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hanem anyjának termetét örökölte, a 
mi neki természetesen csak ajánlá
sára szolgálhat. Tollazata is egészen 
tetszős. Nyakának felső része, háta, 
szárnya és farka a tengelicz színeze
tével ékeskedik, ellenben begye zöld 
és fejének előrésze narancsszínű gyű
rűkkel van czifrázva. Énekéről még 
bizonyosat nem mondhatok , mert 
közeledésemkor nagyon csöndesen 
viseli magát. Egyébként eme csíz- 
tengeliczének valóban sajátságos ki
nézése van, s a ki születésének myste- 
riumába beavatva nincs, feltűnő szí
nezete miatt inkább valami külföldi 
pintyőkének, mint belföldi madárnak 
fogja tekinteni. — Nagy kár, hogy 
belföldi énekes madaraink között a 
korcsok tenyésztése oly rendkívül ne
héz, a mennyiben azok bár könnyeb
ben pároznak, de ivadékot ritkán 
hoznak létre. — Beines a „Gefiederte 
Welt“ 19-ik számában közli, hogy 
egy tengelicze nőstény kenderikével 
párzott. Ilyen párzások gyakran for
dúlnak elő, de legtöbbnyire ered
ménytelenek maradnak. L. I.

(17.) Hány tojást tojik egy 
tyúk ? — Erre nézve a drezdai állat
védő intézet a következő kimutatást 
közli. Egy tyúk petefészkében van 
kerekszámmal 600 tojás. E 600 tojás 
közöl, ha jól megy a dolog, az első év
ben a kikelés után tojik mintegy 20-at, 
a másodikban 120-at, a harmadikban 
I35"öt, a negyedikben 1 14-et; a kö
vetkező években a tojások száma 
folyton 20-al apad, és a kilencz éves 
tyúk a legjobb esetben csak 10-et 
tojik. Ha tehát valaki megegyezést

ÁSVÁNY- ] 
(Rovatvezető: I

(4.) Az 1872-IK ÉVI VULKÁNI MŰ
KÖDÉSEKRŐL —  F u c h s rövid kimu
tatást bocsátott közre, mely szerint 
Földünk ismert tűzhányói közöl a 
múlt 1872-ik évben háromnak volt 
kitörése. Sandwich-szigeten a hatal
mas Kilanea január 15-ikén rontott

kiván az eledel és képesség között, 
az egy tyúkot csak negyedik évéig 
tart, s csak különös esetekben, vagy 
a fajta kedveért tesz kivételt. K— y.

(18.) F iatal macskák gyengéd
sége egymás iránt. — Darwin „A 
kedélyhangulatok kifejezése" czímű 
munkájában megemlíti, hogy némely 
népek gyengédségüket az orr egy
máshoz való dörzsölésével fejezik ki. 
Hasonló eset fordúl elő az állatok vi
lágában is. Fiatal nőstény macskák 
gyengédségüket az ember, sőt a kutya 
iránt is, ha azzal együtt növekedtek 
fel, az említett módon nyilvánítják, 
míg kamaszkorukat el nem érték. A 
gyengédség kifejezésének e neme a 
nőstény macskáknál jobban kifejlő
dött, mint a hímeknél. De ha egyszer 
a természetes érzések jutottak ura
lomra, ha anyákká és nőkké lettek, a 
gyengédség ilynemü kifejezéseivel fel
hagynak. K— y.

(19) A LEGYEKRŐL. —  Sokszor 
felvetették a kérdést, vájjon a le
gyek megeszik-e a virágport, vagy 
pedig csak véletlenül tapad lábaikra 
és hátukra? B e n n e t t é s  M ü l l e r  
E. tettek e tekintetben kutatásokat a 
dipterák gyomrában, és arra az ered
ményre jutottak, hogy azok csakugyan 
megeszik a virágport. Hogy szívó pö- 
dör-nyelvükön hogyan juthat a szilárd 
por a gyomorba, arra nézve Mül l er  
azt véli, hogy a pödörnyelv végén kü
lönös szerkezetnek kell lenni, és ilyen 
lehet a kiágazás, kicsucsorodás a pö
dörnyelv végén, mely a virágport 
mintegy összemorzsolja. —  (D as 
Ausland.) K— y.

> FÖLDTAN.
)FMANN K ároly .)

k i ; április 15-én a Gunung-Merapi 
tűzhányó tört ki, mely alkalommal 
még láva is ömlött belőle, a mi a ja- 
páni vulkánoknál igen ritka jelenség; 
s végre április 24-én a Vezúv rövid, 
de szerfölött erélyes kitörése követ
kezett, melyről a múlt évi 36-ik fű-
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zetben (306. 1.) már bővebben meg
emlékeztünk. A Vezuvnak ezen kitö
rése a legerősebb volt valamennyi 
utóbbi eruptiója közt, a legjobban 
megfigyelt és legalaposabban meg
vizsgált vulkáni kitörések egyike. Kü
lönösen figyelemre méltó volt a sürü 
hamueső, mely Nápolyban és a vulkán 
környékén messze tájakon alá hullott, 
a mennyiben a finom lávahamu nagy 
mennyiségű sósrészekkel volt keve
redve. Április 28-án reggeli 7— 8 óra 
közt Nápolyban egy-egy négyszög
méternyi felületen 210 gramm súlyú 
hamu ülepedett le, és ebben o m6 j° /0, 
a később hullott hamuban pedig 
0*87 °/o sóalkatrész volt elegyedve.

A földrengések száma, melyek az 
1872-ik esztendőben ismeretesekké 
lettek: 76, s ezek több ezer egyes 
lökésből és rázkódásokból állottak. 
Európa legközépső részén 25 föld
rengést éreztek, melyek közöl 12 (13) 
az osztrák-magyar birodalomban, 13 
meg a tisztán német részeken fordúlt 
élő. A német birodalomban főleg az 
Odenwald vidékéről már előbbi évek
ben is több földrázkódást jegyeztek 
fel, s itten a földrengések száma ez 
évben is tetemes volt. Innsbruck kör
nyékét eme természeti tünemény sű
rűn (négyszer) meglátogatta. Átalá
ban kitűnik a statistikából , hogy, 
kivéve egyes olyan tájakat, melyeken 
néhány éven át a rázkódások sűrűn 
előfordúltak, Európa vulkánnélküli 
vidékei közöl az Alpeseken lehet leg
gyakrabban földrengést érezni.

A fenntebbi 76 között a legerő
sebb ̂ földrengések Californiában és 
Kis-Ázsiában voltak. A déli-california- 
beli földrengést legelőször Lőne- 
Pine nevű új bányakerületben már
czius 7-én érezték, és a következő 
napon nagy területre kiterjeszke
dett. A földfelület alakzatában szem
betűnő változást okozott , neveze
tesen az Owen folyó folyása egészen 
megváltozott; jelentékeny taíajsülye- 
dések mentek végbe, tavak tűntek el, 
inialatt újak keletkeztek.

Ama, a földrengés jellemzésére 
fontos megfigyelés, hogy a földrázkó
dás intensitása a földfelület alatt a 
mélység növekedtével csökkenni szokott: 
ezen esetben is igaznak bizonyúlt; 
mert a bányák mélyében foglalkozó 
munkások az erős lökésekről mit sem 
tudtak. A rázkódási időszak végéig 
(április közepéig) több száz erős lökés 
volt észre vehető.

A másik nagy földrengés az 
1872-ik évben, április 3-án, kezdő
dött, s kiterjedt Kis-Ázsia nagy ré
szére, hol Antiochia, Damaskus, Orsa, 
Diabekier feküsznek, s hatása eljutott 
egész Beirut- és Tripolisig. Ez Antio- 
cliiában hullámosán kezdődött, ké
sőbb pedig függélyes lökésekbe csa
pott át. A város 3003 épülete közöl 
mintegy 140 faház összeomlott, és 
közel kétezer ember temettetett oda. 
Április 10-én ismétlődött a földren
gés, és még augusztus 5-én is erős 
rázkódások jelentkeztek mind Antio- 
chiában, mind Aleppoban és Smyr- 
nában. L. I.

> (5.) A d ü n é k  h o m o k j a . —  Min
denki hallott ama homok-buczkákról, 
melyek Francziaország nyugati, és 
Németország északi részeit gyors ter
jedésükkel annyira veszélyeztetik, 
melyek már mérföldekre terjedő te
rületeket, falvakat borítottak el, anél
kül hogy előhaladásukat meggátolni 
lehetne. — Újabban számításokat 
tettek a Landesek területén, Fran- 
cziaországban, a dünék tovaterjedé
sének gyorsaságára vonatkozólag, és 
igen megdöbbentő eredményre ju
tottak.

Descombes szerint 200 köbmé
terre lehet becsülni, folyó méteren
ként a homok ama terjedelmét, mely 
ilyképpen ötven év alatt összegyüle
kezett. Minthogy a Landesek hoszsza 
körülbelől 230 kilométer, az összes 
homokmennyiség mintegy 46 millió 
köbméterre rúg; középszámmal tehát 
évenként 920.000 köbméter homokot 
hány a tenger a partra, mely a dünék
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képződésére szolgál. — (Association 
scientifique.) K — y.

(6.) Vulkáni működés Mount- 
G ambier mellett (Dél-Ausztrál iá
ban). —  Viktória gyarmatnak dél
keleti tájékától nem messze eső  
Mount Gambier környékén, mely a 
tenger színe fölött 653 lábnyira fek
szik, újabban igen aggasztó sülyedé- 
sek fordultak elő a talaj felszínén. 
Egy helyen a talaj oly módon sülyedt 
alá, hogy 30  láb széles és 90 láb 
mélységű nyilás képződött, mely kez
detben színig megtelt vízzel, de ez 
néhány óra múlva kiapadt. Az ottani 
távirda közelében is lesiilyedt a talaj 
oly helyen, hol több öl tűzifa volt el
helyezve, mely legnagyobbrészt el
tűnt. A süppedésnek köralakja volt 
15 láb átmérővel és 6 lábnyi mély
séggel. Sok, 2 — 3 lábnyi süppedés 
látható szerteszét, a mi minden esetre 
nagyobb földsüppedésre mutat. Ata- 
lában úgy látszik, hogy Mount Gam- 
bier-nek egész környéke, 6 — 7 mér- 
földnyi terjedelemben földalatti üre
gek fölött nyugszik, a mely üregek 
korábbi vulkáni működéseknek ered
ménye. A talaj kivétel nélkül vulkáni, 
és maga a hegy kialudt vulkán jól 
alakúit kráterral. —  (Gaeay 1873. H.)

L. I.

É L E  
(Rovatvezető j T

(8 .)  AZ ISKOLÁK ÉS A TANULÓK

r ö v i d l á t á s a .  —  Dr. L i e  b r e  i c  h 
az angol tudományos Akadémiában 
értekezést olvasott fel az iskolákról 
és befolyásukról a látásra, melyből a 
következőket vonjuk ki.

A rövidlátás majdnem kizárólag 
az iskolázás ideje alatt fejlődik ki, 
igen ritkán utánna, de még gyéreb
ben előtte. Eme egybeesése a rövid
látásnak az iskoláztatás idejével : 
véletlen-e, azaz abban a korszakban 
jelentkezik-e e tünemény, midőn a 
gyermekek az iskolába járnak, vagy 
pedig az iskola maga oka a rövid-

(7.) A S a h a r a  k o r a . — Hr. Ch. 
G rád  algíri utazását geologiai szem
pontból is ki tudta zsákmányolni, és 
kiváltképp azon változásokat vette 
figyelembe , melyek az általa be
utazott országrészeken a legújabb 
korban végbementek. Az eredmények 
nagyon kevéssé hangzanak össze az 
Escher és Desor nézeteivel a Sahara 
ifjú korát illetőleg, melyre ez utóbbi 
vizsgálók azon ismeretes hypothezist 
állították fel, hogy az Alpeseknek jég
korszaka és az úgynevezett „Föhn"- 
áramlat között összefüggés van.* 
Nevezetesen azt találta Grad, hogy a 
negyedkori lerakódások, melyek az 
Atlasz tövében nagy terjedelemben 
fordúlnak elő, mindenütt csak szá
razföldi és édesvízi kagylókat, úgy
mint ehető Cardiumot tartalmaznak, 
mely a Sahara sós posványaiban mai 
nap is él, és hogy valódi tengeri 
kagylók ott sohasem fordúlnak elő, 
a melyeknek előfordulásából azt le
hetne következtetni, hogy a diluviál- 
korban a Saharát tender födte volna, 
a mire pedig Escher és Desor hypo- 
thezise támaszkodik. Épp oly kevéssé 
volt képes Grad az Atlaszon régi jég
árak nyomaira találni. (Gaea> 1873.^ 

______  L. I.
* V. ö. Cotta : A jelen geológiája. 

342 é í 343. 1.

r T A N.

a Hh o f f ü r  L a jo s .)

látásnak? A statistikai kimutatások 
azt bizonyítják, hogy az utóbbi a való, 
és hogy a rövidlátó gyermekek száma 
sokkal nagyobb a látásra kedvezőtlen 
fekvesű épületekben.*

A rövidlátásnak káros befolyása 
van az egészségre, mert azt eredmé
nyezi, hogy az illetők hozzászoknak 
meggörnyedve járni. Növekedése te
hát nemzeti szempontból komoly baj
nak tekintendő. Egykor, midőn a be
tűkkel való foglalkozás az emberiség 
csekély számára szorítkozott , eme

* V. ö. Term. tud. Közi. 1873, a 
44 -ik fűz. 132 és 133-ik lapján. Szerk,
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kérdésnek kevés jelentősége volt; a- 
zonban mainapság a rövidlátás terje
désének meggátlása komoly figyelem
re érdemes.

Az elégtelen vagy rósz helyre al
kalmazott világítás arra kényszerít 
bennünket, hogy a távolságot szemünk 
és a könyv között, vagy az Írásnál 
kisebbítsük: Ugyanazt teszszük, ha az 
ülő-helyeknek vagy az asztalnak nincs 
meg a kellő állásuk, vagy ha a kö
zöttük levő viszony rósz.

A világításnak elég erősnek k ell. 
lennie, és a sugaraknak baloldalról, 
és pedig, a mennyire lehetséges, a 
magasból kell az asztalra esniök. A 
gyermekeknek hozzá kell szokniok 
egyenesen ülni, és a könyvet a szem
től legalább is tíz hüvelyknyire tar
tani. Azonfelül a könyvet az Írásnál 
mintegy 20 foknyira kell emelni, az 
olvasásnál 40 foknyira.

A jobboldalról jövő világosság 
nem egyenlő a baloldalival, mert a 
kéz árnyéka befödi azt a pontot, a 
hová néznünk kellene. A hátulról jövő 
világosság még roszabb, mert a fej és 
a test felső részei árnyékot vetnek a 
könyvre; az a világítás pedig, mely 
az egész környezetet egyformán meg
világítja, valamennyi között a leg- 
roszabb.

A termeknek ilyszerű világítása 
igen veszélyes a szemre nézve : elő
ször, mert az igen erős világosság az 
ideghártyát kifárasztja; másodszor, 
mert a szemek állását, midőn a vilá
gosság zavaros hatása alól menekülni 
óhajtunk, igen ellentétes irányba te
reli.

A termek megvilágításának este, 
a mennyire lehetséges, épp olyannak 
kell lenni, mint nappal. A gáz vilá
gával nehéz rendelkezni, azt kényünk- 
kedvünk szerint változtatni, de köny- 
nyű azt jobban és czélszerűbben el
osztani, mint ez iskoláink legnagyobb 
részében dívik. Majdnem mindenütt 
fedő nélküli gázcsöveket alkalmaznak, 
melyek rósz, lobogó világítást eszkö
zölnek. Az üveg-hengerek a lángot

sokkal fehérebbé teszik, és meggá
tolják annak ide-oda lobogását. E 
módot legtöbb esetben a szellőzte
tésre is fel lehet használni, hogy az 
égő-anyag ártalmas terményeit eltá
volítsa, és a terem átalános szellőz
tetését sokkal tökéletesebbé tegye.

Nem szabad metszett üveget hasz
nálnunk. Ez üvegek hasznosak vala
mely szobának átalános megvilágo- 
sításánál, a mennyiben a világossá
got minden irányban egyformán ter
jesztik szét; azonban ugyan ennél az 
oknál fogva a munkára elégtelen vi
lágosságot terjesztenek, és ha szem
közt ülünk vele, kápráztató és ártal
mas. A metszett üvegnek eme tulaj
dona igen alkalmas arra, hogy nap
pal oly helyiségek megvilágításánál 
használjuk, melyeknek különben nin
csen semmi világosságuk, mint kisebb 
fülkék stb., de alkalmazásuknál min
dég azt keli szem előtt tartanunk, 
hogy a mennyire csak lehetséges, mi
nél magasabbra lógassuk. A rajz-is
kolákban emez üveg igen nagy szol
gálatokat tesz, ha a világosság felül
ről jő a terembe. Ha a metszett üve
get igen alúlra helyeznők, elmosná 
szétterjedésével amintázó termekben 
az árnyék éles határait a gipsz-szob- 
rokon. Ily termekben az ülőhelyek
nek más állásúaknak kell lenniök, 
mint a rendes körülmények között. 
Czélszerü az átló irányában ü ln i; 
vagy ha a terem hosszú és igen kes
keny, ha a növendékek egyedül raj
zokat másolnak és a világosság a fö- 
délzetről jő, ajánlatos a világosság
nak hátat fordítani.

A káros hatások, melyeket a gyer
mekek meggörnyedt helyzete okoz 
azok egészségére, főleg a tüdőre, a 
belekre, a kifejlődésre és a látásra:* 
újabban nagy mértékben magukra 
vonták az orvosok figyelmét.

Eddigelé azt hitték, hogy a ferde 
állás részben a gyermek hanyagságá
nak tulajtonítandó; azonban mai 
napság világosan ki van mutatva, hogy 
egyátalán lehetetlen jó helyzetben
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maradni a gyermekeknek a lóczák 
(padok) és asztalok hiányossága kö
vetkeztében.

Az iskolákban rendesen használt 
bútorokat a legszorgosabban átvizs
gálták és tanulmányozták, és a követ
kező eredményekre jutottak:

1. Sok helyütt hiányzik a támasz
ték, vagy ha van is, roszúl van ké
szítve. ;;

2. Igen nagy a távolság a lócza 
és az asztal között.

3. Igen nagy az aránytalanság a 
lócza és az asztal magassága között.

4. Az asztalnak rósz alakja és 
rósz hajlása van.

Ha a támaszték hiányzik, vagy 
ha roszúl van elhelyezve, az izmok 
ereje nem elegendő, hogy egyenes 
állásban tartsa a hátgerinczet, a test 
meggörnyed, a gerinczoszlop alsó ré
sze előre hajlik, és összesajtolja a 
belső részeket, a tüdőt, és meggátolja 
eme szervek szabad mozgását. Hq, a 
gyermeknek az igen távol eső asz
talon kell olvasnia, a pad szélére ül, 
a mi igen egészségtelen és fárasztó 
állás. Testét két karjára támasztja, és 
ha az aránytalanság a pad és asztal 
között igen nagy, az előre vetett vál
jak tartják a mellet, a helyett hogy 
az a törzsön nyugodnék. E helyzet 
csakhamar fárasztóvá válik , a fej 
előre hajolva, megnehezül, és szük
ség van, hogy egy vagy két kézzel 
támaszszuk meg; vagy pedig állun- 
kat tegyük karjainkra.

Még roszabbúl állunk az Írásnál: 
az egyik kar nyugszik csak az aszta
lon, és pedig rendesen a jobb kar,

MŰSZAKI 
(Rovatvezető :

(i.) A MIT T UDNAK , DE AZÉRT MÉG

s e m  é r t e n e k . —  Gyakorlat és szokás 
két oly dolog, melyek *a sikert és le
hetőséget lényegesen elősegítik. Az 
elsőbbi a mechanikai és kezelési ne
hézségeken segít át bennünket, az 
utóbbi pedig még a magában véve

Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873.

mialatt a másik lelóg, oly képpen 
hogy a könyök a bal térdre nehezül, és 
így egyedül az újjak végével tartjuk a 
papirost. A papiros széle nem párhu
zamos az asztal szélével, hanem fer
de vagy merőleges reá. Naponként 
több órán át ily helyzetben ülni, az 
ifjúság teljében, midőn a test gyor^ 
san fejlődik, annyi mint állandólag 
rósz behatásokra tenni szert. v

A statistika kimutatta emez állí
tás igazságát. Svájc zban példáúl 100 
tanuló közöl 20-nak, és a fiatal lányok
nál 40-nek, kik iskolába járnak, egyik 
válla alacsonyabb mint a másik.

Mindenekelőtt a padokat támasz
tékkal kell készíteni, és ennek sem 
igen alant, sem igen magasan nem 
szabad feküdnie, sem pedig hátrafelé 
hajolnia. A hátrafelé hajló padok elő
segítik a test hanyag tartását, és azt 
előre csúsztatják ; eme helyzet igen 
alkalmatlan az olvasásnál. A támasz
téknak ellenkezőleg egyenesnek kell 
lennie, és egy darab 10 centiméter 
szélességű deszkából kell állnia, mely 
a derék fölött van megerősítve. A ló- 
czának elég szélesnek kell lennie, 
hogy a lábszárak majdnem egész 
hosszaságukban rajta nyugodjanak, 
és oly magasnak, hogy a láb talpa a 
természetes állásban maradjon az 
alsó deszkán. Az asztal kiálló része 
merőlegesen a lócza mellső széle fe
lett kezdődjék, és épp oly magasságú 
legyen, hogy az elők'ar reá támasz- 
kodhassék á vállak meghajlása nél
kül. Az asztal hajlása Írásra kö
rülbelől 20 fok, olvasásra 40 foknyi 
legyen. (Bull. hedd. de V Association 
scientifique.) K— y.

VEGYTAN. 
a rth a  V in c z e .)

kellemetlent is elviselhetővé teszi, és 
erőt kölcsönöz arra, hogy a veszé
lyeknek kevesebb aggodalommal néz
zünk szemébe.

De a gyakorlat és szokás ezenkí
vül két oly dológ is, melyek igen lé
nyeges okai annak, hogy az életben
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sok mindenféle tüneményt minden 
átgondolás nélkül veszünk, s abba a 
hltbé takáródzuhk, hogy tudjuk és 
értjük ezt vagy amazt — mert hiszen 
ismerjük. Nem hiszem, hogy valami 
nyomósat lehetne ellene vetni azon 
állításnak, hogy éppen az, a mi előt
tülik legismeretesebbnek látszik, lé
nyegében véve a legismeretlenebb. 
Csak néhány physikai tüneményt kell 
emlékezetbe hoznom, melyeket az 
életben felületes megfigyelés utján oly
annyira ismerünk; —  hány ember 
ismeri vagy érti bkait, összefüggését, 
kölcsönös viszonyát, rövidéti, valódi 
lényegét ?

Néhány oly tényt 'fogunk sorra 
venni, melyek többé vagy kevésbbé 
egytől egyig ismeretesek, s meg fog
juk kisérleni ezeken kimutatni, hogy 
sokról ^zt hiszszük, hogy értjük, mert 
látjuk, hogy tehát sok olyan do
log van, a mit ismerünk, de azért még 
sem ériünk.

Ha vízzel átnedvesitett gyapot- 
vagy sfctyeíndárabót égő kén főié tar
tunk, 4kkór a kelme mégfehéredik. 
Mindenki azt iÜóftdjá, hogy gyapotot* 
és selymet (nenlkülőftbén szalmát) 
kénessavval szoktak fehéríteni. Ha a 
fehérített gyapot- Vagy sélyemdárabot 
csak kissé tömény-kénsavba márta
nék, a kénsav azt szétmállasztaná 
(megraarná). Ha éllenben vfózel meg- 
nedvesített vörös rózsát tartunk égő 
kén fölé, annak a vörös levelei íneg- 
fehérednek, ha pedig most a meg
haló vány odott rózsát kénsavba márt
juk, akkör az ismét megveresedik, s 
olyanná válik, a milyen a fehérítés 
előtt volt.

Ezen tünemények helyes fölisme
résére szükséges, hogy a kén elégése' 
által származott kénessav tulajdonsá
gait és magatartását tüzetesebben ta
nulmányozzuk.

A kénessav — mely a kén elégése 
által a levegőn képződik, miután a 
légből élenyt von magához —  képez - 
tetése után igen hatalmasán törek
szik még több élenyfelvétel által kén
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anyag, mely a fehérítendő szöveten 
van, élenyt tartalmaz. Míg tehát a 
kénessav ezen festő-anyag élenyét -r- 
niety annak egyik lényeges alkat
részét képezte —  magához ragadja, 
és az áltál kéiisávvá alakál át, addig 
a festő-anyagót szétbontja. Ez az 
eset a gyapot- és selyem-fehérítésnél. 
A másik esetben ellenben a kénéssav 
a rózsa veres festő-anyagával fehér 
vegyületet képez, de miután a kénes
sav oly gyenge, hogy más kissé erő
sebb savak által vegyületeiből köny- 
nyen kiűzhető: azért, ha a fehérített 
rózsát kénsavba mártjuk, akkor ez, 
mint erősebb sav, a kénessavat ve- 
gyiiletéből kihajtja, vagyis a kénes
savnak összeköttetését a rózsa veres 
festanyagával megszünteti, és így —  
miután a rózsa fehérítése csak az ál
tal történt, hogy a kénessav a festő 
anyaggal vegyült — az ok meg
szűnvén, a rendes állapotnak is vissza 
kell térnie, vagyis a rózsának ismét 
eredeti színét kell felvennie.

Há közönséges vakolattal kő- vagy 
téglakőtést észkozlürik, tudjuk, hogy 
a vakolat (ragásfc) előbb híg, s högy 
ezen fris rágaszszat a téglák fnég 
nem tartanak szilárdul együtt, to
vábbá, hogy a vakolat inegketfténye- 
dése és ezzel együtt a falazat szilárd
sága csak egy bizonyos idő múlva 
következik be. Lássuk tehát, hogy a 
vakolat e megszilárdulása miképpen 
megy végbe ?

Az égetett mész, vagyis a termé
szetben előforduló szénsavas mész, 
mely égetés által ssénsavát elvesz
tette, nagy mértékben bír azon tulaj
donsággal, hogy vizet vonz magához 
s ezzel együtt chemiai vegyületet al
kot. Ez egy oly vegyfolyamat, mely
nél —  mint sok más hasonló folya
matnál — meleg válik szabaddá. A 
meleg mennyisége itt, t.i. a mész ol
tásánál, oly nagy, högy a hozzátett 
víznek egy része gőz-álakba csap' át. 
Egy oly tény, melyet mindott meg le
het figydni, a hol mészet oltanak.
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Az égetett mészhez homok tétetik, s 
így a vakolat-készítés véget ért.

A tagasz megkeményedése két 
tüneményen alapszik: kötő-képessége 
egyrészt a tapadás tüneményén (ad 
hasion) alapszik, mint azt az enyv 
hatásán tapasztaljuk, másrészt pedig 
vegyi folyamaton, mert a mész a le
vegőből ismét szénsavat vesz fel, az
zal szilárd vegyületet alkotván, más
részt pedig a hozzátett homokkal e- 
gyesül s ezzel még kovasavas meszet 
képez. Miután pedig ezen vegyületek 
képeztetése lassan megy végbe, azért 
az egész megkeményedés is csak hosz- 
szabb idő múlva következik be.

A növényi szöveteket, tehát külö
nösen a pamut- és vászonszöveteket
— mint ismeretes — cklórral fehé
rítik. Gáz-alakú chlór, erős behatása 
következtében, nem használható, a 
chlórmész ellenben — mely alchlópos- 
savas mész, chlórkalcium és mész- 
hydrát keverékből áll —  erre a czélra 
nagyon alkalmas. A leggyengébb sa
vak, mint a levegőnek szénsava, ké
pesek az alchlórossavas meszet szét
bontani és abból az alchlórossavat 
szabaddá tenni. A mint ez azonban 
szabaddá lesz, rögtön szétesik chlórra 
és élenyre.

Hogyan hat a chlór fehérítőleg?
A chlór mindenekelőtt a hydro- 

génhez való nagy vonzalma áltaJ tün
teti ki magát. A szerves testekből ké
pes a könenyt elvonni s az által só
savat alkot. A fehérítés a szerves tes
tek szétbomlásán alapszik; a chlór 
ugyanis a festő-anyag könenyét el
vonja, mi által színtelenné 'teszi. Az 
alchlórossav szétbomlásánál keletkező 
élenynek szintén fehérítő képessé# 
tulajdoníttatik. De ha a chlór a fest- 
anyagokat már egyszer szétbontotta 
s még mindig túlmennyiségben van 
jelen, akkor megtámadja magát a 
szövetet, ennek könenyével egyesül
vén, mialatt azt szétrombolja. Éppen 
ebben rejlik a chlórnak méhán féW- 
mes hatása, mely mindig előáll ak
kor, ha több chlór van jelen, mint a

mennyi a festőanyagok szétbontására 
szükséges. A chlórnak 3 hydrogéphez 
vaíó azon nagy vonzalmánál fogva, 
hogy a világosság befolyása alatt, ha 
vízben van oldva, még ezt is képes 
szétbontani és azzal sósavat alkot, 
az élenyt pedig szabaddá teszi, szük
séges, hogy azt sötét üvegekben vagy 
a világosságtól elzárt helyen tartsuk.

Éppen ilyen változásnak van alá
vetve az ezüst- és higanykészítmé- 
nyek nagyobb része, melyeket „fény
kerülő** készítményeknek is nevezünk. 
Az ezüstkészítmények szétbomlásán, 
a világosság behatása alatt, alapszik 
a fényképezés elve.

Ha valamely tárgyat fényképezni 
kell, a fényképész egy üveglapot vé
kony collodiumréteggel von be, mely 
collodium jód vagy bróm sókkal van 
áztatva. A collodium, mint tudva 
van, lőgyapotnak aetherbeli oldata. 
Hogy a? így elkészített üvegtábla a 
világosság iránt érzékeny legyen, az 
úgynevezett ezüstfürdőbe — oly ol
datba, mely egy rész salétromsavas 
ezüst (pokolkő) és 10 rész vízből áll
— tétetik, s két perczig benne ha- 
gyatik. A fényképész most e lapot 
sötét tokjából, a világosságtól meg- 
óva, a camera obscurába viszi, és 
miután az állásra, tartásra nézve vál
tozások tétettek, bekövetkezik a fény* 
képzés határozó pillanata. A fedőtök le* 
vétetik, miáltal a tárgy-lencsén a vilá
gosság sugarai behatolnak, s jó ké* 
szülék mellett néhány másodpercz 
múlva a művelet bevég?ő<Jött«

Ha most a lemez vil^jjosságtól 
megóva, a sötét kamrában tokjából 
kivétetik, a képnek még Q*ak nyoma 
sem látszik. Ez csak akfca* tűnik elő, 
ha a lemez vasvitriól-oldattal öntetik 
le. A vasvitriol a lemezre tapadt 
ezüstoldattal keverődik, ezzel finom 
poralakú fémezüst-csapadékot alkot, 
mely a jóde^üst megvilágított pont
jaira rakódik le, mi által a képet lát
hatóvá teszi. £*  az úgynevezett ki
fejtési folyamat. De milyen itt a kép! 
A kaukasiai egy valódi aethiopiai, sőt
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még ruháink is átélték e faj-változást! 
Fehér bőrünk ezen udvariatlan fény
képezés által fekete, fekete kabátunk 
vakító fehér lett, éppen kirívóan sö
tétbarna kezünk és arczunk mellett. 
A kép úgynevezett negatív, ellentett 
vagy fordított. Minden a valóságban 
világos helyett sötétet, a sötét helyett 
világosat mutat, ez az egész kép 
tömérdek apró ezüstpontokból áll, 
mint az irónrajz graphitpontokból.

E kép most lepárolt vízzel meg- 
mosatik és savanyú pyrogallus és sa
létromsavas ezüstoldattal leöntetik. 
Ezen eljárás által ismét por alakú 
ezüstréteg rakódik le a kép contur- 
jaira, s ezeket sötétebbé teszi. Ezt a 
rajzot ismét destilállt vízzel mossák 
m eg , alkénessavas nátron-oldattal 
öntik le, minek következtében min
den jódezüst feloldódik, s most újból 
lemosatik.

De ezen sokszoros eljárás által még 
mindig negativ képünk van. Ezen 
collodium negatívot a papiroson po
sitiv kép előállítására használjuk. 
Hogy ez eléressék, a papirost, mely 
konyhasóval van áztatva, s arro^tf'öot 
ragasz szál bevonva, salétromsavas 
ezüstoldatban -áztatják, ö'áztán meg
szárítják.

Ezen papiros, mely most már 
chlórezüstös és salétromsavas ezüstöt 
tartalmaz, a firniszelt negativ képpel 
lefödetik, s a világosság behatásának 
kitétetik.

A világosság minden átlátszó ré
tegen keresztül hatol, s az alatta lévő 
papirt megbarnítja, míg ellenben a ne
gativ .sötét és átláthatlan helyei alatt 
levő papirhelyek színtelenek marad
nak; ily módon ismét fordított, de 
helyes képet nyerünk, mely vízzel 
megmosatik, híg aranyoldatba már- 
tatik, s végre alkénessavas nátronnal 
kezeltetik.

Ha az imént leirt fényképezést 
átgondoljuk, arra a végeredményre 
jutunk, hogy az egész eljárás az ezüst 
és ezüstkészítményeknek a világossá
gon végbement változásán alapszik.

Vegyünk egy kis darabot az úgyne
vezett salétromsavas ezüst- Vagy po
kolkőből — mely nem más mint fém
ezüstnek oldata salétromsavban, mely 
a szörpsürüségig van lepárolva, s ki- 
jegeczesítve — s oldjuk fel ezen je- 
geczeket kevés vízben, adjunk hozzá 
konyhasó oldatot, s látni fogjuk, hogy 
túró-alakú csapadék keletkezik, mely 
eleinte fehér színű, később szétszórt 
világosságban ibolya színt vesz fel, 
míg végre egészen feketévé válik. 
Ezen egyszerű tüneményben rejlik 
az egész fényképezés titka, s hason
lóan ez okból kell gyógyszerészeknek, 
gyógyszerkereskedőknek sat. ezüst ké
szítményeiket fekete vagy feketével 
bevont üvegben tartani.

A salétromsavas ezüst vagy po
kolkő azon tulajdonságát, miszerint 
szerves anyagokat a világosság be
folyása alatt tartósan megfeketíteni 
képes, felhasználják arra, hogy az 
úgynevezett chemiai tintával fehér
neműt, faedényt sat. megjegyezzenek. 
Ezen tinta két különböző folyadék
ból áll, az egyik, melylyel a megíran
dó hely előkészíttetik, pyrogallussav- 
nak víz- és börszeszbeli oldata; a 
másik, a valódi tinta, amóniakos- 
salétromsavas ezüst-oldat, melyben 
kevés arábiai gummi van földoldva.

A vonásokat, melyeket ily tintá
val irtunk s a közvetlen világosság
nak kitéve, fekete színnel előtűnnek, 
tiszta vízzel, lúggal, vagy savval való 
mosás által nem lehet eltávolítani. 
Ha azt el akarjuk tüntetni, úgy cyan- 
kálium-oldattal kell azt megmosni, 
mely igen veszedelmes m éreg, s 
melynek készítésénél nagy óvatos
sággal kell eljárni, hogy a kézen, 
melylyel mosunk, nyitott sebek vagy 
fris karczolatok ne legyenek.

Értekezésünket egy ismeretes, de 
még mindig nem becsült tünemény
nyel fejezzük be.

Valamely folyadéknak forrpontja 
tudvalevőleg nem csak az illető fo
lyadéktól, hanem a reá gyakorlott 
nyomástól is függ. Ha azt mondjuk,
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a víz i oo C.°-nál forr, ez annyit je
lent, hogy ha e vizet io o  C.°-ra me
legítettük, oly kiterjedést nyert, hogy 
a keletkezett gőzök, a reájok gyakor
lott nyomást legyőzni képesek. Nyi
tott vagy átalában nem légmentesen 
zárt edényben — föltéve a normál 
760 mm. nyomást —  a víz tehát 
mindig 100 C.°-nál fog forrni.

Sokan azon téves nézetben van
nak, hogy valamely edényben a már 
forrásban lévő víz hőmérsékletét 
több tüzelő-anyag elégetése által na
gyobb hőfokra lehet emelni. Tudva
levőleg e körülmények között a víz 
hőmérséke egy negyed fokkal sem

K Ü L Ö N

(6.) T ermészettudósok gyar
mata. — Az amerikai Erzsébet szi
getcsoporton igen sajátságos, ezideig 
páratlan „természetrajzi intézet“ van 
alakuló félben, melynek igazgatójául 
a 7 2 éves veterán tudós Louis A g a s- 
s i z ,  a párisi tud. Akadémia külföldi 
levelező tagja, választatott meg. —  
Az intézet berendezésére már több 
év óta folytatják a készületeket: több 
kikötőben már aquariumokat építet
tek, most pedig a szigetség belsejé
ben terjedelmes állat- és növényker
tet szándékoznak alapítani, melyben 
az intézet leendő növendékei tanul
mányaik tárgyát közvetlenül maguk 
közelében fogják lelni. — Az inté
zethez kitűnő tanerőket igyekeznek 
megnyerni, és a tanulóknak csupán 
élelmezésök és személyes szükségle
teik költségeiről kell gondoskodniok, 
a mi nem igen sokra fog rúgni, míg 
az intézetet minden hozzátartozóival 
együtt, még az előadásokat is bele
értve, teljesen díjtalanúl hssználhat- 
ják. Az első hír hallatára máris oly 
sokan jelentkeztek , hogy Agassiz 
kénytelen volt nyilt levelet közrebo
csátani, melyben kijelentette, hogy 
az intézetbe a tanárokon és rendes

fog emelkedni, s a szaporított tüzelő
anyag a nyitott edényben csak na
gyobb gőzfejlődést fog előidézni, 
mert éppen a víz feletti nyomás vál
tozatlan maradt. Ily esetekben aztán 
az elpárolgott vizet pótolni kell, s 
így a tüzelő-anyag és időpazarlás két
szeressé válik.

Ha a víz már forr, igen kevés 
tüzelőpótlással forrásban lehet tar
tani. Nagyobb tűz csak gyorsabb 
forralást, tehát sebesebb elpárolgást 
hozhat létre, de ez esetben magasabb 
hőfokot soha. -— fD ér praktische 
Tech7iiker után). Vadász József \

F É L É K .

személyzeten kívül, csakv 50 tanuló 
vétethetik fel. Egy new-yorki műked
velő az intézetnek egy könnyű yach- 
tot ajándékozott, melyet tengeri sé
tákra, tudományos kirándulásokra, 
fenék-kutatásokra és halászatra fog
nak használhatni. (Natúré.)

(7.) Vénus átvonulásának megt 
figyelésére, írja a londoni Natúré, 
az orosz csillagászok 24 állomást 
szándékoznak berendezni, s remény
ük, hogy az idő igen kedvező lesz a 
megfigyelésekre nézve mind Siberiá- 
ban mind a Pacifique oldalon, mert 
Oroszország eme birtokain deczem
ber hónapban legfeljebb három kö
dös, borús napra lehet számítani. A 
novemberi rendkívüli hideget a mun
kálatokra nézve legyőzhetetlen aka-, 
dálynak tartják. Minden állomás el 
van látva számos jó műszerrel, s a 
csillagászok egyelőre a pulkowai csil
lagdában- foglalkoznak előmunkála
tokkal és tanúlmányokkal. Az állo
mások földrajzi fekvését egy külön 
bizottság előre egyenként meghatá
rozza. Végül pedig kiegészítésül Si- 
berián keresztül Nicolaveskig távir- 
dai hálózatot készítenek.
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