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de Electr. Coelest.). — A  mennykő bé- 
ütött a’ Mindenesség Palotája* mellett lévő 
fegyverházba-is: azonban megengedett még-is 
a* Palotának, mivel felvólt fegyvereztetve 
(»mennykő elfolytatóval«), noha mind fek
vése, mind pedig magassága miatt a’ támadó 
égi háborúnak inkább útjában vagyon.« 
(A* mennykőnek mivoltáról ’s eltávoztatá- 
sáról való Böltselkedés . . . .  írta Makó 
Pál, ford. Révai Miklós. Posony és Kassa 
1781. — 97. és 175. 11)

2. »De (a’ mennykö elöl) még a’ széna 
boglák-is, és gabona keresztek sem bátor- 
ságos folyamodás helyek a’ mezőkben. Raj
kán Posony, és Óvár között 1723. eszten
dőben K is Aszszony (augusztus) havának 
10. napján nyóltz ifiak a’ mezön vóltak, és 
marhákat legeltettek. Heten közülök, a’ 
nyoltzadikát kiszorítván, a* mint égi háború 
támadott, árpa rakás alá húzták magokat, 
a’ hová leütött a’ mennykő, és hármat kö
zülök azonnal agyonölt, a negyedikének a’ 
lábát öszvetörte, a’ többi hármát tsak a’

* Az Universitds-nak sokféle magyar 
neve volt a múlt században. Molnár János
nál (A Fisikának Eleje, Bévezetésben) »a 
Tudományok közönségessége« ; Ráth Má
tyásnál (Hírmondó I 401) »a Tudományok 
sokadalma*; Révainál és sok másoknál 
»Tudományok mindenessége«. A  Verseghy- 
től 1805-ben fölélesztett és Kazinczytól 
1811-ben az »universum«-ra ajánlott egyetem  
szót ^Tudományok egyeteme« összeköttetés
ben 1817 óta kezdték használni. (Tud. 
Gyűjt.) Ismeretes, hogy az Egyetem 1777- 
től 1784-ig a budai királyi várpalotában 
volt elhelyezve. (Term. Közi. X . 250. 1.)

szele érte m e g : a’ nyoltzadikának, ki húsz 
nyomnyira kéntelen vólt a’ szabad ég alatt 
maradni, a’ ki szorúlás szerentséjére volt. 
(Bresl. Samml. 1723 August. pag. 173. — »A  
mennykő m ívoltáról«............ I99— 200. 1.)

3. »A  Császári K . mulató kert Sön- 
brunban most két jeles vízszöktető alkot- 
ványokkal ékeskedik, mellyek annak díszét 
jóval öregbítik. Ezek a Mechanika tudo
mányjárói híres nevezetes Hazánkfiának, a 
Cs. K. M. Udvari Kamara Tanátsosának, 
Kempelen Farkas úrnak találmányjai, s 
nem tsak a szemnek és elmének gyönyör
ködtetésére szolgálnak, hanem nagy hasz- 
not-is hajthatnak, mind a külömb-külömb- 
féle malmok és hámorok körül, mind pedig 
különösen a bányákbann megkivántatott 
alkotványok körül.« (M. Hírmondó 1781 
348 . 1.)

4. »Egerbenn a Néző-torony már egé
szen el-készült. A  Cs. k. Udvari Ástrono- 
musnak, T. T. Hell Urnák hiteles mondása 
szerént, ennél külömb Néző-tornyot nem 
igen látni Európábann. Mellyel-is a mostani 
Püspök Ur ő Excellentiája (Gf. Eszter- 
házy Károly) nevezetes ditsőséget szerzett 
soha el nem enyészendő hírének nevének. 
Az hozzá való eszközök, mellyek meszszün- 
nen öszve-szereztettek, 15 ezer Forintnál 
feljebb betsültetnek. Mostani gond-viselője 
Fogarasi Uram ama nagy hírű nevezetű 
Hell Urnák tanítványja. E ’szerént tehát 
Magyar ország most 3 nevezetes Néző 
tornyokkal ditsekedhetik: az első, idejére 
nézve, a Nagy Szombati, második a Budai, 
harmadik az Egri. Ritka az az ország, a 
mellyben enynyi találkozzék.« (M. Hír
mondó 1781. 612. 1.) Sz. K .

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(48.) Ez idő szerint használatban lévő 
cséplőgépeink, bár igen tökéletesek, még 
elég alkalmat szolgáltatnak a gazdának, 
hogy némely esetben hiányos munkájok 
miatt boszankodjék ; de főleg arra, hogy a 
tűzveszélytől rettegjen. A legtöbb tűzeset 
a gép kéményén kiragadott szikrától keletke
zik, minthogy a használatban lévő szikrafogók 
vagy nem felelnek meg teljesen a czélnak, 
vagy a légvonatot csökkentik. Ez okból a 
csépléssel gyakran már kisebb szél miatt is 
szünetelni kell, holott nagyobb tűzbiztonság 
érzetében azt tenni szükségtelen volna. Nem  
volna-e tehát mód e kémény füstjét telje
sen ártalmatlanná tenni úgy, hogy a füst a 
gép hajtotta készülékkel, pl. exhaustorral a 
füstkamrából kivonatnék és víztartóban kon-

denzáltatnék ? Egy ilyenféle készülék a tűz
biztonságot nagyban előmozdítaná.

Valami általánosan elfogadott tűzjelző
készülék sem volna czélszerűtlen, mely a 
környékbeli pusztákat és a munkában lévő 
népet gyorsan és biztosan értesítené a ve
szély felől. Megfelelne e czélra egy gőz
duda (vészkürt), a milyet a tengeri ha
jókon használnak. Ezt a gőzsíp mellé 
lehetne alkalmazni olyformán, hogy villa
alakúra készített vezetékcsövének egyik 
ágán a gőzsíp, a másikon a vészkürt fog
lalna helyet.

A  magyar államvasutak gépgyárában ké
szült cséplőgépek jelentékeny technikai ha
ladást tanúsítanak. Nem volna talán meddő 
foglalkozás e két irányban is kísérleteket
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tenni és a magyar gépipar vivmányait sza
porítani. Z. N.

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

D r . B. Gy.

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

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

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

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

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

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

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

nösen Németországban készítenek mestersé
ges ásványvizeket úgy, hogy a természetes

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

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

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

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

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

V. D.

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

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

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

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

B o r b á s  V i n c z e .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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