
3 2 2 AZ ÉGI H Á B O R Ú .

bán fogja átkával terhelni az erdőpusztítók emlékét azon kor, 
mely tökéletesen á t  fogja látni — a mit, fá jdalom, eddig még csak 
kevesen látnak be, — hogy milyen, csak a legnagyobb áldozatok
kal vagy  egyata lában  nem is pótolható és számos nemzedékre k i 
ható kárt okoztak az emberiségnek azok, a kik rövidlátó haszon
lesésből, vagy talán csak a pillanat szükséges hasznáért, irto tták  k i 
az erdőségeket.

De hogy ha egyszer m egtörtén t a súlyos hiba, ne folytatódjék 
még tovább i s ! Őrizzük a még meglevő erdőket, mint d rága  k in cse t; 
hisz a legelső és legfontosabb életkellékekkel látnak  ezek el ben
nünket : jó vízzel és levegővel; sőt vetéseinknek is ők nyújtják  azt, 
a mi sikeres tenyészésökre szükséges : az egyenletesen eloszlott 
csapadékot és enyhe, nem ugrásszerűen változó éghajlatot.

Az a szomorú hagyaték  pedig, a mit mi elődeinktől öröklöt
tünk, á t  fog származni u tódainkra  is. Ne súlyosbítsuk legalább a 
a jövőben reájok nehezedő terheket. Mert a természet még sokkal 
kíméletlenebb istenség, mint az ó testamentom  is te n e ; nemcsak a 
negyedik, de még a századik és ezredik nemzedéket is sújtja az 
elődök bűneiért.

H e l l e r  Á g o s t .

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.
M E T E O R O L O G I A .

( 1 6 . )  Az i d ő j á r á s  M a g y a r o r 

s z á g b a n  1 8 7 5 - I K  ÉVI JUNIUS HÓBAN. 

E hónap időjárása túlságos meleg  
volt és különösen rendkívüli csapa
dékgazdagsága által tűnt ki, a mit 
a számos égi háború okozott. A hő
mérsék valódi havi középértékei, 
melyek Arvaváralján — 18*2 ,  Buda
pesten - f - 22 * 8 ,  Szegeden -{-2 2 7 ,  Se- 
gesvárott - | - 20*8,Pozsonyban-f-2 1 *8, 
Zágrábban + 2 1 * 5  és Fiúméban 
+ 2 2 * 9  Celsius foknak találtattak, 
valamennyien magasabbak voltak a 
normálisnál, annyira, hogy az átlagos 
thermikus anomália +  2-2 fokra rú
gott. —  Ez pedig oly érték, mely a 
havi középértékeknél már jelenté
kenynek nevezhető. Említésre méltó 
még az is, hogy negatív anomáliák 
e hónapban csak ritkán, és ekkor is 
csak csekély értékben jelentkeztek,

holott a positivok mind gyakoriságra, 
mind nagyságra nézve messze túl
szárnyalták az előbbieket. Tropikus 
melegségük által leginkább 24-ike és
25-ike tűntek ki, a mennyiben 6 na
pokon az átlagos hőfölösleg Debre- 
czenben nem kevesebbre mint 7-7, 
Budapesten pedig 6*o fokra rúgott, a 
mire a következő három napon min
denütt heves égi háborúk köszöntöt
tek be, a melyek közül az, mely
26-ikán este Budapesten erős orkán, 
felhőszakadásszerű zápor és sűrű 
jégeső (103 mm.) kíséretében dühön
gött, emberéletben és javakban vég
hezvitt pusztításai folytán, szomorú 
emléket hagyott maga után. A hő
mérsék szélsőségeiről megemlítendő, 
hogy a szabványszerűt 3 fokkal meg
haladó minimum leginkább 12-ikén 
va&y 13 - ik án , a maximum pedig

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A P R Ó 1313 KÖZLEMÉNYEK. 3 ^ 3

(szintén több mint 2 fokkal magasabb 
a normálisnál), 24-ikén vagy 25-ikén 
lépett fel. A legalacsonyabb légme
legséget Arvaváralján -4—6*5 fokkal 
jegyezték fel. A legmagasabb hőfokok 
voltak; Arvaváralján -1-30*4, Buda
pesten —|—32*6, Debreczenben - f -3 4 *2, 
Sopronban - f  32-6, Zágrábban + 3 3 * 6 ,  
Fiúméban —|— 29*3. Ahőmérsékbelihavi 
ingadozás (Arvaváralján 23*9, Buda
pesten 1 7-5, Fiúméban 1 2*6 fok) a nor
málissal megegyezőnek találtatott.

A hónap egyéb meteorol.viszonyai
ról kiemelendő, hogy az égi háborúk 
feFette gyakoriak vo ltak; alig múlt el 
nap, melyen ily tünemény az ország 
egyik vagy másik vidékén ki ne fej
lődött volna, majd mindig heves 
záporesőtől, néhol jéghullástól ki
sérve. így Arvaváralján 13, Eperjesen 
7, Egerben 13, Budapesten 7, Ko
máromban 9, Zágrábban 8 és Fiú

iméban 4 zivataros nap fordult elő,

NŐVÉ

(5.) H ú s e v ő  n ö v é n y e k .  —  Darwin 
a harmatfűfélék (droseraceae) mono- 
graphiájával foglalkozván, Burdon- 
Sanderson növény-physiologot arra 
indította, hogy vizsgálná meg a „Vénus 
légyfogója44 néven ismeretes növény 
(dionaea muscipula) leveleit, a mely 
növény, köztudomás szerint, már rég
óta azon tulajdonságáról nevezetes, 
hogy a bele repülő legyet vagy más 
apró rovart magába zárja és megöli. 
E tárgygyal foglalkozó angol tudósok 
meglepő eredményekre jutottak, me
lyek azt látszottak igazolni, hogy az 
izgatás iránt érzékeny levelekben meg
fogott és megölt rovarokat, a levél 
belső felületén levő mirigyekből ki
vált savanyú emésztőnedv csakugyan 
megemészti. Ezek az eredmények 
Dr. Cohn Ferdinand boroszlói tanárt 
arra indították, hogy a dionaeához 
hasonló és pelső-Szilézia tavaiban 
elterjedt aldrovanda vesiculosa nevű 
vizi növényt megvizsgálja.

S t e i n  t í e r t h o l d  1873-ban

bele nem számítva azon napokat, 
melyeken csak villogást figyeltek meg.
A huljott légköri víz mennyiségére 
nézve jellemző lesz azon megjegyzés, 
hogy Budapesten a csapadékok havi 
összege az e helynek megfelelő nor
mális évi csapadékösszeg negyedré
szét érte el. Összes csapadékmagas
ságúi találtatott: Arvaváralján 98, 
Eperjesen 94, Egerben 100, Buda
pesten 146, Debreczenben 136, Sze
geden 95, Sopronban 95, Pozsonyban 
óo, Zágrábban 90, Fiúméban 80 mm.

Budapesten a nedvesség havi 
középszáma (62 százalék) 3 száza
lékkal múlta felül az átlagos havi . 
közepet ; elpárolgás folytán pedig  
96-6 mm. magasságú vízréteg válto
zott párává; tehát csak 5*6 millimé
terrel párolgott el több, mint május 
hóban és 49*2 milliméterrel kevesebb, 
mint a megelőző év junius havában.

v K u r l a n d e r  I g n á c z .

Y T A N.

azt a fölfedezést tette, hogy az aldro
vanda levelei nincsenek mindig be
zárulva, mint azelőtt hitték, hanem, 
hogy erőteljes növés s magas hőmér
sék mellett laposan terülnek el, s ha 
ily állapotukban ingereltetnek, egy 
pillanat alatt összecsukódnak, mint 
a megérintett kagyló. C’ohn azt ta
pasztalta, hogy az aldrovanda levelei 
vízi állatokra (héjanczokra, kétrö- 
püek és reczésröpüek álczáira, serte- 
lábúakra, fonalférgekre stb.) nézve 
csapdául szolgálnak, melyek, hihető
leg a belső oldalon létező tagozott • 
sörték megérintése által, ingert fejte
nek ki, a mi, a különben csak félig 
nyitottan ismert levelek összecsu- 
kódását okozza; és pedig az egy- 
sejtes csillószőrökkel borított levél
szélek, a megérintés folytán kissé 
befelé csapódnak, miközben a sző
rök mintegy keresztbe fogódzanak ; 
aztán a levelek egymásra hajló 
két fele részének szőrös szegélyei 
erősen összenyomódnak, míg a le- .

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A P R Ó B B  k ö z l e m é n y e k :.

velek félköralakú középrészei kidom
borodnak s e*y  üreget zárnak be, 
mely vízzel van megtelve s melyben 
a megfogott állatok (némelyek 6 
napig is) keringenek, a nélkül hogy 
fogságukat elhagyni tudnák, míg nem 
végre kimúlnak s csak a kemény 
(chitin) vázuk marad meg. Majd 
minden régibb levélben vannak ily 
bőrvázai az elpusztulásukig fogvá 
tartott viziállatoknak.

Még nevezetesebb az utricularia 
hólyagainak mindekkorig rejtélyes 
szervezete. Ezek a legczélszerűbben 
rendezvék be vízi állatok csapdáiul. 
Az utricularia vulgáris levelein, ha 
hosszabb ideig oly vízben tenyész
tették, melyben állatok nem éltek; 
csupán üres hólyagok voltak ; de ha 
oly vizbe tették, melyben apró rákok 
éltek, nehány óra múlva majd min
degyik hólyagban egy vagy több, 
gyakran igen sok foglyul ejtett cypris, 
cyclops, daphnia, naida, anguillula, 
szúnyog-álcza volt, mindenféle ázalé- 
kokkal, gyöklábuakkal és moszatok- 
kal együtt. Az utricularia hólyag
jainak egy nagy, vízzel telt közép- 
üregök van, s ez előtt még egy kisebb, 
a szájörvön át (peristomium) kifelé 
torkolló szájüreg ; az utóbbi lefelé 
egy vastag, patkó alakú duzzadék, 
az állkapocs, fölfelé pedig a szájörv 
felső szélétől függöny módjára le- 
csüggő, alul félkör alakú hártya, a 
szájszél által van bekerítve. Az utóbbi 
a középüregnek, szövetfeszülés okozta 
nyomás alatt álló vize által, billentyű
szelep módjára, oly erősen szoríttatik 
az állkapocshoz, hogy a szájszél hátra 
és fölfelé könnyedén, de előre nem 
emelhető. Az egész szájüreget három
sejtes szőrszálak bélelik ki, melyek
nek duzzadt csúcsejtjeik megnyálká- 
sodnak, s úgy látszik, hogy ezek ké
pezik a csalétket, mely a vízi állatká
kat arra csábítja, hogy a szájüregbe 
bemenjenek, a garatszelepet fölemel
jék, s így a középüregbe jussanak, 
honnan aztán életükben soha többé 
ki nem jöhetnek.

A mi azt a kérdést illeti, hogy 
vájjon az aldrovanda és az utricula
ria csapdáiban megfogott állatkák 
csakugyan áthasoníttatnak-e a növé
nyek táplálására, arra nézve Cohn egy
előre nem tud döntő tényt felhozni, de 
felhívja a figyelmet arra, hagy e két nö
vény tökéletesen gyökér nélküli, s en
nélfogva rendszerinti táplálkozásuk 
nem lehetséges és valószínű, hogy a 
gyökereket a levélszervek pótolják.

Míg Cohn ezen, a német termé
szetvizsgálók és orvosok boroszlói 
ülésén előterjesztett megfigyeléseit 
tette, azalatt Hooker, az angol termé
szettudósok belfasti ülésén a húsevő 
növényekről kimerítő előadást tartott, 
melyben a nephentes, darlingtonia és 
saracenia készülékeit, melyekkel e 
növények a közelükbe vetődő rova
rokat megfogdossák, részletesen is
mertette.

Cohn megjegyzi egyszersmind, 
hogy a cephalotus R. Brown tömlői
ben is számos megfulladt hangyát ta
láltak, s hogy talán az azolla és a 
lathraea levélüregeinek is hasonló  
rendeltetésök van.

Mióta e sorok kiadásra vártak, 
azóta Darwinnak régebben előre jelen
munkája is megjelent a „rovarevő 
növényekrőlu (Insectivorous Plants. 
London, 1875 julius). A terjedelmes, 
mintegy 29 nyomatott ívre terjedő 
műben, Darwin igen részletesen is
merteti nemcsak a tárgyalás alapjáúl 
szolgáló növényeket, hanem azon 
belső folyamatokat is, a melyek e 
növényekben a sajátságos táplálkozás 
folytán végbemennek, s kiterjeszke
dik egyszersmind számos növényélet
tani kísérletre, melyek e növényeken 
tétettek. Darwin munkájára alkalmi
lag még vissza fogunk térni. _ s.

(6.) Az ALMA ÉS A KÖRTE ROZSDA

FOLTJAIRÓL. — Az alma sima héján 
gyakran érdes, parafa minőségű kerek 
pecsétek láthatók, melyeket rozsada- 
vagy ragya-foltoknak hívnak. S o- 
r a u e r  P. ezen foltokat behatóan
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megvizsgálta és mivoltukról a követ
kező felvilágosítást adja. Ezek a ra
gyák a felbőr megfertőzött helyeinek 
hámsejteiben élődő gomba által ké- 
peztetnek, melyet Sorauer azonosnak  
tart az almafaleveleken elődő fusi- 
cladium dendriticum Wallr. gombá
val. A hámsejtekben élődő gomba, 
teljes kifejlődése alkalmával, a sejtek 
felső falát és a hámhártyát (cuticula) 
áttöri, ezek foszlányai kigörbülnek, 
a gomba a gyümölcs felszínére kerül 
s ekkor idézi elő azon érdes, parafa
szerű, kerek foltokat, s ekkor vesz 
magára oly sajátságos parafaszínt. 
Ezután a szabadon kiálló, rövid 
gombaszálakról egyes conidiumok  
(a gomba szaporodására szolgáló tes- 
tecskék) válnak le, melyeknek alak- 
jok a körte és ék alak közt változik. 
Egyidejűleg a ragya a szomszédos 
hámsejtek megtámadása folytán na
gyob bod ik  és pedig annál gyorsab
ban, mentői nedvesebb az időjárás. 
Ezen folt alatt is, épen úgy, mint 
más sebzéseknél, a gyümölcs húsát 
védő parafaréteg fejlődik a külső sej- 
tekbén. Későn érő fajtáknál előfordul, 
hogy, midőn jó eső áll be, s ez által 
a gyümölcs hirtelen növése előmoz- 
díttatik, a gyümölcs húsa oly erősen 
kiterjed, hogy az egész rozsdafolt, 
melynek nyulékonysága különben is 
csekély, feketés-barna pikkely alakjá
ban pattog le.

A gomba csírmagvaitól elvált 
condiumok nedves levegőben már 
12— 48 óra alatt csíráznak és csí
ratömlőjük csakhamar sejtekre oszlik. 
E csíratömlő, Sorauer szerint, a hám-

M Ű S Z A  K I

(4.) A v a s  És s z é n  M a g y a r o r 

s z á g b a n . Közmondássá vált, hogy 
Anglia gazdagsága szén- és vastele
peiben fekszik; hogy a „fekete gyé
mánt" értéke túlhaládja társának, 
a „Kohinoor“-nak értékét. A nemzeti 
vagyon gyarapodásának főtényezője 
az a tüzelő anyag, mely a réí'i kő

hártyán keresztül a hámsejtekbe ké
pes hatoln i; de valószínű, hogy ez a 
gyümölcsnek csak korai fejlődési 
állapotában történhetik.

Hasonló foltok, csakhogy gyak
ran még nagyobb terjedelműek, a 
körtéken is előfordulnak. Ezeket is 
egy fusicladium, t. i. a fusicladium 
pyrinum képezi; de csak néhány 
körte fajtán találhatók.

Rozsdafoltok a gyümölcsön kívül 
a körte levelein és egy éves gályáin 
is előfordúlnak, s ez által okoztatik 
a hajtások hegyeinek elhalása és a 
rügyek leszáradása.

A fa eme betegségét Sorauer, a 
külső jelenség után, körtefa-kosznak 
nevezte el, s különösen a Grumbkou 
körte fiatal ágain látta kifejlődni.

A rozsdafoltok a gyümölcsnek  
nemcsak külső szépségét, hanem az 
ízét is jelentékenyen csökkentik. A 
megragyásodott oldalon a gyümölcs 
keményebb és kásásabb marad. Min
den gyümölcs-ragya közt legkáro
sabb a körte ragya; mert a nagy 
ragyafoltok alatt a gyümölcs húsa 
megkövesedik és gyakran élvezhe
tetlenné válik. (Dér Naturforscher, 
Vili. Nr. ió .)

Jegyzet. A fentebb leírt ragya 
Magyarországban is gyakran előfor- 
dúl, s mivd rendesen nedves időben 
szokott jelentkezni, a nép abban a 
a véleményben él, hogy azon eső 
által hozatik létre, melynek esése 
alkalmával a Nap is süt. Ilyenkor 
nem is mondják soha, hogy eső esik, 
hanem : ragya esik. g . e .

V E Cr Y T A N.

szénkorszak sűrű gőzös légkörében 
képződött. Ha e tényezőhez a vas is 
csatlakozik, úgy meg van minden, a 
mi az ipar fejlődésére és a nem
zeti vagyon gyarapítására feltétlenül 
szükséges.

Vasból készíti a földmivelőa béke 
jelvényét, az ekét ; de vasból van
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Armstrong ágyúja is, mely, ha m eg
szólal, az emberi nyomorúságot bor
zasztó hangon hirdeti. Vas és szén 
képezi a mai ipar alapját; ezek hó
dítják meg a világot.

Hazánk is azon szerencsés hely
zetben van, hogy a világipar e két 
főtényezőjével bővelkedik. Vastele
peink mind kiterjedésökre, mind pe
dig minőségökre nézve vetélkedhet
nek a világ legkitűnőbb, leghíresebb 
ércztelepeivel Ila széntelepeinkről 
nem mondhatjuk is ugyanazt, meg
nyugtathat bennünket az a körülmény, 
hogy még korántsem ismerjük föld
alatti széntárházaink összes mennyi
ségét, s hogy az tényleg, mint a ta
pasztalás mutatja, napról napra nö
vekszik. Különben is a 14 millió 
hold magyar erdőben oly nagyszerű 
kincs rejlik, a mely, okszerű kezelés 
mellett, gazdaggá teheti hazánkat. 
Ismétlem, hogy a rendelkezésre álló 
faszén oly ritka kincs, melyet a gaz
dag Anglia ma már híréből sem 
ismer.

. Hogy Magyarország az utolsó év
tizedben, főleg a széntermelésben, 
rendkívüli haladást tett, kitűnik az 
1863 —  73 évekre vonatkozó hivata
los statistikai adatokból. E tíz évben 
Mágyarország széntermelése i o 8/ 10 
millió mázsáról 30 millió mázsára 
emelkedett; ugyanezen időben a nyers 
vasproductio 1*9 millió mázsáról 
2*9 millió mázsára szállt fel. E vas
mennyiség 9*8 millió mázsa vasércz- 
ből állíttatott elő; a miből következik, 
hogy átlag 1 mázsa vasérczből —  
ha t. i. a termelt vasérczet tényleg 
mind a nyers vas előállítására hasz
nálták fel — 30 font nyersvasat 
nyertek.

Jelen alkalommal két hazai vas- 
és szén-termelő területről szándékom 
jelentést tenni. A maga nemében 
mindegyik unicum a hazában; mind
egyiknél egy új, a kohászatban kor
szakot alkotó elv karoltatott fel ki
tűnő sikerrel: Resiczán B e  s s e m e r ,  
Salgó-Tarjánban pedig S i e m e n s

nevéhez fűződik azon elv, melynek 
alkalmazása nagy lendületet adott az 
illető iparágnak. Mig a resiczai nagy
szerű vas- és aczélmüvek a hozzátar
tozó fa- és széntermeléssel hangosan 
hirdetik a franczia vállalkozó szellem  
életrevalóságát, addig Salgó-Tarján 
szénbánya-vállalata és vasfinomító- 
gyára fényesen tanúskodik arról, 
hogy a fiatal magyar technikai erő 
önállóan kezd m ozogni, anélkül 
hogy a külföld támogató kezére 
szorúlna.

A resiczai főgondnoksághoz tar
tozó 6 4 .0 0 0  holdnyi terület, egy 
részét képezi azon 22 */2 négyszög  
mérföldnyi bánsági uradalomnak, me
lyet az osztrák államvasúti társulat 
1855-ben a kincstártól 90 évi hasz
nálatra átvett. Ez az áldott vidék  
valóságos gyöngye hazánknak. A mo- 
raviczai dús ércztelepek szolgáltat
ják a mágnes-,/veres- és |jarna vas- 
érczeket, melyek részint a bogsáni, 
részint a resiczai nagyolvasztókban 
nyersvassá alakíttatnak át. Magyar- 
országban 1873-ban produkált összes 
vasmennyiségből 2 5 százalék az állam
vasúti társulat területén termeltetett. 
Ehhez Bogsán - Resicza évenkénti 
363.262 mázsával járúl hozzá. Ugyan
azon évben a resiczai területen (a 
dománi és szekuli bányákban) 1 mil
lió és 156.218 mázsa kőszén és 2 
millió és 138.970 köbláb faszén 
termeltetett.

Resiczának még a laikus látogatót 
is bámulatra ragadó különlegessége 
kétségkívül a „Bessemer-huta.a 20  
évvel ezelőtt egy angol iparosnak, 
Bessemer Henriknek sikerült, sokévi 
fáradozás után, egy oly eljárást fel
fedezni, melylyel képes volt nagy- 
mennyiségű nyersvasat nehány perez 
alatí, égő szer alkalmazása nélkül, 
aczéllá átalakítani. Ugyanazon vas
mennyiség, melynek átalakítása, a 
régi „ frissfolyam “ szerint, 3 hetet vett 
igénybe, az angol puddling-kemen- 
ezében, nehány óra alatt aczéllá ala
kíttatott át. De ez az eredmény még
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nem elégített® ki Bessemert; per- 
ezekre kívánta redukálni az egész 
processust. Hogy ez néki fényesen 
sikerült, bizonyítja nemcsak a világ
szerte alkalmazásban lévő Bessemer- 
készülék/; nemcsak az aczél árának 
csökkenése, hanem az a körülmény 
is, hogy Bessemer ama ritka felfede
zők egyike, kik még életök folytán 
élvezik fölfedezésök jutalmát. Hiva
talosan konstatált tény, hogy Besse
mer csak a pátensjárulék fejében 12 
millió forintot szerzett.

Lépjünk be a Bessemerhutába. 
Mindenek előtt három hatalmas nagy- 
olvasztó tűnik szemünkbe, melyek az 
aczélgyártáshoz szükséges nyersvasat 
közvetetlen az érczekből szolgáltat
ják. Minden 6 és félórában megfúr
ják ez óriások oldalait és 150 —160  
mázsa nyers vasat csapolnak le, mely 
hígfolyós, fehér-izzó tömeg, hatalmas 
tégelybe zárva, síneken vitetik a tu- 
lajdonképeni Bessemer-készülékhez. 
Mint két óriási ősállat nyugszik itt 
két körtealakú, tűzálló agyaggal ki
bélelt 4 0 0  mázsás vasretorta, melyek 
tengelyeiken úgy vannak megerősítve, 
hogy azokat a 30 lépés távolságból 
kormányzó munkavezető,gépezet segít
ségével, gyenge kézmozgással tetsző
leges irányba forgatatja. Most, mintha 
az egyik retorta megelvenülne. T en 
gelye körül megfordúl és szájával a 
tégely széléhez fekszik ; néhány perez 
múlva 150 mázsa folyós vas tűnik el 
gyomrában. Egy nevezetes tünemény 
tanúi vagyunk. Adott jelre, egy 650 
lóerejű óriási fúvógép, a retorta átlu
kasztott fenekén, másfél légköri nyo
mással, hideg levegőt szorít be iszo
nyú zuhogással. Erre a retorta lassan 
felegyenesedik, úgy, hogy a légáram 
kénytelen a folyós vason keresztül 
hatolni. Paradoxonnak látszik az 
egész ! Hideg levegőt fújnak be az 
ömlesztett vasba; és az, a helyett 
hogy lehűlne, még inkább felhevül! 
és pedig némelykor olyannyira, hogy 
kénytelenek munka közben hideg 
aczéltömböket az izzó vulkánba dobni,

csakhogy kissé lecsendesüljön, kissé 
lehűljön. Mi ennek az oka?

Tudni kell, hogy a nyersvasban 
néhány százalék szén és silicium  
foglaltatik, valamint, hogy a vas is, 
hogy ha folyós, izzó állapotban leve
gővel érintkezik, oxydálódik, elég. E 
három főtényező képezi forrását azon 
roppant melegnek, mfely e processus 
közben fejlődik. Az első 10 — 15 
perez alatt lángot nem látunk, csak 
az elégő vas és a salak tüzes zápora 
tódúl ki ölnyi távolságra, a retorta 
felfelé irányzott szájából. Erre azután 
fényes láng kezd mutatkozni, mely
nek nagysága és fénye fokozatosan 
nő, oly annyira, hogy csak kék szem
üveggel felfegyverezett szemmel va
gyunk képesek e szép tüneményt 
szemlélni. Még 10 perez! s a vasban 
oldott szén legnagyobb része elégett, 
mely pillanatot az ügyes munkavezető 
a láng alakjából és színéből itéli meg. 
Ismét egy kézmozgás, s a retorta en 
gedelmesen lehajlik, hogy a kész 
aczelat az alatta lévő tégelybe bo^ 
csássa. E közben a zuhogás rögtön 
megszűnik, s a processus végét érte.

A néző meghatva áll e látvány 
nagyszerűségétől, és tisztelete fokozó
dik azon férfi iránt, ki geniális gondo
latának, sohasem nyugvó kitartással, 
ily alakot tudott adni. Jelenleg csak 
Angliában, Bessemer eljárása szerint 
évenként 6 millió mázsa aczél ké
szül ; a resiczai két retorta pedig  
évenként 180.000 mázsát produkál. 
A társulat szándékozik még egy új 
készüléket fölállítani, melylyel majd 
lehetséges lesz naponként 1000 mázsa 
aczelat készíteni.

A resiczai müvek felvirágzása a 
kerület főinspectorának, a franczia 
származású Schwing úrnak és ügyes 
mérnökei vezetésének köszönhető. 
Legyen szabad ö helyen Schwing úr
nak, ki az idei műegyetemi kirándu
lást oly rendkívüli előzékenységgel 
fogadta, és a vasművek beható tanúl- 
mányozását minden módon előse
g ítette—  legmélyebb köszönétiinket
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kifejezni. Reméljük, hogy Resicza a 
fiatal magyar mérnököknek és kohá
szoknak iskolája leend, és hogy a 
franczia buzgóság versenyre hivandja 
a magyar erőt.

Térjünk vissza fővárosunkba. Ke
ressük fel a tőle 15 mérföldnyire 
fekvő mátrai szénterületet, s lépjünk 
oe a Salgó tövén fekvő vasfinomító 
gyárba. Itt is egy új gondolat nyert 
alakot. Itt azonban az angol gondo
latot magyar erők vitték keresztül.

Magyar vendégszeretet fogad ben
nünket ! és örömmel látjuk, mint 
forgatja az .eketartáshoz szokott kéz 
a tüzes vasat. A gömöri bányák és 
huták szolgáltatják a kitűnő minőségű  
nyersvasat, melyet itt kovácsolt vassá 
finomítanak. Az egész műnek a Sie- 
mens-kemencze a lelke.

Siemens Vilmos, testvérével Fri
gyessel, 1846 óta arra törekedett, 
hogy a közönségesen használatban 
lévő olvasztó kemencze rendkívüli 
szénfogyasztását, a mennyire csak 
lehet, csökkentse. Egy font közönsé
ges kőszén, mely elégetve 6500  hő
egységet ad, az elmélet szerint 680  
mázsa kovácsolt vasat hevíthet föl a 
hegesztő m érsékletig; de a gya
korlat ugyanazon szénmennyiséggel 
tényleg csak 1 6 2/3 mázsát képes az 
említett mérsékletre fölhevíteni. A 
sheffieldi tégely-kemenczében 1 tonna 
aczél megömlesztésére 3 tonna koksz 
szükséges, holott a theoria szerint 
1 tonna kokszszal 18 tonna aczelat 
kellene megömleszteni. Látjuk, mily 
roppant mértékben pazaroljuk a nél
külözhetetlen nyersanyagok egyikét, 
a szenet; látjuk, hogy a sheffieldi 
tégely-kemencze az értékesíthető me- 
melegnek csak y 54-ed részét hasz
nosítja.-

A Siemens-féle kemenczében gáz
alakú tüzelő anyagot használnak. 
Tetszőleges távolságra a tulajdon- 
képeni kemenczétől, külön generá
torokban állítják elő a szénoxyd tar
talmú gázt. E czélra a legroszabb

minőségű apró szenet is lehet hasz
nálni, mely különben semmiféle k e 
menczében sem értékesíthető. Már 
ez maga igen becsessé teszi a Sie
mens felfedezését.

A kemencze szerkezete a követ
kező : a teknőalakú és kitűnő minő
ségű agyagból készült talp alatt 4, 
regenerátor (kamrák, melyek sakk
tábla módjára, téglákkal vannak ki
rakva) akkép van elhelyezve, hogy 
mig az egyiken át a légáram tódúl, 
a másikon a gyúlékony gázkeverék 
vonúl á t ; mire azután mindkettő a 
kemencze belsejében találkozik és 
elég. Az égési termények, a helyett 
hogy, mint rendesen szokás, közve- 
tetlen a kürtőbe bocsáttatnának, egy- 
egy regenerátoron vonulnak át, me
legüket az ott felállított tégláknak 
adják és aránylag alacsony, a lég- 
huzam létesítésére szükséges mérsék
lettel (k. b. 170° C.) a kürtőbe ha
tolnak. Ha e folyamat mintegy fél
óráig tartott, a hideg lég- és gázára
mot czélszerüen berendezett szelepek 
ellenkező irányba terelik, úgy, hogy 
az égési terményektől felmelegített 
kamrákon át, majd oly mérséklettel 
jut a kemenczébe, a milyennel azt az 
égési termények elhagyták. Az égési 
termények ez alatt ismét a két előbbi 
regenerátor - kamra felmelegítésére 
használtatnak fel. Belátható, hogy a 
kemencze belsejében levő melegséget, 
elméletileg véve, határtalan fokra 
lehetne emelni; a gyakorlatban azon
ban csakhamar elérik a határt. Ha
tárát a kemencze anyagának ömleszt- 
hetősége jelöli ki; de még sokkal szi
gorúbb határt szab azon körülmény, 
hogy az égési processus, St. Claire 
Deville kísérletei szerint, 2500 C. 
foknál megszűnik. E mérsékletnél 
a szénoxyd és oxygén, valamint a hy- 
dirogén és oxygén is, el lehetnek egy
más mellett, anélkül hogy tökéletes 
vegyülés, az égés beállana.'

Siemensnek sikerült az ily szer
kezetű kemenczében 1 tonna aczelat
1 tonna apró szénnel megömleszteni.
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Egyike kedvencz terveimnek, —  
mondja Siemens —  melynek gya- 
k9rlati kivitelére azonban még nem 
jutottam, az, hogy a gázfejlesztő
készüléket, a generátort, a szénbánya 
mélységébe helyezhessem. Ez által 
feleslegessé válnék a szén költséges 
kiszállítása ; a fejlesztett gáz könnyű

ségénél fogva oly erővel tódulna 
felfelé, hogy azt mérföldnyi távolra 
is el lehetne vezetni és az egyes gyá
raknak vagy kisebb üzleteknek sőt 
háztartásoknak is rendelkezésére bo
csátani, úgy, a mint azt most a vilá
gító gázzal teszszük.

W autha  V incze .

K Ü L Ö N

(8.) A MAGYAR ORVOSOK ÉS TER

MÉSZET VIZSGÁLOK i8*ik nagygyűlésü
ket 1875-ben Élőpatakon fogják meg
tartani, augusztus 27-ikétől— szep
tember 5-ikéig. Előrajza a következő :

Aug. 27., 28. és 29-ikén beiratás 
Élőpatakon a födött sétatéri helyi
ségben. Délelőtt 9 — 12-ig, délután
2 — 6-ig.

Aug. 29-ikén délelőtt 10 órakor 
a gazdasági ipar és termény kiállítás 
megnyitása a Bogdán-féle üvegte
remben.

Ugyanaz nap este 7 órakor is
merkedés a gyiilésteremben.

Aug. 30-ikán délelőtti 9 órakor 
megnyitó közgyűlés a gyű léste
remben.

Aug. 31-ikén reggeli 7 órakor 
indulás Szepsi - Szt. - Györgyre. Ott 
szakülések. Délután 2 órakor indulás 
Málnásfürdőre, melynek megtekin
tése után továbbutazás Tusnádra.

Szept. i -én  Tusnádon délelőtt s 
délután esetleg szakülések.

Szept. 2-ikán reggeli 5 órakor 
indulás Szt.-Annatóhoz, onnan a tor
jai „Büdös“ nevű barlanghoz; hon
nan délután lemenet Kézdi-Vásár- 
helyre.

Szept. 3-ikán Kézdi-Vásárhelyen 
második közgyűlés és esetleg szak- 
ülések. Délután kirándulás Ko- 
vásznára.

Szept. 4-én reggel indulás Ko- 
vásznáról —  a mesterséges halte
nyésztés megtekintése végett Prás- 
márt útba ejtvén —  Zajzonba s innen 
estve Brassóba.

Szept. 5-ikén Brassóban reggeli

F É L É  K.

8 —  10-ig az ottani híres orgona s 
egyéb nevezetességek megtekintése.
10 órakor bezáró közgyűlés.

A nagygyűlés rendező bizottsága 
gondoskodni fog arról, hogy ele
gendő kocsi álljon készen, nemcsak 
az Élőpataktól egy órányira eső 
utolsó állomáson, Földvártt, hanem 
mindenütt; „úgyszintén arról is hogy 
az elszállásolás és ellátás a nagy
gyűlés tartama alatt mérsékelt árú 
legyen.

Minthogy a magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlésének 
ügyrendje értelmében több napig  
tartó kirándulás a nagygyűlés tar
tamának keretén belül nem eszkö
zölhető : nemes Csikszék és a bor
széki birtokosság szives meghívá
sának megfelelően, a borszéki kirán
dulást a zárülés után megtenni óhaj
tók számára a rendező bizottság iro
dájában Élőpatakonbeirási ív álland 
készen azon czélra, hogy kellő számú 
fuvarról már eleve lehessen g o n 
doskodni.

A nagygyűlés elnöksége megtette 
a kellő lépéseket, hogy a nagygyűlés 
tagjai a közlekedési vonalokon a 
szokásos kedvezményekben ez alka
lommal is részesüljenek, s az erre 
vonatkozó részletesebb adatokról, 
valamint arról is, ha netalán bekövet
kezhető körülmények miatt ezen elő- 
rajz változást szenvedne, a t. közön
ség a napi sajtó utján fog értesittetni.

Kelt Élőpatakon, 1875. május 
hó 19-ikén.

A 18-ile nagygyűlés elnöksége.
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