
ségök van, és itt  azoknak kell adakozniok, a  k ik  többel birnak, 
mint a mire szükségök van, még pedig a sajá t érdekükben. H a a sze
gények  lakásai valam ely városban a hagym áz és kolera fészkeivé 
válnak, úgy  az épen nem közönbös a leggazdagabbak egészségére nézve 
sem. Ezen alapelv  érvényes minden betegségre vonatkozólag, m ely
nek oka széthordható vagy  elvihető. M íg egyesek ezen okokat el 
nem m ozdíthatják vagy  távol nem tarthatják , mindenkinek elő kell 
állania s m eg kell engednie, hogy tehetsége szerint m egadóztassák. 
H a  valam ely város jó csatornázásról, jó vízzel való ellátásról, jó 
utczákról és ezekben a tisztaságról, ha az élelmi szereket illetőleg 
jó intézetekről, vágószínekről és egyéb nélkülözhetetlen életszükség
letekről, m indm egannyi oly tá rg y ak ró l gondoskodik, m elyek a va 
gyontalannak  is javá ra  szolgálnak, noha ezek mivel sem járú lnak  
hozzá, hanem csak a vagyonos fizeti azt meg, — mégis abból a v a 
gyonos is, m inthogy a  vagyontalannak  szintén használnak, a legna- 
gyobb-előnyöket húzza. A  városnak m integy családúl kell m agát te 
kintenie ; a házban mindenkiről gondoskodnia kell, azokról is, kik 
semmit sem keresnek vagy  nem is kereshetnek.

K ö z l i : Á r k y  S á n d o r .

1 2 4  AZ EGÉSZSÉG BECSE VALAMELY V Á R O SR A . NÉZVE.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Á LLA TTA N . 
(Rovatvezető : K riesch jÁNoá.t

(4 .)  H o g y  h í v j á k  a  P y r r h o c o r i s  

a p t e r u s t  M a g y a r o r s z á g b a n  ? —  

Azon kérdés, melyet a Term. tud. 
Közlöny múlt januári füzetében a 
tűzi poloska (Pyrrhocoris apterus) 
népies elnevezéseit illetőleg a ma
gyar állatkedvelőkhöz intéztünk, tag
társaink körében oly élénk viszhangra 
ta lá lt , hogy csakhamar egész hal
maza érkezett be az érdekes tudósít 
tásoknak.

Fogadják mindenek előtt az illető 
t. tagtársak legőszintébb köszönete- 
met azon szives készségükért, mely- 
lyel a felvetett kérdés megoldásához 
hozzájárulni siettek. Bizton hiszem 
ezek után, hogy érdeklődésük az ily 
kérdések iránt továbbra is megma
rad ; fenntartom magamnak jövőre 
azon szerencsét, hogy egyes állat

fajaink neveinek felkutatását koron
ként így szőnyegre hozzam , s hogy 
így közösen vállvetve, lassanként a 
magyar állatnevek topographiájának 
alapjait lerakjuk.

Hogy hívják tehát nálunk a tűzi 
poloskát ?

A Balaton vidékén., > Somogy-, 
Zala- és Veszprémmegyében, honnan 
K o l m á r  J ó z s e f ,  M á t r a i  
G y u l a  és N y i t r i k  I s t v á n  
tagtársaink tudósítottak, több neve 
van. Leghasználtabb elnevezése a 
bodobáncsés annak többféle változatai, 
ú. m. bodobács, boda, boda bácsi, böde 
bácsi, bödecske. Csurgó körül Somogy- 
ban M á t r a i  úr szerint ezenkívül 
még suszter-bogár, vörös-bogár vagy 
ordináficz-bogár nevek alatt is isme
retes. Ez utóbbi elnevezés, mely állí
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tólag onnan ered, hogy azelőtt „az 
egykori ordinánczok vörös nadrágot 
v ise lte k a la p já b a n  azonos ama —  
mint tudjuk —  Franczia-, Német- és 
Oroszországban is tapasztalható fel
fogással, mely e seregesen élő és 
mind egyenlő, változatlan színezetű 
rovarokban egyenruhás csapatok ana- 
logonját látja.

Gömör- és Nógrádmegye magyar 
vidékein, valamint az egész Mátra- 
alján, B o r b á s  V i n c z e ,  S z a b ó  
B é l a  és Ú j h á z y  urak tudósításai 
szerint, verokötő vagy verőköltő a tíeve 
a verőfényes helyek eme szenvedé
lyes kedvelőjének; a mi ismét a 
franczia „ cherche - midé “ -re emlé
keztet.

Komárommegye déli részein ott 
laktában B e r k y  G u s z t á v  tag
társunk, a negyvenes évek utolján 
és az ötvenesek elején, a nép ajkáról 
a papbogár, misemondóbogár vagy 
misésbogár elnevezéseket hallotta, s 
ezeket a rovar röptyűinek rajzolatai 
és színezése, s a kath. papok egyik 
egyházi öltönye, a stola között levő 
némi hasonlatosságra vezeti vissza.

Szabolcsmegyében T o k a j i  
N a g y  L a j o s  úr szerint hálálj őnek 
nevezik, valószínűleg azért, mert há
tának rajzai némileg halálfőhöz ha
sonlítanak, vagy talán azért is, mert 
rohadékokon él és így az enyészet
tel eszmeileg kapcsolatba hozható. 
Ez utóbbi felfogás nyomára akadtam 
magam is nem rég Kassa tótajkú 
köznépénél, mely az ottani kalvária- 
temető sirjai között nagy mennyiség
ben tanyázó tűzi poloskákat smertki 
(kisértetek) névvel illeti.

Tokaj-Hegyalja vidékének népe 
rovarunkat Isten bogárkájának n e 
vezi. „Gyermekéveimből legalább 
igen élénken van még em lékezetem
ben azon körülmény —  ir jaH .N  a g y  
L a j o s  úr — a midőn gyermektár
saimmal kora tavaszszal künn a ve
rőfényes napon játszva, a kérdéses

rovarra, azt kezünkbe fogva, a kö
vetkező gyermekdalt daloltuk :

„Süss ki, süss ki napocska 
Isten tányérkájára;
V idá e l a hideget,
Hozd el a meleget 

Isten bogárkájára!“

D r . Horváth Géza.

. ( 5 . )  E s z n e k - e  a  l e g y e k  v i r á g 

p o r t ? —  A Term . tud. Közi. 49-ik  
füzete e kérdésre a német „Ausland“ 
nyomán B e n n e t t  és M ü l l e r  
górcsői vizsgálataival felel, melyek 
következtetést engednek arra, hogy 
némely legyek virágport is esznek. 
Arra nézve pedig, hogy miként jut
hat be a szilárd por szipjukon át 
gyomrukba, Müller theoretikus véle- * 
ménye van közölve.

Etárgyban jelenleg már sokkal po- 
sitivabb ismeretekkel rendelkezünk. 
Köztudomású dolog ugyanis a rovará
szok nagy része előtt, hogy a kétröpüek 
több családja, nevezetesen a Syrphi- 
dák, Muscidák és Stratyomidák, csak
ugyan esznek virágport. Hogy eme 
kétségbevonhatatlan tényről meg
győződjünk, nem szükséges:a légy- 
gyomorgórcsői megvizsgálásához sem 
folyamodnunk, hanem elegendő e 
czélból az élő állatokat megfigyel
nünk. Kísérjünk csak figyelemmel va
lamely virágokat látogató legyet, 
péld. a mindenfelé ismert közönséges 
iszaplegyet (Eristalis tenax) , miként 
viseli magát, ha virágra száll. Alig 
hogy a virágot érinté, szipját azonnal 
előre to lja , annak —  illetőleg alaj- 
kának —  végén levő két szívótárcsá
val* egy kis csomó virágport m eg
ragad, azt a szivótárcsák gyors egy- 
máshozdörzsölése által a legrövidebb 
idő alatt szétmorzsolja, s az ekként 
szétmorzsolt porszemeket ugyancsak 
a szivótárcsák segélyével hátrafelé 
az alajkán levő csatornaidomú m é
lyedésbe tolja. E mélyedésben van

* V. ö. Term. tud. Közi. IV-ik kötet, 
93-—95. 1., hol a kétröpüek szájszervei 
vannak ismertetve.
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nak a hasonlólag kivájt és m eg
nyúlt felsőajak , s a hegyes tőrré 
idomúit rágonyok; ezek közé ke
rül most a szétmorzsolt virágpor, 
honnan e két szerv hosszirányú moz
gása által tovább szállíttatik, és végre 
a szűk szájnyílásba tolatik. Mihelyt a 
légy az első adagot lenyelte, csakha
mar újra kezdi a leirt műtétet. Ez 
a legyek virágpor-evésének me
chanikája.

Legfontosabb szerepet játszanak 
itt a szivótárcsák, s még világosabb 
lesz előttünk működésük, ha azokat 
kissé közelebbről megvizsgáljuk. A 
szivótárcsák ugyanis, melyek a le
gyek szipjának végén mint húsos ki- 
csucsorodások tűnnek e lő , egymás 
felé fordított oldalaikon sűrűén meg 
vannak rakva párhuzamos chitin- 
rovátkákkal, melyek a virágpor meg
ragadására, szétmorzsolására és to- 
vábbtolására kitünően alkalmazvák. 
Ily szerkezetűek a szivótárcsák mind  
a három fennemlített kétröpű család
ban. A többi családokban a szívó- 
tárcsák nincsenek ily chitin-rovát- 
kákkal ellátva; noha egynémelyikük, 
mint a Bombylidák, Empidák és Cono- 
pidák, szintén virágokon röpködnek, 
de virágport nem esznek és csupán, 
a virágok édmézét élvezik.

D r. Horváth G.

(6 .)  A PELIKÁNOKRÓL. —  H O- 

d e k  E d u á r d  saját megfigyelései 
alapján a pelikánokról igen érdekes 
adatokat közölt a bécsi állat-növény- 
tani társaság közleményeiben. (Ver- 
handlungen dér k. k. zool.-bot. Ge- 
sellschaft in W ien; 1873. évi kötet
i-ső  füzete).

Mind a közéletre, mind a tudo
mányra nézve legérdekesebb azon 
körülmény, hogy Hodek az alsó 
Tiszánál a mosorini mocsárban egy 
Európára, tehát Magyarországra nézve 
is új pelikánfajt fedezett fö l: Peleca- 
nus minor Rüpell. Eddigelé Euró
pából csak két pelikánfaj volt isme
retes : a P . onocroialus és a P . cris-

pusy mely mindkettő Titeltől egészen 
a Duna torkolatáig külön-külön és 
csoportosan fészkel, s mind kettő 
egyaránt iizi — főképen Bulgáriá
nak hegyi tavaiban —  az emberre 
nézve szerfelett kártékony halász
mesterséget. Hogy mily iszonyú kárt 
okoznak ezen, Titeltől a fekete ten
gerig millió számra előforduló ma
darak, könnyen fölfogható, ha m eg
gondoljuk, hogy Hodek észleletei és 
tapasztalatai szerint egyetlen egy 
pelikánpár azon idő alatt, míg ná
lunk tartózkodik, míg t. i. 2—  3 fiát 
fölneveli, 2 500 font halat emészt föl. 
Csakugyan bámulatos ennélfogva az 
embernek közönyössége egy ily rop- 
pantúl pusztító állat iránt; sőt föl 
sem fogható, hogy a halászatnak ezen 
oly hatalmas ellenségét némely vi
dékeken miért helyezik különös ol
talom alá. A pelikánok fészköket sű
rűén egymás mellé rakják ; 5 — 10, sőt 
60 is lelhető egy csoportban, 1 — 2 — 3 
sorban. A fészkek oly sűrűén vannak 
egymásmelleit, hogy az öregek akiköl
tés alkalmával csak összeszorongatva 
foglalhatnak helyet azokon. Fiaikat 
kezdetben a saját begyökből kisze
degetett, félig emésztett, később pe
dig fris,a torokzacskóban tartogatott 
halakkal etetik: az éhes fiók néha 
mindenestől belemászik a szülő 
torokzacskójába, s idomtalan cső
rével annak begyéből szedegeti elő a 
táplálékot.

A pelikánok érdekes halászati 
módja régóta ismeretes. A halásza
tot t. i. társasan ű zik ; a társaság 
rendesen valamely öblöt szemel ki 
magának, s félkörbe állván, hason
lóan mint hajtó vadászaton, hatal
mas szárnyukkal a vizet csapdosva, 
mindinkább szűkítik a félkört, és a 
fölriasztott halakat a part felé a se
kélyebb vizbe hajtják, melyből az
után, minthogy bukdácsolni nem ké
pesek, az ijedten ide-oda szökdelő 
halakat bámulatos ügyességgel to 
rokzacskójukba fölfogják.

K. J.
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É L E T T A N .  

(Rovatvezető : Thanhoffer L ajos.)

( i .)  A RUHÁZAT BEFOLYÁSA AZ 

e g é s z s é g r e . —  Az állatok legna
gyobb részét nem hagyta a természet 
oly mostohán mint az embert, hanem 
többé-kevésbbé dús szőrrel, tollal, 
pikkelyekkel vagy kemény vázzal ru
házta fel őket védszerűl mind a hő
mérséki változások, mind más külső 
befolyások ellen. A meztelen testű 
állatok pedig oly éghajlati övekben 
laknak, hol a kültakarót többé-ke
vésbbé, vagy egészen is nélkülözhetik.

Az ember az állatok e természetes 
öltözékét mesterséges ruháival kény
telen pótolni. Erre annál is inkább 
szüksége van, mert vére hőmérséke 
állandó, épen mint a melegvérű álla
toké ; s nem olyan mint a hidegvérű 
állatok vérmérséklete, mely a közeg 
változó mérsékletével maga is m eg
változik.

Azonban a ruha és az állatok meze 
minden fontossága mellett sem oly 
fontos szabályozója a hőmérséklet 
állandóságának, mint azon anyag
csere, mely lassú égéssel párosúlva, a 
külső hőmérsék leszálltakor fokozott 
tápbevitellel párhuzamban foly le.

De a ruházatnak mindamellett nagy 
befolyása van ezen állandó hőmérsék 
szabályozására. Ugyanis egyik fontos 
czélja az öltözetnek, mely rendesen 
rósz melegvezető,hogy a testm elegé
nek gyors átadását a légbe, s más 
abban lévő testekre korlátozza, s így 
a test oly gyors s nagy melegveszte
séget ne szenvedjen. A meleg, mely 
a testből elszáll, megmelegíti az öl
tözetnek belső, a test felé néző részét, 
s annak inkább külfelülete az, mely 
melegét a környezetnek mindinkább 
átadva, lehűl, míg a bőr felülete épen 
ez által melegetérző ideg-végkészü- 
lékeiben, melyek tapintási végkészü
lékeknél egyebek nem lehetnek, kel
lemes érzésnek van kitéve, úgy érezve 
magát, mintha reá nagy hidegben is

szelidebb éghajlat árasztaná jótékony 
hatását.

Az öltözet e hatása mellett az év
szaki hőváltozatok positiv és negatív 
ingadozásait az ember úgy eltűri, 
mint az állatok a maguk természetes 
öltözetében képesek elviselni.

P e t t e n k o f e r  kimutatta*, hogy 
a ruhaneműek anyaga, különösen a vá- 
szon- és pamut-nemüek vízfelvételi 
képességével összefüggésben a hő
mérsék ingadozások alkalmával mily 
vízelpárölgásnak okozója, s így a tes
tet mily fokban hűtheti le. Kitűnt, hogy 
egyenlő súlyú gyapot-kelme nedves 
levegőben kétszer annyi vizet vett 
fel magába, mint a vászon. Tehát az 
előbbi kétszer oly vízszivó (hygrosco- 
picus), mint ez utóbbi. Nevezetes e 
mellett, hogy a vászon egyforma kö
rülmények közt sokkal gyorsabban 
veszti el vizét, mint a nedves flanell.

Ismeretes, hogy nedves testek 
fölszinén a folyadék párolog. E pá
rolgás alkalmával meleg köttetik meg. 
Vegyük csak a nyáron meglocsolt 
szoba-padló példáját, melyre a szoba 
levegője hűsebb lesz. így ha az öltö
zet nedves, az elpárolgás és m eleg
megkötés következtében a test lehűl. 
Különösen áll ez az alsó öltözetekre, 
így az ingre nézve. Mentői gyorsabb 
az izzadó testtől megnyirkosodott 
öltözet nedvességének elpárolgása, 
annál gyorsabb és nagyobb lesz a 
testnek lehűlése. Innen magyarázható 
meg a légvonatnak betegséget elő
idéző hatása.

A légvonat lehet meleg, azért 
még is lehűti a testet, különösen ha 
izzadt, mert a bőr verejtékét közve- 
tetlenűl, vagy a ruhán át gyors elpá
rolgásba hozza.

* Egyik népszerű előadásában, mely 
két rokontárgyú előadással együtt jelent 
meg ily czím alatt : „Beziehungen dér 
Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden,“ 
Braunschweig, 1873.
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Ebből következtetve a vászon alsó
ruhák nyáron hűsen tarthatják a tes
tet, mert a testből felvett nedvet gyor
san párologtatják e l ; azonban kisebb 
légvonat, vagy beállott szél elegendő, 
hogy a nyár hevétől izzadó testet, 
mely vászonnal van fedve, annyira 
lehűtse, hogy az kelletlen érzettől le- 
pessék meg, sőt a gyors lehűléstől 
izomcsúznak vagy másféle a meghű
lés tág fogalma alá helyezett megbe
tegedésnek tétessék ki.

A pamutból készült alsóruhák 
ellenben nyáron czélszerűbbek, mert 
ezek egyrészt a testen verejtéket 
meggyüiemleni nem engednek; sok
kal vízszivóbbak lévén , mint a 
vászon, a verejtéket magukba ve
szik, s így beállott szélre vagy légvo
natra a bőrön gyors elpárolgás s gyors 
lehűlés nem létesülhet. Másrészt a 
pamut-féle szövet sokkal lassabban 
vesztvén el vizét, mint a vászon, maga 
a pamut alsóruha is sokkal lassabban 
hül le, mint amaz, s a testtől is las
sabban vesz át meleget saját magá
nak megmelegítésére.

Különösen fontos a, pamutszöve
teknek használata azokra nézve, kik 
könnyen meg szoktak betegedni. Mert 
különben a vászon, fentebbi tulajdo
nánál fogva, a nyár hevében néha 
még kellemes is lehet, mert nem bő 
izzadás mellett s légvonat nélkül a 
bőr hevét Leszállítani képes.

Másik fontos czélja a ruházatnak, 
hogy a testre ható élénk léghullám
zásokat annyira mérsékli, hogy azok 
bőrrendszerünk idegeire vagy éppen 
nem, vagy legalább kevésbbé hatnak 
kellemetlenül. Ruházatunkat úgy te
kinthetjük, mint hordozható szobát, 
melybe bezárkózva daczolunk a szél
lel, viharral, s más kiilbehatásokkal.

Szélcsendben lehet a körlég hű
vös, azért kellő ruházat alatt a test 
kevésbbé fog lehűlni, mint akkor, ha 
nem is oly hideg a lég, sőt ha meleg 
is, de szél támad vagy erősen fú.

Ha a hévmérő gömbjét gyapottal 
kötjük be, s erre aethert csepegtetünk,

akkor, mint ismeretes, benne a hi
gany le fog szállani, mert az aether 
gyorsan párologván, meleg köttetik 
meg. Sokkal gyorsabban száll le azon
ban a higany, ha az így kezelt hőmé
rőt a légben ide-oda lógatjuk, mert 
a lég áramlása a párolgást még job
ban sietteti. Ez könnyen érthetőleg 
azért van így, mert a lóbázás által az 
elpárolgó aether-részecskék az őket 
környező levegőbe vétetve fel, tovább 
vitetnek, s mindig újabb meg újabb 
s még gőzt fel nem vett légrészecs
kékkel találkoznak, s így nagyobb el
párolgás mellett nagyobb lehűlés is 
keletkezik.

így van ez ruházatainkkal is, ha 
azok a verejtéket magúkba szívták, s 
egyszersmind szélnek vannak kitév^, 
s ép így testünk azon részeivel, me
lyek nincsenek ruhával betakarva.

Tudjuk azt is, hogy a körlég ab- 
solut vízgőztartalma télen több mint 
nyáron, de a nyár hevéhez, melegéhez  
viszonyítva a vízgőztartalmat, vagyis 
a körlég fajlagos (specificus) vízgőz
tartalmát tekintve, az kisebb nyáron, 
mint télen. A melegebb lég e szerint 
kevesebb vízgőzt tartalmazván, vagy 
is szárazabb lévén, több és több víz
gőzt képes magába felvenni, s így 
m ég a meleg szélnek bizonyos körül
mények között még nagyobb elpárol
gást s így nagyobb lehűlést kell lét
rehoznia mint a hidegebbnek.

Azonban, hogy a ruha meleget 
tartson, nem szükséges, sőt nem is jó, 
hogy az légmentes legyen. Ismeretes, 
hogy a levegő rósz m elegvezető, s 
mindazon szerves testek, melyek szi
lárd falaik által képzett hézagaikban 
levegőt tartalmaznak, a legroszabb 
vezetők. Ilyenek péld. a szalma, 
toll stb.

Pettenkofer kimutatta, hogy a ruha 
lehet légátbocsátó s mégis meleg, s 
inkább a szövet melegvezető, és víz
elpárologtató képességétől függ a me
legtartás, mintsem a ttó l , vájjon a 
szövet több vagy kevesebb levegőt 
bocsát-e át hézagain.
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A flanel 1 majd még egyszer annyi 
levegőt bocsát magán át, mint a vá 
szón, s az első, mint ismeretes, sok
kal melegebb mint a második. Némely 
puhább s vastagabb keztyűbőr 4 — 5- 
ször annyit , mint az úgynevezett 
gla^é-keztyű; amabban az ember keze 
mégis meleg marad, mig ebben erős 
télen szinte megfagyni készül.

Nagy fontosságúnak látszik végjre, 
hogy mily könnyen hűlhet le a test^ 
ha a lábkapczák vagy harisnyák, n ed 
vesek, s ha szabadból meleg szobába , 
tér az ember és elmulasztja mielőbb 
láböltözékét változtatni. Pettenkofer 
szerint, ha 3 lat gyapot-szövet ázott 
át az ember lábán, a benne levő víz el
párolgására oly m elegmennyiség vona- 
tik el, melylyel fél font o°-fokú vizet 
felforralni, vagy fél fontnál több je
get megolvasztani lehetne.

Képzelhető e szerint, hogy ha 
gondatlan emberek nedves időben  
átázott harisnyáikat meleg szobában 
sem változtatják, hanem azokat lá
baikon igyekszenek megszáritani, —  
a mint ilyen emberek csakugyan le
hetnek, s különösen gyermekek közt 
sokan vannak, —  a testnek ily gyors 
s nagy lehűtése mellett, mily minden
féle betegségnek lehetnek kitéve.

T. L.
(2 .)  M i é r t  h a l  m e g  a z  á l l a t , h a  

m e g f u l l a s z t JÁk  ? —  A tér mész ettu- 
dományokmai álláspontjáról tekintve: 
az anyag- és erő-átalakulás nagy for
galmában minden állati szervezetnek, 
úgy a mi szervezetünknek is az a 
szerepe van, hogy a növények által 
a napsugárból megkötött eleven erőt 
táplálkozási folyamata közben ismét 
felszabadítsa. Ez eleven er§ felsza
badulás nyilatkozik az állati test leg
különfélébb életjelenségeiben. Az 
állati meleg, a szervezet belső és 
külső munkaereje, a szellemi műkö
dése felszabadúlt elevenerő külön
böző nyilatkozatait képezik.

Arra, hogy a szervezet ez eleven
erő felszabadítást végezhesse, éleny-re 
van szüksége. E közlöny olvasói a

Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874.

múlt évben a „lassú égés"-ről szóló 
czikkből ismerik, hogy a szervezet 
élete nem egyéb lassú égésnél. A 
vérkeringéssel a tüdőkbe jutott vér a 
tüdőbe légzett levegőiből folytonos 
élenyt vesz fel, és élenytől felfrissülve 
terjed szét ismét a testben, és csak 
úgy képes táplálni annak egyes szö
veteit. Mert a vér az egyes szöve
tekre úgy tekinthető, mint a tárház, 
melybe fel vannak halmozva egyfe
lől azon anyagok, melyek egyes szö
veteknek és sejteknek táplálékúl 
szolgálnak, másfelől pedig azon bom
lási termények is, melyeket a táp
lálkozó szövetek és sejtek ürítettek 
ki magukból. E bomlási termények 
a visszeres vérben nagyon fel van
nak halmozva , minthogy azonban 
könnyen elégnek, az alatt, míg a vér 
a tüdőn átáramol, a felvett éleny be
hatása folytán szénsavvá élenyűlnek, 
és kilégzés alkalmával mint szénsav 
hagyják el a szervezetet.

Mi történik akkor, ha éleny nem  
juthat be a belégzés alkalmával a 
tüdői vérbe? E bomlási termények 
rendkívül felhalmozódnak, a tüdőn 
átáramló vér nem kapván élenyt, vál
to za tlan t jut át a. balpitvarból a 
balgyomorba, és onnan szét az egész 
testbe. Az élenyülés által m eg nem  
tisztúlt vér természetesen csak rövid 
ideig képes táplálni a szöveteket, 
megszakad a lassú égési folyamat, 
melynek nélkülözhetetlen feltétele az, 
hogy szakadatlanúl éleny legyen kéz
nél. Az életjelenségek az élenytől 
elzárt szervezetben épen vagy kial
szanak, mint az égő gyertya elalszik, 
ha azt élenytelen körbe, péld. tiszta lé- 
genygázba, viszszük be.

Fulladás alkalmával ezen viszo
nyok állanak elő, történjék az bár
mikép és bárminő viszonyok között: 
a halált mindig az idézi elő, hogy a 
bomlási termények nem éghetnek el, 
mert nem kapnak é len y t; ha szabad 
képletiesen szólani, saját fü stje  Öli el 
az élet tüzét.

Élettani szempontból fontos az,

9
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hogy a vérnek melyik részében van
nak felhalmozódva a bomlási termé
nyek. E végett a fulladási vért kellett 
megvizsgálni. S c h m i d t ,  ha a ful
ladási vért élenygázzal rázta, azt ta
pasztalta, hogy az annak egy részét 
megköti, elnyeli, és helyette egy idő 
múlva szénsavat bocsát ki magából. 
Ebből világos, hogy a fulladási vér
ben bizonyos könnyen élenyülhetőanya
gok vannak felhalmozódva, melyek, 
ha élenynyel jönnek érintkezésbe, 
gyorsan elégnek. Hogy vájjon e köny- 
nyen élenyülhető anyagok a vér testek
ben vagy a vérsavóban vannak-e fel
halmozódva, azt L u d w i g  vezetése 
alatt A f o n a s s i e w  vette vizsgálata 
alá. Vizsgálataiból (Arbeiten aus dér 
Phys. Anstalt zu Leipzig. 1873. 7 1 .1.) 
kiderült, hogy a fulladási vérben azon 
anyagok, melyek az élenyt megkötik 
és szénsavat fejlesztenek, a vér vörös

és fehér vérsejtjeiben foglalnak he
lyet, hogy igen valószínű, miszerint e 
könnyen élenyülhető anyagokból a 
vérsavóban semmi sincsen jelen.

E lelet nemcsak a fulladási 
jelenségek magyarázása szempontjá
ból érdekes, hanem jelentősége van 
a rendes légvételeket illetőleg is. Mert 
ha ki lesz mutatva az, hogy e könnyen 
élenyülhető anyagok szabályosan és 
szakadatlanul képződnek a vérben, 
meg lesz a végső ok is, miért történ
nek a légvételek olyan rendarányo- 
san. Mindaddig azonban, míg ez kí
sérletileg ki nem mutatható, továbbá 
míg nem tudjuk azt, hogy nem kizáró
lag a veres vagy fehér vérsejtek vé
gezik-e ezt élenymegkötést és szén
savkiszabadítást, addig a rendes lég
vételekre vonatkozó következtetéseink
nek czélszerűbb leend határt szabni.

D r. Hőgyes Endre.

T E R M E S Z E I T  A N .

( i .) A VILLANYSZIKRA SIKAMLÁSÁ- 

r ó l . — Meg kell vallanom, hogy a vil
lanyszikra sikamlásánál keletkező 
alakokról még eddig sohasem talál
tam említést.

A Lichtenbergféle alakok ter
mészetéről ugyan már sok physikus 
irt, kölönösen Bezold (Poggendoiff, 
Annáién dér Physik und Chemie. 
Bd. CXLIV. Nr. 11 u. 12.), de mind
ezen kísérletek nagyon különböznek 
az enyéimtől.

Alakjaim létrehozásához legelő
ször is valamely rósz vezető, 
péld. egy üveglemez szükségeltetik, 
mely valamely félvezetővel, legczél- 
szerűbben korommal bevonatik. Az 
így elkészített lemez a Holzféle in- 
fluctio-gép két kisütője közé tétetik; 
ekkor a villanyszikra átcsapván, a 
lemezen végig sikamlik, és keletke
zik egy rendkívül meglepő alak, 
mely az ide mellékelt ábrán látható.

Nevezzük ezt villany szikra-sza

lagnak. Sokkal szebben és könnyeb
ben is létrehozható ezen villanyszikra- 
szalag, ha az üveglemezre egymás
tól 2— 3^-nyi távolban két csúcsos 
ónlemezt ragasztunk, s azután az 
üveglemezt igen sima papiroslappal 
(látogató-jegy papírral) behúzzuk, 
melvet azután bekormozunk.

A villanyszikra zeg-zugos útját 
nagyon természetesnek találjuk ; 
azonban minden várakozásunkon 
fölül három párhuzamos csík ke
letkezett.

Ezen tüneménynek megfejtése 
sokkal nehezebb, mint az első pilla
natra gondolnók ; miért is jelen al-
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kalommal tartózkodom elméletem  
kimondásától és egyedül a tünemény 
leírására szorítkozom.

A Lichtenberg-féle alakokra leg
újabban Bezoldtól alkalmazott elmé
lettel (Poggendorff, Annáién CXLIV. 
köt. 541. 1.) nem érhetünk czélt, 
mert itt amazoktól különböző, egé
szen új tüneményekkel van dolgunk.

A két világos csík mindenesetre 
a korom le- és nem ^/seprése által 
származik; a belső fekete esik pe
d ig  az által, hogy a korom az üveg
hez vagy papiroshoz nyomatott.

Hogy a korom a két külső és 
világosabb csíkról le van seperve, bi
zonyítja azon körülmény, hogy gór
cső segítségével vizsgálva, ezen két 
csíkot, azon még mindig vékony ko
romréteget fogunk észlelhetni; és 
hogy a belső fekete csík csakugyan 
erővel van oda nyomva az üveglapra 
vagy papirosra, bizonyítja azon tény, 
hogy a lemeznek megmosása, sőt 
gyengem egtörlése után is fennmarad
nak még e szikramenetnek nyomai,
— különösen, ha az ily megtisztított 
lapra rálehelünk. Hogy a korom ki
felé dobatott el, bizonyítja a górcső. 
A górcső segítségével arról is meg
győződhetünk, hogy a két világos 
csík külső szélén a villanyosság 
messzehatása is nagyszerepet játszott. 
De a mit az ily egyszerű szikrasza
lagnál m ég úgyszólván csak sejthe
tünk, az sokkal világosabban tűnik 
ki, ha egy leydeni palaczk szikráját 
csúsztatjuk végig azon bekormozott 
üveglapon.* Antolik Károly .

(2 .) PSYCHROMÉTER ÉS HYGRO-

m é t e r . — Fontos meteorologiai elem  
a lég nedvességi állapota. Ezt meg
lehet határozni vagy hygrométerrel,

* A  jelen füzet befejezésekor A. 
K. úrtól ugyané tárgyról egy 2-ik köz
lemény érkezett hozzánk. Erről más al
kalommal. Szerk.

vagy August-féle psychrométerrel. A 
hygrométerek közt egyszerű kezelése 
következtében rendesen csak a Saussu- 
re-félehajnedvmérő van használatban. 
Volt idő,mikor e készülék—  mely a lég 
nedvességének fokát egy emberi haj
szál nedvességokozta összehúzódása 
által méri —  egyátalában nem tekinte
tett megbízhatónak. Átalánosan hasz
nálatba jött a psychrométer. Még most 
is nagyon eltérők a meteorologok 
nézetei e két különféle elven alapuló 
mérő-eszköz hasznavehetősége felett. 
W o l f R u d o l f ,  a zürichi csillagda 
igazgatója, a czélból egy egész éven 
át naponként háromszor hasonlította 
össze, a hajhygrométert egy psychro
méterrel, melyek egyenlő körülmé
nyek közt voltak felállítva; ezen ösz- 
szehasonlítások eredményét egy ter
jedelmesebb tanúlmányban állítja 
össze a „Schweizertsche meteorologi- 
sche Beobachtunge?i“ czímű meteorol. 
évkönyvben, mely három főtételhez 
vezet:

1. A Herrmann és Pfister (Bern
ben) által készített haj hygrométerek 
minden kívánható pontossággal adják 
a lég nedvességét, úgy nyáron mint 
télen, és óvatos bánásmód mellett 
egy év folytán alig észrevehetően 
változnak.

2. A psychrométerek jóllehet 
megbízhatóbbak zerusfölötti légmér
sékleteknél, hol a hajhygrométerek 
minden esetre időről időre összeha
sonlításokat kívánnak egy psychro
méterrel, télen azonban a psychro
méter a leggondosabb bánásmód  
mellett is m indig nagyobb értékeket 
ad a nedvességre nézve, mint a való
ságnak m egfele lő; sőt igen könnyen 
absurd eredményeket is szolgáltat.

3. Különféleképen situált psy
chrométerek közt a különbségek m ég  
nyáron is nagyobbak mint azok, m e
lyeket egy hajhygrométer és kellő
képen felállított psychrométer közt 
előfordúlnak. H. A.
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K Ü L Ö N F É L É K .

( 3 .)  P e s t v á r o s  h a l á l o z á s i  v is z o 

n y a i  18 7 0 — 73-B A N . (P ó t lé k ü lP e t 
t e n k o f e r  előadásaihoz). —  K ő- 
r ö s i j ó z s e f ú r ,  a fővárosi statisz-. 
tikai hivatal igazgatója, szives volt 
Pestvárosa múlt évi halálozási viszo- 
nyaira vonatkozólag a következő 
adatokat rendelkezésünkre bocsátani. 
Szolgáljanak ezek amaz érdekes köz
egészségügyi adatok kiegészítéséül, 
melyek Pettenkofemek a múlt havi és 
jelen  füzetben közlött előadásaiban  
előfordúlnak.

„Midőn az évvégére érvén, pil
lantást vetünk azon összképre, me-. 
lyet a halandóság a lefolyt évben 
feltüntet, fájdalommal kell consta- 
tálnunk, hogy az 1873-ik év az utóbbi 
évtizedek legszomorúbb emlékezetű  
évei közé sorozandó. Az 1873-ik  
évben mindössze 11,253 egyén halt 
el városunknak mintegy 2 30 ,000  főre 
tehető népességéből, de szülés csak 
10 ,096  történt és így 115 7 ember 
élethiánynyal zárjuk be a lefolyt évet.

A statisztikai hivatal már régeb
ben, midőn az 1868, 1869, 1870-ik  
évek halandóságát összeállitá, köte
lességének tartá a városi tanács fi-; 
gyeimét felhívni azon meglepő tényre, 
hogy városunk halandóság tekinteté
ben 3 0  külföldi nagy várossal össze
hasonlítva, majdnem utolsó helyen 
szerepel *, kiemeltük , hogy nálunk 
felével t öbb ember hal el, mint Bécs-, 
Berlin'- és Brüsselben, sőt kétszer- 
annyi mint Londonban vagy Páris- 
ban! 1870-ben t. i. 10,000 pesti la
kosból 431 halt el (k. b. 43 pro 
mille), holott Bécsben csak 305, 
Brüssel-, Berlinben csak 2 8 0 — 290, 
de Párisban és Londonban csak 
2 5 0 — 2 6 0  ; azóta három további év 
folyt le, és míg Európának legóriá
sibb városában, Londonban, mely
ben joggal legnagyobb halandóságot 
lehetne várni, a legutolsó évben a 
halandóság ismét csökkent, t. i. 
230-ra, addig 10 ,000— 1 0 ,000  pesti

lakosból 1872-ben ismét 400-nál több 
(k. b. 40  pro mille) 1873. évben pe
dig, midőn a cholerajárvány is hozzá 
lépett, majd 500  esett a halál áldoza
tául (50 pro m ille); vagyis más szó
val, Londonban oly tömegből, minőt 
a pesti, lakosság képvisel, 5 3 0 0  em
ber halt volna el az utolsó évben, 
míg Pesten 11,253, tehát 5953 em
berrel több. Igaz, hogy a kolerajár
vány Londonban nem tudott oly 
félelmes módon lábra kapni, mint 
városunkban, hogy amott csak szór
ványosan lépet fel, míg hozzánk egy 
egy év alatt kétszer is ellátogatott. 
Azonban a cholera okozta halandó
ság leszámítása után is oly félelmes
nek mutatkozik városunk halandó
sága, hogy e körülmény méltán ké
pezhetné a hatóság leggondosabb  
kutatásának tárgyát.

A statisztikai hivatal városunk 
nagymérvű halandóságáról már 1873  
február hó 25-én intézett előterjesz
tést Pestváros tanácsához, annak el
intézése azonban még mai napig 
sem vétetett foganatba. u

(4.) A SZŐLŐK FÜSTÖLÉSE ÜGYÉ

BEN R u d n y á n s z k y  K á l m á n  
űr Csörögőről (Vácz mellett) társula
tunk elnökéhez, levelet intézett, mely
ből a következőket közöljük :

„. . . . Sok ezerre megy azok
nak száma, kik a sors által alant 
fekvő szőlők művelésére lévén kár
hoztatva, ezeknek rettenetes sorsuk 
az, hogy tavaszszal az első legkisebb 
dér tönkre silányítja minden törek
véseiket.

„Ez ellen óvszerül a füstölés 
ajánltatik.

„Magam is egy darabban 40 hold  
alant fekvő szőlőt m űvelvén, gyö
nyörűen mutatkozó termésemet m eg
mentendő, 1866 tavaszán a füstölést 
szintén megkisérlettem. Miután azon
ban előzményekkel nem bírtam, noha 
százon fölül volt szétrakva a szőlő
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útjain füstölgő kupaczok száma, és 
munkásaim a legnagyobb készséggel 
hajtották végre intézkedéseimet, —  . 
küzdelmem eredménytelen maradt, s 
így a füstöléssel felhagytam.

Újabban azonban, mint ezt 
„Pester L loyd“ gazdasági mellék
lapjának január 24-ikén kiadott 4-ik  
számában olvassuk, Francziaország- 
ban, nevezetesen a Gironde vidékén, 
jól berendezett füstölésekkel csak
ugyan diadalmaskodnak a dér csa
pásain ; és a girondéi gazdasági e- 
gyesület bizonyos Fabre de Rieunegre 
úr polyvával teendő füstölésének adott 
elsőbbséget, a D e la Loyére úr által 
ajánlott sűrű olajjal való füstölés 
fölött.

„Miután a polyva nem mindenütt 
.kapható, s oly nagy mennyiségekben 
nem is oly könnyen szállítható, — 
de végre is megtörténhetik, hogy 
egy tavasz folytán 5— 6 éjjelen át 
kell füstölnünk, midőn már minden  
polyva elfogyott, hazafiúi tisztelettel 
bátorkodom fölkérni elnök urat, 
nem lenne-e hajlandó eme borzasztó 
csapás elhárítása végett a természet- 
tudósok körében tartósabb mozgal
mat előidézni, és azt a kellő ered
mények beálltáig a színvonalon fen- 
tartani , miszerint megtudhassuk, 
hogy miféle , kezünk ügyében eső 
concentráltabb anyagokkal lehetne 
oly intensiv füstöt előidézni, mely 
nem csak a területet 4 vagy 5 óra 
hosszán át füstlepellel elborítani, de 
a füstgomolyok kibontakozása által, 
a lég mozgásba hozatalát is eredmé
nyezni, tehát a dér leüllepedését is 
megakadályozni elég erővel birna.

„Nem  kétlem, hogy hazai vegyé
szeink és természetbúváraink csak 
épen oly magaslatán állanak a tárgy
nak, mint a francziák. De közeleg a 
tavasz; és miután a girondéi gazda
sági egyesület eme füstölési themá- 
val már behatólag foglalkozott, onnan 
tehát már kész oly anteacták lennének  
legrövidebb úton beszerezhetők, me
lyek a további fejlesztésre nézve időt és

költséget kímélni lennének hivatva, 
nem lenne-e czélszerü, a Budapesten 
székelő franczia főconsul útján, vagy 
tán egyenesen a girondéi gazdasági 
egyesülethetffordúlni, hogy e részbeni 
tapasztalatait collegiális szívességgel 
velünk közleni ne terheltetnék.

„A közelgő februári és mlrcziusi 
napokban gyakran lesznek az áprili
sihoz és májusihoz analóg oly éjje
leink, melyek után reggel csak egy
két foknyi dér lesz észlelhető. Most 
lenne tehát az ideje, alant fekvő 
helyeken, felváltva több anyaggal, 
kimerítő előleges füstölési kísérlete
ket tenni, és azok eredményeit Entz 
Ferencz úr borászati, valamint a 
napi sajtó többi lapjaiban is jó előre 
tudomásra juttatni , miszerint az 
anyagokat előre beszerezhetvén, a 
közelgő veszély kritikus perczeiben, 
a füstölő telepek tériméjére egymás- 
tóli távolságára, a felhasználandó 
anyag mivoltára és mennyiségére, 
valamint annak hibátlan kezelésére 
nézve már tájékozottsággal bír
hassunk.

„Ha ama fehér dérlepel helyett, mely 
tavaszszal iparunk szemfödeleként 
száll le szomorú kedélyünkre, meg
mentett viruló növényzetünknek ö r 
vendhetünk , hálás szívvel fogjuk ál
dani a tudománynak azon nemes 
rugékonyságát, hogy leszállva a ter
melő ügyefogyottságához, annak a 
csapásokkali küzdelmeiben legtermé
szetesebb szövetségesévé szegődött.*

Fogadja stb.
Rudnyánszky Kálmán.

* A fentebbi levélben foglalt k í
vánságnak eleget teendő, felkértük W ag
ner László tanár urat és tagtársunkat, ki 
a girondéi gazdasági egyesület titkárával 
személyesen ismerős, im a Bordeauxba, 
hogy a szóban forgó adatok társulatunk
nak megküldetnének. Wágner tanár úr 
levele már február 20-án elment. R e 
méljük, hogy ez úton hamarabb hozzá
juthatunk a kívánt adatokhoz, mint a 
diplomatia közbenjárásával. Az érkezendő 
választ és tudósítást, legalább kivonatban, 
minden esetre fogjuk adni Közlönyünk
ben. Szerk.
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(i.) H. L. úrnak T.-Györgyén. — A 
beküldött akáczfa-ágon azon tünemény 
látható, a mely a jó földben termő kul- 
tivált növényeknél (Celoria =  kakastaréj, 
karfiók, káposzta-palánta stb.) nem ritka, 
azon abnormis képződmény, melyet a nö- 
vény-pathologiában fasciationak (Verban- 
derung) eltorzulásnak, a nép nyelvén 
megbábásodásnak neveznek. A szár ezen 
eltorzulása kisebb könyvekben — a Thomé 
tankönyvében is le van irva — s az akácz- 
csipkefánál az egyszerű ellapulásban je 
lentkezik, másoknál azonban még czif- 
rább e jelenség, mert a szabálytalanul 
elágazó törzs ágai oldalt ismét összefoly
nak, összeolvadnak. Tulajdonképi okát 
meg nem fejthetem, miután a hely színén 
az eltorzuló fát annak idején megvizs
gálni alkalmam nem volt. Okot a könyvek 
sem igen emlegetnek egyebet a jól trá
gyázott földnél. Hibásan vélekedik azon
ban a tisztelt beküldő úr, mintha az „a

L E V É L S Z

cambium belső sejtrétegeinek kóros álla- 
potából eredeti volna, melynek következté
ben a faképzés elmaradt volnau stb. s 
erre hihetőleg a lapos ág nem jelenté

k e n y  keménysége bírhatta. Az ágból ké
szített metszetekből könnyen meggyőződ
hetünk, hogy a f a  teljesen, sértetlenül 
egész terjedelmében ki van képződve, és 
nagy tágas edényekkel is bír ; meg van 
a háncs, a keskeny kéreg is, — csakhogy 
a rendes, liengerded elhelyezkedés helyett 
az ellapulás állott be. B. V.

(2.) K . J. úrnak N.-Kállón. — A 
beküldött ^ovarnevek nem a tűzi polos
kára, hanem a hétpontos bődére (Cocci- 
nella septempunctata) vpnatkoznak, mely
nek vörös röptyűi több apró foltocskán 
kívül szintén két szembetűnőbb folttal 
diszítvék. Tudósítását így is köszönettel 
fogadtuk és félretettük akkorra, a midőn 
majd a hétpontos böde magyar tájneveit 
lesz alkalmunk összeállítani. H. G.

E K R É N Y .
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