, hogy a legtöbb
virág maga magát beporozza s így saját erejéből végzi el azon processust, mely a termés és magkópzósre vezet. - A tapasztalat
azonban mást bizonyít. — Igaz ugyan, hogy vannak önbeporzásra
képesített növények, illetőleg virágok; mégis a legtöbb virágnál.ezen
önbeporzás egy vagy más módon a természet által meg van akadá
lyozva, és pedig mint mondják azért, mert az idegen virágok közt
létesülő beporzás eredményesebb. Hogy a természet miként akadá
lyozza meg az önbeporzást, e tekintetben esak pár példát kívánok
fölemlíteni.
Mindenekelőtt felemlítem, hogy némely növénynél a virágok,
mint mondani szokták, özvegyek, t. i. egyik virágban esak porzók,
másikban pedig esak termők vannak elhelyezve. Ezen özvegy virá
gok vagy egy növényen találhatók, mint azt pl. a töknél látjuk:
vagy pedig egészen külön növényen, mint az a kendernél, komlónál,
fűzfánál stb. látható. Ily esetekben természetesen okvetlenül két kü
lön virág kell hogy összemüködjék a beporzásnái, minthogy az éhez
szükséges két kellék egy virágban fel nem található.
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De miként már előbb említem, az oly virágoknál is, hol min-,
den virágban porzó és termő együtt van jelen, mondom az oly vi
rágoknál is a legtöbb esetben többé kevésbé akadályozva, vagy leg
alább háttérbe szorítva van az önbeporzás. Pl. a rozs kalásza, mely
számos virágból van összerakva, minden virágban három porzóval
bir, de a porzók oly hosszúak, hogy messze kilógnak a virágból s
így a virágpor csak idegen virágba hullhat ki.
Egy efféle jelenség a különérés (diehogamia) is. Ugyanis sok
növénynél a virágporsejtek és petesejteknek képződése vagy meg
erese nem esik egy időre, s e miatt nem lehetséges az önbeporzás.
így pl. a kontyvirágnál •— Árum —, farkasalmánál — Aristolochia
— a petesejtek érnek meg korábban; míg sokkal több más növény
nél pl. szegfii, mályva, kakukfü — Thymus serpillum —, legtöbb
fészkes virág stb. a virágporsejtek jutnak korábban érésre.
Nagyon érdekes jelenség az említettek sorában a külön alakuság — heteromorphismus — is, erről azonban csak később szólok.
Az itt felhozott példák nyomában önként következik azon kér
dés, hogy ha a természet megakadályozza az önbeporzást, miként
termékenyíti tehát ezen virágokat, vagyis miként létesül idegen vi
rágok közt a beporzás, s miként jutnak a külön és egymástól gyak
ran távol eső virág kétféle testecskéi egymással érintkezésbe? —
Erre megfelel legalább részben egy régi mese. Az egyszeri ember
soha sem volt megelégedve az időjárással, jobban mondva gabona
termésével, s kérte az Istent, bízná ő reá az időjárás igazgatását.
Kérése teljesíttetett, s ő azután teremtett esőt, meleget, harmatot,
szóvei minden szükséges időjárási feltételeket. Meg is nőtt szépen a
gabnája, volt nagy bőség a szalmában, de a kalászok üresek voltak,
nem volt szem bennök, mert illető nem tartotta szükségesnek sze1 e t teremteni. És itt nem csak a szélre hanem a közvetítők egész
sorára hivatkozhatom, melyek elhárítva az akadályokat, nem enge
dik meg, hogy akár egyik akár másik növénynek magva szakadjon.
A. petesejtek ugyan mindig egy helyen maradnak, s szerényen
várják be saját tűzhelyeknél míg egy-egy virágporsejt hozzájok ve
tődik, — mi tekintetben a petesejteket illetőleg a növényeknél egyet
len kivétel sem létezik, — a- virágporsejtek azonban vagy egy vagy
más közvetítő szívességének igénybevétele mellett tovaindulnak,
hogy párjukat megtalálják. E közvetítési szerepet ritkább esetekben
6*
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a víz, egy-egy esiga, vagy madár, legtöbb esetben pedig a szél és
rovarok ezrei végezik. E közvetítők közül én ezúttal csak a két
utóbbiról, főként pedig a rovarokról kívánok szólani,, és csakis ezen
két közvetítési módra nézve kívánok pár példát részletezni.
Említettem volt előbb a rozsot, mint a mely a porzók helyze
ténél, fogva nem képes önbeporzásra, — itt a szél illetőleg a lég
mozgások közvetítik a beporzást.
Említettem a különéróst (dichogamai), t.i. hogy az önbeporzás
a virágporsejteknek ós petesejteknek külön időben való érése miatt
lehetetlen. Ily növényként említem többek közt a kontyvirágot —
Árum —. Ezen növény sajátságos szerkezetű virágánál a portokok
fentebb, a bibék pedig lejebb ülnek, és pedig olykópen, hogy felü
letes megtekintésre mi sem lásszik természetesebbnek, mint az, hogy
itt a virágpor a portokokból kihullván a bibékre esik. — Es ez
mégis nem így van. Ugyanis itt a bibék előbb érnek meg mint
a portokok, s mikorra a virágpor kihull, akkora már az, az önbe
porzásra megkésett s így itt az önbeporzás lehetetlen, — idegen
beporzásra van tehát itt szűkség, a mely apró rovarok által közvetíttetik. Ugyanis apró rovarok a feltűnően szép nagy virág által
csalogatva bejutnak a virág belsejébe, mely útközben a- virágban
levő szőrszálnemü képletek nem akadályozzák, míg a kijövetelt azok
állásuknál fogva lehetetlenítik, s így ők egy időre, •— hogy úgy szól
jak, — fogolylyá lesznek, s egy darab ideig ott a virágban kell tartózkodniok. Ha a bibék túlértek, akkor egy-egy csepp mézet válasz
tanak ki, melyből ezen rovarok táplálkoznak; majd a portokok érése
következik be, s ezekből a virágpor lehull a virág fenekére, illetőleg
a virágban tartózkodó rovarok testére. Most a virágban levő szőr
szálnemü képletek,— melyek eddig állásuknál fogva akadályozták a
rovarkák eltávozását, — is elsorvadnak, s így a fogoly rovarok sza
badokká lesznek, s testükön virágporral megrakva tovamennek. Ha
most ezen rovarok egy más fiatalabb koutyvirágba jutnak be, mely
nél még a bibék nem értek túl, látnivaló, hogy a testükön levő
virágpor lehullása, vagyis testöknek a bibékkel érintkezésbe hozása
által létesül ezen utóbbi virágnak beporzása.
FeJemlítern a szegfűt is, melynél a porzók később fejlenek ki
mint a termők. Ha egy rovar egymásután két különböző virágra
jszáll. melyek közül az első a porzók érési stádiumában, a második
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pedig a bibék érési stádiumában van; úgy itt minden különös mivelet nélkül egyszerűen reászállás által elhozza az elsőtől a virág
port s beporozza vele a második virágot. Epén ily egyszerűen megy
a beporzás az ismeretes kakukfűnéi —• Thymus serpyllum — is.
Említsünk példát az előbb már felhozott különalakuságra -—
heteromorphismus — is. A Sz.-György virágot — Primula — vá
lasztom itt. mely sárga színű, kora tavasszal nyiló mezei virágot
mindnyájan ismerünk. Ha e növénynek néhány virágát felszakítjuk,
azt fogjuk látni, hogy egy-egy virágnál hosszú bibeszár és rövid
porzók vannak, más virágpéldányoknál pedig rövid bibeszár és hoszszú porzók. E jelenséget különalakúságnak — heteromorphismus —
mondják, specialiter ezen esetben kétalakúságnak — climorphismus
—. Hogy közvetítenek itt a rovarok? Ha egy rovar szájszervót be
nyújtja egy hosszú bibeszárú virágba, úgy ezen rovar testének vagy
szájszervónek egy bizonyos része érintkezésbe jő a portokkal. Ha
most ugyanazon rovar egy másik, nevezetesen egy rövid bibeszárú
virágba nyúl be ; úgy egy pár ilyen virágnak egybehasonlítása által
azonnal szemünkbe fog tűnni, hogy a rovarnak előbb beporzott test
része most a második virágnak épen azon magasságában fog helyet
foglalni, hol a bibe van. Ugyanez történik akkor is, ha a rovar
előbb rövid bibeszárú ós csak azután hosszú bibeszárú virágra szál
lott. Ezekből látnivaló, hogy itt a rovarok nem osak hogy közvetí
tik az idegen beporzást, de azt épen úgy közvetítik, hogy mindig
két külön alakú virág működik össze a beporzásban. E körülmény
nek igán nagy jelentősége van, a mennyiben azt mondják, hogy ha
kisórletképeii emberi kézzel visszük véghez a beporzást, a különalakú virágok közt létesített beporzás sokkal eredményesebb, mintha
azt egyenlő virágok közt létesítjük. A különalakuságra a réti ftizóny
—Lythrum saliearia — is érdekes példát szolgáltat, és pedig itt
nem két, hanem háromalakuságról — trimorphismus •— van szó.
Ha az elmondottak után visszatérünk az előadásom kez
detén feltett kérdéshez, t. i. mi jelentősége van azon körül
ménynek, hogy a rovarok ellepik a virágokat? — most már úgy
hiszem készen vagyunk a felelettel, most már megértjük, hogy a
rovarok azonkívül, hogy önmaguk számára mézet és virágport keres
tek, egy virágról a másikra szállva, egyszersmind hordják magukkal
a virágport s létesítik az idegen virágok közt a beporzást; s ennek

alapján megértjük azt is, ha azt mondom, hogy pl. sok jó gyümöl
csöt és főzeléket kellene nélkülöznünk, ha a növények virágait róva rok nem látogatnák.
De nézzük közelebbről a rét virágait. Az arannyalversengől,
— Banunculus fiearia — melyet galambbegy salátának is neveznek,
a szép zsályákat, a Lainiumokat lépten nyomon meglepik a rovarok,
míg az u. n. pázsitfólóket, milyenek pl. a rozs, zab, angol perje,
franezia perje stb., melyeket a közélet nem is igen nevez virágok
nak, érintetlenül hagyják.
Tehát nem minden virágot egyenlő mérvben keresnek fel a
rovarok? — Felelet, nem, — mert a mint mondottam, a virágok
nagy részénél a beporzást nem. rovarok, hanem a szél közvetíti.
Mi a széllelnyiló virágokat illeti, ezeknek általános jellemzése
ként azt mondhatjuk, hogy ezen virágok sok virágporral birnak,
hosszú porzóik vannak, virágporok könnyen, szóródik, többnyire ta
vasszal virítanak, bibéjük ágazatos, minek kitüntetésére hasonlítsuk
össze az egerfának a komlónk s a búzának, mint széllelnyiló virágú
növényeknek bibéit a fűznek és lennek bibéivel, mely utóbbiak ro
varlátogatta virággal birnak; vagy hasonlítsuk össze a széllelnyiló
Poterium sangvisorba és a rovarlátogatta Sangvisorba offioinalis bi
béit, mely két növény különben egymáshoz igen hasonlít; továbbá
virágaik nem szembeötlők, mire nézve elég lesz a pázsitfélókre, a
fenyőkre s a nyárfákra hivatkoznom. Ezeken kivül van még egy
élettünemóny, melyet felemlítendőnek tartok, t. i. a széllelnyiló vi
rágok nem esukódnak, vagy ha úgy tetszik, nem alusznak, míg a
rovarlátogatta virágok naponta bizonyos órában nyílnak ós csukód
nak, valószínűleg az őket látogató rovarok szokásai szerint, mely
rendszeres nyilasi és esukódási mozzanatokon alapszik — mint álta
lában tudva van — a Linné-féle virágóra.
A széllelnyiló virágokra mondott jellemzésből kiolvashatja bár
ki a rovarlátogatta virágok jellemzését is; pl. azon jellegből, hogy
a széllelnyiló virágok egyszerűek, bizonyára azt fogja következtetni
a t. hallgatóság, hogy a rovarlátogatta növényeket szép virágokkal,
vagy nagy virágokkal, vagy nagy tömeg virággal ékesítette fel a
természet, — és ez valóban így is van, legalább a legtöbb esetben.
Hozzunk fel ennek igazolására egy pár példát. A t. hallgató
ság bizonyára jól ismeri az erdei mályvát és a papsajtot — Malva
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silvestris és M. rotundifolia. — Az előbbi a bibék és porzók állásá
nál fogva egyátalán nem képes önmagát beporozni, míg az utóbbinál
meg van arra legalább a lehetőség; és az elsőnek sokkal nagyobb
és szebb virága van. s épen azért gyakran látogatják rovarok, míg
az utóbbinak virága kicsiny s nehezen szembeötlő s a rovarok nem
is igen keresik fél. Egy másik példa a Geránium nevű virágnem
ből — genus — kínálkozik. Ennek különböző fajai, nevezetesen
G. pratense , G. pyrenaicum, Gr. molle, G. pusillum fajok virágaik
nagyságára nézve azon sorban következnek egymásután a mint ne
veiket felolvastam; tehát a G. pratense virága legnagyobb s a G. pusil
lum faj virága legkisebb s az elől említett fajhoz mérten valóban
igen kicsiny. — A Gr. pratense nem képes önmagát beporozni, ha
nem minden esetben rovarok közvetítésével porozódik, a G. pyrenai
cum többnyire — de nem mindig — rovarok segélyével porozódik,
a G. molle többnyire ön beporozó s ritkán porozódik rovarok által,
a G. pusillumnál pedig önporozás a szabály.
De vannak igen szerény kiállítású virágok is, melyeket a ro
varok mégis meglátogatnak, — vethetné ellen valaki. Az ily virá
goknál azonban a szép színnek vagy a virágtömegnek hiányát pótolja
a virág illata, mely akkor szokott legnagyobb mérvben áramlani a
levegőbe, mikor a rovarlátogatásnak ideje van.
A rovarokat tehát a színek pompája, a virág nagy tömege s
a virág illata csalogatja a virágokhoz, hol aztán az egyes mélyedé
sek és emelkedések útbaigazítása mellett megtalálják úgy a virág
port, mint a mézet, mely utóbbi minden virágnak tulajdona, míg
az előbbi nélkül természetesen egyetlen virág sem létezik.
Hogy a rovarok egyátalában mily nagy szerepet játszanak a
virágok beporozásában, annak illustrálására egy széles körben ismert
mondást hozok fel. A piros lóhere — Trifolium pratense — egyáta
lán nem tudja önmagát beporozni, hanem rovarok segítségére szo
rul. E virág gombjának egy-egy részlete, vagyis egy-egy virága
9 mm. hoszszú , — tehát azon rovar, mely oda kívülről benyúlni
akar, legalább is 9 mm. hoszszú szájrészszel kell hogy bírjon. Mé
rések kiderítették, hogy a piros lóherére szálló rovarok közt ily
hoszszú nyelve különösen a poszmóheknek (Bombus) van. Es való
ban ezen virág beporozásánál ők játszák a főszerepet, Némelyek épen
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a lóherét illetőleg igen meszsze is mennek következtetéseikben. Ne
vezetesen kiindulva abból, hogy Angolhonban a jólótkezósnek egyik
legfontosabb tényezőjét a szarvasmarhahús képezi, a szarvasmarha
pedig ott kiválólag lóherrel táplálkozik, — kiindulva továbbá abból,
hogy a poszmóh beporozza a lóhert, a poszméhot pedig pusztítják
az egerek, az egereket ismét a macskák, — mondom kiindulva mind
ezekből igy okoskodnak: ha sok a macska, kevés az egér, ha kevés
az egér sok a poszméh, sok poszmóh mellett sok lóher sok marha
hús s az ezzel táplálkozó embereknél kevés betegség sok ideg és agyképződés, tehát sok gondolat és sok szabadság. Azonban ezen okos
kodás , mint azt eleve megjegyeztem, sok tekintetben túlhajtott, s
azt én inkább csak kuriosum gyanánt említettem fel; mert ha poszméhek nem volnának is, van még sok rovar, melyekről biztosan
tudjuk, hogy szójrészeik szerkezeténél fogva képesek a piros lóhert
ós más lóherfajokat beporozni, s igy nem lehet tartani attól, hogy
az angol macskák esetleges kipusztulásával onnan a miveltsóg ós
szabadság is kipusztulna,—valamint ellenkezőleg azt is felhozhatom,
hogy sok helyen, hol a valódi szabadság ós miveltsóg napja még
igen gyengén világít, — elég sok poszmóh ós elég sok macska
találkozik.
A rovarok virágra szállásának természetesen vannak szabályai,
melyek úgy a rovarok bizonyos szokásai ós különösen szájok szer
kezete, mint a virágok egy vagy más s különösen alakbeli tulaj
donságai által feltételeztetnek. Igy pl. az u. n. ernyős virágú növé
nyeknél, milyenek pl. a sárga murok, kapor, zeller sat. a virág mé
ze szabadon fekszik, s épen azért bármely rovar is hozzáfér; míg
az u. n. fészkeseknél, milyenek pl. a Scorzonera, gyermekláncz sat.
nehezebben hozzáférhető az, s épen azért a móheket s pillangókat,
melyeknek szájalkatuk leghoszszabb, sokkal nagyobb számban látjuk
a íészkesvirágú növényeken mint az ernyősökön, mely körülménynek
részletesebb kitüntetésére pár sorral alább néhány virágot a látogató
rovarfajok számának feljegyzésével sorozatba teszek. A Lonicera
caprifoliumnál, melynek méze igen mélyen fekszik, csakis egyes
pillangók s különösen az u. n. szenderek szívják fel a mézet, mely
utóbbiaknak valamenynyi rovarok közt leghoszszabb nyelvük van.
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KIMUTATÁS
néhány fészkes és ernyős virágú növénynek rovarlátogatóí.
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A mondottak után vegyük még sorra nagyon röviden a rova
rokat s azoknak közvetítő jelensőségét az egyes rovarrendek és csa
ládok szerint. Itt természetesen nagyon érdekes volna a rovarok
szájszerkezetét részletezni, azonban ez igen meszsze vezetne, s így
e tárgy részletezése nélkül csak nagyjában fogom felsorolni a ro
varrendeket*).
Az e g y e n e s ós re e z é s s z á r n y u ak képviselőiként a szök
ését, sáskát s szitakötőt hozom fel. A t. hallgatóság igen jól tudja,
hogy ezek nem igen szoktak virágokra szállani. A szökések, sáskák
megeszik ngyan á növényeket, de a virágokra szállani nem szoktak.
Csakis az u. n. Physopodokat említhetném itt mint kiválóbbakat.
Ezen igen apró s karcsú rovarok, melyeknek testhoszsza ritkán na
gyobb Imm.nól, bebújnak a virágok belsejébe, s különösen járnak
kelnek a fészkesek, pilangósok s a pázsitfélék pl. búza, rozs sat.
virágain, — azonban ezek jelentőségére tudtommal még ezideig nem
igen reflektáltak, Müller sem sokat mond róluk, a mit pedig saját
észleleteimből mondhatnék ez irányban, az ma még részint kevés,
részint pedig mások által felállított beporzási törvényeknek ellen
mondó, s épen azért ismételt észleletekig elhallgatom.
A f é l s z á r n y u a k — Hemiptera — közül az u. n. mezei po
loskákat emelem ki, mint a melyek a virágokon gyakran láthatók:
de a beporozásnál való jelentőségüket nem nagyon ösmerjük.
A b o g a r a k — Coleoptera—közt már igen sok viráglátogatót
ismerünk. Ott vann ak pl. a Meligethesek, melyek testük kicsiny
voltánál fogva sok apró virágba is bejuthatnak, pl. a repczebogar
(Glanzkáfer), ott vannak az Anthrenusok, a rózsabogarak — Cetonia — az aranybogarak — Ohrysomela —• az ormányosak, czinezórek,
cserebogarak sat. Természetes, hogy ezek közül nagyon sok a beporozás közvetítése mellett még kárt is tesz. a menynyiben a virág
egyes részeit elrontja vagy megrágja , pl. mint ezt épen a repezebogárról—Meligethes aeneusról—•,vagy pl. a cserebogarakról is tudjuk.
A bogarak közt egy öszszehasonlitásban érdekes jelenséget is
mutatok be. A czinezórek egy kis csoportját Lepturoidáknak nevezik;
ezeknek egyik alakja Liopus nebulosus soha sem megy virágra, Clytus
arietis csak néha látogat el ernyősökre ós rózsafélékre, Leptura livi*) Müller Dié Befrucht. der Blumen d. Insect. 28 és következő lapjai.
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i á csak virágokon él, Strangelia atteimata hasonlóul csak virágokon
s a Scabiosa arvensisből is képes kivenni a mézet, a melynek virág
csöve 4 6 mm. hoszszú Ha öszszehasonlitjuk ezeknek fejét, torát,
szájrészeik alkotását, úgy azok szerkezetében a táplálkozásnak meg
felelő fokozatos különbséget fogunk észrevenni
A k é t s z á r n y ú a k a t hasonlóul láithatjuk a virágokon; ter
mészetesen ne a házi legyekre vagy a dongó légyre gondoljunk itt,
hanem a kétszárnyúak sok más családjaira. Általában mondhatjuk,
hogy ezek jóval jelentékenyebb szerepet visznek itt, mint a bogarak
s köztük e tekintetben a Syrpbusok állanak legmagasabban.
A l e p k é k n é l a szájszervnek a virágokhoz való alkalmazko
dásti a tetőpontot éri el. Ezeknek szája ugyanis egy hoszszú csőből
— pödörnyelv — áll, mely némely fajoknál különösen pedig a szür
kületkor röpködő szendereknél valóban tetemes hoszszáságot ér el,'—
Pl. Sphinx Convolvuli pödörnyelve 80 mm. hoszszú,— úgy hogy azzal
a leghoszszabb csövű virág fenekére is lenyúlhatnak; s valóban van
nak egyes virágok, melyeknél csak is ezen hoszszúnyelvű lepkék
képesek a mézet kellően elérni. Különösen kiemelem itt még azon
körülményt, hogy a szürkületkor és éjjel nyilló virágok beporozása
jóformán csak is az esthajnali szenderekre ós az éjjeli lepkékre van
bízva. Ha egy ily szendert az esti szürkületkor figyelemmel kisórünk,
láthatjuk , hogy az nem is száll tulajdonképen a virágra , csak a
levegőben röpkedve nyújtja be nyelvét a virág csövébe, s egy-egy
virágon igen keveset időz, minek folytán aránylag sok termókenyülést létesíthet.
H á r t y a s z á r n y a a k legmagasabban állanak valamenynyi
rovarok közt a beporozási működés tekintetében s közöttük csakis
az u. n. fadarázsok nem járnak virágokra, míg a többi családok valamenynyien viráglátogatók; mely tekintetben, valamint talán egyéb
tekinte ben is legmagasabban állanak közöttük a darazsuk és mé
hek. Ez utóbbiak alatt nemcsak a mézelő méhet értjük, hanem sok
más méhfajt, melyek szabadon élnek. A méhek nagy családjában
vannak ugyan olyanok az u. n. kakukméhek is (Nomada), melyek
nem gyűjtenek, hanem a más fajok által gyűjtött anyagra támasz
kodva, tojásaikat, mint a kakukmadarak szokták, más móhíajok sejt
jeikbe rakják be,— virágot azonban ezek is látogatnak.
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A mi magát a gyűjtést és a gyüjtőkészülóket valamint a száj
részeket illeti, e tekintetben számos fokozat létezik a móhfélók csa
ládjában. A legtöbb méhnél a test legnagyobb részére többé-kevésbé
tapadhat ugyan a virágpor. mégis e czélra kiválólag erre rendelt
részek találhatók a legtöbb esetben. így pl. vannak olyanok, (Osmia),
melyeknél a potroh igen szőrös, s ezek ezen szőrök közé szedik fel
a virágport, mások (Panurgus, Dasypoda, Anthophora) kiválóbban a
lábak vagy annak egyes részeivel gyűjtenek. Van aztán olyan is
(Makropis), melynél a virágpor mézzel megnedvesítve tapasztatik a
a hátulsó lábak alszára körül, poszméheknól (Bombus) ez még
szabatosabban megy véghez, mert itt ezen mézzel kevert portömeg
az alszárnak csak külső oldalára helyeztetik s az első lábtő tag már
kiválóan kefeszereppel bir. A mézelő méhnél pedig az átalánosan
úgynevezett kosárban ós a Bombusónál tökólyesebb, nevezetesen sor
ba szedett sertéjt kefében egy még fejlettebb gyüjtőkészülóket talá
lunk. Ugyanitt már a szájrószek is legnagyobb tökélyben mutatkoz
nak, úgy hogy kevés virág van, a melyből a méhek és poszmóhek
a mézet kiszedni nem tudnák, bár a lepkék még ezeknél is hoszszabb nyelvvel vannak ellátva. Egy átalában elmondhatjuk, hogy a
méhek családja maga többet tesz a virágok beporozásánál, mint a
többi valarnenynyi rovarcsalád ós rovarrend együttesen.
Enynyit kívántam ezen tárgyban, mely ma megletősen, hogy
úgy mondjam , divatos , előadni. Sok érdekes dolgot lehetett volna
itt még elmondani, de az idő rövidsége ezt meg nem engedi s a
részletezés ezen estélyek czéljának nem is felelne meg. Még csak
anynyit jegyzek meg, hogy ezen tan ma még csak bölcsőkorát óli,
ismereteink még nagyon hiányosak itt, sok látszólag biztos ós igen
természetesnek tetsző dolog van itt, a mi még további megfigye
lésekre vár; mert hiszen a széllelnyiló ós rovarlátogatta virágok közt
felállított elkülönzés is nincsen eltérés ós pedig sok eltérés nélkül.
s bizony vannak szép virágok is, melyek nemcsak rovarok által poroztatnak be, hanem, önbeporozásra is képesek. A legtöbb természet
tudományi könyv olvasása rendesen oly behatást tesz az olvasóra,
hogy annak alapján ismereteink s tudásunk sokkal biztosabbaknak
tűnnek fel, mint a milyenek azok valóban. — Meglehet, hogy elő
adásom is szenved ezen hibában , — de úgy hiszem, hogy népszerű
előadásoknál engedhető o tekintetben egy kis szabadság, melyet a
tanszéken vagy egyátalában szakelőadásokon igénybe venni, magam is
nagy hibának tartanék.
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ERDÉLYNEK ÁSVÁNYOKBAN VALÓ GAZDAGSÁGÁRÓL.
Koch Antaltól.
Erdélynek ásványokban való gazdagsága általánosan ismeretes
tény, ismételten ki van az emelve számos népszerű és tudományos
munkában, sokszorosan hangoztatták ezt beszédekben és a napi.
sajtó hasábjain, s a t. hallgatóság ennélfogva azt kérdezhetné talán,
hogy mi ezélom lehet ezen annyiszor elcsépelt tárgynak fölelevenítésével? Igaz, hogy átalánosságban sokat olvashatunk és hallhatunk
ezen tárgyról, különösen a bányaiparban értékesíthető ásványos anya
gokról; a kőszénről, kősóról, nemes fémekről ós órezekről például;
de az országrészünkben előforduló ásványok legnagyobb részéről igen
rítkán olvashatunk vagy hallhatunk valamit, pedig ezek is hozzájá
rulnak az ország ásványgazdaságának emeléséhez, s ha egyelőre a
közéletre nem is fontosak, a müveit egyén érdeklődésére minden
esetre azok is tarthatnak igényt.
Hiszen az erdélyi múzeum-egylet ásványgyüjtemónye nemcsak
a tudósok számára lett felállítva, de tekintettel az érdeklődő és tudvágyó mii veit nagy közönségre is, hogy, ha kedve tartja, bármikor
gyönyörködhessél? és okulhasson a szebbnél-szebb ásványok szemlé
lésében.
A helybeli müveit közönség, dicséretére mondhatom, érdeklő
dik a hazai ásványok iránt, a mennyiben az ásványgyüjtemónyt
szorgalmasan látogatja; s ebből azt merem következtetni és remény
leni, hogy hasonló érdekkel meg is fogja hallgatni azt, a mit a ha
zai ásványokról mondani akarok. Ha a t. hallgatóság várakozásában,
talán csalatkoznék s nem fog hallani sok újat és érdekest, mentsen
ki az, hogy egy rövid előadás keretébe nem vehettem fel többet, mint
mennyi a tárgy jellemzéséhez épen elégséges.
Mindenek előtt tisztában kell lennünk az ásvány szónak, s az
után az ásványfajnak fogalmával, hogy az előadás folyamában többé
ne kelljen ezek magyarázatára szorulnunk, s ezen okból rövid ás
ványtani meghatározásokkal kell kezdenem előadásomat,
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Az ásvány szó alatt, mely az „ás" tőből van képezve arra
való tekintettel, hogy ezen tárgyak a földből ásatnak, értünk oly
szervetlen természeti testeket, melyek tömegükben egyneműek, ren
desen szilárdak, ritkábban folyósak. Mesterséges szilárd vagy folyós
szervetlen testek, az úgynevezett műtermények, ki vannak tehát
zárva, valamint a két vagy több különböző ásványból összetett ter
mészeti testek is. melyeket kőzeteknek vagy sziklafajoknak ne
vezünk.
Az ásványfajnak fogalmát pedig megkapjuk, ha mindazokat
az ásványokat, melyek lényeges tulajdonságaikban, minők a külső
alak, némely természettani sajátságok ós a vegyi összetétel, tökéle
tesen egyeznek, egy név alá összefoglaljuk. Az ásványfajnak neve
lehet a közéletből merítve, mint az arany, ezüst, vas, kén stb. vagy
a német bányászoktól átvéve, mint a quartz, spath, niekel, kobalt
stb., vagy idegen népek nyelvéből kölcsönözve, mint a korund, kao
lin, vagy tudósok nevéből képezve, mint a brookit, ,sza.bóit krennerit stb., vagy az ásvány legelső ismeretes előfordulási helyéből al
kotva, mint a nagyágit, sylvanit, vagy végre az ásvány egyik leg
kiválóbb tulajdonságának latin vagy görög nevéből képezve, mint
eölestin, olivin, baryt stb. Meg kell azonban jegyeznem, hogy egy
ós ugyanazon ásványfajnak néha több, néha igen is sok neve van;
ilyenkor azt fogjuk használni, a mely a közéletben leginkább el van
fogadva.
Ezeknek előrebocsátása után megmondhatom immár, hogy az
egész föld kerekségéről mindössze körülbelül 1000 ásványfaj van
már leirva, a mi nem sok az állat- ós növényfajok roppant számá
hoz képest; de mindjárt megjegyezhetem azt is, hogy egyes ás
ványfajok bámulatos gazdagok a legkülönbözőbb változatokban, me
lyeket a be nem avatott bátran külön fajoknak tarthatna, s hogy
épen a sok változatok miatt a természet ezen tárgyaiban is megta
láljuk azt a különfólesóget, mely a természet megfigyelőjét csodá
latra ragadja. Erdély földjében ezen 1000 ásványfajból közel 180
ismeretes eddigelé, tehát az összesnek 18 százaléka, a mi ismét ke
vésnek látszik, s más pontosabban átvizsgált hegyes-völgyes orszá
gok ásványfaj számához mérve csakugyan az is; de épen ez érde
kes a búvárra nézve, mert itten jut és marad még mindig felfedez
ni és vizsgáinivalója.
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Erdélyben az említett 180 ásványfajból 65 gyakran és bőven
kapható, 84 ellenben meglehetősen ritka, valami 22 fajnak előfor
dulása még kétséges és 10 faj Erdélynek specialitása. Ezen 180 faj
közel 400 lelőhely között oszlik meg, de ezek közt nem csupán
helységek, hanem hegyek, völgyek, folyók is szerepelnek.
A íolelőhelyek mindenesetre a bányák, melyeknek száma egyéb
országokhoz képest igen tetemes.
Lássuk azonban általános szempontból, miként van eloszolva az
ásványelőfordnlás Erdélynek földjón. Az erdélyi medenczének közép
részében, vagyis mélyedésében, mely'lágy agyagos, homokos és ka
vicsos ifjabb képződményekké] van kitöltve, aránylag a legkevesebb
ásványfaj található, s ezek is a legközönségesebbek. Még legtöbb kap
ható a kősótelepek közelében, mivel ott rendesen mélyebb rétegek
is kerültek a felszínre. A medencze belsejét átfolyó vizek kavicsá
ban ós porondjában is többféle ásvány mutatható ugyan ki, csakhogy
ezek nincsenek már eredeti termőhelyükön, s ennélfogva nem oly
érdekesek ós fontosak, s kopottak is lóvén, nem is szépek. Azonban
ezek is figyelemreméltók, mivel elárulják, hogy mit kereshetünk
azon hegységekben, honnan a vizek leszállították a görólyt és a
porondot. A Maros, Olt és a Szamos kavicsait ós porondját is ér
demes tehát vizsgálni. A Szamos kavicsai és porondja p. Kolozsvár
mellett 16., a Maros porondja M.-Osesztve mellett 12 ásványfajt
szolgáltatott, köztük igen finom aranyport.
A medencze szólei felé szaporodik az ásványok száma, mivel
erre már számos idősebb rétegeknek fokai jutnak a felületre, s ittott már kitörésbeli kőzetek is jelentkeznek, melyek rendesen szá
mosabb ásványból vannak összetéve. Itten több helyen a kristályos
palákból álló határhegységekből lejövő patakok ós folyók ásványfajokban igen dús porondot és kavicsot raktak le, mely helyenként
aranyport is tartalmaz.
A medencze szegélyét képező idősebb hegységek ós a kristá
lyos palakőzetekből álló havasok, melyekbea a legváltozatosabb kő
zetek jutnak a felületre, a leggazdagabbak különféle ásványokban.
Leggazdagabbak természetesen az órczhegysógek és éreztelórek, me
lyek a különböző ásványoknak, s köztük különösen az érczeknek és
fémeknek gyülőhelyei, s melyek azonkívül a bányamivelós által igen
jól föl vannak tárva. A bányahelyek ennélfogva a legjobb és
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leggazdagabb ásványlelőhelyek. — így Erdélyben Nagyág, Ve
respatak, Offenbánya, Ó-Láposbánya és O-Rodna szolgáltatták ed
digelé a legtöbb ásványfajt.
Általában mondható az is, hogy az Erdélyből ismeretes ás
ványfajok legnagyobb része épen a bányamivelés által lett ismére"
tessé; miből korántsem következik azonban, hogy a bányahelyeken
kivül, kivált a határhegységek kristályos palakőzeteiben, még sok
ásványfaj nem volna fölfedezhető; sőt ellenkezőleg nagyon valószínű
hogy mint egyéb országokban egész sorozata a ritka ásványfajoknak
fordul elő ezekben, úgy nálunk'is sok van még elrejtve, a mi las
sanként felszínre kerülhet még. Mindenesetre a kutatásnak tág tér
nyílik még Erdély földjén, csakhogy nem a kényelmes és felületes
vizsgálódásnak, hanem & fáradságos utánajárásnak és beható tanul
mányozásnak.
Térjünk már most át némi részletekhez is, azaz tartsunk rö
vid szemlét az erdélyi ásványok felett, hogy voltaképen megismer
kedjünk egy kissé azon ásványokkal, melyek Erdély földjének egyik
főgazdagságát képezik. Hogy e tárgyalásnál valami rendet követhes
sünk, tartsuk szem előtt az ásványoknak azt a természetes csopor
tokra való beosztását, melyet minden művelt egyén bizonyára ismer,
vagy legalább könnyen megért.
Vegyük tekintetbe először is a sókat, értem t. i. az ízzel bíró,
oldható ásványokat. Itt azonnal első sorban a kősó vagyis kony
h a s ó az, mely, mint erdélyi bő előfordulás, figyelmünket különösen
leköti. A kősót jelenleg, miként ismeretes, 5 helyen, Deésaknán,
Tordán, Marosujváron, Vízaknán és Parajdon bányászszák, két he
lyen, t. i. Széken ós Kolozson fölhagytak bányászásával. De nem
csak ezen helyeken, hanem ezenkívül vagy 40 helyen van a kősó
oly közel a felülethez, hogy néha csupán a televényföld fedi, más
kor meg csak 20 — 30' föld ós agyag. Parajd, Sófalva ós Szováta
vidékein a felületre kiérnek a sótőmzsök. Sófalvánál egy 4 órányi
kerületű helyen. 60 sószikla emelkedik ki a földből.
A sótslepek vastagsága Tordán 120, Deésaknán ós Marosujvárt 84, Parajdon 82 és Vízaknán 76 ölnyire ismeretes; eddig se
hol sincs átfúrva egy telep sem, közvetlen aljazatuk tehát is
meretlen.
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Mindazon helyeken kivii], hol a kősó jelenléte kezze.lfergb.aK',
van 255 sókút és 593 sóforrás, melyek mind a mélységben levő só
ról tesznek tanúságot. Ezen sóforrások vízbősége, ismeretlen ugyan,
de évenként 1,723,917 erdélyi vedret, vagyis 601,323 köblábnyi
mennyiséget szolgáltatnak ki azon községeknek, melyek határán a
sósvíz van s melyek a sósvíz használatára jogosítvák.
Azon terület, melyen belül a kősó bármely alakban előfordul,
450 [ j mérföldnyi, de nem valószínű, hogy szakadatlanul fordul elő
ez alatt a sótolep.
Ha mindazon helyeket, hol a kősó jelenléte magát ily módon
elárulja, belejegyezzük egy térképbe, azonnal meggyőződhetünk,
hogy a kősó előfordulása főkép az erdélyi medenezo belső szegélyét
követi, a hol t. i. a kősótelepeket magukba záró sóagyagrótegek a
magasabb határhegysógekhez támaszkodnak és fölhajolván a felület
hez közelebb jutottak. Beláthatjuk ezek után, hogy Erdélynek sóbősége kiapadhatian, legalább az emberi szükségletre, még azon
esetben is, ha a kősótelepck nem szakadatlanul terjednek el a mely
ségben, — a mit magam sem hiszek, — hanem csak a medenoze
szegélyének mentében elszórt tömzsök gyanánt fordulnak elő.
Kár, hogy Erdély kősógazdaságának ezen áldása nincsen te
tőzve kálisóknak előfordulása által is, miként Galicziában Kalásznál ós
Poroszországban Strassfurton. Az iparban felette értékes kálisók,az
említett helyeken a konyhasó- vagyis a natriumsótelepek tetejében for
dulnak elő s igen szép nyereséggel bányásztatnak ki. Erdélyben az ed
digi bányamüveletek által feltárt kősótelepek tetejében eddigelé nyo
mát sem kapták ezen értékes sóknak, miből az elhunyt híres freíbergi geolog, Gotta Bernát egy évtized előtt azt a következtetést
vonta le és mondotta ki, hogy a kálisók. miután azon tengervízben,
melyből Erdély óriási mennyiségű kősója kiesett, kétségtelenül jelen
volt, az egykori erdélyi beltenger beszakadásánál visszamaradt anyaluggal együtt a mélyebben fekvő nagy magyar medenczébe lefolyt
s ottan, a magyar Alföld nagyobb mélységében, keresendő. Eu azon
ban épen ily valószínűnek tartom azt a lehetőséget is, hogy az
egykori*beltenger anyalúgjának sói megvannak, de nem az erdé
lyi medencze szélén, hol a korábban leülepedett kősó található, ha
nem valahol annak közepe táján, föltéve — a mi valószinü is, —
hogy a medenczének legnagyobb mélysége itt volt valahol s a tenOr?. terrn. tud. Értesítő. III.
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ger beszáradásánál itten gyűlt meg a fennmaradó anyalúg a könynyen oldható kálisókkal, és itt száradt be végkép. Ha valamikor
kálisókra kutatás foganatosíttatnék Erdélyben, mindenesetre az er
délyi medeneze közép részéber kellene — szerény nézetem szerint
— furatásokat eszközölni.
Bármennyire érdekes tárgy is a kősó, a gyönyörű deésaknai
kristály csoportok és a paraj di piros rostos kősó bemutatásával el
kell válnunk ezen ásványfajtól, hogy másra térjünk át.
A természetben előforduló sók közt különösen Kolozsvárra
n ózve érdekes még az úgynevezett g 1 a u b e r s ó vagy o s u d a s ó
is, mely városunk hátárában, a kajántói völgyben ós a szénafüveken
száraz nyári napokon számtalan helyeken ki-kivirágozva, a kopár
felületeket, vagy a vizenyős helyek növényeit, dérhez hasonlóan be
vonja, míg nedves időben azonnal föloldódik s a tócsák vizébe jut.
A glaubersós vizeknek gyógyhatása miatt a kolozsvári bő előfor
dulás igazán figyelemre méltó s nem ártana gyógyczélokra némi
kísérletet tenni a szénafiivekbeli vízzel, melyet sekély kutakkal
könnyen föl lehetne fogni.
Megemlíthetem még, hogy a Büdöshegynek egyik barlangjá
ban, az úgynevezett Timsósban, t i m s ó képződik és rakódik le a
falakra, hogy a barlang alatt levő források mind timsó tartalmúak,
hogy timsó virágzik ki TJdvarhelymegye több helyein, és Baróth
meg Bibarczfalva közt egy ideig ki is főzték a timsótartalmú agya
got ; de hogy mind eme helyeken oly bő-e az előfordulás, miszermt
jövedelmező iparágat lehetne alapítani rája, azt nem merem ál
lítani.
Háromszók és Csikszékmegyék több helyein, így Szt.-Léleken,
Felső-Torján, Száraz-Ajtán, Szópvizen stb, s a l é t r o m o t is főztek,
de valószínűleg nem. oly jelentékeny mennyiségben, hogy az Erdély
re nézve valami fontos iparágnak lenne nevezhető.
Térjünk most át az ásványoknak egy második természetes nagy
csoportjához, a fémekhez ós érczelchez.. Fémek alatt értjük közönsé
gesen azokat a kiváló erős fénnyel ós tetemes súlylyal bíró átlát
szatlan testeket, melyek egyszerűbb alkotó részekre többé föl nem
bonthatók, tehát valódi elemek, érezek alatt pedig a fémelemeknek
vegyületeit más elemekkel, melyekből a tiszta fémeket kohászati utón.
szokták kivonni.
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A fémeket tudvalevőleg fölosztjuk nemes fémekre, a melyek
nem rozsdásodnak és közönségesekre, melyek a nedves levegő be
hatása alatt rövidebb vagy hosszabb idő alatt valami rozsdával vo
nódnak be. Ezen rozsdásodás lényegben nem egyéb, minta fémnek
lassú vegyülése a levegő élenyével, vagy az ólennyel és vízzel, a
rozsda tehát féméleg vagy fémélegvíz vegyület. A nemes fémek
ezen általánosan elterjedt elemmel rendes viszonyok közt nem egye
sülnek, s ezért tisztán vagyis termés fém állapotban maradhatnak
és fordulnak elő a természetben is; míg a közönséges fémek ugyan
hamar egyesülvén velők, földünk felületén vagy ahhoz közel csupán
érezek alakjában találhatók. Vannak azonban olyan elemek is. me
lyeknek a nemes fémek sem állhatnak ellen, s azért még ezek is,
gyakran egészen igénytelen érczokké átalakulva fordulnak elő a ter
mészetben, melyeknek nemes tartalmát csupán a szakértő ismer
heti tel.
A fémeknek királya az arany. Erdélynek egy második fogazdagsága, a mennyiben magában többet szolgáltat, mint Európának
többi részt! összevéve. Az ókorban Európa egyéb országai is szolgál
tatták az emberiség ezen bálványát, de a rómaiak jól értettek an
nak kizsákmányolásához, s azok rendre kimerültek; csak Erdély az
az áldott föld, melyet sem a rómaiak, sem az egész közép- ós új
kor nem bírtak annyira, kiszívni, hogy nekünk is elég ne maradjon
még, habár elég keservesen is jutunk már hozzá.
Erdélyben az arany háromféle körülmény közt fordul elő. Elő
ször következtetve abból, hogy Erdély minden folyó vize aranyat
hord, meg van az a kristályos palahelységek minden helyein, de
úgy látszik, csak igen gyéren és nagyon linóm szemcsékben a kő
zetben elhintve.
.Eredeti termőhelyén eddigelé csupán csak a, Hidegszamos völ
gyében, közel a hasonnevű faluhoz, találtatott, hol a negyvenes
években kis bányát nyitottak, melyet még pár évvel ezelőtt is mü
veitek némi nyereséggel. •— Érezhozó kőzet itten a talk-pala
melyben aranytartalmú vaskéneg van elhintve. Ezen talk-pala quarcztelórhálózat által van átszőve, s ezen quareztelórekben, melyeknek
vastagsága 3 om.-től 1 méterig változik, különösen a palával érint
kező felületéhez közel, van az arany rendetlenül kisebb-nagyobb,
hosszúkás szemekben és lomezkékben elhintve. 1865-ben a Jakab-
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bányatársulat itten havonként 1 - % pónzfont aranyat termelt. Nagy
tisztaságánál fogva, mivelhogy 22—23 ka'vítos, ezen arany sötétsárga s Erdélynek egyéb, ezüstben dús aranyának világos sárga
színétől erősen elüt. Daczára ennek igen gyér előfordulása miatt
ezen és hasonló aranyelőfordulások átalában nem fizetik ki a bányászás költségeit.
Másodszor előfordul az arany eredeti termőhelyéből a víz ál
tal kimozdítva, kavies és porond között, tehát mint úgynevezett
mosóarany. Erdélynek minden vize, a mint mosási kísérletekből
meggyőződtek, hord kevés aranyat, melyet porondjából nagy fárad
sággal és türelemmel lehet kimosni, de legnevezetesebb e tekin
tetben az a folyó, mely nevét is innen kapta, értem az Aranyost,
miután ez közvetlenül Erdély aranykerületóből nyeri vizének és po
rondjának egy részét. A Maros fövénye is az Aranyos befolyásától
le Oláh-Osesztvóig elég gazdag aranyban. A Nagy-Szamos O-Eodna
alatt helyenként szintén gazdag volt, úgy hogy egy időben 7—11
dénár súlyú szemeket is mostak ki porondjából. Leghíresebb mosó
arányáról Oláhpián vidéke, hol a falu lakóinak egy része őszkor és
tavaszkor még most is foglalkozik aranymosással. Itten a hatal
mas kavies- és porond telepekből 19—22 karátos arany kerül ki,
rendesen igen apró lapos lemezkékben ós finom poralakban, rit
kábban gömbölyded szemcsékben is. Igen ritkák a nagyobb :l/10—V»
lat súlyú ós még nehezebb darabok. A legnagyobb mosott aranygörély innen 6:,/2 lat súlyú, s a bécsi bír. geológiai intézetben őriz
tetik. Az erdélyi múzeumban van egy közel 41 gramm sulyu, fehér
kovaggai kevert aranygörólyünk, mely 1875-ben találtatott.
Ezen adatokból kitetszik, hogy Erdélynek minden hegységében
fordul elő kevés arany, s mivel az erdélyi medencze belseje ezen
hegységek törmelékével ós iszapjával van kitöltve, mondhatjuk azt
is, hogy nincs talán egy talpalatnyi földje sem, mely aranyat nyo
mokban nem tartalmazna. Azonban ezen aranyelőfordulás is régen
ki van már merítve, már Erdélynek őslakói innen szedték ki az
aranyat, a rómaiak pedig nagyban űzték az aranymosást, később is
a legujabbi időkig sokat összeturták Erdély földjét ezen elszórt kincs
után, s így csak az utánaböngészés maradt fenn a mai kornak.
Erdélynek aranygazdagsága azonban nem is az említett két
előfordulásban fekszik, hanem a harmadikban, melyet most. akarok
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vázolni. Az Aranyos és a Maros folyók által körülhatárolt aranyte
rületnek számos bányahelyein, melyek közt Verespatak, Abrudbánya,
Vulkój, Offenbánya, Eudabánya, Zdráholoz és Nagyág a legismeretesebbek, de a melyeknek teljes száma a 30-at is fölülhaladja, az
arany számos éreznek, különösen kénesfémeknek, és kőkinézésü ás
ványoknak, főképen a kovagnak (quartz) és mószpátnak társaságá
ban, vékonyabb vastagabb erekben és telórekben, telepekben és
tomzsökben fordul elő. így nevezi t. i. a bányász azokat az ásvány
keverékeket, melyek a hegyek kőszikláiban egykor keletkezett sza
kadásokat, vastagabb vagy egészen finom repedéseket, végre kisebb
nagyobb szabálytalan üregeket hosszú idő folytában lassanként
kitöltötték. Az aranyat vivő nemes telórek és telepek az erdélyi
érezhegység akármelyik kőzetében fordulhatnak ugyan elő, de azért
mégis mindig közel van egy sajátságos, különböző fokú zöldes szín
által jellemzett kitörésbeli kőzet, melyet zölclkőtrachytnak nevezünk,
s mely tényleg maga tartalmaz legtöbb éreztelóreket és telepeket
nemcsak itten, de hazánknak egyéb bányahelyein, sőt még messze
külföldön, p. Északamerikában is. Ezen zöldkőtraehyt tehát a telérhozó kőzet, mivel mindenütt óreztelérekkel kapcsolatban jele
nik meg.
Az arany eme helyeken nagyobbrészt szabadon, a maga jel
lemző színével ós fényével található, legszebben és leggazdagabban
még mindig Verespatakon és környékén. A teléreken ós ereken fi
noman és durván hintett, vagy leveles, de leginkább kristályodott
alakban, a tomzsökben leggyakrabban finoman hintve, nem ritkán
azonban szép kristályokban is fordul elő.
Az aranynak legnagyobb mennyisége azonban oly végtelen apró
szemecskókben van elhintve a telér különböző érczeiben, hogy sem
szabad szemmel, sem nagyítás mellett nem vehető észre s csupán
a higannyal vagyunk képesek azt kivonni, mivel ezen híg fém föl
olvasztja azt és aranyfoncsort képez vele.
A mi ezen előfordulási arany tisztaságát illeti, az nem oly
magas karátos, mint a fennemlített másik két előfordulás aranyáé,
mennyiben 100 részbon csak 60 — 85 súlyrész tiszta arany és 40 —
25 súlyrész ezüst van, más szóval 15 — 18 karátos arany, minélfogva
színe is világos sárga, néha egészen fehéres sárga.
Erdélyben azonban az aranynak jókora része igénytelen kül-
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sejü érezekből olvasztatik ki, mely érezek üffenbányán és Nagyágon
bányásztatnak, hol a szabad arany meglehetősen ritka. Az arany
ezen erezetben kevés ezüsttel együtt egy ritka, a tűzben igen
könnyen elillanó fémhez, a tellurhoz van kötve, úgy hogy olvasztás
által igen könnyen kiválasztható. Ilyen aranydús érezek a s y 1 v anit, Erdély latin neve. Transsylvania után elnevezve, vagy máské
pen i r á s é r c z a keleti Írásra emlékeztető jegeczedóse miatt, mely
aranyból, ezüstből és tellurból áll; ilyen továbbá a hasonló összeté
telű p e t z i t és az aranyból és tellurból álló k r o n n e r i t . Néha a
telluron kivül ólom, kén és antimon is vegyült az arannyal, ezt az
erezet, mely eddigelé csak Nagyágon találtatott, n a g y á g i t n a k .
vagy leveles kristályalakja miatt lévé 1 é r c z n e k novozik a bányá
szok. Mind eme tellurarauy-órczek Erdélynek kiváló specialitásai s
országrészünk hírét az egész világon emelték.
A mi végre az Erdélyben termelt arany mennyiségét illeti,
az hivatalos adatok szerint, az 1857-től 1871-ig beváltott nyers
arany mennyiségek után 1 évre átlag 1355 pónzfontot teszen,
a mi kerek számban 677,500 forintnyi értéket képvisel, a miből
kétségtelenül kitűnik az arany termel esnek nemzetgazdasági fontos
sága egész hazánkra nézve, s ez mentse ki azt is, hogy ily sokáig
időztem ezen ásványfajnál.
Az e z ü s t szabadon nagy ritkaság gyanánt fordul elő Erdély
ben, de vegyületben több helyen hapható és kohászati utón ki is
választatik vegyületeiből. Előfordul először is az aranyhoz s ennek
tellurvegyületeihez kötve az aranykerület mindegyik bányahelyén,
másodszor az ólomkénégben is több helyen, de kiválóan O-Láposbányán és O-Eodnáu. Tudományos szempontból legérdekesebb rikaságánál fogva és nagyon drágán kél el a t e 11 u r ez ű s t, melyből újabb
időben remek kristályodott példányokat szolgáltat a botesi bánya. A
legremekebb példány, valóban unieum, a nemzeti múzeumba jutott ;
de az erdélyi múzeum is több kisebb csinos példányt szerzett be
lőle. Az ezüstérczekhez tartozók némely fakóércz is, egy szabá
lyos nógylapu alakokban jegeczedő ásvány, mely különösen Nagy
ágon, Botesen és Kapnikbányán fordul elő szépen és elég bőven.
Az Erdélyben termelt ezüst összevéve nem sok, az 1857-től 1871ig beváltott mennyiségek szerint egy évre átlag csak 634 font
jutott,
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Csupán csak tudományos érdekkel bir a p l a t i n á n a k elő
fordulása az oláhpiáni mosóarany között, habár esak egyes szem
csékben; míg ellenben a h i g a n y vagyis kéneső a természetes
czinnoberbeh kénhez kötve, Zalathna mellett a Dumbrava hegység •
ben — úgy látszik — előfordul oly mennyiségben, hogy rendes
kibányászása kifizetné magát.
És most térjünk át a közönséges fémekhez, a melyek szabad
vagyis termés állapotban nem fordulnak elő, de órczeikben annál
nagyobb tömegekben. A mi legelőbb is a v a s a t illeti, ennek több
féle órezei óriási mennyiségben kaphatók Erdélynek különböző pont
jain. A vörös vas ér ez, vagyis a vasnak vegyülete a légkörbei i
élennyel, rendesen a természetes vasrosdával, az úgynevezett s á rg a v a s ó r c z e z e l együttesen fordul elő hatalmas telepekben és
tömzsökben, melyekhez kisebb mennyiségben a vasnak szénsavval
való vegyülete, vagyis a vas p át is hozzájárul. Hunyadmegyében
Gyalár és Telek vidékén bámulatos telepek vannak ezen vasórczekböl s a vasipar is elég élénk itten. Toroczkó vidékén, sajnos, a vasóroztelepek csaknem végkép kimerültek már s így ezen bányaváros
ka szorgalmas népe jólétének főforrását elveszte. Hatalmas vasórcztelep van Macskamezőnél is,, hol az említettekhez még a mágnesvasércz is hozzájárul. Agyagos vaskövet ásnak az Erdő vidéken,
valamint vörösvasórczet A.-Eákosnál a Karhágó hegyen, mely érezek
a fülei vaskohóban dolgoztatnak fel. Mint ásványtani nevezetességet
ki kell emelnem a vörösvasórcznek rendkivüli szép nagy fényes táb
lás kristályokban való előfordulását M.-Hermánytól ész.-ra a Kakukhegynek Paphomloka nevű pontján, hol az csekély mennyiségben a
Hargita vulkáni kőzetének, az úgynevezett, andesitnek, repedéseiben
fordul elő. Ezen úgynevezett vas fény kristályok a legszebb erdé
lyi ásványok közé tartoznak s gyűjteményünk valódi díszét ké
pezik.
Ezen helyeken kivül kisebb mennyiségben számos helyen ta
lálható még a vasérezeknek egyik vagy másik faja, úgy hogy bát
ran állítható, miszerint Erdély földje vassal is rendkívül meg van
áldva, s elég baj, hogy ezen természetes kincset kellően ki nem
zsákmányolhatjuk még.
A vasnak van még egy bőven előforduló vegyülete, a termé
szetes kénvas, vagyis vaskéneg, mely az arany terület majdnem
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minden bányahelyén közönséges, szép sárga színe, erős fémfénye és
kristályalakja által a nem szakértőnek is feltűnik, sőt gyakran tév
útra is vezeti, mivel a közmondás daczára, hogy „nem mind arany,
a mi fémlik," aranynak vagy legalább aranytartahnuiiak véli azt.
Aranyat az igaz, sokszor tartalmaz, de roppant csekély mennyiség
ben, s kiválasztása hosszú, fáradságos ós költséges úton történhetik
csak. A vasat ezen érczből tisztán leválasztani igen nehéz s nem
fizetné ki magát, de jó nyereséggel elő lehet állítani belőle a vasgáliozot és a ként is, melyekre a közéletben nagy szükségünk van,
s újabban a zalainál kohóban csakugyan nagyban földolgozzák ezen,
korábban egészen félrelökött erezet is.
Mint érdekes ritkaságot felemlíthetek egy parányi leveles fé
nyes kristálykákban jegeczedő titánvas-vegyületü ásványt, melyet pár
évvel ezelőtt a PiskiVel szemben komoran kiemelkedő, kopár Aranyi
hegy kőzetében fedeztem fel, s melyet pse udo bro o k i t n a k ke
reszteltein el. Ezen ásvány egykori vulkáni kigőzőlgésnek a szülöttje, s
újabban Francziaország kialudt vulkánjainak egyikén, a Mont Doreon is megkapták. A titánvasnak közönségesebb, régen ismert faja
elég bőven előfordul az oláhpiáni arany tartalmú porondban.
Mangánéi" ez, melyet a vas minőségének javítása .végett
szoktak a vasérczekhez keverni, szintén található Erdélynek több he
lyein ; legtöbb van Macskamezőn, hol vastag telep van belőle s szép
kristályokban is előfordul, míg Toroczkón, Gyaláron és A.-Bakosnál
a vasérezek közt kisebb fészkek és gumók alakjában fordnl elő.
Nagyágon a mangánnak kénnel való ritkább vegyülete is fordul elő
szép jegeezekben, neve alabandit, de ez csak mint ásványtani rit
kaság nevezetes.
A réz termés állapotban ritka Erdélyben, de rézérczek eléggyakoriak , ha nem is oly gazdagok, mint egyéb rózdús országokban.
A réznek legjobb órczei a c u p r i t vagyis rózéleos, az a z ű r i t és
m a l a c h i t , vagyis szénsavas réz, kis mennyiségben fordulnak elő.
pl. Déva vidékén és a volt Zarándmegyóben Lazurnál; csupán leg
közönségesebb éreze, a sárgaérezhez hasonló r ó z k é n e g kapható
oly mennyiségben, hogy bányászása és kiolvasztása kifizeti magát.
O-Láposbánya és Balánbánya Csik-Szt.-Domokosnál azon helyek,
hol ezen rézkóneg derék telepekben fordul elő, az első helyen ólom-
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érez társaságában a már említett zöldkőtraebytban. a másodikon
egymagában a chloritpalában.
Az ólomnak főórcze az ó l o m k ó i í e g , egy erős fémfényü,
ólomszürke, szépen jegeczedett ásvány, mely O-Láposbányáu és 0Bodnán fordul elő tetemes mennyiségben s itten ezüstöt is annyit
tartalmaz, liogy kivonják belőle. Ezüstben még sokkal dúsabb ólom
kéneget termeltek évek előtt üj-Sinkán Eogaras mellett, de a bá
nyák hamar kimerültek. Szép ólomkónegvjegeczok fordulnak elő még
Nagyágon, Püzesden ós az aranykerület egyéb bányahelyein is.
Uj-Sinkán és O.-Bodnán előfordul csekély mennyiségben a
f e h é r ó l o m é r e z is, egy ikrekben és hármasokban igen jól jegeoz'edott ásvány, melynek hófehér pora festékül használtatik; csak
hogy ezen ezólra inkább mesterségesen állítják elő az ólomfehért.
A zinknek jó érczo, az úgynevezett gálma csak nyomokban
táláltatott eddigelé nálunk, de nagyon gyakori az aranybányák
mindegyikében, és nagy mennyiségben fordul elő Rodnán a z i n k k ó n e g , egy erősen csillogó-villogó, pompásan jegeozedett, sötétbar
na vagy gyantasárgás ásvány, mely ásványgyüjtemónyünknek egyik
diszét képezi, do gyakorlati alkalmazást hazánkban eddig még
nem nyert.
Az a n t i m o n , mely a. betűiemnek egyik alkatrészét teszi, a
feltűnő tű- és dárdaalakú jegeezekben előforduló a n t i m o n k ón é g 
ből állíttatik elő , mely érez kisebb mennyiségben az aranykerület
több bányaiielyón találtatik. Évek előtt ide közel, a Meleg-Szamosnál
bányászták, dó a telep hamar kimerült.
Az előbbinek közel rokona az a r s e n f é m i s , melynek ólenynyel való vegyülete , az úgynevezett fehérarsen, az ismeretes bor
zasztó méreg. Az arsen fémnek felülete a levegőn azonnal megho
mályosodik s fekete kéreggel vonódik be, csak belseje tartja meg.
fehér színét és fémfónyét. Nálunk Nagyágon fordul elő apró jegoczekben, csekély mennyiségben. Bemek ásvány, szép hajnalpiros szí
ne és nagy jegeczoi miatt, az arsennek kénvegyülete, a r e a l g a r ,
melynek bő és szép előfordulásáról Nagyág híres. Porát vörös fes
téknek lehet használni, de erre nagyban gyárilag állítják elő. Mivel
a lángban élénk kékes színnel ég el, ezért a tűzijátékok készítésénél
is szerepel. Az arseuvegyületek mind arj'ól ismonhetők fel, hogy
hevítve erős íbkhagymabűzzel égnek , mivel az arsen maga elillan.
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Egyéb fémek Erdélyben eddigelé vagy csupán nyomokban,
vagy épen nem találtattak még; de bátran megelégedhetünk azzal,
a mivel bőven ellátott a pazar természet, csak igyekezzünk a nyúj
tott kincset minél jobban hasznosítani.
De szóljunk valamit az ásványoknak egy harmadik nagy cso
portjáról, a szorosan vett kövekről is. Ezekről is sokat lehetne mon
dani, de ezúttal az idő rövidsége miatt és mivel évek előtt részle
tesebben ismertettem már Erdélynek az iparban értékesíthető kö
veit*), csak általánosabb szempontból akarok megemlékezni róluk.
Ékköveket Erdély földje nem nyújtott eddigelé, habár némely
másodrangú ékköveknek közönségesebb fajtái, mint p. a zirkon, grá
nát, olivin, eyanit, fekete turmalin, elég gyakran és bőven fordulnak
is elő. Ki kell azonban emelnem a díszköveknek nagy mennyiségét,
melyek eddigelé teljesen használatlanul hevernek számos patakaink
görólyei között. Ertem itten a kovag (quartz) ásványfajnak számta
lan változatait, u. m. a víztiszta hegyijegőczöt, a különféle színű
jaspisokat, chalcedont, karneolt, amethystet, heliotropot, és az agá
toknak szebbnél szebb példányait, melyek a toroezkói hegységnek
és az aranykerületnek számos pontjain, melyek közül csak Trestyát,
Pojánát, Tokerőt, Kis- és Nagy-Almást, Porkurát említem fel, ko
csiszámra gyűjthetők ós metszés ós csiszolás által a legszebb dísztár
gyakká volnának földolgozhatok. Gyűjteményünkben nagy választók
ban láthatók már ezen előfordulások, de csak akkor fog kitűnni
igazán azoknak szépsége és értéke, ha majd mind csiszolva lesznek,
a mi remélhetőleg nem sokára meg fog történni.
Á lágyabb kőkinózósfl ásványok közül csak olyanokat akarok
felemlíteni, melyek szép kristályaik által különösen feltűnnek, s gyűj
teményünk díszeit képezik. Ilyenek például a m ó s z p á t, vagyis a
mészkőnek kristályodott kiképződése, mely majd minden bányahe
lyen többé-kevésbé szép példányokban kapható; különösen a Boíczán,
Eudabányán és Vulkójon előfordulók igen szépek. A mószpáttal anyag
ra nézve ugyanaz, de alakra eltérő az a r a g o n i t , mely jegeezek
ben nem találtatott még nálunk , de vaskos tömegekben, finom ré
teges szerkezettel és különböző színekkel, mint úgynevezett örvénykő
(Sprudelstein), egész halmokat alkot Korond fürdő mellett, s csiszolva
*) Megjelent az orv. term. tud. Értesítő II. évfolyamában, 1877.
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igen szép lenne különféle dísztárgyaknak, ugyanitt az úgynevezett
borsókő is kapható. A mószpáttal rokon b a r nap á t igen közönsé
ges bányáinkban; de főképen Bodnán, Boiezán, Nagyágon és Bndabányán kapható szép példányokban. Ide tartozik továbbá a ró
zsaszíne miatt, mely ritkán málnaveresig fokozódhatik, feltűnő man
gán p á t is, mely különösen Kapnikon és Nagyágon fordul elő szépen
jegeczedett példányokban., Verespatakon mangánpát és amethyst
keverékében finom arany van behintve, s az ilyen darabokból
kedvelt ékköveket csiszolnak.
A. tetemes súlya ós táblás kristályai által könnyen fölismerhető
s úl yp á t legszebb példányait Oli'enbánya, Boicza, Püzesd és Nagyág
szolgáltatták. Érdekes kő a oo élest in is, melynek neve az égnek
(latinul : eoelum) kék színére vonatkozólag lett képezve. Ezen ás
ványfajnak rostos erei a bácsi torok néhány kőbányájában találhatók
legszebben, bár nem oly mennyiségben, hogy kibányászásra érde
mes volna.
A g y p s z , melyet ipari alkalmazásában mindenki ismer, Er
délyben igen nagy mennyiségben fordul elő, elláthatnék akár egész
Európát égetett gypsz-szel vagy fehér és tarka gypsz-íáragványokkal. Tiszta kristályokban szintén egyike a legszebb ásványoknak , s
ilyenek kikerültek Ofíenbányán, Tresztyáról, Bodnáréi és Nagyágról.
Kolozsvár vidékén ós egyebütt is kaphatók, bár nem oly tiszták ós
szépek. A tömör fehér ós tarka agyagos, vasrozsdás gypsz ellenben
több méter vastagságú rétegekben fordul elő Erdély egész észak
nyugati szólének mentében, melyek közül csak Szindet Tordánál, a
Békáspatakát Kolozsvárnál, Nagy-Kapust, Jegenyét, Zsobokot és
Zsibót említem fel, mint legismeretesebb előfordulási helyeit, hol
annak ipari értékesítését is többször megpróbálták már. Ezen tárgy
ról pár évvel ezelőtt tartottam egy előadást ugyané helyen *).
Igen nagy és fontos csoportot képeznek a k o v a s a v a s á sv á n y o k , melyeknek egyik főalkatrészét a már felemlített kovag
képezi, — mivel a kitörósbeli kőzetek mind ezekből, vannak össze
tevő. A földpátoknak mindannyi közt a legnagyobb szerep jutott,
melyekbon a kovasav agyagfölddol és a növényzetre oly fontos kálium*•) Megjelent az Orv. term. tud. Értesítői, évfolyamában, 1876. „a váro
sunkban használatban levő főbb kőnemekről"
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mai és nátriummal van egyesülve. Ezen ásvány főkeverókrészét ké
pezi a legmagasabb hegységeinket fölépítő gránitnak, syenitnek és
gneisznek , a porplryroknak ós melaphyroknak . végre -a leginkább
elterjedett trachytoknak és Erdély legifjabb eruptív kőzetének, a
basaltnak is. Ezen ásványt föllelhetjük tehát minden foiyó és a ma
gasabb hegységekből lejövő patakok kavicsai és porondja közt, s
hogy általánosabban nem fordul elő., miként a kovag, annak oka az,
hogy a. levegő ólenyónek ós a- vizek szénsavának behatása alatt fölbomlik lassanként, a kálium és nátrium kivonatik belőle, s vissza
marad az agyagföld, mely a talajnak legközönségesebb alkatrészét
teszi. Mivel azonban a földpát nem képez magában nagyobb töme
geket , hanem mindig keverve van más ásványokkal, azért annak
eímállási terménye az agyag is rendesen keverve vau a természetben
más valami közönséges ásványos anyaggal, u. m. mószszel , kovagszemekkel, vasrozsdával , esi Hámpikkely kékkel sat. A tiszta agyag
hófehér s használatáról porozellánföldnek hivatik; ebből Erdély nem
sokat mutat fel. Kevésbé tiszta agyagfajták azonban bőven kapha
tók, igy legközelebb ide Szindnél van egy szürkésfehér változat, to
vábbá Zalatna mellett,' Baarnál ós egyebütt is, melyekből kőedényt
lehet gyártani. A legközönségesebb tisztátlan agyagváltozatok ren
desen szürke, vagy sárgás, vagy kékes színűek, és mint tudva van,
cserépedényekre' s sok más ozólra1 feldolgozhatók.
Az agyagot kisebb-nagyobb mennyiségbon tartalmazó talajne
mek s ezeknek legnevezetesebb sói, melyek a növényzetet s velők
az embert is táplálják, ennélfogva a földpáttartalmú kőzeteknek kö
szönik létezésüket, ezek nélkül tehát termékeny földünk sem volna.
Nagyon közönséges és fontos 'kovasavas ásványok, melyek elmállás által szintén termékeny agyagos talajt szolgáltatnak, még a
következők is. A c s i l l á m o k több faja,,.melyek gyöngyfényű, néha
erős fénifényű , igen vékony lemezkékben és pikkelykókben nagyon
el vannak terjedve, a, mennyiben a, gránitnak, gneisznak, esillámpalának, a porphyroknak , a homokkőnek és a közönséges homoknak
és porondnak is egy soha sem hiányzó keverókrészót képezik. Az
a m p h i b ó l nevű ásványnak különböző sötétzöld leveles-oszlopos
kristálykái határllavasaink némely palás kőzeteiben kiváló szerepet
játszanak, fekete apró oszlopkákban pedig a ditrói syonitben, továbbá
a trachytokban és andesitekben bőven fordulnak elő. A fekete am-
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phibolhoz igen hasonlít az a u g i t nevű ásvány is, mely az augitporphyrban és melaphyrban, az augitandesitben és basaltban szere
pel, mely kőzetek mind nagy hegységekot ,alkotnak Erdély földjén.
Az ,a fekete porzó, melyet a székelyek a .Hargitahegység vízmedreiben összeszednek és eladás végett hoznak, kiválóan amphibol ós
augitszemékből áll, mihez mágnesvaspor is hozzájárni s elporlási
terménye a Hargita andesitkőzetónek.
Említhetem még a sárgás- vagy zöldesfehér, igen lágy, síkos
tapintató, tál kot és a zöld szinű c h l o r i t o t , mely két lemezes
pikkelyes ásvány határhegységeinkben eltérjedett kőzeteket, úgyne
vezett talk- ós chloritpalát alkot; említhetem továbbá a s e r p e nt i n t is, mely A.~Eákosnál ós Vargyasnál képez tetemes sziklatö
megeket , de kisebb telepekben a Zsily völgyében és egyebütt is
található.
Mint ritkább ugyan, de igen szép és érdekes kovasavas ás
ványokat bemutathatom a ditrói syenitben előforduló szürke. vagy
zöldes, zsírfónyü e la o ü t h e t , kék so d a l i t o t , rózsaszínű cano r i n i t e t ós mézsárga t i t a n i t e t , továbbá az aranyi hegy vulkáni
gőzök átalakította kőzetében a már említett pseudobrookit társasá
gában előforduló sza bóit-jegeezkéket, és bemutathatnék még sok
egyéb ritka dolgot, de félek, hogy a tárgynak nagy halmaza csak
zavart okoz, s úgy hiszem, ebből is meggyőződhetik a t. hallgató
ság arról, hogy Erdély földjében a kovasavas ásványok nagy cso
portja is méltón van képviselve.
Igen érdekes a termés kénnek előfordulása is, melyet szük
ség esetében ki lehetne bányászni. Található az a Székelyföldnek
számos helyein, ott, a. hol a szénsavgázzal kevés kénhydrogén is
özönlik a föld mélyéből, az a kellemetlen, záptojás szagú gáz, mely
ről a parádi savanyúvíz nevezetes. K kén ugyanis ezen gázból válik
ki ós ülepedik le a földre vagy a források fenekére. Legtöbb ilyen
kénes gőz Özönlik a Büdös hegyen, mitől nevét is kapta, mert itten
vagy 32 helyen van csekély vagy több kénleüllepedós. Még több kén
fordul elő messze fenn a Kelemenhavasban , hol ugyanazon módon
válhatott ki és juthatott az andesittufák repedéseibe és likacsaiba.
Csekély mennyiségben előfordul a kén Verespataknál is, a Osicsera.
nevű hegynek andesitjében elhintve. Kiemelhetem itt azt is, hogy
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most már a zalatnai kohóban nagy mennyiségben készítik ; illetőleg
leválasztják a ként a vaskénegből, mely bányahelyeinkon oly kö
zönséges.
És most igyekszem szemlénket befejezni az úgynevezett gyú
lékony ásványok csoportjával, melybe mindazon ásványos anyagok
tartoznak, melyek a tűznél meggyúlnak s többnyire lánggal és erős
füsttel égnek el, miként a szerves testek. Valójában ezek szervestes
tek voltak valaha, de roppant idő lefolyása alatt annyira megváltoz
tak és megkövesedjék, hogy szerves eredetükre alig következtethe
tünk másból, mint éppen összetételükből és égékeny voltukból.
Idetartoznak első sorban a kőszenek, melyeknek roppant nem
zetgazdasági szerepe ismeretes. A kőszenek az ősidőkben földünk *
felületét borított növényzetnek megszenült ós kövült maradványai,
s minőségre s ebből folyó tüzelő értékre nézve nagyon változók.
Legtisztább az a n t l i . r a e i t , mely 88 —92% tiszta szenet tartalmaz,
egészen tömött, fómfénybe hajló s csak erős léghuzam mellett ég,
de egyúttal a legerősebb tüzet adja. Kevésbbé tiszta már a f e k e t e
k ő s z é n , melynek pora is tiszta fekete, ebben a széntartalom 76—
86%-ot teszen, végre a b a rn a s z é n a kőszénnek oly fajtája, melyben
a szóntartalom 47 és 7 1 % között ingadozik, s melynek pora barna,
A tiszta szénen kívül a kőszenek még ólenyt, könenyt, földes része
ket vagyis hamut és végre gyantás részeket tartanak változó menynyiségbon és pedig általában annál többet, minél fiatalabbak. A fe
kete szénből világító gáz és coks készíthető , a barnaszén ellenben
nem ad jó világító gázt, sem nem coksolható. A 1 i g n i t a barnaszén
nek azon változata, melyen a fának szövete is látható még s mely
sokszor a korhadt fához hasonlít. Erre vonatkozik neve, mely a latin
lignumból lett képezve.
Az anthracitot kivéve a kőszénnek mind eme fajtái Erdélyben
is előfordulnak . s közöttük a barnaszón különösen oly bámulatos
mennyiségben, hogy a föld kevés pontja múlja felül. A mi először is
a fekete kőszenet illeti, ez csupán a Barczaságban, Keresztényfalu,
Eozsnyó, Yolkány és Holbák mellett fordul elő, nem ugyan valami
bőven, de mindenesetre oly mennyiségben, hogy kibányászásra érde
mes. A telepeknek vastagsága egy ós két méter között változik s
azok a Barczaságnak mindkét oldalán odatámaszkodnak az ottani
magas hegységek meredek lejtőihez.

-
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A barnaszénnek leggazdagabb előfordulási helye a magas ha
vasok által bekerített Zsily völgye ; ezen 7 mérföld hosszú és leg
feljebb % mfd széles, természetes nagy teknő, moly a szónak csak- „
nem teljes értelmében ki van töltve jó minőségű barnaszénnel. A
tiszta kőszónrótegeknek összes vastagsága ugyanis körülbelül 120
lábat teszen, mivel '20-nál több réteg vagy telep íokszik egymás
felett, melyek közül maga a főtelep 5 —G ölnyi közép vastagsággal
bír. Ezen főtelep a völgy északi szárnyán, Petrillától Lupónyig leg
alább is %xj% mfd. hosszúságban van feltárva; feltéve, hogy dőlésé
nek irányában csak 200 ölnyire terjed, s átlagos vastagsága csak 5
ölet teszen, a. számítás szerint legalább 1000 millió mázsa kőszenet
tartalmaz. Miután a főtelepen kivül ugyanazon kiterjedésben még
több telep van föltárva , melyeknek kiaknázható összes vastagságát
majdnem újra 5 ölre lehet tenni; miután továbbá a számításba ho
zott terület az egész zsily völgyi szónterületnek csak egy kis részét
képezi: világos, hogy az itten összehalmozódott kőszénmennyisóg '
évszázakon keresztül gazdag forrást fog nyújtani az ipar szükség
leteinek fedezésére*), s csak az óhajtandó, miszerint hazai iparunk
oda fejlődjék, hogy ezen rendkívüli természeti kincset felhasznál
hassa.
De Erdélynek egyéb részeiben is sok a barnaszón, ,mely még
kiaknázásra vár , ha nem is fordul elő oly rendkívüli telepekben.
Kolozsváriul nyugotra , a Nádas ós Almás folyók vidékén számos
ponton bukkan elő hasonló korú és minőségű barnaszén 1 méter
nyi és még vastagabb telepekben, a melyek kétségtelenül messze
területen elhúzódnak; valamint Szolnok-Doboká megyében, az egye
sült Szamos mentében és M.-Lápos vidékén is, számos ponton for
dul elő a barnaszón, melynek kibányászására majd rákerűi még a
sor, ha ez országrész erdeit oly mértékben pusztítjuk, mint az eddig
törtónt. A Székelyföld is eléggé el van látva ásványos tüzelőanyag
gal, mert az Erdővidók öble gazdag lignittolepeket tartalmaz , me
lyeket Köpeczon már is nagy sikerrel bányásznak; valamint Bor
szók vidékén is megkezdetnék az üveghuták számára az ottani jó
minőségű lignitet ásni. Attól tehát nem kell tartani, hogy Erdély
a tüzelőanyagból egyhamar kifogyjon.
*) 1. Winkler Benő. A zsilyvölgyi kőszénmedenczéró'l. Term. tud. Közlöny,
1870. II. k. 127 1.
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A kőszenek titán a g r a p h i t r ó 1 is meg kell pár szóval emlé
keznünk , azon legtisztább kristályos szénről, mely teljesen elvesz
tette egykori szerves eredetének bélyegét és csupán tiszta élenylégkörben ég el. .Ezen ásvány legtisztább változatából, tudvalevőleg
az irónok. kevésbbé tisztábbjából olvasztó tégelyek készülnek, és mel
lékesen használják vasfeketitésre is. Ezen ásvány meglehetős tisztán
és jókora telepekben található a Zsily völgyében és O-Eodnánál. hol
föl is használják már.
Befejezésül kiemelem végre, hogy a, napjainkban általánosan,
használt ásványos világító anyagnak, a kőolajnak vagyis petróleum
nak kellő mennyiségben való előfordulását Erdély határain belől
biztos nyomok, mutatják. Oláh-Moldovaország Kárpátjaiban, Erdélydélkeleti határának mentében több helyen merítik mái- ezen értékes
égékeny ásványt, s így több mint valószínű, hogy az ojtozi szoros
ban Soósmező mellett, ós a Putna völgyében Gelenczo község hatá
rában mutatkozó kőolajnyomok helyén foganatosítandó kutatások ós
fúrások kedvező eredményre vezetnének, csak a kellő pénzerő és
vállalkozási kedv meglegyen.
Bevégzom futólagos szemlémet Erdély ásványai felett s ha si
került volna, habár csekély mértékben is, a t. hallgatóságot Erdélyásványokban való gazdagságával megismertetnem és érdeklődésót az
ország ezen természeti kincseire irányoznom, az nem annyira ez elő
adás , mint inkább a tárgy fontosságának és a t. hallgatóság kiváló
érdeklődésének az érdeme.
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A HŐVILLAMOSSÁGRÓL ÉS , ANNAK ALKALMAZÁSÁRÓL.
(Egy kőnyomain táblával.)

ÁM Antaltól.
Azon állításnak, hogy a villamosság korszakát éljük, meg van
a maga jogosultsága, ha meggondoljuk, hogy alig van nap. mely
új felfedezésről a villamosság terén hirt nem hoz. A villamos
órák, a sokféle villamos táviró és jelző, a G r a m m é - és Si-em e n s-féle dynamo-elektromos gépek, ezeknek fontos alkalma
zása a villamos fény előállítására és a galvanoplastikában, a Graham Bell által feltalált telephon és annak sokféle alkalmazása, a
photophon, E d i s o n villamos lámpái, a mikrophon és sok másféle
ujabbkori találmány mind a villamosság körébe tartozik.
Ezen felfedezéseknél gyakran karöltve jár a tudományos bú
várját a mechanikával és a gyakorlati alkalmazás nyomban követ
kezik. De még gyakrabban a tudományos felfedezést csak későn kö
veti a gyakorlati értékesítés.' így p. o. a. villamos inductiót, melyen
a dynamikus gépek és a villamos telephon alapszik, a hires F a r a 
day már ötven évvel ezelőtt fedezte fel. E mellett a gyakorlati
mechanika a tudományos sarkallás által hatalmas lendületet nyert
úgy, hogy nem ritkán további búvárkodásra új impulsust adott.
Az említett találmányok, mint az eloctromos fény, a telephon,
továbbá a phonograph stb. hamar nyilvánosságra jöttek és a miiveit
világ előtt ismertekké lettek. De van. a villamosság terén sok olyan
felfedezés is, melyek, ha bár nem kevésbé fontosak az elősoroltaknál, még is inkább csak a tudománnyal foglalkozók előtt ismertek
és ismerőtök alig szivárgott ki a tudományos férfiak köréből. A mai
előadásom tárgya, a hővillamosság és annak alkalmazása is ezen
utóbbi kategóriába tartozik.

Öry.-term.-tud. Értesítő. í í í
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I.
A riővillamosságról általánosan és az erősebb hővillamos
telepekről.
Ha két különböző' fémből, p. o. egy bizmut rúdból B (l.ábva,
lásd a füzet végén.) és egy rézlemezből R egy négyszöget alko
tunk, úgy hogy a két fém között a és 6-nól tiszta férni érintkezés
legyen, a, négyszögen belül egy iránytűt NS alkalmazunk és az
egész készüléket a delejes légkörben elhelyezzük, akkor a mágnestű
elhajlását észlelendjük, a mint az egyik vagy másik érintkezési he
lyet melogítjük. A tű kimozdulása azt jelenti, hogy a két fém által
zárt körben az egyik érintkezési hely p. o. rt-nak melegítése által
villamos áram keletkezett; abból pedig, hogy a tű északi sarka N
ez esetben kelet felé mozdult, az következik, hogy az áram a me
legített helyen («) a bizmuttól a réz felé megy. Ugyanezen érint
kezési helyek hűtésénél a mágnestű az ellenkező oldalra tér ki, a
hűtési áram tehát épen ellenes irányú a melegítési árammal. Ha
mind a két érintkezési hely a és b egyszerre és egyenlően melegíttetik vagy hűtotik, akkor áram nem észlelhető.
Ezen úgynevezett h ő v i l l a m o s vagy t h e r m o e l e k t r i k u s
áramokat S e b e c k fedezte fel 1823-ban, és azokat ezen ezim alatt
iila le : „U ebe r di o m agne tis che P o l á r i s a t i011 de r Met a 11 e. u n d E r z e d u r c h T e m p e r a t u r d i f f e r e n z" (a fénrek
delejes sarkitása hőmérséki különbség által).
A kísérletre, egy olyan négyszögalakú hővillamos elemet (1.
ábra) fogok használni, melynek két oldala, bizmut B, a másik két
oldala pedig antimon A fémből áll, az utóbbi hamvas szürke, a
másik vörhenyes. A két fém két helyen össze van forrasztva. Ennek
árama ugyanazon melegítésnél erősebb, mint az említett két fémből
alkotott elemé, mit a mágnestű nagyobb elhajlásából lehet megtudni.
Az áram irányát a nyílvessző mutatja. Mivel a tű rövid és vékony
azért hogy annak mozgása távolról is látható legyen, egyik végére
vékony üvegszálat ragasztottam és ennek a végére egy fehér papír
szeletet függélyes állásban.
A mint ezen borszeszlángot az egyik forrasztási hely alá tar
tom, azonnal kitér a tű az egyik irányban, de a mint elveszem a
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lángot és azt a helyet hűlni hagyom, a tű lassan visszatér. Ha most
ugyanazt a helyet néhány aetheresepp által hűtőm, a tűnök ellen
kező irányban való kitérését észlelhetjük.
zV villamos áram hatását egy mágnestűre behatóbban vizsgál
hatjuk a következő kísérlet által. Ezen nagy rézgyűrű egy helyen
meg van szakítva és a két vége össze van kötve rézdrótok által egy
B u n s e n elemmel, de a fémkör e pillanatban meg van szakítva. A
gyűrű közepén egy nagy mágnespáleza csüng, mely vékony huzalona súlypontjánál fel van függesztve. A gyűrű úgy van állítva, hogy
a mágnes hossza a gyűrű lapjába essék. Az áramkört most úgy zá
rom, hogy az áram a mágnes fölött délről észak felé menjen. A
mágnes északi sarka ez esetben, mint látni, nyugotra tér ki. Az
áramkört nyitva, a tű visszatér egy önsúly helyzetébe. Az áramot el
lenkező irányban vezetve, a mágnes is ellenkező oldalra tér ki. Az
általános Ampere-féle szabály, mely az összefüggést az áram irá
nya és a tű kitérése közt kifejezi, így szól: ha az áramkörben egy
embert képzelünk arczezal a mágnes felé fordítva úgy, hogy az
áram a lábaktól a fej 'felé folyjon, akkor a mágnes északi sarka min
dig a balkéz felé tér ki.
Ha a nehéz mágnosrúd helyett egy rövid könnyű mágnestűt
alkalmazunk, mely finom selyemszálon csüng egy tokosztás közép
pontja felett, akkor a szöget leolvashatjuk, mely alatt az áram a
tűt kimozdította, és ezen szög által azután az áram erejét mérhet
jük meg.
Egy ilyen hővillamos elemnek ereje növekedik a két forrasz
tási hely hőmérsékletének különbségével, azaz: minél melegebb
az egyik érintkezési hely a másiknál, annál erősebb az áram. A
különböző fémek ez irányban vizsgálva már Sebeck által akként
rendeztettek el egy sorban, hogy bár moly két fém összeköttetésé
nél, a melegített forrasztási helyen az áram a sor egyik végén álló
fémtől a másik vége felé fekvő fémhez megy. xV S e b e c k által fel
állított hővillamos sor ismertebb féméi ezek:
bizmut,
mangán,
ezüst,
nikkel,
sárga réz.
horgany,
kobalt,
higany,
oadmium,
palládium.
ólom,
aezél,
platina,
ón,
vas,
vörös réz,
arany,
antimon.

+
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Ha p, o, a réz bizmuttal köttetik össze és az érintkezési hely
Kielégíttetik, akkor az áram a bizmuttól a réz felé megy. Egy réz
és vasból álló elemnél pedig a melegítési áram a rézből a vas felé
megy. Egy másik törvénye ezen sornak az, hogy a villamos erő két
ilyen fémből álló elemnél annál nagyobb, minél távolabb állanak
egymástól a sorban. A bizmut-antimou elem a legerősebb áramot
adja. Nevezetes még az is a fémek ezen soránál, hogy egy bizonyos
hőmérsékleti különbségnél két ilyen fémből alkotott elemnek hővil
lamos ereje ugyanaz marad, ha közvetlenül érintkeznek, vagy ha
forrasztó fémek által köttetnek össze egymással. Ezen körülmény
nagyon megkönnyíti a férnek hővillamos magaviseletének meghatá
rozását.
Egy galvanikus elemmel, p. o. egy Danié 11-elemmel szem
ben még a bizmut-antimon elem ereje is igen kicsi. Ha p. o. az
egyik forrasztási hely hőmérséklete 0°, a másiké 100°, akkor ezen
elem ereje még mindig 133-szor gyengébb, mint a D a n i e 11 ó, úgy hogy
körülbelül csak 133 ilyen elem pótolhatna egy D á n i e l ! elemet és
222 egy Buusen elemet, nagyobb hatásokra, tehát egy pár ezer
elemből álló telep kívántatnék. De vau egy nagy előnye ezen liőelemeknek, mely abban áll, hogy igen állandó, erejű áramot adnak,
minthogy .forraszhelyei olvadó jég és forró víz által könnyen 0°-on és
100u-on tarthatók. Ezen tulajdonságuknál fegva tudományos ozélokra
igen".alkalmatosak.
Ezen készülékkel (úgynevezett V e r t í k a ,1-G a 1 v a n nmet e r), me
lyet később lesz szerencsém leírni, könnyebben kimutathatók ezen
gyenge hővillamos áramok, p. o. ezen páleza-alakú bizmnt-antimón
elemé (2. ábra), melylyel a galvanométer össze van kötve. A hoszszú mutató aluminiumfémből a mágnes tengelyéhez van erősítve ós
egy f'okosztáson mutatja a mágnestű kitérését. A pálezát a forrasz
tási helyen ujjaim közt melegítve, alig van egy-két foknyi kitérés,
de ha a forrasztási helyet ezen borszeszlámpa lángjával hevítem,
már nagyobb ivet ir le. A hőmérséklettel növekedett az áram
ereje is.
Az áram ereje fokozható az által is, ha több ilyen hővillamos
elemet, mint a galvanikus elemeknél szokás, egymás után összekö
tünk úgy, hogy az első elem p. o. antimonja a második elem bizmut-rudacskájával legyen összekötve és így tovább. Az első és utolsó
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elem szabadon maradt férne a telep két sarka. A telep ellenállása
alig nagyobb, mint egy elemé. Ilyen telepet 20 bizmut-antimon
elemből (3. ábra) láthatnak itt a tisztelt hallgatók. A páros számú
forrasztási helyek felül, a páratlanok alul fekszenek. A telepet öszszekötöm a Vertikalgalvanométerrel és az alsó forrasztási helyeket
hideg vízbe állítom, a galvanométer tűje kitér az egyik oldal felé,
•hűtési áramot jelezve. Most az oszlopot a hideg vízből kiemelem és
megint az alsó forrasztási helyeket melegített vízbe állítom. A mu
tató erősen kicsap a másik oldalra a melegítési áram hatása alatt.
Itt kisebb hőmérséki különbség már erősebb áramot adott, mint egy
elemnél, ha lánggal hevittetett.
Hosszú kísérletezés után végre sikerült bizonyos fémek ezélszerü összevegyítése által olyan ötvényeket állítani elő, melyek nagy
hőfokot kiállanak a nélkül, hogy olvadnának, és melyek egymással
czólszerüen összekötve és borszesz vagy gázláng által hevítve, na
gyobb erejű áramot adnak. Ilyen ötvényekből álló hőelemeket Becq u e r o l E. is ajánlott, nevezetesen 10 súlyrész bizmut és 1 súlyrósz
1
antimonból álló ötvényt összekötve egy olyannal, melyben 806 súlyr.
antimon ós 696 súlyr. cadmium ós az egész súlynak egy tizedrésze biz
mut van. Egy ilyen elem hőviílamos ereje 6 gesz 8-szor nagyobb,
mint egy bizmut-antimon elemé.
A Márkus által ötvényekből szerkesztett hőviílamos oszlopok
és elemek még erősebbek úgy, hogy 20 elemnek ereje felért egy
D a n i e l l elem erejével. Az utolsó évtizedben No é' Bécsben még erő
sebb és czélszerübb hőviílamos telepeket szerkesztett. Körülbelül 9
ilyen elem akkora erejű, mint egy I) a n i e 11 elem, ós 20 elemnek
ellenállása együttvéve annyi, mint egy Bunsen elemé.
Noé' hőviílamos battériáinál az egyes elemek vagy sugarasan
fekszenek egy vízszintes lapban, mint a 4. ábra mutatja, ós a belső
forrasztási helyek egy közös láng által hevittetnek. Egy ilyen szer
kezetű, 20 elemből álló telepet van szerencsém itt bemutatni. A
negatív ötvény N drócalakú, a positiv fémötvény P pedig henger
alakú. A láng nem az ötvényeket éri közvetlenül, hanem egy réz
szöget és innen terjed az , ötvónyek érintkezési helyére. Azonkívül
csillámlemez is védi az ötvényeket a láng heve ellen. A meleg
gyorsabb elvezetésére a hengeralakú pléhlemezek B szolgálnak; az
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összeköttetés az egyes elemek között ezen nagyított [rajzból legjob
ban látható. Erösebb telepeknél, melyek több elemből állanak, több
ilyen sugarasan elhelyezett elemekből álló csoport egymás fölött van
alkalmazva és az egyes csoportok egymás közt czólszertien össze van
nak kötve.
Itt van egy más alakú Noe-fóle telep 108 etemből, a hol az
elemek két sorjában vannak elrendezve úgy, hogy a belső forrasz
tott helyek egy egyenes vonalban fekszenek ós egy hosszú láng ál
tal hevíttetnek, mely számos apró gázlángokból áll. Az egész telep
négy csoportból, minden csoport 27 elemből áll. Az egyes csopor
tok sarkai össze vannak kötve vastag rézhuzal által egy kétágú
szintén vastag rézhuzalból alkotott villával. A villa ágai nem pár
huzamosak, hanem a végek felé összehajlók. A nyolcz villa, mint a
négy csoport nyolcz sarka, egy sorban van az állvány keskenyebb
oldalához erősítve úgy, hogy az egyik oldalon kezdve a számlálást
a páros számúak a positiv, a páratlanok a negatív sarkokat jelentik.
Az első és utolsó villa fémileg össze van kötve egy-egy összekap
csoló csavarral, az áram ki- és visszavezetésére. A csoportokat egy
egyszerű készülék segélyével háromféleképen lehet egymás közt conbinálni és ez által különböző czélokra alkalmas áramokat nyerni.
Ezen készülék —• a telep kulcsa — egy háromoldalú fahasáb
ból áll, mindegyik oldalon nyolcz rézfoggal, melyek a villák szárai
közé szoríttatnak. Az első fogsornál (6. ábra; a kulcson belől a 2.
fog össze van kötve a 3-kal, a 4. az 5-kel ós a 6. 7-kel, az első és
utolsó fog szabad. Ezen fogsor a négy csoportot 108 elemből álló
teleppé köti össze. A második fogsornál az 1. a 3-kal, 5. a 7-kel,
2, 4-kel, a 6. a 8 dik foggal van összekötve és azon kivi.il 4 az 5tel. Ezen fogsor által két kettős csoport állíttatik elő, tehát 54
elemből álló telep felényi ellenállással. Végre a harmadik fogsorban
a párosszámú fogak egymás közt, úgyszintén a páratlanok is egy
más között vannak összekötve.
Ez által egy harmadik conbinatio állíttatik elő, t. i. egy négy
szeres csoport vagyis 27 négyszer kisebb ellenállású elemből ál
ló telep.
Ezen leleményes berendezésnél fogva a telep különböző hatá
sokra alkalmas, az első két combinatio ott, a hol nagy a külső el-
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lenállás, a harmadik ellenben csekély ellenállásnál ad hatásos
áramot.
Az egyes elemek szerkezetét az 5. ábra mutatja; a hol + F a
hengeralakú positiv ötvóny, melynek egyik végére rézhenger van
forrasztva. — F a drótalakú negatív ötvóny. Az elemnek mind a
két végén nagy felületű rézlemezek R vannak a hő gyors elvezeté
sére. A láng közvetlenül csak a rézhengert éri és a positiv ötvény
azon kivül egy csillámlemez (GG) által van védve a láng hatása
ellen. Az r által jelölt rugó a szabad tágulást teszi lehetségessé.
Hogy a telep hatásával is megismertessem a tisztelt hallgató
ságot, először is annak vegybontó hatását fogom mutatni. E czélra
beeresztem a gázt a nyilasokkal ellátott csőbe, a gázt meggyújtom
és a telepet úgynevezett vízbontó készülékkel kötöm össze, melyben
hígított kénsav van. Es most a kulcsnak harmadik fogsorával zárom
a telepet, semmi hatás nem mutatkozik, mivel az áram a megsava
nyított víz nagy ellenállásához képest nem elég erős. Most mikor a
kulcsot a második állásba teszem, az áram hatása azonnal látszik.
Ezen hatás abban áll, hogy az áram a vegybontást a víz alkatré
szei között legyőzi, és ezek t. i. az oxygón ós a hydrogén gázalak
ban fejlődnek ós pedig a hydrogenbői kétszer annyi, mint az oxygónből. A két gázt egy közös csőben is foghatjuk fel, mint durranó
gázt és az egy perez alatt fejlesztett gázmennyiség által az áram
erejét mérhetjük meg.
Az ezen áram által végzett munka, a mint látni, elég erélye
sen halad, de az első combinatio, a hol mind a 108 elemet egy
más után egy teleppé kötöm össze, még több munkát végző áramot ad.
A gázfejlődés most még erélyesebben történik. Ezen esetben a telep
hatása felér öt B u n s e n elemnek összes hatásával.
Nézzük most az áramnak egy másik munkáját, mely által a
lágy vas mágnessé változik át. Ezen munka abban áll, hogy az elek
tromos áram a vas molekuláit, melyek szabálytalanul szanaszét fek
szenek, szabályosan rendezi el úgy, hogy minden molekulának északi
sarka a vaspáloza egyik vége felé, a másik sarka pedig a másik
vége felé van irányozva. Ez által az egész vaspáloza mágneses sarkiaságot nyer, egyik felében északi, a másik felében déli magnetismust mutatva.
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Ezen hatást először egy vaspálezán fogom mutatni, melyen el
szigetelő anyaggal bevont vastag rézhuzal több ízben van körülte
kerve úgy, hogy az egyes tekervények egymástól és a vaspálezától
el vannak szigetelve. Ha a tekercs egyik végén elektromos áramot
vezetek be. az egész tekercset átjárja ós a vasat mágnessé változ
tatja. Mutatja ezt a vaspáleza egyik végével szemközt körülbelül
egy fél méternyi távolságban csüngő mágnesrútinak az elhajlásai
Nyitván az áramkört, a mágnesrúd azonnal visszatér egyensúlyhely
zetébe, az úgynevezett mágneses délkörbe. A vaspáleza tehát csak
addig mágneses, míg a tekercsben villamosság foly. Ez által kü
lönbözik a lágy vas az aczéltól, mely utóbbi a delejessóget meg
tartja.
De a tekercs maga is, míg az áram rajta keresztül megy,
mágneses sarkiassággal bir, mert ha a vasmagot belőle kihúzom,
most is hat a mágnestűre, de nem annyira, mint a vasmaggal
együtt. Az ilyen tekercsnek delejesítő ereje arányos az áram erejé
vel és a tekervények számával.
Ezen hatásra a szóban levő telep harmadik combinatiója legezélszerübb, ennek árama adja a legerősebb elektromágnest, mint
azt ezen nagy patkóalakú elektromágnesnél észlelhetjük, mely az
említett eombinatiónál egy mázsát is eltart.
Még egy másik ilyen, gyakorlati czólokra alkalmatos hővillamos oszlopot is tudok tisztelt hallgatóimnak bemutatni, melyet Mű
re és Ólamon cl szerkesztettek. Ennek elemei koksz és vaspléhlemezekből állanak ós sugarasan vannak tizenkettő egy-egy sorban
egymás fölött elhelyezve. Az egyes elemek (összesen 36) valamint
az egyes sorok egymástól asbest által vannak elszigetelve és a belső
összeköttetési helyek a bádoghengeren belül egy nagy gázláng által
lievíttetnek és pedig nem közvetlenül, hanem egy asbestrétegen ke
resztül. Legnagyobb erejét körülbelül egy órai hevítés után éri el,
ós akkor egy Bunsen elem erejével felér, de ellenállása igen cse
kély, a miből következik, hogy vegybontási és izzatási kísérletekre
nem alkalmas. Delej esi tő hatása azonban igen nagy úgy, hogy p. o.
az.előbb bemutatott patkóalakú vasban annyi mágneserőt fejleszt,
hogy egy mázsát is elbír.
Mind a két telep ennél fogva tekintve a kényelmes kezelést

— 117 —
és hatásukat, igen ajánlható. A Noé-fék teleppel, az egy villamos
fényt kivéve, az áram minden nemű hatását meg lehet mutatni.

II,
Igen gyenge áramok kimutatása
A hogy a mechanikusoknak sikerült ügyesség és kitartó szor
galom által a hővillamos elemek erejét annyira fokozni, hogy azok
a sok tekintetben kellemetlen ós hátrányos galvanikus elemeket pó
tolhatják, úgy sikerült más részt a tudományos búvárkodásnak is
olyan eszközöket és észlelési módszereket kigondolni, melyek által a
leggyengébb hővillamos áramokat is lehet kimutatni. Ezen eszközökkel
és módszerekkel akarom még tisztelt hallgatóimat röviden megis
mertetni. Ez volna előadásomnak második tárgya.
E végre bátor vagyok becses figyelmüket még egyszer azon
kísérletre felhívni, mely által a villamos áram hatását egy mágnesrudra megmutattam. Egy B u n s e n elemnek áramát keresztülveze
tem ezen köralakú rézdróton. A mágnes bizonyos szög alatt kitér.
Most hat ilyen, egymással összekötött körön vezetem át az áramot;
a mágnesrúd, mint látni, most nagyobb szög alatt tért ki. Így tehát
fokozható az áram hatása a mágnesre az áramkörök számával, mi
vel minden egyes áramkör hat és a mágnes ezen hatások összege
alatt áll.
<
Ezen. sokszorozási elv segélyével a gyenge áramok is kimu
tathatók.
Egy mágnesrúd vagy egy mágnestű, mely egy függőleges ten
gely körül szabadon foroghat, a föld delejessége által bizonyos erő
vel irányittatik, azaz, egy bizonyos helyzetben megtartatik, és vala
mely áram csak akkor forgathatja, ki a tűt egyensúlyhelyezetéből,
ha nagyobb az irányító ereje, mint a földdelejességé. De az úgy
nevezett a s t a t i k u s — irány talán — tűre a föld delejes ereje nem
gyakorol irányító hatást és azért egy ilyen mágnesrendszer egy
gyenge áram által is kimozdíttatik egyensúlyhelyzetéből. Egy könynyti astatikus rendszer, mely két kis mágnestűből áll, egy igen fi
nom selyem vagy üvegszálon felfüggesztve ós az áram hatását sok-
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szorozó tekercsesei körülvéve igen érzékeny eszköz, gyenge áramok
kimutatására. A készülék' moly g a 1 v a n o m é t e r n e k neveztetik,
rendesen el van látva egy körosztással, melyen a tű elhajlási szöge
és ebből az áram ereje megmérhető.
t Előttem áll most egy galvanométer, a tű légáramlatok ellen
üveg-harang által van védve. De a tűk oly finomak, hogy csak kö
zelről láthatók. De hogy mégis legalább egynehány kísérletet tisz
telt hallgatóimnak egy ilyen érzékeny eszközzel is mutathassak, egy
másik ilyen galvanométert fogok használni, melynek mágnestűt fö
lött egy köröm nagyságú és papirvastagságú ezüsttükröoske van erő
sítve úgy, hogy a tűkkel együtt a tükör is forog. A készülék előtt,
egy petróleum lámpa áll, melyre egy átlátszatlan hengert teszek.
Ezen hengerben egy husszukás rés van kivágva, melyen keresztül a
petroloumláng sugarai kiléphetnek és ha a henger jól be van állítva
épen a tükörre esnek. A tükör a reá eső fényt visszaveri s egy fe
hér ernyő ezen visszavert fénynyalábot felfogja. Ha a gázlángokat
a tanteremben kissebbítem, azonnal egy élénk fényfolt látható a fe
hér ernyőn, mely mind addig egy helyen marad, míg a tükör nem
forog, vagyis míg a zárt vezetékben villamos áram nincsen.
Ezen tükrös galvanométer össze van kötve most egy kis ha
sábalakú hővillamos oszloppal (7. ábra), mely 25 pálozaalakú egy
mástól elszigetelt bizmiit-antimon elemből áll és fómhüvelyiyol (ff)
van ellátva. Az oszlop első és utolsó pálozikája vezetői összekötte
tésben van a és b csavarokkal. A. páros számú forrasztási helyek a
hasáb, egyik oldalán vannak, a páratlan számnak pedig a szemközt
levő oldalon, mind a két lap be van kormösítva és ezen pillanatban
egyenlő hőmérsékletű, azért a fényfolt egy helyt marad. Ha keze
met az egyik oldala felé tartom, a nélkül, hogy azt megérinteném,
azonnal elhagyja a helyét, a fényfolt az ernyő egyik oldalán tova
mozogva a melegítési áram hatása következtében. Kezemet onnan
eltávolítva, visszatér a fényfolt is előbbi helyére; mivel a hőmérsék
leti különbség az oszlop két oldalán megszűnt. Ha kezemet az osz
lop másik oldala, felé tartom, ellenkező irányban látjuk kimozdulni
a fénymutatót és megint visszatérni, ha kezemet az oszloptól eltá
volítom.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a kéz hőmérséklete alig 80° G.
ós hogy a kéz távolsága az oszloptól 10 centiméter, el lehet kép-
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zelni, milyen keveset emelkedhetik az oszlop egyik oldalának hőmérséke a kéz sugárzó melegétől; és mégis ezen annyira csekély
hőmórséki változás ezen az úton kimutatható. Ezen az úton határozták
meg No b i l i , M el l ő n i . K n o b l a u c h , T y n d a l l ós mások egy
érzékeny galvanométerrel ós hővillamos oszloppal, melyek együttvé
ve egy t h o r m o tnul t i pl i e a t o r t alkotnak, a sugárzó meleg
törvényeit és a különböző anyagok liőátboesátását. Az utóbbira nézve
egy érdekes példa a következő. Áz oszlop egyik oldala elé egy
átlátszó sMntelen üvegtáblát tartok, melynek vastagsága 2 milliméter;
ha kezemet az üveghoz tartom, nem mozdul ki a fénymutató; de ha
ezen vékony üveglemez helyett egy kősó-kristályt tartok az oszlop
elébe és most a másik kezemet a kősó mögé, akkor a fényfolt kimoz
dul és az ernyőt el is hagyja. A vastag kősó a kéztől jövő hősugarakat legnagyobb részben (92 %) átbocsátja1, a vékony üveglemez
sokkal kevésbé.
Ha a mái' alőbb használt pálezaalakú biznmt-antimon elemet
ezen galvanométerrel összekötöm, sokáig várhatunk, míg a fényfolt
azon helyet elfoglalja, a melyet elfoglalni szokott, ha nincs áram a
zárt vezetékben. Az összekötésnél egyik csavar jobban melegíttetvén
a kéztől a másiknál, hővillamos áram keletkezett, melynek eltűné
sére bizonyos idő megkívántatik. Ezt bevárva elég, ha az elem for
rasztási helyét egyik ujjammal rövid ideig megérintem, hogy a fény
mutató az ernyőn és az egész falon végig menjen.
Milyen csekély hőmérsóki változás mutatható ki ezen módszer
által, kitűnik a következő kísérletből.
Két hővillamos elemet réz-vasból, melyek a forrasztási helyen,
ttíalakuak és melyekben az áram a réztől a vas felé foly, a vasvégekkel összekötöttem egymással, ós mind a kettőnek forrasztási
helyét egy-egy kautsuk töltsórben levő 5 gramm vízbe állítottam, a
fényfolt nyugodtan maradt. Azután az egyik töltsérbe 5 milligramm
porrá tört kősó tétetett, és a fényfolt kitérése az oldással járó hű
tést jelezte. Ezen hűtés, mely egy érzékeny hőmérővel észleltetett,
körülbelül egy század fokot tett a Celsius-féle skála szerint.
Ilyen t-ííalakú hővillamos

elemeket

{8. ábra)

használnak ag
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orvosok a test különböző részein uralkodó hol nagyobb hol pedig
igen csekély híímérséki differentiák tanulmányozására.
Ezen a villamosság nagy köréből kiszakított részből, melyet idő
rövid rövidsége miatt csak hézagosan adtam elő tisztelt hallgatóim
nak, tisztán kivehető a tövekvés és az azt koronázó szép siker mind
a két irányban, t. i. egy részt az anyagok ezélszerü megválasztása
által a hatást lehetőleg fokozni, másrészt a módszerek tökéletesbítése által a legkisebb hatásokat is kimutathatni.
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