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L A FIZIKA KÖRÉBŐL.

1.
A  m echanikai tudom ányok  

b izonyosságáról igen érdekesen és ta
nulságosan nyilatkozik B e r tr a n d ,  a párizsi 
tudományos akadémia egyik örökös titkára a 
legközelebb megjelent »Thermodynamique« 
czímű munkája előszavában. Ma is vannak 
még sokan, kik azt vélik és azt tanítják, hogy  
a mechanika elvei és törvényei abszolút igaz
ságok, melyeknek szükségképen állaniok kell. 
Bertrand példái és fejtegetései e kérdést igen 
szépen megvilágosítják s úgyszólván szem
mel láthatóvá teszik, hogy a mechanika 
igazságai is csak olyan igazságok, mint a 
többi természettudományokéi, t. i. tapasz
talatiak, nem pedig szükségképiek.

Galilei, három évszázaddal ez előtt,
— így kezdi B. — azt állította, hogy 
lehetetlen munkát teremteni. A  gépek csak 
átalakítják azt. A  ki mást hisz, mondá 
Galilei, egy betűt sem ért a mechanikából.

Mikor a páduai tanulók, mesterök 
szavára esküdve, utána rebegték, hogy »gép 
soha nem teremtett erőt«, ép oly joggal 
tehették volna azt is, hogy fegyverzetlen 
szemmel tekintsenek föl az égre, s vakon 
írják le, csupa bizalomból, a teleszkóp távoli 
birodalmát.

A  mechanika elvei és törvényei éppen
séggel nem evidensek. Az igazságoknak 
régi híres felosztása szerint a mechanikát 
nem a szükségszerű, hanem az esetszerű 
(contingens) igazságok körébe kell soroz
nunk. Nem oktalanság az, ha valaki olyan 
világot képzel, a hol a gépek munkát terem
tenek. Ott a perpetuum mobile is lehet
séges volna. Es nem is létezik a p r io r i  
semmiféle bizonyíték, a mi e föltevést el
tiltaná.

Ismertem egy mechanikust, a kinek az 
elméje sehogysem bírta a hatást vele egyenlő 
és ellenkező értelmű visszahatás nélkül el
képzelni. A mágnes húzván a vasat, meg- 
foghatatlannak tartotta, hogy a vas is ne 
húzná a mágnest. R á  nézve bizonyosság 
volt az, a mit a tapasztalásnak kell igazolni, 
s ez esetben igazul is. — Mikor Ampere 
az áramok kölcsönös vonzását fölfedezte, 
bámulták és pedig méltán ; de természete
sen gáncsolói is akadtak. Tudván azt, mondá 
egyik gáncsolója, hogy ez az áram s amaz 
az áram is hatással van ugyan arra az egy 
mágnesre, nem evidens dolog-e, hogy a 
két áramnak is hatással kell egymásra 
lenni ?

Ampere úgy tett, mintha értené a dol
got. Arago azonban két kulcsot vett ki a 
zsebéből. »Mind a kettő vonzza a mágnest,

mondá, s egymást még sem vonzzák«. Ezzel 
a csalóka evidentia egyszerre szétfoszlott.

A  mechanika elveire óvatossággal szabad 
csak hivatkoznunk. Kommentárok nélkül 
nem használhatók. A z eleven erő elve is 
ilyen. Alkaltnazása csak bizonyos feltételek  
mellett jogos, oly feltételek mellett, a 
melyeket a felszínesség gyakran hallgatás
sal szokott mellőzni.

Egy öreg tanár beszélte el nekem, hogy 
mintegy ötven évvel ezelőtt egy tanuló, ki 
az oklevélre bizton számíthatott, a párizsi 
Faculté des Sciences-on thézise tárgyáúl az 
eleven erő elvének alkalmazásait választotta. 
Az első kérdés, a mit hozzá intéztek, az 
volt: »bizonyítsa be az eleven erő elvét«. 
Meglepetésében azt találta felelni: »axió
mát nem lehet bizonyítani«. Bírái, kiket e 
felelet szintén nagyon meglepett, megtagad
ták tőle az oklevelet.

Ma már a meglepetés nem lenne oly 
nagy. Sok tudós, a kit a könnyű szerrel 
tanulás intoleránssá tesz, hamarosan rá szereti 
sütni az olyanra a tudatlanság bélyegét, a 
ki komolyabb tanulmányok alapján rezervá- 
tákkal mer élni.

Az eleven erő elvén alapszanak azok 
a nagyra becsült dolgozatok is, a melyek a 
thermodinamika tárgyát alkotják.

A  test molekuláinak belső munkája, 
bármilyen legyen is az átalakulás, nem függ 
egyébtől, mint a kezdeti és a végső hely
zettől. Ez a thermodinamika alaptétele. 
Egyszerűen idézik az eleven erő elvét s 
tovább haladnak.

Az eleven erő elve nem teszi evidenssé 
ez állítás helyességét, ha csak sok komoly 
nehézség előtt szemet nem húnyunk.

A  molekulák kölcsönös hatásáról föl
tesszük, hogy az őket összekötő egyenes 
irányában lép föl s hogy csupán a távol
ságtól függ. A p r io r i  ez nem evidens ; 
kétség férhet hozzá. A  melegség, mondják, 
az anyagi molekulák mozgása. Ez az eszme 
nem új. »Mindenütt, a hol a földi testek
ben elegendő sebesség vagyon, mondá Des
cartes, ott tűz is van«. Ha el is fogadjuk 
az állítást, szabad-e következményeit »a hő 
elméletének« nevezni ?

A  meleg test jelenléte megmelegíti a 
szomszédokat is, tehát molekuláik eleven 
erejét növeszti. D e még soha sem látott 
senki olyan mozgást, mely pusztán a szom
szédságnál fogva hatna egy másik mozgásra. 
Erőknek kell közbe lépni. Honnan jönnek 
ezek az erők ? A  felelettel hamar készen 
vagyunk : az erősen megingatott éterrészecs
kék, mondaná Descartes, okozzák a hatást.
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Az anyagi részecskék hatnak tehát az 
éterre s ez viszont azokra. E hatások, me
lyeknek sem törvényét, sem nagyságát nem 
ismerjük, minden tüneményben szerepelnek ; 
elménkben már mintegy megrögződtek. Nem  
is teszünk rólok említést. Az eleven erő elve 
mindenre megfelel.

Vájjon ezek az erők kielégítik-e a fel
tételeket, melyek nélkül nem szabad az 
eleven erő elvét alkalmazni ?

A  priori semmi sincs, a mi ezt való
színűvé tenné.

Az elefántcsontgolyó leesik a márvány
lapra ; visszapattan, de úgy, hogy a kezdeti 
szín tájnál nem mehet magasabbra: az eleven 
erő elve tiltja, hogy magasabbra menjen. 
Ez az argumentum, úgy látszik, döntő. Pedig 
egy csipetke dinamit, az ütközés helyére 
hintve, megczáfolná az elméletet. Hogyan 
eshetik evidens tantétel mégis ilyen hibába ? 
Az ütközés után, s ez a lényeges különbség, 
a márvány megmarad s a dinamit eltűnik. 
Hátha az a láthatatlan és ismeretlen éter 
is, am it a márványnak is tulajdonítunk, úgy 
viselné magát mint a dinamit. Miért ne 
játszhatná az ütközésnél a márványon levő 
éter azt a szerepet, a mit a márványon 
levő dinamit játszik. Miért ne tűnhetnék 
el onnan az ütközés közben, mint a hogy 
a din amit eltűnik. K i tilthatja ezt a föl
tevést ? Az éter mennyisége végtelen ; nem 
kell félni, hogy elapadjon...............

A  geometriában a feltételek száma sem 
nagyobb, sem kisebb nem lehet, mint az 
ismeretlenek száma. Legyen egy egyenlettel 
több, — a megoldás helytelen ; egy egyen
lettel kevesebb, — a feladat határozatlan.

A  fizikusok nem ily szigorúak. Minden 
biztos igazság elvvé válhatik nálok, minden 
jól végzett kísérlet megoldhatja a feladatot, 
s valamely ismeretlen fajta mennyiséget 
mindjárt ismeretesnek tekintenek, mihelyt 
valami úton-módon sikerült vele jól meg- 
barátkozniok.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen eljárás az 
építménynek s az alapnak, melyen amaz nyug
szik, összetévesztése.

f ia  valaki a negyedik emeleten állva, 
csak arra Szorítkoznék, hogy a tető ácsola- 
tát tanulgassa, bizonyára rosszúl hatolna be 
á szerkezet titkaiba, s ha azt mondaná, a 
mire joga is lenne : áz alap szilárd, ez tény; 
megnyugszom benne s építek rá. Ez az el
járás nagyon hasonlítana ahhoz a módszer
hez, a melyet a fizikusok szoktak követni.

Tegyük fel, mindig csak a mechanikai 
elméletekből merítve példáinkat, hogy mi
előtt az egyszerű inga elmélete meg lenne 
állapítva, a következő két elvre már ráju
tottunk :

i .  A  kis lengések tartama mindig füg
getlen a lengések tágasságától; ez olyan 
igazság, a mit a kísérlet teljesen igazol.

2. A  súlyos pont esése közben szerzett 
sebessége, — bármilyen legyen is az eléje 
szabott út hossza és formája, — mindig 
arányos az átesett magasság négyzetgyökével.

Ez utóbbi igazság a függőleges esés 
törvényeinek és a perpetuum mobile lehe
tetlenségének szükségképi következménye.

Eme kétségbevonhatatlan két elv meg 
lévén állapítva, vegyünk két ingát, melyek
nek hosszai i a 4-hez viszonyban legyenek 
egymáshoz s térítsük ki mindkettőjöket egy
azon szöggel az egyensúlyi helyzetből, úgy 
legott látni fogjuk, hogy az egyfektű ivek 
megfutására szükséges idők a két ingánál 
úgy viszonylanak egymáshoz, mint 1 a 2-höz. 
A  rövidebb inga lengései tehát 2-szer olyan 
sebesek. Az elmélkedést ekként általáno
sítva, rájövünk, hogy a lengés tartama 
arányos az ingahossz négyzetgyökével. Elég 
tehát a lengés tartamát csak egy esetben 
megmérni. A  most kifejtett elmélet alapján, 
minden más lengésre számszerű táblázatot 
állíthatunk össze s a tapasztalás azt igazolni 
is fogja.

Ha a föntebbi elmélkedést és a belőle 
levezetett táblázatot valami háromszáz esz
tendős régi könyvben, például Galilei mun
káiban megtalálnék, minden tisztelet daczára, 
mellyel a nagy fizikus éleseszűsége eltol - 
tene, mi bizonyára azt mondanók, hogy 
mindez még nagyon magán viseli a tökélet
lenség bélyegét. De gondoljuk csak el, hogy 
Galilei valamelyik kortársa merte volna azt 
m ondani: »ez mind igen szép és mind igaz, 
de azért az inga elmélete még nincs meg
csinálva* — az ilyen fölszólaló bizonyosan 
magára vonta volna azt a vádat, hogy a fizir 
kából a tapasztalati igazságok használatát 
számkivetni akarja. Nem akarjuk őket szám
kivetni, csak a számukat kell minimumra 
leszállítani. Az elvek száma, mondhatná 
valaki, nem határoz ; csak igazak legyenek. 
De igenis nagyon sokat határoz; az elvek 
számának korlátlan szaporítása minden theo- 
riát elenyésztene.

Mai napság csak mint tapasztalati tényt 
hirdetjük, hogy »a meleg test a szomszéd 
testeket megmelegíti, ő maga pedig lehűl« ; 
ugyan ilyen tapasztalati tény az is, hogy 
»a melegség, bizonyos hőmérsék mellett, a 
mely a nyomástól fíigg, a folyadékot csupán 
párologtatja, de többé nem melegíti*. Az  
ilyen tényeket az elméletnek, ha tökéletes 
lenne, előre meg kellene mondania s a kí
sérletnek csak utólagosan igazolni.

Az új módszerek nagy fontosságát ko
rántsem akarja senki kétségbe vonni ; 
csak arra kell ügyelnünk, hogy a határtalan 
tisztelet el ne ragadjon bennünket. Ne 
higgyük, hogy minden felleg el yan oszlatva ; 
tűrjük őket, ha árnyékot vetnek is ; valljuk 
be őszintén s kutassuk mindig az igazságot.

Sz. K .
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A z elektrom osság újabb m ér
ték eg y ség ei. Az elektromosság a fizikai 
búvárkodásnak sajátságos egy paradoxona. 
Míg a hang és világosság tüneményeit az embe
riség évezredek óta hallja, látja, élvezi, addig 
az elektromos áramról alig egy évszázada, hogy 
biztos tudomása van. E  különös jelenség 
oka az, hogy a hang és világosság felfogá
sára és megérzésére aránylag magas fejlett
ségű halló és látó érzékkel bírunk, míg tel
jes híjával vagyunk oly érző szervnek, mely- 
lyel az elektromosságot közetlenűl, mint 
ilyet, felismerhetnők. A  hang forrását már 
az ókor gondolkodói mozgásban keresték ; 
a fényt, a meleget is mozgásnak ismeri a 
mai fizika, míg az elektromosság miben
létéről máig sem tudja, miféle anyagnak 
miféle mozgása, sőt még egyáltalában azt 
sem, hogy anyag-e vagy mozgás. Mind
amellett ép ez a titokzatos valami, az elek
tromosság az, miben a merő érzékleten ma
gasan túlemelkedő kutató értelem az exakt 
buvárlat legfényesebb diadalát üli a fizika 
valamennyi más ága fölött. A  hangnak, 
kevésbbé a fénynek, magassága <*s sebessége 
meghatározására elég gyors és biztos mód
szereink vannak ugyan, de hogy egy adott 
hang- vagy fényjelenségben hány méter- 
kilogramm mechanikai munka rejlik, mi a 
hang- vagy fényerősség egysége, megannyi 
fontos kérdés a technika szempontjából, 
melyekre a tudománynak mai napig sincs 
gyakorlatilag kifogástalan válasza. S lám e 
tekintetben a természettudománynak ez az 
elkésett szülötte, az elektromosság tudomá
nya már is messze túlszárnyalta többi test
véreit, a mennyiben az elektromos tünemé
nyekben fölmerülő összes mennyiségekre 
nemcsak határozott és változatlan mérték- 
egységeink, hanem megmérésökre gyorsan 
és biztosan működő, érzékeny műszereink 
is vannak.

A  fizika bármely természeti tüne
ményre nézve befejezettnek tekinti felada
tát, ha a tüneménnyel járó mozgásokat tel
jesen és legegyszerűbb módon leírnia sike
rűit. Ez megvan, ha a mozgó tömeget és 
helyet a mozgás folyamának minden /fő 
pontjára ismerjük. A  térbeli kiterjedés 
alapja a hosszaság. A  fizika alapfogalmai 
tehát : a tömeg, a hosszas ág  és az idő; a 
fizika minden egyéb fogalma (mennyisége) 
visszavezethető e háromra. A tö?neg, hossza
ság, idő egységeivel meghatározott jizikai 
mennyiségek abszolút mértékrendszert alkot
nak. Abszolútnak — függetlennek — azért 
nevezzük az ilyen mértékrendszert, mert 
egységei a helyi körülmények esetleges vál
tozásainak vagy a mérő-eszköz minőségének 
nincsenek alávetve, míg a relatív mérték- 
rendszerek egységei a többi közt, a nehéz
ségerő helyi értékétől függnek; így pél

dául : a dm3-nyi 4°-ú víztömeg (igen közel 
a kg) súlya a nehézségerőtől függ, ez pe
dig a tenger szine fölötti magassággal s a 
földrajzi szélességgel változik. E  szerint a 
munka-egységül szokásos méterTrilogramm- 
nak is helyről helyre változónak kell len
nie ; szintúgy minden más fizikai mennyi
ségnek is, melyben a súly vagy nehézségi 
gyorsulás mint tényező vagy elem előfor- 
dúl. Az abszolút mértékrendszerek abban 
is különböznek a relatív mértékrendszerek
től, hogy az utóbbiakban a fizikai mennyi
ségeket más, nemcsak ugyanoly nemű, ha
nem ugyanoly nevű mennyiséggel mérjük, 
mint pl. a fényforrás erősségét más, egy
ségűi vett fényforrás erősségével hasonlít
juk össze vagy mérjük meg, míg az abszo
lút mértékrendszerbeli fizikai mennyiségek 
mindannyian a tömeg, hossz és idő alapegy
ségeiben vannak kifejezve. A  fizika elméle
tében mai nap szokásos alapegységek: a 
centiméter (cm ), gram m  (g )  és másod
percz (sec );  azért ezt a rendszert cm.t g .,  
^.-rendszernek vagy rövidebben (CGS)- 
rendszernek is nevezik. E  rendszer értel
mében : a sebesség egysége az a sebesség, 
mellyel az egyenletesen mozgó test i  sec. 
alatt I cm. útat fut meg. Péld. a keleti 
expressvonat a pozsony-budapesti útat — 
213 millió czentimétert — 3 óra 43 minuta 
(13380 sec.) alatt futván meg, sebessége 
=  16000 cm/sec.

A  gyorsulás egysége az az egyenletes 
gyorsulás, melynél a sebesség 1 sec. alatt 
a sebesség egységével növekszik. Nálunk a 
nehézségi gyorsulás 981 cm/sec2. — Az erő 
egysége (a din) az az erő, mely 1 g. tö
megben I sec. idő alatt a sebesség egysé
gét létesíti. E  szerint I g. súlya 981 din, 
1 kg. súlya 981,000 din, és így a din 9| T g., 
vagyis igen közel 1 mg. súlya.

A munka vagy energia egysége (az erg)  
az a munka, mennyit /  din 1 cm.-nyi úton 
végez. A  kilogramméter nálunk annyi mint. 
981,000,000 erg.

Lássuk már most egyenként az elek
tromos mennyiségek értelmezéseit és abszo
lút egységeit. Az elektromosság elméleté
ben, valamint ennek gyakorlati alkalmazá
saiban előforduló mennyiségek a követke
zők : az elektrofnos poten cziá l; az elektro
mosság 7nennyisége ; az áram  erőssége; a 
vezető e llenállása; az elektromos munka 
vagy energia; a vezető capacitása.

Mechanikai munkával, meleggel, che
miai energia árán elektromosságot gerjeszt
hetünk. A z elektromosság pozitív vagy ne
gatív a szerint, a mint pl. a posztóval dör
zsölt gyanta elektromosságára vonzólag vagy 
taszítólag hat. Valahányszor az egyiket, pl. 
a pozitív elektromosságot fölidézzük, mind
annyiszor ugyanannyi negatív elektromosr 
ság is támad. Ezt Franklin szerint úgy,
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képzeljük, mintha pl. a szőrkelmével dör
zsölt ebonitpálcza kieresztené magából az 
ebonit elektromos fluidumának egy részét, 
tehát elektromos fluiduma a természetes 
állapotban meglevő rendes mennyiségen alul 
csökkenne (negatív elektromos állapot), míg 
a szőrkelme elektromos fluiduma a rendes 
színen felül emelkedik (pozitív elektromos 
állapot). Szintúgy, ha egy csappal fölszerelt 
közlekedő edény egyik szárát megszívjuk, 
a folyadék e szárban a rendes színen fö
lül, másikában azon alól helyezkedik s úgy 
is marad, ha a csapot még a szívás köz
ben hirtelen elzárjuk. Ha megnyitjuk a 
csapot, a folyadék a magasabb színtájról 
az alacsonyabba folyik mindaddig, a míg 
végre a két szárban egyszint nem helyez
kedik. E mellett a magasabb szintájú szár
ban (ha vékonyabb) jóval kisebb lehet a 
víztömeg mennyisége, mint az alacsonyabb 
szin helyén. Ugyanígy, ha két különböző 
hőmérsékletű testet összeértetünk vagy jó 
melegvezetővel egybekapcsolunk, a meleg 
amagasabb hőmérsék helyéről az alacsonyabb 

hőfok helyére takarodik, habár a magasabb 
hőmérsékű test hőmennyisége sok ezerszer 
kisebb is az alacsonyabb hőmérsékű test 
hőmennyiségénél. Az elektromosság is, 
mintha átömlenék a jó vezető kapcsolatú 
két test közt. A  mi a vízfolyásra nézve az 
esés, a meleg vezetésére nézve a hőmérsék, 
az az elektromosságra nézve a potencziál. 
Ugyanis minden elektromos test a maga 
környezetét akkép módosítja, hogy az elek
tromos vonzás és taszítás következtében 
munkába kerül, ha a test elektromos meze
jén belül valamely elektromos pontot egyik 
helyről a másikra akarunk átvinni. A  munka, 
mellyel az elektromos testtől meghatáro
zott távolban levő elektromos egységet az 
elektromos test vonzása körén kívülre (el
méletileg a végtelen távolba) vihetnők, az 
elektromos test potencziálja az illető pontra 
nézve (a honnan t. i. az elektromos egység 
e munka árán eltávolíttatott). Ugyanennyi 
lenne az a munka, mellyel az elektromos 
test az egynemű elektromos egységet a 
végtelen távolba taszítaná. E szerint a 
munka, mellyel az elektromos egységet egy 
pontról a másik pontra visszük, egyenlő a 
pontokra vonatkozó potencziálok különbsé
gével. E  potencziál-különbség mértéke az 
elektromindító erőnek, mely a különböző 
potencziálú pontok közt elektromos áram
lást szül. Az elektromos áram munkája a 
dörzsölés, az inductio közben végzett me
chanikai munkából vagy az érintkező testek 
chemiai energiájából ered, melyek megszűn
tével az elektromos áramlás is megszűnik. 
Minthogy újabban a mágnesi inductio az 
elektromos energiának egyik leghasznála
tosabb forrása, továbbá a legczélszerűbb elek
tromos mérő eszközeink is leginkább az 
elektromágnesi hatás törvényein alapsza

nak, az elektrikusok párizsi kongresszusa 
abban állapodott meg, hogy az elektromos 
mennyiségek gyakorla ti egységei mind az 
elektromágnesi hatásokból vezetendők le.

1. Értelmezzük a mágnesség egységét. 
A  (CGS)-rendszer értelmében a mágnesség 
egysége az olyan sarkon van, mely egy 
másik ugyanolyan sarkra i cm. távolból 
i din erővel hat.

2. Értelmezzük most az elektromos 
áram  erősségének egységét. Ennek meg
állapítása az elektromos áram és a mágnes
sark kölcsönhatásán alapszik. Gondoljunk 
magunknak egy magába visszatérő kör
alakú vezetőt, melyben elektromos áram 
kering. A  kör sugara legyen i cm. s a 
kör középpontjában legyen egy mágnes
sark, s azon épen a mágnesség egysége. 
Minél erősebb a vezetőben keringő áram, 
annál nagyobb erővel hat a vezetőnek min
den darabkája a középen levő mágnes
sarkra. »Azon áram erősségét vesszük már 
most a C(7S-rendszerben i-nek, melynél a 
köralakú vezető minden I cm. hosszú da
rabja a tőle i cm. távolságban levő s a 
mágnesség egységével felruházott sarkra 
I din erővel hat.«

3. Ebből már most önként foly az 
elektromosság egysége az elektromágnesi 
C<7 .S-rendszerben. E szerint az elektromos
ság egysége az az elektromos mennyiség, a 
mely az elektromos áram erősségének egy
sége mellett a vezető keresztmetszetén r sec. 
idő alatt áramlik át. Mintha pl. azt mon
danám, hogy a vízfolyás erősségét vala
mely csőben akkor veszem i-nek, ha a 
csövön minden másodpercz alatt I kilo
gramm víztömeg foly át.

4. De a vízfolyás munkaképessége 
(energiája) nemcsak a másodperczenként 
leomló víz mennyiségétől, hanem az esés 
magasságától is függ. Szintígy az elektro
mos áram munkaképessége is függ egy
részt az áram erősségétől, másrészt az 
elektromindító erőtől, mely itt, mint po- 
tencziálbeli különbség, az esés-magasság 
szerepét játssza. A  CÉrS-rendszerben azon 
áram elektrominditó erejét vesszük i nek, 
melynek erőssége is 1 lévén, I sec. idő 
alatt I erg munkát képes végezni, vagy 
más szóval a vezetéket I ergnek megfelelő 
hőmennyiséggel képes fölmelegíteni.

5. A  vízfolyás erőssége annál inkább 
csökken, minél hosszabb úton vezetjük va
lamely csatornán végig ; az elektromos áram 
is gyengül, ha vezetőjét (ennek anyagát és 
keresztmetszetét meghagyván) meghosszab
bítjuk. A  vezetőnek ezt az áramgyengítő 
hatását ellenállás nak nevezzük. A  C s ő 
rendszerben azon vezető ellenállását vesszük 
az ellenállás egységeül, melyben az elek
tromindító erő egysége mellett az áram 
erőssége is 1, vagyis azon vezetőét, mely
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nek végein, a potencziál-különbség egysége 
mellett, az egységnyi áram foly keresztül.

6. A hőtanban azt a melegmennyisé
get, mely a test hőmérsékét o°-ról i°-ra 
emeli, az illető test hőcapacitásának szo
kás nevezni. Szintígy az elektromosságnak 
azt a mennyiségét, mely valamely vezető 
potencziálját az egységre emeli, az illető 
vezető elektromos capacitásá-nik  nevezik. 
A  vezető elektromos capacitását i-nek  
vesszük, ha az elektromosság egysége benne 
a potencziált i-re emeli.

A  föntebbi ( i—6.) pontokban elsorol
tuk az elektromosság tanában szereplő 
mennyiségek elektromágnesi egységeit a 
Có^S-rendszerben. De valamint a gyakor
lati életre a centiméter, a gramm és a se- 
cundum igen kicsiny mértékegységek, és az 
ő I GO-szoros, iOOO-szeres és 3600-szoros 
nagyságukat vesszük a közéletben a hosz- 
szaság, a tömeg és az idő egységeiül, szint
úgy a gyakorlati elektrotechnikában a CGS- 
rendszer föntebbi mértékegységei helyett 
rendesen nagyobb vagy kisebb mértékegy
ségeket kell vennünk, nehogy igen nagy 
vagy igen kicsiny számokkal kelljen szá
molnunk.

Az elektrotechnikusok 1881. évi párizsi 
kongresszusa erre nézve a következő hatá
rozatokban állapodott meg :

I. Az ellenállás gyakorlati egysége 1000 
milliószorosa az 5 alatt értelmezett CGS- 
egységnek. Ez egység n ev e : ohm, a nagy
érdemű német fizikus tiszteletére. I ohm 
tehát annyi mint i o 9 CGS-egység ; és ösz- 
szehasonlítva az ellenállás régi gyakorlati 
egységével: a 0° mérsékletű, I mm2 kereszt
metszetű és 100 cm. magasságú higanyosz
lop ellenállásával (a Siemenssel) találták, 
hogy 1 o h m = .  1*06 siemens ; vagyis csak 
6°/0-kal nagyobb, mint a régi gyakorlati 
egység.

II. Az elektrominditó er'ö (az elektro
mos potencziál) gyakorlati egysége 100 
milliószorosa a 4. alatt értelmezett CGS-egy- 
ségnek. Ez egység neve : volt, a halhatat
lan olasz fizikus tiszteletére. 1 volt tehát 
annyi, mint 10? CGS-egység; és összehason- . 
litva a Daniell-féle galván elem elektrom- 
indító erejével, találták, hogy I volt = .  
i*io danteii (középszámban), vagyis csak 
io°/0-kal nagyobb 1 Daniell-elem elektrom
inditó erejénél.

III. Az áramerősség gyakorlati egy
sége yVe a 2. alatt értelmezett CGS-egy- 
ségnek. Ez egység neve : ampere, a fran
czia nagy fizikus tiszteletére. I ampére  te
hát annyi, mint io — 1 CGS-egység és 1 volt 
1 ohm-bán I amperé-1 létesít. Összehason
lítva az áramerősség régi gyakorlati egysé
gével (a chemiaival), azt találták, hogy I 
ampére egyértékű azon áram erősségével, 
a mely I sec. alatt a vízből 10-44 köbcm.

0 °C. és 760 mm. nyomású durranó léget 
állít elő ; vagyis mintegy 10^-szer nagyobb 
a régi chemiai egységnél.

IV. Az elektromosság mennyiségének 
gyakorlati egysége szintén TV e  a 3. alatt 
értelmezett CV^S-egységnek. Ez egység 
neve : coulomb (e jtsd: fculón), a kitűnő 
franczia experimentátor tiszteletére. I cou
lomb tehát az az elektromos mennyiség, a 
mennyit I ampére 1 sec. alatt ad.

V. Az elektromos capacitás gyakor
lati egysége azon condensátor capacitása, 
a mely I coulomb-nyi elektromos mennyi
séggel megtöltve, I volt-nyi potencziál- 
különbséget ad. Ez egység n e v e : f a r a d  
(ejtsd : fered), a halhatatlan angol fizikus 
tiszteletére. 1 f a r a d  tehát annyi, mint 
ezermilliomod része ( i o ~ 9) a CGS-egység- 
nek. De még a f a r a d  így  is igen nagy 
egység, úgy hogy a gyakorlati mérésekben 
(pl. a tengeralatti kábeleknél) a farad mil
liomod része : a m ikrofarad  van használat
ban. A  földgömb capacitása körülbelül 
710 mikrofarad.

VI. Az 188 i-iki kongresszustól javasolt 
föntebbi mértékegységeket a gyakorlat tény
leg elfogadta, sőt azóta még egy újjal sza
porította is ; a voltam pére-rel, vagy más 
néven : a watt-tál. így  nevezik azt a mun
kát, a mennyit 1 ampére , I volt-nyi poten- 
cziál-különbséggel, I sec. alatt végez. I volt
ampére  tehát annyi, mint 10 millió ( i o 7) erg  
=  méterkilogramm =  102 métergramm 
=  V* grammcaloria. 1 lóerő = 7 4 6  watt.

Lehet a gyakorlati egységeket a ( CGS')- 
rendszertől függetlenül, más alapegységek
ből is leszármaztatni; s tényleg javaslatba 
is hozták, hogy a gyakorlati egységek alap
jául a föld délkörnegyede (10 millió méter =  
hebdomometer), a tömeg egységeül a 
100,000 milliomod gramm (undecimogramm), 
az idő egységeül a másodpercz szolgáljon. 
Ez okból ez a gyakorlati Hebdomometer- 
Undecimogramm-Secund-rendszer ( H U S)-  
rendszer nevet is kapott. A  két rendszer 
összefüggése csakis az ú. n. méretszámítá
sok, vagyis az alapegységek hatványaiból 
alkotott függvények nyomán értelmezhető.* 
Megjegyzendő, hogy az elektromágnesi mér
tékrendszer nem az egyedüli, mely fölállít
ható, s nem is az egyetlen, mely tényleg 
használatban van. Alkalmazzák még az 
elektrostatikai mértékrendszert is, mely az 
elektromosság mennyiségének értelmezését 
Coulomb törvénye alapján adja; továbbá 
az elektrodinamikai rendszert, mely az egy
ségeket két áram kölcsönös hatásából szár
maztatja le. Az elektrostatikai és elektro- 
magnetikai rendszerbeli egységek méretei 
közti hányados, mechanikailag véve, a se
besség méretét, illetve ennek valamely hat

* Lásd : Hofmeister-Schmidt, Termé
szettan 231. és a követk. lapokon.
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vány át adja. E  sebességet Ayrton és Perry, 
Maxwell, Kohlrausch és mások különféle
kép határozták meg s nagyságát a fény se
bességével (az űrben) megegyezőnek talál
ták. Ez, valamint az az érdekes körülmény, 
hogy a dielektromok (szigetelők) oszlató 
hatása s fény törő képessége közt egyszerű 
vonatkozás van, a fény és elektromos
ság tüneménycsoportjainak közeli rokonsá
gáról és együvétartozásáról tanúskodik. 
Erre alapította Maxwell - a fénynek mind 
nagyobb fontosságra emelkedő elektromág
nesi elméletét. S ím itt újra szemben állunk 
a czikkünk elején említett paradoxonnal : 
áz. elektromosság rejtelmes tündére, bár a 
maga kilétét makacsul titkolja, kezünkbe 
szolgáltatja a kulcsot, mellyel benyithatunk 
a bűvös műhelybe, hol rég ismert idősb 
testvére, a világosság, még eddig el nem 
árult, szemkápráztató titkait szövögeti.

S c h m i d t  Á g o s t o n .

3.
A  n eh ézk ed és állandója W  ü 11-

n e r  aacheni fizikusnak nálunk is nagyon 
elterjedt kézi és tankönyveiben (Lehrbuch d. 
Exper. Phys. I. 152 és Compend. d. Exper. 
Phys. I. 97. lapján) rosszúl van kiszámítva.

Ismeretes, hogy a nehézkedés állan
dóján azt a gyorsulást értik, melyet a tö
megegység vonzása a tőle egységnyi távolra 
levő tömegben létesít. Wüllner azt hozza 
ki, hogy I kg.-nyi tömeg 1 tn. távolban 

6*14.10—8
tn. gyorsulást létesít, holott, ha a számítást 
helyesen végezzük:

6*14.10—11
m. gyorsulás, tehát épen ezerszer kevesebb 
jő ki. Miben hibázza el W . a számítást ?

A  tömeget ^ .-m a l, a távolságot m.-rel. 
méri s a Föld közepes sűrűségét mégis 
6-nak veszi. Elfeledi, hogy e szám azt fe
jezi ki, hogy a Földből minden köb dm. 
6 kg., vagy minden köbw. 6 tonna tömegű. 
Ha valaki a Föld sűrűségét 6-nak veszi, 
alattomban fölteszi, hogy a térfogat és a 
tömeg egységei összetartozó módon vannak 
választva: ha tehát W. a Föld térfogatát 
köb/«.-ekben fejezi ki, tényleg nem azt 
számítja ki, hogy 1 Xr̂ -.-nyi tömeg mekkora 
gyorsulást létesít í in. távolban, hanem 
azt, hogy I tonna tömegnek mekkora gyor
sulás felel meg I m. távolban. Világos te
hát, hogy I kg. ezerszer kisebbet létesít.

G A l l i k  I s t v á n .

4.
K ísérletek  a rugalm as te stek  

ü tk özéséről. Ha két R  sugarú aczélgolyó 
v  relatív sebességgel összeütközik: H e r t z  
elméleti vizsgálatai szerint (Crelle’s Journ. 
92. köt. 156) az összeütközés időtartama 
másodperczekben

T  =  0*000024 R v i  
s az érintkezés helyén a golyófelületek

ideiglenesen körterületekké laposodván, ‘ e 
körök sugara

r  =  0*0020 R  v - i  
hol is a hosszak mm.-ekben és a sebesség 
mm./sec. mérendők.

.Legújabban S c h n e e b  é l i  (Archives 
de Genéves 14. köt. 435. 1.) kísérleti úton 
igazolta Hertz képleteinek helyességét s azt 
találta, hogy azok a valóságnak még akkor 
is elég jól megfelelnek, ha a nyomás a 
legnagyobb lapultság pillanatában a rugal
masság határát át is lépi.

Másfelől H a m b u r g e r  (Wiedemann 
Annáién X X V III . 653) is tanulmányozta 
e kérdést. Kísérleti módszere . lényegében 
egyez Schneebeliével. Az ütközésre szánt 
testek drótokon ingaszerűleg vannak felfüg
gesztve s egyensúlyi helyzetükben érintkez
nek egymással. Mind a két inga ki téríttetik 
nyugalmi állásából egy bizonyos szöggel, 
melynek nagyságából a majdani összekocz- 
czanás relatív sebességét ki lehet számítani. 
Eleresztvén az ingákat, az összeütközés be
következik s eltart egy bizonyos kis ideig. 
Az ütközés tartamának megmérésére, az 
összekocczanó ingák az ütközés beállta 
pillanatában egy galvánáram vezetékét zárják, 
melybe galvanométer van beigtatva. A  mág
nestű kilengésének nagyságából a zárás idő
tartamára lehet következtetni, előzetes össze
hasonlító kísérletekre fektetett táblázat 
alapján.

Hamburger aczélgolyók helyett sárga
réz-golyókkal és hengerekkel tette kísérle
teit ; a golyókkal tett kísérletek igen szépen 
igazolják itt is Hertz elméleti képletét. A  
hengerek ütközéséről Hamburger azt találta, 
hogy az ütközés tartama csökken, ha a relatív 
sebesség növekszik, még pedig kis sebes
ségeknél aránylag gyorsan s nagyobb sebes
ségeknél lassabban. Ha két 30 mm. hosszú 
és io*3 mm. átmérőjű sárgarézhenger, fenéklap
jukon 12*1 mm./sec. relatív sebességgel össze
ütődik, az ütközés tartama 7.10 milliomod 
rész másodpercz, holott ha ug anők 404* I 
mm./sec sebességgel ütődnek össze, az ütközés 
ideje 587 milliomod másodpercz. Azt is 
találta H., hogy az ütközés ideje a henge
rek hosszával növekszik, és . hogy itt az 
összefüggést elég pontosan lehet lineáris 
egyenlettel kifejezni. Az ütközés tartama a 
hengerek átmérőjével is növekszik, bár sokkal 
lassabban. R á t h  A r n o l d .

5.
A  dilatancziárÓL A z angol termé

szetvizsgálók aberdeeni gyűlésén 1885-ben
O s b o r n e.R  e y n o 1 d s két előadást tar
tott a szemes alkotású merev testeknek — 
pl. sörét- vagy fövenyrakásnak — egy tőle 
fölfedezett nevezetes tulajdonságáról. E  
tárgyra vonatkozó értekezését utóbb a Phil. 
Trans. X X . köt. 469. 1. részletesen is 
közzétette.
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K tulajdonság abban áll, hogy minden 
efajta test a lak változása térfogat és igysűrliség  
változásával jár. A  míg az alak, vagyis a 
külszinen levő részecskék helyzete változat
lan, addig a sűrűség, valamint az összes 
térfogat sem változik. Az ilyen testek a 
folyadékoktól, a melyekkel a részecskék 
nagy mozgékonyságánál fogva leginkább 
össze lehetne őket hasonlítani, abban lé 
nyegesen különböznek, hogy a folya-dék 
térfogata, akármi legyen is az edény for
mája, mindig ugyanaz marad, holott az 
egyenlő szemecskékből alkotott söréttömeg 
térfogata más meg más, a szemek elrende
ződéséhez képest. Az is világos, hogy a 
míg a külső határon levő szemek helyöket 
nem változtatják, addig a tömeg belsejében 
sem lesznek elmQzdulások; csakis, ha a fel
színen levő szemek szabadon elmozdúlhat- 
nak, akkor állhat be a tömegben új ren- 
dezkedés és vele kapcsolatosan új alak és 
új térfogat is. -

Reynolds a szóban forgó tulajdonság 
megnevezésére a dilatare  igéből a dilatan - 
czia új szót alkotta. Magyarúl talán tágu- 
lékonyságnak nevezhetnők.

A  köznapi élet némely jelensége is 
bizonyítja a szemes alkotású testek eme 
tulajdonságát. A  gabonával telt zsák haj
lékony és benyomható, a míg egyenesen 
á l l ; holott ha fekszik, keményen megtelik 
s nem engedi alakja változtatását. Ha azon
ban kaucsukzacskót töltünk meg gaboná
val, úgy az, a kaucsuk nyúlékonysága miatt, 
minden helyzetében hajlékony marad. A  
nyújékony burkot, tudjuk, meg lehet úgy 
tölteni, hogy több nem fér bele. így  kell 
annak lenni a jelen esetben is. Reynolds 
vékony kaucsukzacskóba sörétet s azután 
valamelyes vizet öntött. Ha a vízmennyi
ség elegendő, hogy a szemek legtömöttebb 
helyzetében a közöket mind kitöltse, úgy 
a kevésbé tömött csoportosulásban a vízből 
már nem jutna mindenhova. Ez esetben az 
alakváltozás s a vele járó térfogat-változás 
következtében ürességek támadnának. Ha 
tehát a legtömöttebb állapot el van érve, 
az egész tömeg tökéletesen keménynek mu
tatkozik. Reynolds mindezeket kísérletileg 
is igazolta. A  söréttel és vízzel megtöltött 
kaucsuklabdába nyitott üvegcsövet erősített. 
Á  sörétszemek tömött elrendezkedésekor a 
színesre föstött víz jó magasan állt a nyi
tott üvegcsőben. Ha már most a labdát 
összenyomta, a víz alászdllt a csőben. E  
jelenséget Reynolds olyan baliónon is meg
mutatta, melyben sörét helyett homok volt. 
Nyomást alkalmazva, a víz leszállt mind
addig, a míg a legtömöttebb helyzet be 
nem á l lt ; ezután a nyomásra a víz megint 
emelkedett. A  Royal Institutiouban tartott 
előadásán Reynolds vett égy 6 angol pin- 
tes (mintegy 3*4 literes) kaucsukzacskót,

megtöltötte homokkal és levegőtől mentes 
vízzel, s azután üvegcső révén kapcso
latba hozta egy vizes edénnyel. A  zacskót 
most már összelapítva, körülbelül I pint 
víz szivakodott még az edényből a zacs
kóba, s ezzel el volt érve a dilatanczia leg
magasabb foka. Ha a nyomást nagyobbí- 
totta, a víz megint visszament az edénybe, 
azután pedig — még nagyobb nyomásnál — 
ismét vissza a zacskóba. Ebből látjuk, hogy 
az alakváltozás folyamatában a közeg a 
tágulásnak maximumain és minimumain 
megy át. Ha a szemek legtömöttebb elren
dezkedésekor a vizes edényhez vezető csö
vet elzárta s így a burok tágulásának útját 
vágta, 200 fontnyi nyomás sem bírt a 
labda golyóalakján változtatni. Az ember
nek azt kellett volna gondolni, hogy a víz 
a labdában a légkörinél nagyobb nyomás 
alatt áll, holott a manométerrel való össze
kapcsolás megmutatta, hogy bent a nyomás 
csak 508 mm. volt. Helyreállítván megint 
az összeköttetést a vizes edénnyel, az alak- 
változás rögtön bekövetkezett.

A  burok vastagsága közömbös, csak 
levegőt ne eresszen át. Egy kaucsukbállón, 
oly vékony, hogy a homok átlátszott rajta, 
a szemek legtömöttebb helyzetében kemény 
lett, mint az ágyúgolyó s alakján 200 íönt- 
nyi nyomás alatt sem változtatott semmit.

Reynoldsot e tulajdonság megvizsgá
lására az vezette, hogy olyan közeget akart 
találni, mely a távoli testek közt tömeg
vonzásfélét, szomszédos testek között pedig 
cohaesiót és rugalmasságot mutasson, azon
kívül a fényéhez hasonló rezgéseket tova
terjesszen ; egy szóval tehát az étert akarta 
utánozni. Mi azonban magát a jelenséget 
érdekesebbnek tartjuk, mint a hozzáfűzött 
spekulácziókat. Sz. K .

6.
A  dom ború tükrök árnyék 

képei. Ismeretes dolog, hogy a domború 
tükör elé tett tárgy képe a tükör mögött 
kisebbítve, egyenes állásban és a tükörhöz 
közelebb látszik, mint a mily távolra van a* 
tárgy a tükör előtt. Ezt a képet negatív 
vagy virtuális képnek nevezik, mert falon 
vagy ernyőn felfogni nem lehet.

A  kicsinyítés annál nagyobb fokú, mi
nél rövidebb a tükör görbületi félátmérője, 
viszont a hova-tovább hosszabbodó radius- 
sal bíró tükör mindig nagyobb meg na
gyobb képet fog adni, mely egyenlőre ha
gyott tárgytávol mellett, a tükörtől abban 
a mértékben fog hova-tovább távolodni, a 
mint radiusa hosszabbodik, a nélkül azon
ban, hogy akár a kép nagysága vagy tá
vola a tárgy nagyságát vagy távolát valaha 
megütné, minthogy ez az eset csak akkor 
következnék be, ha a radius végetlenűl 
meghosszabbíttatnék s így a tükör semmi 
görbüléssel nem bírna, vagyis a tükör ki-
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egyenesittetnék s ennélfogva sík tükör 
lenne, a mely esetben tárgy és kép, vala
mint tárgy távol és kép távol egymással 
egyenlők lennének.

Minden tükörről áll az a szabály, hogy 
ha a tárgy a kép helyére tétetik, a kép 
minden tekintetben a tárgy helyét fogja el
foglalni, ezt azonban kivinni csak az ú. n. 
pozitív képeknél le h e t ; ha sikerülne a tár
gyat a negatív kép helyére tenni, akkor ez 
a kép is a tárgy helyét foglalná el.

H a a tárgyat a domború tükörhöz 
mind közelebb visszük, annak képe is azon 
módon mindinkább közeledni fog a tükör
höz, úgy, hogy ha a tárgy oly közel vite
tett, hogy a tárgytávol =  0, akkor a kép
távol is =  o, a mikor a tükrön érintkező 
tárgy és kép egymással egyenlő nagy.

Ha már valamely igen kicsiny tárgyat 
átlátszó ragasztókkal, p. o. kanada-balzsam- 
mal, a domború tükörre ragasztunk s ezt 
elsötétített szoba ablakának szűk nyílásán 
bebocsátott fény felé tartjuk és a vissza
vert fény elé alkalmas módon felfogó er
nyőt helyezünk, ekkor, ha a tárgy átlát
szatlan, ennek árnyékképe a tárgynak az 
ernyőtől mért távolságához képest, meglepő 
nagyságban s élességgel fog az ernyőre 
visszavert fénytérben mutatkozni; ha pedig 
a tárgy többé-kevésbbé átlátszó volt (légy 
szárnya stb.), ez esetben gyönyörűen na
gyítva adja azt vissza.

A  kép nagysága a tárgy nagyságán 
kívül, a görbületi félátmérő hosszától és a 
kép távolától függ, még pedig amattól visz- 
szás, ettől egyenes arányban.

Ebből könnyen beláthatni, hogy ha 
mentői rövidebb sugárral biró tükröt vá
lasztunk, s az erre tett tárgy képét mentői 
távolabb álló ernyőre vetjük, a nagyítás 
annál nagyobb mértékű fog lenni. így  p. o. 
•egy 5 mm. sugárral bíró domború gömb
tükörnek vonalmenti nagyító ereje i mé
ter távolra 400-szoros, tehát lapmenti na
gyítása =  160,000-szeres.

A  mi már a gyakorlati alkalmazást 
illeti, legczélszerűbben lehet általa áttetsző 
kicsiny tárgyakat szemlélni és vizsgálni, így 
pl. a ‘bodzabél vékony szeleteiben a sejte
ket, mahagonifa szeletében a gyantagöböcs- 
kéket, rovarszárnyakat s ezek pikkelyeit, 
erezetét és tábláit, a rovarok egyes test
részeit, növénylevelek hasítványait, külömb- 
féle folyadékokat s. t. eff. vizsgálni.

Igaz, hogy csak a központi sugarak 
adnak éles képet, melynek távolabbi részei 
mindinkább elmosódottak, de ezek is éle
sekké lesznek a tükör odairányításakor.

Nagyított árnyékképeket különben min
den tükör nélkül úgy is előállíthatunk, ha 
a fényforrást az átlátszatlan tárgy mögé, 
ahhoz közel visszük, mely esetben, mint 
tudjuk, az átellenes falon a tárgynak annál

nagyobb árnyékképe fog mutatkozni, minél 
közelebb van a fényforrás a tárgyhoz s 
minél távolabb esik a tárgytól a képet fel
fogó fal vagy ernyő, úgy hogy, há a fény
forrás és a tárgy között levő távolság =  o, 
akkor a kép végetlen nagy. De az ilyen 
képen a tárgynak sem szerkezetét, sem 
másnemű tulajdonságait vizsgálni nem lehet.

Fő haszna végül az, hogy minden más
nemű nagyítónál hasonlíthatlanúl olcsóbb 
és kezelése könnyebb.

Érdekes volna még a fent irt kísérle
tekre elliptikus és parabolikus domború 
tükröket használni. Nekem azonban itt 
M.-Szigeten ilyen tükreim nem lévén, az 
általok előidézendő képekről tüzetesebben 
nem szólhatok. K a r d o s  K á r o l y .

7.

A  len cse  formulájáról igen csinos 
geometriai ábrázolást ad M. d’O c a g n e a 
Journ. de Phys. IV. köt. 554. lapján.

A z X O  Y  derékszög felező vonalán mes
sünk le, 0-ból kiindúlva, OChosszaságot, úgy, 
hogy a C pontra x  =  y  = / ,  hol is f  a lencse 
gyújtó távola; húzzunk C ponton át tetsző
leges transversálist, mely az O X  és O Y  ten
gelyeken OA =  a és OB  =  b hosszakat 
messen le, úgy egyfelől az A O B , másfelől 
az AOC  és B O C  háromszögek területének 
kiszámításából azonnal következik, hogy az
a, b és f  hosszakat az a kapcsolat fűzi 
össze, mely a lencse ismert formulájának 
felel meg. Sz. K ,

8.
A  fény tovaterjedő seb esség é t

legújabban N e w c o m b amerikai csillagász 
mérte meg. O is az ismeretes Foucault-féle 
forgó tükrös módszert használta, csakhogy 
némi javításokkal és többrendbeli elővigyázat- 
tal. A  megfigyeléseket egyrészt ő maga, más
részt Michelson és Holcombe végezte. 
Számos méréseikből »a fény sebességére 
levegőben« a következő három középérté
ket vezeti l e :

299615
299682
299766

kilométer másodperczenként. A  lehetséges 
hibaforrások megvitatása arra az eredményre 
vezeti, hogy üres térben a fény tovaterjedő 
sebességének legvalószínűbb értéke 

299860 km.
Az állandó hibák okozta pontatlanságot a 
szerző zb 50 km.-re becsüli.

Vessük össze e számot a Foucault óta 
talált szabatosabb eredményekkel :

Foucault (1862).................. 298000
C o m u (i8 7 4 ) ......................... 298500
Cornu (1878) . . .  *________300400
Listing javítása szerint . . .  29999O 
Young és Forbes ...........301382
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Michelson (1879)................. 299910
Michelson (1882).. .  . . .  . . .  299853
Newcomb (1885).................. 299860.

Nagyobb eltérést csak Young és For- 
bes mérései adtak. Ezeknél még az is föl
tűnő, hogy szerintök a vörös és kék fény 
sebessége 2°/0-kal különbözik, a mit ily 
mértékben kivülök eddig senki sem vett 
észre. Michelson legújabb mérései szerint 
e különbség nem több y ^ L -n á l .  Kétségte 

len tehát, hogy Young és Forbes mérései
ben valami h iba  van. Ezeket mellőzve, az 
utolsó 10 év alatt végzett mérések közép
értékét kerekszámban 300000 kilométerre 
tehetjük. Az újabban divatossá vált elneve
zéssel élve, a fény tovaterjedő sebessége 
üres térben tehá t :

300 megaméter, vagyis majdnem I 
milliómszor nagyobb, mint a hang sebessége 
o°-ú száraz levegőben. Sz. K .

II. A CHEMIA KÖRÉBŐL.

1.
A  nitrogén és  oxigén térfoga

tának közelitő  meghatározása a 
levegőben.

E  kisérlet, mely egyenesen előadási 
czélra van szánva, szűkölködik szabatosság, 
de nem közetlenül meggyőző erő nélkül.

A  levegőben foglalt nitrogén és oxi
génmennyiséget gázelemző módszerek szerint 
szoktuk megismertetni. E gy térfogat leve
gőt fölös hidrogén hatásának vetünk alá 
elektromos szikra segítségével. A  levegő 
egy térfogatát 5 részre o sz t juk ; egy ötöd 
része oxigén ; ezt két térfogat hidrogénnel 
átalakítjuk vízzé s az eltűnt térfogatokból 
kimondjuk, hogy ha a levegő öt részre 
osztott térfogatából összehúzódás következ
tében három eltűnt, ez csak úgy lehetett, 
hogy egy ötöd rész oxigén volt, mely két 
térfogat hidrogénnel vízzé alakult. Ez az 
átalakulás azonban a milyen szép, épen 
olyan fegyelmezett gondolkozást kiván. 
Mondjuk azt is, hogy ha vízzel telt kádban 
üvegharang alatt phoszphort égetünk el, lát
hatjuk, hogy körülbelül egy ötöd térfogat 
tűnik el, a mi oxigén, míg a megmaradó 
gáz nitrogén. A z  ilyen harang álatt vég
zett elégetés azonban még csak közelítő 
képet sem nyújt, mert a harang átmérőjé
nek egyenetlensége miatt a látható térfogati 
kisebbedést csekélyebbnek ítéljük egy ötöd 
térfogatnál.

Pontosabb a kisérlet a következő 
módon. Készülékem a Hofmann - féle 
U-alakú eudiométerek formájával bír. (Lásd 
a I. ábrát.) Egyik ág 40 cm. hosszú, 40 mm. 
átmérőjű ; felül össze van eresztve 10 mm.- 
nyire s parafadugóval zárható el, melyben 
két vörösréz-drót halad mintegy 15 cm. 
mélységig s egyik rézdrótra kis kanál van 
erősítve. Alól ismét ki van húzva a cső, s 
mintegy 10 mm. átmérőjű csővel kanyaro
dik fölfelé, úgy azonban, hogy a másik 
ággal, mely felül ismét kiszélesedik s alól 
lefolyasztó csővel van ellátva, kaucsukcsővel 
összeköthetjük. Ez az összeköttetés a ta
karítás kedveért czélszerűbbnek mutatkozott.

Az elégető szárban 30 cm. hossz 5 
részre van osztva s vörös lakmusszal festett

víz felett áll a levegő. Valamivel nagyobb 
phospliort, mint a mennyi számítás szerint a 
levegő oxigénjét trioxidképzésre felhasz
nálja, a kis kanálba teszünk s platinadróttal 
a két rézdrót közö tt  összeköttetést idézünk 
elő úgy, hogy a drót a phosphort érintse s 
elektromos áramot vezetünk keresztül. A  
phosphor rövid időn meggyűl s legtöbbször 
észrevehetjük, hogy a phosphor- vagy phos- 
phortrioxid-gőz felülről lefelé száll s az 
oxigéntartalmú levegőben halvány fakó

i-ső ábra. A  levegő alkatrészeinek meg
határozása.

lánggal ég mindaddig, a míg oxigén van. Az 
üvegcső nagyon bepiszkolódik, de ez nem 
tesz semmit, mert a mint kissé lehűlt, le 
lehet mosni a falára szálladt terméket s 
láthatjuk, ha  a nyomást a két szárban k i 
egyenlítjük, hogy a levegőnek épen egy 
ötödé tűnt el. A  nitrogénben még másnap 
is van phosphortartalmú gőz, a mi az ezüst
nitrátot redukálja. H ogy a reductió t tisz
tán phosphorgőz vagy a phosphornak 
trioxidja, esetleg alacsonyabb oxidja végzi-e, 
még nincs eldöntve. Jellemző az is, hogy
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a k ék  lakm usz, indigó tö n k re  megy az égési 
te rm ékek  h a tá sa  a la t t  s épen  ez o k b ó l  
a lk a lm asab b  a  savval vö rösíte t t  lakm usz.

I i.o s v a y  L a j o s .

■j

A  v ízg őz  eudiom éteres m eg
határozása. G ázke v e ré k ek  vagy oxigén- 
ta r ta lm ú  gázok  elem zésében, h a  B  u n s e n 
m ódszeré t követjük , a végeredm ények  kiszá- j 
m itásá ra  az elégéskor esetleg  k e le tk eze tt  víz j  

m ennyiségének  g ő za lakban  való m e g h a tá ro 
zása* m a jdnem  m inden  ese tben  szükéges. 
B u n s e n  em e v ízgőz-m eghatározásról így ny i 
la tk o z ik  die am unb eq u em sten  und 
am  w en ig s ten  g enau  auszufiihrende Bestim - j 
m ung  des W asserdam pfes . . . .«**

M időn  az u tó b b i  id ő b e n  gázelem zések
ke l  fogla lkoztam , ism ert  ö ssze té te lű  g ázok  
lem ért  m ennyiségeivel lévén do lgom , az e l 
égéskor szü k ség k ép en  k e le tk ező  vízgőz meny- 
nyiségét m ár elő re  i sm erh e ttem  ; m időn  azon 
ban , B u n s e n  eljárása szerint, m eg h a tá ro z 
tam  és a norm ális té r foga to t ,  a tőle  elő írt 
észlelet a da tok***  segítségével k iszám íto ttam , 
a v á r t  m ennyiségnél á llandóan  nagyobb  e red 
m ényt k ap tam . E  kö rü lm é n y  csak  úgy  m a
gyarázha tó , hog y  vagy  valam ely  á l lan d ó  
észlelett h ib a  csúszik b e ,  vagy  ped ig  hog y  
a B unsen tó l e lő ír t  négy  észleleti a d a t  a víz 
fo rrópon tjá ig  fe lm eleg íte t t  gáz norm ális  té r 
fo g a tán ak  k iszám ítá sára  nem  elegendő, hanem  
kivü lök  m ég egy vagy tö b b  a d a t  is szük 
séges.

A  g ázok  té rfoga ta  —  m in t ism ere tes  — 
függ a hő m érsék le ttő l  és a nyom ástó l.  M i 
vel a vízgőz hőm érsék le té t ,  a  hő m érő n  
kivül, a b a ro m éte ren  észlelt légnyom ás is 
e l le n ő rz i : a h ő m érsék le te t  a  leo lvasáskor k ö 
zetlenül és p o n to sa n  k a p ju k  m eg . A  nyom ást 
e l lenben  nem  olvassuk közetlenü l le, h an em  
a b a ro m é te r -  és az eu d io m é te rb en  foglalt 
h iganyosz lop  o°-ra  r e d u k á l t  m agasságaibó l 
levonás ú t já n  k a p ju k  m eg. H a  tek in te tb e  
vesszük, hogy  i t t  a h ig an y  tenz ió já t ,  mely 
k ü lö n b en  m ég  n incsen  sz abatosan  m egá lla 
p í tv a , t  e lhanyagoljuk , ho g y  az eud io m é te r 
b e n  fog la lt  h iganyoszlop  alsó o sz tá lyzatá 
nak  leo lvasását a külső h igany  felü lete  és 
az eud io m é te r  fala k ö zö t t  összegyűlt víz 
m en iskusa  zavarja, to v á b b á  h o g y  a  k ü lö n 
féle üveganyagok  k ite r jedési  együ ttha tó ja , 
va lam in t a fö lm eleg ite tt  e u d io m éte rb en  való-

• B u t s e n .  G aso m etr .-M e th o d e n , I . k i 
adás. B raunschw eig . 1857.

** B u n s e n .  G asom etr. M e th .  I I .  k i 
adás. B raunschw eig . 1877 . 70. la p .

*** U g y a n o t t .  57. lap .
+ L a n d o l t - B ö r n s t e i n ,  T abe l-  

len . B erlin , 1883. 27 . lap.

szinüleg a  capilláris viszonyok is vá ltozók  
és m indezeke t  a nyom ás k iszám ításánál 
tek in te tb e  v e s sz ü k : be lá th a tju k , hog y  a 
k iszám íto tt  nyom ás nem  fele lhet meg a

I-ső ábra .

tényleges nyom ás é r ték én ek . A zo n  körü l
mény, h o g y  a vízgőzm eghatározásokban 
ta lá l t  e red m én y  a szám íto ttná l á llandóan  
nagyobb , a rra  enged  következte tn i, hogy 
az így szám ításba vett  nyom ás is állan-
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dóan nagyobb a tényleges nyomás érté
kénél. Mivel az imént elősorolt tényezőket 
részint ismeretlen, részint változó voltuknál 
fogva tekintetbe nem vehetjük, igyekeztem  
az észlelt és a tényleges nyomás közt levő 
különbséget, egyetlen egy számban kifejezve, 
empirikus úton egyszer-mindenkorra megha
tározni. E czélból következőképen jártam e l : 

A  gondosarr kiszárított eudiométerbe, 
melyet szintén gondosan kiszárított hi
gannyal töltöttem meg, száraz levegőt bo
csátottam és ennek normális térfogatát a 
rendes úton — közönséges hőmérsékletnél le
olvasván — meghatároztam; legyen ez V(). 
Ezután az eudiométert a vízgőz meghatá
rozó készülékbe helyezvén, a víz forrópont
jára felmelegítettem. Midőn a gáz (levegő) 
térfogata többé már nem változik, végzem a 
leolvasást és a következő értékeket kapom : 
Vt az észlelt térfogat, t a hőmérséklet ( ío o 0) 
és P =  B0— L0 <zz észlelt nyomás. A  tény
leges nyomás PXy mely alatt a felmelegített 
levegő állott, a Mariotte-Gay-Lussac-törvény 
szerint ezen adatokból kiszámítva, lesz

V0 (i +  a t ) y 6o

Vt

Ha ezen értéket az észlelt nyomás értékéből 
levonjuk, megkapjuk a keresett szám ot:

c — P — Px

E szám azonban, mint a föntebbiekbőí ki
tűnik, nem lehet egészen állandó, hanem 
függ a nyomás nagyságától, az eudiométer 
üveganyagától és átmérőjétől; de mint ta
pasztaltam, az ingadozás oly csekély, hogy 
ugyanazon eudiométer használata mellett 
és középnyomásnál megállapítva, a c érté
két állandónak vehetjük. így  a tőlem hasz
nált eudiométernél három kisérlet közép- 
értékét véve, c =  5*5 milliméter, míg egy 
másik szűkebb eudiométernél 3*7 milli
méter volt.

További kisérleteimnél e számot a 
B 0 —  L0 — /^nyomásból levonván, megkaptam 
azon tényleges nyomást Px =  P — c, mely 
alatt a felmelegített gáz volt és melynek 
segítségével a normális térfogatot kiszámí
tottam. Hogy a nyomás ilyen korrigálásá 
val minő eredményekét kaptam, a követ
kező két kisérlet mutatja, melyeknél zink- 
ből előállított hidrogént égettem el kálium- 
chlorátból nyert oxigénben:

Első kisérlet:
Vt V0

A  bevitt hidrogén ._............... 60*16 206*6 mm. 16*6 I5' i 2 — a
Ehhez o x ig én ......................... 125*45 426.8 » 16.5 „ . f i
Eldurran tás u tá n .............. __ 102-97 341*7 16*4 43-66 . . . — r
fin-fiO-n-tl /  korrigálás nélkül

137*17
448*8 59'34 l

99 l korrigálással 443*3 V 99-6 58-61 f __u

Kihűlés u t á n ......................... 102*52 343*o 16-3 43-68 . . . . . .  €

Második k isérle t:

A  bevitt oxigén .................. 89*48 292*2 mm. 16*2 32*70. . . a
Ehhez hidrogén . . .  ........... 103*43 342*0 » 17*3 4 3 7 6 — ...fi
Eldurrantás u t á n ................ 82*20 263*7 » 16-2 26*92... —  r

« ,, 1 korrigálás nélkül 
W 5 -n a l{ korrigálással 111*70 359*4 »

99*5
3878 1

353*9 » 3811 f
... O

Kihűlés u t á n ........... ............. 81*63 266*6 » 15-8 27*06

Ezen adatokból a végeredmények a kővetkezők : 

Az első kísérletnél:
korrigálás nélkül

Az összehúzódás (fi—y) 
v-Lf\

a vízgőz ((F------— J __

korrigálással

A  második kísérletnél:

A  vett hidrogén (fi—a ) . . .  
A z összehúzódás (fi—y)

- • ± i ) ...A vízgőz (J-

talált

—  15*12
. . .  22*76 

. . .  15-67

számított

15*30
22*95

15*30

talált

15*12
22*76

14*94

számított

15*09
22*64

1509

53-55 53*55 52*82 52*82

. . .  11*06 i i *34 11*06 i í -15

. . .  16*84 17*01 16*84 16*72

—  i i *79 i i *34 11*12 11*15

39-69  39-69 39*02 39*02
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Mint ezen számok mutatják, az így 
nyert eredmények elég j ó k ; az eltérés a 
számított értéktől sehol sem több egy szá
zaléknál, míg a B u n s e n  közölte példá
ban* 5 százalékkal több a talált vízgőz, 
mint lennie kellene.

Kísérleteimhez a Bunsen-fele készülé
ke t némileg módosítottam, mely módosítás 
a módszer lényegére nem foly ugyan be, 
de kényelmesebbé teszi a kísérletek végzé
sét. A  módosítás abban áll, hogy a készü
lék üveghengerét (i. ábr., 42. 1.) alól csappal 
láttam e l ; e csap fölött körülbelül 15 cm. 
magasságban egy ujjnyi vastagságú cső van 
közlekedőleg hozzá forrasztva, mely kaucsuk- 
cső révén a kazánt pótló üveglombik csö
vével összeköthető. H a  a lombikban levő 
vizet egy aláállított M á s t  e-féle lámpával 
felforraljuk, a keletkező vízgőz az oldal- 
csövön a hengerbe tódul és az ebben foglalt 
eudiométert fölmelegíti. E kkor  az eudio- 
méterbe zárt gáz kiterjeszkedvén, az alatta

levő higanyoszlopot kifelé tolja. De a ki
tóduló higanyt a kis vasedényke nem lévén 
képes magába foglalni, ez nagy robajjal a 
csap fölé hull és itt  összegyűlik. Az így 
összegyűlt higany fölött pedig az üveghen
ger falán megsűrűdő vízgőz foglal folyékony 
víz alakjában helyet. A z  eudiométerből ki
hullott higanyt a víztől, a csapon leeresztve, 
ha  tetszik, még munka közben is elvá
laszthatjuk, a nélkül hogy a készüléket 
szét kellene v en n i; holott a régi készülék
nél a higany a rozsdás vaskazánba hullott, 
ott összepiszkolódott és csak a kísérlet b e 
fejezése után lehetett és kellett a kazánból 
kiszedni, külön megtisztogatni, a szétvett ké 
szüléket pedig újra összeállítani. Ezenkívül 
a vaskazán használatánál megtörténhetik, 
hogy belőle munka közben a víz teljesen 
elpárolog, a nélkül hogy észrevennők ; 
míg a tőlem használt üveglombiknál a 
víztartalmát szemmel kisérhetjük, sőt ha 
szükséges, az elpárolgott vizet a tölcsércső

segítségével munka közben is pótolhatjuk 
A  készülék többi részei a régiek.

Sokan nem szeretik a gőzt az üveg
hengerbe alólról vezetni, mert a henger 
belső falán keletkezett vízcseppek a leolva
sást megnehezítik. Ezen azonban úgy segít
hetünk, hogy a henger belső falát a munka 
megkezdése előtt egy kissé nedves ruhával 
jól végig dörzsöljük. Ilyenkor a viz — job 
ban tapadván az üveghez — nem képez 
többé cseppeket, hanem vékony folytonos 
réteggé terül szét, mely az osztályzat vo
nalainak képét nem torzítja el.

Végül kötelességem Dr. Than Károly  
egyetemi tanár úrnak a munkálataim közben 
ado tt  szíves útmutatásaiért és a rendelke
zésemre bocsátott eszközökért e helyen 
köszönetemet nyilvánítani.

N e u m a n n  Z s i g m o n d .

Új laboratóriumi csiptetö. A
laboratóriumokban általánosan el vannak 
terjedve a Bunsen-féle csiptetők, melyeket 
különféle eszközök és készülékek szilárd meg

* Gasometr. Methoden, 1857. 53. 1. és 
Gasometr. Methoden, 1877. (II. kiadás.) 5 8 .1.

fogására használunk. E  csiptetők azonban 
igen könnyen eltörnek. Különösen akkor, ha 
súlyosabb tárgyakat akarunk velők erősen 
megfogni, gyakran megtörténik, hogy vagy 
a mozgatható csavar rendesen gyenge Ízü
lete szakad ki, vagy pedig az öntött vas
szárak egyike törik épen akkor el, mikor 
készülékünket már jól megszorítva gondol
juk. Hozzá még az is, hogy csak bizonyos 
méretű tárgyakat markolhatnak meg bizto
san ; ha  pl. a csiptetővel egy 30 mm. á t 
mérőjű üvegcsövet még jól meg tudunk szo
rítani, ugyanez a csiptető egy 4— 5 mm. 
átmérőjű csövet még akkor sem képes 
szilárdan megfogni, ha szorító lapjai közé 
vastagabb parafalemezeket teszünk is. Ez 
onnét van, hogy a csiptetők szorító lapjai 
össze szögellenek s a köztük levő szög, a 
megszorítandó tárgy mérete szerint, kisebb 
vagy nagyobb ; más szóval, a szorító lapok 
hajlásszöge mindig változik.

E  bajok elkerülése végett egy oly csip
tető t szerkesztettem, melyen nincsen Ízület 
és szorító lapjai a hajlásszöget sohasem vál
toztatják. Csip te tőm szerkezete a következő: 
egy temperált (kovácsolt öntött vas) vasból 
készült hosszabb cső A  (2. ábrán) egy darab 
ból van öntve az egyik szorító lappal, 6’-v e l ;
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a csőnek belső nyílása, a C szorító laptól 
kezdve, 4 —5 cm. hosszúságban valamivel 
bővebbre van esztergályozva. E  csőbe van 
dugva a D  szorító lap szára BE, mely is
mét ;9-től kezdve 4— 5 cm. hosszúságban 
vastagabbra van hagyva, hogy a cső belse
jét meglehetősen kitölthesse ; i?-nél pedig 
csavarmenet van, melyen az F  szárnyas 
csavarsüveg arra szolgál, hogy forgatásával 
a szorító lapokat egymáshoz közelebb hoz
hassuk ; H- nál tekercsrugó van a cső 
tágabb részébe elhelyezve, mely a csavar 
megeresztésekor a szorító lapokat egymás
tól eltávolítani igyekszik, míg a G  szö- 
gecske, mely a B E  szár vastagabb ré
szébe vágott csatornába kapaszkodik, nem 
engedi, hogy a D  szorító lap B E  szára 
tengelye körül forogjon. Az egész csiptető 
különben, mint az ábrából is kitűnik, az 
úgynevezett franczia kulcsok mintájára ké
szült. Jó benne még az is, hogy szára (az A 
cső külső fala) hengeralakú, úgy hogy 
helyzetét a dióban való megszorításkor 
nem változtatja, és így készülékeink 
pontosabb beállítására czélszerűen alkalmaz
ható, különösen, ha a Than Károly tanár 
úrtól szerkesztett diót* használjuk. Jó  
szolgálatot tesznek csiptetőim higannyal 
telt edények, tehát súlyos tárgyak meg
fogásakor, a mennyiben a szorító lapokat kö
zetlenül az állvány rúdjához közelíthetjük stb.

A  csiptető könnyen szétszedhető és 
így' bárki is könnyen megtisztíthatja.

Csiptetőimet W eber Róbert, az egyet, 
vegytani intézet gépésze készíti ; darabját, 
nagyság szerint, 140— 150 kr.-ért.

N e u m a n n  Z s i g m o n d .

4.
A vizpárák h atása  a kénsavra.

Ismerjük a kénsav tulajdonságát, hogy 
vízzel keverve, több vagy kevesebb hőt 
fejleszt a szerint, a mint ugyanazon meny- 
nyiségű vízhez több vagy kevesebb kén
savat öntünk. Azt is tudjuk, hogy a kén
sav oly vonzalommal viseltetik a víz iránt, 
hogy még a levegőben levő vízpárákat is 
magához vonzza. E  tulajdonság talán fel
használható a levegőben foglalt nedvesség 
meghatározására oly módon, a minő tudtom
mal még eddig nem szokásos. Ha ugyanis 
a hőmérő gömbjét tömény kénsavba márt
juk s azután kihúzzuk belőle, azt tapasztal
juk, hogy. a higany emelkedik, vagyis 
a hőmérő gömbjére tapadt csekély mennyi
ségű és aránylag nagy felületre szétterjedő 
kénsavban a légbeli vizpárák elnyeletése 
következtében melegség keletkezik, és pedig 
oly jelentékeny mértékben, hogy a hőmérő 
a savból való kihúzás után I perez alatt 
rendesen 4 fokot, 2 perez alatt pedig 8

* Természettudományi Közlöny. XVII.
kötet. 1885, 203. lap.

fokot emelkedik. A  hőmérő lassúbb vagy 
gyorsabb emelkedése természetesen a leve
gőben foglalt vízpárák kisebb-nagyobb 
mennyiségével fokozatos mértékben törté
nik. Mivel azonban a hőmérő emelkedésére 
a kénsav alacsonyabb vagy magasabb hő
mérséklete is befolyással van, azért szükséges, 
hogy a kénsav hőmérséklete a levegőével 
mindig egyenlő legyen. Ezt akként érhet
jük el, ha egy vékonyabb kémcsőbe tö
mény kénsavat öntünk s ebbe bocsátjuk 
bele a hőmérő gömbjét. Hogy a vékony 
hengerű hőmérő lejebb ne csússzék, azért 
előbb egy parafadugón dughatjuk át, s 
ekkor a parafadugó nemcsak fenntartja a 
hőmérőt, de a kémcsövet mindjárt el is 

, zárja. A  kémcsőben levő kevés sav gyor
san felveszi a külső levegő hőmérsékletét 
s ha a levegő és sav egyenlő hőmérsékű, 
akkor a hőmérőt a savból kihúzván, a hőfok 
emelkedését csak a vizpárák idézik elő.

Számos kísérleteim és pontos észlele
teim eredményekép a következő tényeket 
és tapasztalatokat közölhetem :

Szobában a hőmérőt a savból kihúzván, 
ha a levegő nyugodt, a hőmérő lassan 
(3— 4 perczig) emelkedik s pedig 7, 8 vagy 
9 fokot a szerint, a mint a levegő hide
gebb vagy melegebb. Ha járkálunk a hő
mérővel, akkor gyorsabban emelkedik és 
rendesen 10— 12 fokot. Még gyorsabban 
emelkedik, ha a gömbre levegőt fajtatunk. 
Ez utóbbi esetekben az emelkedés azért 
nagyobb és gyorsabb, mivel a gömbön levő 
sav mindig más és más légrétegbe jut. Sza
badban a hőmérő, szélcsendben lassan, szél
ben ellenben gyorsan emelkedik, de gyor
san is kezd sülyedni, A  hőfejlődés bármily 
nagy hidegben is mutatkozik ; így egy izben 
a levegő -f- 2°-nyi volt s a szintén -|- 2°-nyi 
savból kihúzván a mérőt, 2 perez alatt 
lO°-ra emelkedett. Máskor pedig — 2°-nyi 
levegőben 4 fokot emelkedett. Ködben a 
hőmérő igen gyorsan emelkedik : fél perez 
alatt 7 fo k o t; de hamar meg is áll, a mi 
mutatja, hogy a kénsav a gömbön gyorsan 
telítődik vízzel.

Növendékekkel tele osztályban a hő
mérő következetesen 2 —3 fokkal feljebb 
emelkedett, mint ugyan akkor, de üres tan
teremben.

E tapasztalatok és tények bizonyítják, 
hogy e hőemelkedés a levegőbeli vízpárák 
mennyiségével fokozatos. A  hőmérő higanya 
addig emelkedik, míg a gömbre tapadt, 
kénsavat a vízpárák telítik, de e pillanat
tól kezdve sülyed. Míg egyrészről tehát e 
kísérletek által valamely elzárt térben levő 
levegőben foglalt vízpáráknak még a nyomait 
is kimutathatjuk, más részről a szabad 
levegőben a hőmérő gyorsabb és lassúbb 
emelkedéséből a levegő nagyobb vagy kisebb 
vízpáratartalmára következtethetünk ; de.
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természetesen csak megközelítőleg, addig 
ez eljárás által Valamely elzárt tér levegő
jének abszolút nedvtelenségét biztosan kon
statálhatjuk. Hogy a szoba vagy a szabad 
levegő vízpára-tartalmát e kisérletek által 
csak megközelítőleg határozhatjuk meg, 
annak oka az, hogy a hőmérő emelkedé
sére a vízpárákon kivül a légáram, a 
sav és levegő magasabb vagy alacsonyabb 
hőmérséke is befoly. E módon a lég  
vízpáramennyiségét százalékosan s pon

tosan csak úgy lehetne meghatározni, ha a 
kísérleteket mindig teljesen ugyanazon kö
rülmények között, vagyis u. a. hő-, kénsav- 
mennyiség, nyugodt levegő stb. mellett 
hajthatnók végre, a mi esetleg sikerülhet 
is. Végre azon óhajommal zárom be sorai
mat, vajha sikeiülne valakinek szaktársaim 
közül, kik esetleg ily kísérletekkel foglal
koznak, a levegő vízpára-tart almának e 
módon való pontos meghatározását véghez 
vinni. T a u s z  F e r k n c z .

III. AZ ÉLETTAN KÖRÉBŐL.

1.
A dat a s z e r z e tt  sajátságok  

átöröklésére. A  szülőknek nemcsak 
örökölt, hanem szerzett tulajdonságaik is 
átszármazhatnak afc ivadékokra. Leírtak 
egy tehenet, mely egyik szarvát genyedés 
következtében elvesztette : e tehénnek mind a 
három borja félszarvú lett és a hiányzó 
szarv helyén csak kicsiny csontdarabocska 
fejlődött ki nálok. Egy ember elmetszette 
egyik újját; gyógyulás után az görbe .ma
radt, valamennyi fia görbe újjal született. 
Egy katonának bal szeme házassága előtt 
tizenöt évvel kigenyedt, mind a két fiának 
kicsiny lett a bal szeme. Ilyen észleletek 
aránylag ritkán fordúlnak elő. A  legtöbb 
esetben az efféle szerzett csonkaságok nem 
származnak át az ivadékokra. Khínai asz- 
szonyoknál a lábat kicsi gyerekkoruktól 
kezdve szűk faczipőbe szorítják, hogy min
dig kicsiny maradjon: mégis a gyermekek 
rendes lábbal jönnek a világra. Zsidóknál 
sem észlelik azt, hogy a fiúgyerekek csonka 
praeputiummal születnének.

Nem érdektelen azért Dingfelder ész
lelete e tárgyra vonatkozólag. Némely vi
déken szokás, hogy a kutyáknak fülét és 
farkát mindjárt a születés után levágják. 
Szerző kutyájával is ez az eset történt. 
E kutyája később hetet kölykezett. A  hét 
közül négy kurtafarkú lett. Fél év múlva 
újra kilencz kölyköt vetett. Ezek közül 
már öt született kurta farkkal. Ezek közül 
egy nőstény kutya későbben öt kölyke 
közül hármat hozott kurta farkkal a vi
lágra. (Biolog. Centralblatt. 1887. Nr. 14.)

H.
&

A z örök lék en ység  k érd ésé 
hez. Kétségbevonhatatlanúl bebizonyított 
tény, hogy az élő szervezet külső okok, 
pl. hőmérséklet, világosság, táplálkozás, 
talajviszonyok stb. hatása alatt megváltoz- 
hatik, mely változás D a r w i n  fel
fogása szerint az utódokra is átszármazha- 
tik. E  felfogás újabb időben vitássá válott 
s nevezetesen W e i s m a u n  tagadja az 
ilyen szerzett sajátságok örökölhető voltát.

D e t m e r a kérdés megvilágítása végett 
több érdekes példát hoz fel a növényvilág
ból, melyek kísérleti bizonyossággal mu
tatják a külviszonyok mélyrehatóságát. H i
vatkozik pl. K o h l  kísérleteire, a ki ki
mutatta, hogy ha egynéhány példány tro- 
paeolumot száraz, egynéhányat pedig ned
ves légkörben nevel az ember, az előbbiek 
levelei vastag cuticula-réteget kapnak, a 
hám alatti szövet sejtjei a szögleteken meg
vastagodnak ; ellenben a nedves légkörben 
növeltek levelei cuticulával nem bírnak, 
sem a hám alatti szövetsejtek szögletei 
nem vastagodnak meg.

Hogy valamely külső hatás okozta 
sajátság az utódra bíijék,* okvetetlen szük
séges, hogy ama hatás ne csupán egyik 
vagy másik szervre, hanem közetlenül vagy 
közvetetten a szaporodást teljesítő sejtekre 
is hatott legyen. E hatás módjáról, mivel 
kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre, 
határozott képzetünk nincs ugyan, de a 
tapasztalat azt mutatja, hogy valamely 
szervben külső ok következtében beállott 
változás más szervekre is módositólag hat. 
Semmi sem áll tehát útjában azon felvétel
nek, hogy hasonló közvetett hatás a sza
porodást végző sejteken is érvényesülhet 
és az újonnan szerzett - egyéni sajátságok 
örökölhetőségét feltételezi.

Ilyen correlatió útján történő indirekt 
hatásra felhozza például, hogy ha fiatal 
fenyő csúcsát leszakítja az ember, 1—3 év 
leforgása alatt a legfelső mellékágak közül 
egy vagy több is felegyenesedik. Utóbbi 
esetben valamelyik túlsúlyra vergődik és 
azután tökéletesen helyettesíti a csúcsi 
ágat, mi nemcsak a magasba törekvő nö
vényben nyilvánul, hanem az eljárás mód
jában is. A  fenyő oldalágai u. i. rendesen 
csak vízszintes irányban ágaznak el, míg a 
csúcság, vagy az ezt helyettesítő mellékág, 
4 —5tagú ágövet hajt.

Több érdekes példát hoz fel annak 
kimutatására, hogy a külviszonyok hatása 
következtében beállott változások egy ideig

* 6  í r i k erdélyi tájszó, örökségképen 
rászáll, ráháramlik értelemben.
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még azután is észlelhetők, hogy a módo
sító tényező megszűnt hatni. Ez az ú* n. 
utóhatás tüneménye, melyre nézve a szerző 
már évek óta azon meggyőződésben él, 
hogy ez és áz öröklés lényegileg ugyan
azon egy folyamat, csupán csak fokozati 
különbség van köztük.

Ismeretes dolog pl., hogy a növények 
sötétben gyorsabban, világosságban ellen
ben lassabban nőnek. Ha alkalmas pél
dányt, külömben egyenlő körülmények kö
zött, a nappal és éjszaka váltakozó hatásá
nak teszünk ki, az éjjeli növekedést jelen
tékenyebbnek fogjuk találni. Ez a külömb- 
ség utóhatásként egy ideig még akkor is 
észlelhető, ha a kísérlet alatti növényt 
állandó sötétséggel vesszük körül.

Az is megszokott dolog, hogy a Mi- 
mosa pudica és Acacia lophanta levélkéi 
nappal ki vannak terülve, az est beálltá
val pedig felső felszinökkel összehajlanak. 
E jelenség D e t m e r  kísérletei szerint 
4— 5 napig még azután is ismétlődik, hogy 
ha állandó sötétség hatásának tettük ki a 
szóban forgó növényeket. Hogy ez az utó
hatás okozta rithmusos mozgás tisztán a vál
takozó megvilágítástól függ, azt szépen mu
tatja P f e f f e r  kísérlete, ki a mimózát 
nappal elsötétítette, éjjel mesterséges fényt 
árasztott reá. Bizonyos idő elteltével pedig 
állandó sötétbe tette. A  levelek a megvál
tozott körülményekhez képest éjszaka te
rültek ki s nappal hajoltak össze.

Fáink és cserjéink azon sajátsága, hogy 
leveleiket ősszel elhullatják és téli rügyet 
hajtanak, melyek csak a következő tavaszon 
féslenek ki, kétségkívül az itteni éghajlati 
viszonyok hatása következtében fejlődött 
ki s utóhatás és öröklés útján lassanként 
annyira állandósult, hogy egykönnyen el 
sem törülhető. Hogy azonban megváltozott 
éghajlati viszonyok állandó befolyása alatt 
idővel megtörténhetik, arra példa a mi 
cseresznyefánk, mely Ceylon szigetén örökké 
zöld koronával ékeskedik. (Arch. f. Phys. 
X X I.)  L.

3.

A  m e l e g s é g  m e g é r z é s é r e  s z ü k 
s é g e s  id ő r ő l .  Már régebben észrevették, 
hogy a hideget és meleget nem egyenlő idő alatt 
érzi meg az ember a behatás után. G o 1 d- 
s c h e i d e r e z e n  időbeli viszonyok tanulmá
nyozásában következőleg járt el. 15 és 53° C. 
között külömböző fokra melegített fém
golyócskához értette a test bőrfelületének 
külömböző tájait. Alkalmas készülékkel pon
tosan meg lehetett határozni egyfelől az 
érintés, másfelől a hőmérsék-megérzés pil
lanatát. Ilyen módon a hideg megérzés 
idejének meghatározására 41, a meleg meg
érzésének meghatározására 53 kísérleti so
rozatban összesen 2172 egyes meghatáro

zást tett. Kísérletének eredményei a követ
kezők :

1. A  meleget és hideget a test külöm
böző tájai a megérintés után 1/100-ad másod- 
percznyi időegységekben kifejezve, ha a 
hőmérsékbehatás intenzív volt, a következő 
idők múlva érezték meg :

A  hideget A  meleget
Az arczbőr ........... 13*5 19
Felső végtag bőre 15 27
Has bőre..............1. 22*6 62
Alsó végtag bőre 25*5 79
A  melegmegérzés tehát tényleg későb

ben jut az öntudathoz, mint a hidegmegérzés. 
Az időkülönbség annál nagyobb, minél 
távolabbra esik a vizsgált hely az agyvelő
től, úgy hogy az alsó végtagon már teljes 
1j<j  másodperczet ér el.

2. Ez időértékek mérsékelt és gyenge  
hőbehatásoknál tetemesebben nagyobbak, 
úgy hogy pl. a kar bőre mérsékelt meleg
behatást 46— 54, gyenge  melegbehatást 
90— 110 század másodpercz alatt érez meg.

E leletek magyarázatot nyújtanak a 
gerinczagy-sorvadásban szenvedőknél előfor
duló azon sajátszerű tüneményre, hogy ezek 
a meleget későbben érzik meg mint az 
egészségesek, míg a hidegmegérzésben nin
csen meg ez a különbség. E  sajátszerű je 
lenségeknek kielégítő okát adni ez idő szerint 
még nem lehet. (Physiol. Ges. Berlin 1887. 
junius 17.) H.

4.
A  s ö r  d i u r e t i k u s  h a t á s á r ó l .

Sörivás után, mint ismeretes, szapora és 
gyakori a vizelet-kiürítés. E tünemény okát 
kívánta tanulmányozni Dr. M ó r i  japáni 
törzsorvos Münchenben. Kísérleteit önma
gán tette 90 ízben, Lehmann magántanár 
vezetése mellett. Különfélekép változtatta 
kísérleteit. Majd csak tiszta sört ivott, 
majd bizonyos mennyiségű vizet hozzá. 
Azután sorra vette a sör fő alkotó részeit: 
külön-külön az alkoholt, malátakivonatot, 
komlófőzetet, szénsavval telített kútvizet, 
majd pedig összehasonlította a bajor sör 
hatását II°/0 alkohol-tartalmú franczia vörös

: bor hatásával.
Kisérleteiből következtette :
1. A  sör-polyuria lényegileg a sör 

alkohol-tartalmára vezethető vissza. A húgy-
| hajtó hatás elősegítésére szolgál a sörben
* a mellett a szénsav is.

2. Az alkohol húgyhajtó hatásának oka,
• úgy látszik, bonyolódott. Úgy látszik, hogy 
az alkohol a szívre és a vesére való hatása

; nem játssza a fő szerepet, mert ha alkoholt 
éhgyomorra iszunk, nem idéz elő vizelet
hajtást. Valószínűbb az, hogy az alkohol 
bejutása a vérbe fokozza a vízfelszivódást, 
úgy hogy heveny vérvizenyőség támad és 
innen keletkezik aztán a bő és szapora 
húgyelválasztás.
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Az éretlen sör ivása után gyakran 
szokott támadni nehéz vizelés, mit néme
lyek a sör erős élesztő tartalmának rónak 
fel, mások pedig a sörbe jutott komló 
gyantájának. E  nehéz vizelés ellen a nép 
Münchenben már régóta használja a szere- 
csen-diót, sőt az igazi sörivó, míg fiatal a 
sör, rendesen szerecsen-diót dörzsöl szét 
sörében. Dr. M ó r i  ezt P e t t e n k o f e r  
tnr. ajánlatára megpróbálta önmagán és 
csakugyan ilyen esetekben hasznosnak ta
lálta. (Biolog. Centralblatt. 1887. Nr. 17.)

H.
5.

A  szem  recz ehár ty  ája e lem ei
nek  m ozgásairól fénybehatás  
alatt. G e n d e r e n  S t o r t  vizsgálatai 
érdekesek annyiban, a mennyiben kimutat
ják, hógy a fény a retina fényérző elemei
ben tényleges változásokat képes előidézni.

Vizsgálati módja abban állott, hogy  
békák, halak, galambok élő szemeit bizo
nyos időn keresztül fénybehatásoak vagy 
abszolút sötétségnek tette ki, aztán leölte 
az állatot, a retinát megkeményítette, met
szeteket csinált belőle és azokon meg
határozta a retina csapjainak és pálczikái- 
nak helyzetét.

Észleleteinek fő főeredménye az, hogy 
ha az állatok több órán át abszolút sötét
ben voltak, retinájokon a csapok nem ab
ban a helyzetben találtattak, mintha több 
órán át világosságban tartózkodtak.

Ez észleleti tény egy új példája a 
protoplazmára való photomechanikai hatás
nak. (Arch. neérland. des Sciences exac- 
tes et naturelles. X X I .  316. 1.) H.

6.
M egöröködött nikotin-m érge- 

zé s . Dr. W a l i c k a  1885 óta tanulmá
nyozza Anrep tanár laboratóriumában az 
orosz dohánygyári munkások egészségi álla
potát. 40 dohánygyárban több mint 1000 
embert (férfit, asszonyt, gyereket) vizsgált 
át. Vizsgálatából az derűit ki, hogy ettől 
a foglalkozástól bizonyos beteges tünemé
nyeket kapnak meg az emberek. Különö
sen az idegrendszer működésében lépnek 
fel a beteges zavarok, még pedig pupilla
tágulás, szívszorongás, reszketegség, nehéz- 
lélekzés, fej-, hasfájás, szédülés alakjában, 
néha erős köhögés mutatkozik anélkül, 
hogy a tüdőnek valami baja lenne. Egyes 
esetekben gége- és hörgő hurut mutatko
zott emphysémával együtt.

Ez észleletek kiegészítésére szerző állat

kísérleteket tett, hogy a krónikus nikotin
mérgezést tanulmányozhassa. Három kutya 
és négy nyúl bőre alá 5 hónapon át igen 
kicsiny adagokban tiszta nikotint kapott, 
egy nyulat pedig egy oly szekrénybe tett, 
melynek fenekén dohánypor állott, melyet a 
nyúlnak folyton be kellett lélekzeni. Az  
ily módon lassú mérgezésnek kitett állato
kon ugyanazon tüneményeket lehetett ész
lelni, mint a dohánygyári krónikus dohány
mérgezésnek kitett munkásokon, t. i. az 
idegrendszer izgatottságának és az ezt kö
vető lehangoltságának tüneményeit.

H.

7.

A  vér fajsúlyának vá ltozása i
ról e g é sz sé g e s  em bernél. Jones az 
egészséges ember vérének fajsúlyát R oy  
módja szerint határozta meg. Ez abban 
áll, hogy a vizsgálandó vérből egy cseppet 
ismert fajsúlyú víz- és gliczerinelegybe 
bocsát az ember és észleli, vájjon a csepp 
le- vagy felfelé száll-e az elegyben. Könnyű 
szerivel egész sorozat ilyen ismert fajsúlyú 
elegyet lehet előállítani. Tapasztalat mu
tatta, hogy a vér fajsúlya a különböző 
egyéneknél 1035 és 1068 között változik; 
így tehát minden képzelhető fajsúly-ingado- 
zás meghatározására 33-féle elegy megteszi 
a kellő szolgálatot. Hogy ez elegy ne vál
tozzék később valamely bomlás következ
tében, a szerző chymolt vagy higanychlori- 
dót ad hozzá még a fajsúly meghatározása 
előtt. Az eljárás alkalmazása gyors ; a szerző 
másfél óra alatt 62 egyénen tudott meg
határozást tenni.

A  szerző ilyen módon tanulmány alá 
vette azt, hogy mi módon változik a vér 
fajsúlya a. nem és kor szerint, továbbá 
evés ivás után, terhességben, izomerőlködé
seknél, továbbá a nap folyamán.

Vizsgálatainak eredménye a követ
kező : A  vér fajsúlya legnagyobb mindjárt 
születéskor, azután csökken a második hét
ben és így marad egész két éves korig. 
Ettől kezdve 35—45 évig fokról fokra emel
kedik, az asszonynál az ivarvérzés megálltáig. 
Férfinál általában nagyobb, mint a* nőnél. 
A  terhesség csökkenti a fajsúlyt. Az étke
zés akár tömör, akár hig ételek evésénél 
csökkenti azt. Ugyané hatása van a mér
sékelt izomgyakorlatnak, fokozódottabb izom
gyakorlatnál azonban a lélekző mozgások 
együttjáró megélénkülése miatt növekszik 
a fajsúly. Nap folyamán csökkenni, éj 
folyamán emelkedni látszik a vér fajsúlya. 
(Journ. of Physiol. VIIT. I. 1.)
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