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ÁLLATTAN.
(Rovatvezető :

(i.) Az

A LKALM AZKODÁS EGY NEVE

ZETES e s e t e . — Hogy a megváltozott
viszonyokhoz való simúlás, az alkalmaz
kodás, mily nagy befolyással van az állatok
alakjára, életmódjára, természetére, arra
elég példát találunk az állatországban.
Tudjuk, hogy a vízben élő híres
mexikói Axolotl a szárazon élő Amblystomának álczája. Az Amblystoma kifejlő
dése, illetőleg átalakulása tehát ép úgy
megy végbe, mint a mi közönséges szala
mandránké, mely kopoltyús álczáit vízbe
rakja. (V. ö. Term.-tud. Közi. VIII. k.
439. .1.) Ezt a többi között legújabban
Chauvin Marié kisasszony érdekes kí
sérletei (Zeitschr. f. wissensch. Zool.
1876. 4. fűz.) ismét kétségtelenül be
bizonyították. Feltűnő csak az, hogy
az Axolotl, tehát az álcza, szaporodik;
az Amblystomának, a tökéletes állatnak
szaporodását azonban még nem észlel
ték. Semmi módon sem tehető fel, hogy
a tökéletesebb állatnak, az Amblystomá
nak, szaporodás-képessége nem volna,
már csak azért sem, mert az Axolotl ha
zájában más hasonló állatfajok, melyek
ugyanazon átalakuláson mennek át, csak
kifejlődött állapotukban képesek szapo
rodásra. A fogságban növekedett Am
blystoma azért nem szaporodik nálunk,
mert a viszonyok, melyek közt fejlődik,
reája nézve nem igen kedvezők, minél
fogva szaporodási-képessége úgyszól
ván elnyomódik, háttérbe szorúl, mint
azt sok más esetben is tapasztaljuk.
Feltűnőbb és érdekesebb a második
jelenség, hogy t. i. az álczák szaporodás-képességet nyernek. Ezt határozot
tan csakis a körülményekhez való alkal
mazkodásból lehet megmagyarázni. Az
Axolotl-álczák, minthogy oly körülmé
nyek közé jutottak, melyekben tovább
nem fejlődhettek, melyekben gátolva
voltak a nekik megfelelő tökéletes ala
kot fölvenni: azon képességet nyerték,
hogy szaporodhatnak.

K

riesc h

J á n o s .)

Az alkalmazkodásnak egyik igen
szép esetét Chauvin kisasszony a fekete
vagy hegyi szalamandránál (Salamandra
atra) észlelte. A fekete, csak magasab
ban fekvő helyeken, hegyes vidékeken
előfordúló szalamandrának sajátságos
szaporodás-módja van: a nőstény ren
desen csak két teljesen kifejlődött álla
tot szül (eleventojó); ez ivadék az anya
testén belül futja át az átalakúlás folya
matát, mely idő alatt az uterusban levő
többi petét felfalja, és ezen bő táplálék
következtében lehetségessé válik, hogy
teljesen kifejlődött állapotban, mint
szárazföldi állatok születhetnek meg.
Siebold ezen sajátságos kifejlődést
illetőleg úgy okoskodott, hogy nyilván
való, miszerint a fekete szalamandrák,
midőn legközelebbi rokonaiktól a foltos
szalamandráktól elpártoltak és vízben
szegény magaslatokra vonúltak, kényte
lenek voltak kopoltyúkkal ellátott iva
dékukat a rendesnél hosszabb ideig
testökben tartani, minthogy pocsolyákat
nem találtak, melyekbe álczáikat lerak
hatták volna. Az átalakúlás tehát az
anya testén belül ment végbe. Miután
a kifejlődött álczák kopoltyúikat elvesz
tették, meg volt adva a lehetőség, hogy
az anyák minden víz nélkül is világra
hozhassák fiaikat; most már víz nélkül
is megélhettek.
Siebold, ezen nézetből kiindúlva,
azt a kérdést vetette fel magának, nem
volna-e lehetséges a fekete szalamandra
fiait életben megtartani, ha kifejlődött
kopoltyúikkal az an>a testéből kivétet
nének és fris vízbe tétetnének. Sokféle
kísérletei sikerhez nem vezettek. Chau
vin kisasszonynak azonban a kísérletre
használt sok állat közöl csakugyan si
került egyet ilyképen fölnevelni. Az
anya testéből kivágott állatka a vízbe
tétetett és csodálatos, hogy gyönyörűen
kifejlődött, eredeti kopoltyúit teljesen
elvesztette, s helyettök más, szabályta
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lan alakú kopoltyúi fejlődtek, melyekkel
a vízben lélekzett s így az új viszonyok
hoz tökéletesen alkalmazkodott; sőt
még farkán is lehetett változást észre
venni, amennyiben bőrszegélyt kapott,
s így a gőte (Triton) farkához hasonlí
tott. Az álcza 15 hétig lakott a vizben ;
a 15-ik hétben kopoltyúi kezdtek el
tünedezni, kültakarója fekete s fényes
le tt ; az álcza vedlett, a szárazra jött,
kopoltyúnyílásai bezáródtak, és a teljes
szalamandra-alak ki volt fejlődve. K . J .
(2.) Az A m p h i o x u s n a k r o k o n a
— A múlt év junius 12-ikén a
berlini akadémia természettudományi
osztályának ülésén W. P e t e r s, egye
temi tanár, a Csőszívű halak (Leptocardii)
rendjének eddig egyedüli képviselője:
az Amphioxus mellé egy új nemet és
fajt állított.
Az Amphioxust minden természet
búvár ismeri és tudja jelentőségét; tudja,
hogy e szerény kis hal a gerinczesek
typusában a legalsó fokon áll, s mint
ilyen, azt a lánczszemet képezi, mely
a gerinczeseket a zsákállatok (Tunicata) útján a puhányok typusával köti
össze, s így az állattypusok egymástól
való származását és összefüggését igen
szépen magyarázza. Nem érdektelen
azért, midőn e rendnek egy új képvise
lőjéről szólhatunk.
Peters a berlini zoologiai muzeum
tárgyainak rendezgetésénél figyelmes
lett egy kis üvegre, melyben az Amphioxus-hoz hasonló, de egyszersmind attól
sok tekintetben elütő halacskák voltak.
Az Amphioxustól ezek annyira külön
böznek, hogy Peters hivatva érezte
magát, ezekből egy új nemet és fajt
alkotni, elnevezvén azt Epigonichthys
cultellus-ndAi.
Az Ep. cultellus, Ptrs. az Amphi
oxustól következőkben tér e l : Hátuszója
széles és sugaras; elül f é l akkora mint
testének egész magassága. Farkuszója
és alfeliuszója teljesen hiányzik; vég
bélnyílása középállású. Farka testhosszá
nak tizenkettedrészét teszi. Méreteit Pe
ters következőkben adja: Egész hossza
van.

0 * 0 2 3 , farka 0 * 0 0 2 , testmagassága
0*0 0 2 , hátuszójának szélessége o*ooi
(méter). A chorda dorsalis, bélcső, kopoltyúívek és idegrendszerének szerke
zetében teljesen megegyezik az Amphioxussal.
A berlini muzeumb^n a gerinczesek
ez epigonja 10 példányban van meg,
melyek Ausztrália északkeleti partjáról,
Peale Island közelében levő Moreion
öbölből jutottak a muzeum birtokába.
15 kilométernyi mélységben fogták.
Melyiknek adjuk most e kettő közül
a tökéletesség lépcsőjén az elsőbbséget,
nem könnyű eldönteni. Az Epigonich
thys a caudális- és analisuszó hiánya
miatt tökéletlenebbnek mondható mint
az Amphyoxus; de jól kifejlett, sugaras
hátuszójánál fogva magasabb fokra
állítható emennél. Peters, ezen alapon,
elébe teszi az Amphioxusnak. (Monatsberichte dér Akademie zu Berlin. 1876^
Junius).
P a s z t.a v s z k y J ó z s e f.
(3.) R i t k a l á t v á n y . — A NewYorki aquariumban jelenleg egy 5*7
méter (18 láb) hosszú czet van közszem
lére kitéve. A különösen számára ké
szített vízmedencze 2*5 m. (8') mély,
9*5 m. (30') az átmérője, 3 0 .0 0 0 gallon
(1400 hektoliter = 25 0 0 akó) tenger
vizet foglal magában, melyet minden
24 órában meg kell újítani.
k . J.
(4.) A TÚZOK HASZNOS ÁLLAT. ---Túzokunkat, bizonyos tekintetben a
struczfélék e képviselőjét, Európában
mindenütt, s főképen mezőgazdáink kár
tékony madárnak tartják, minthogy min
dennemű zsenge növényrészekkel táplál
kozik s így a különféle vetésekben káro
kat okoz. Annál inkább figyelemre méltó
tehát egy értelmes vadász fölszólalása
(„Isisu 1876 Nr. 17.) a túzok közvetlen
haszna mellett. Felszólaló az általa elej
tett túzok gyomrát és begyét tömve ta
lálta sáskákkal, melyek részben még
mozogtak is. E tapasztalása alapján ille
tékes hatósága elé indítványt terjesztett,
hogy a túzok a kímélendő állatok közé
soroltassuk. Ila meggondoljuk, hogy e
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nagy, tehát sok táplálékot igénylő mada
runk csoportosan (néha százanként is)
szokott barangolni, a sáskák seregének
pusztításában való segédkezése nem
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volna megvetendő. Mindenesetre kívá
natos, hogy ez irányban alkalmilag ná
lunk is figyelemmel legyenek rá, hogy
az igazi tényállás kiderüljön.
k . J.

C S I L L A G T A N ES I D Ő J Á R Á S T A N .
(Rovatvezető : H e i / l e r Á g o s t .)
(3 .) F ö l d ü n k

a lak jár ó l.

—

„A

Föld alakj a u ? — kérdi tán egyik-másik
olvasónk, hiszen már az iskolában ta
nultuk, hogy földünk egy kissé be
horpadt golyó. Igaz, sőt maholnap
már kétszáz éve, hogy ezt a tudósok,
élükön Newtonnal kisütötték. D e ezzel
még nem elégedhetünk meg. Mi azt is
akarjuk tudni, mennyit tesz a Föld sark
vidékeinek ez a behorpadása, és pedig
a mennyire csak lehet pontosan akarjuk
tudni. Ez pedig igen nehéz és bonyo
dalmas feladat; ennélfogva ne is cso
dálkozzunk rajta, hogy az alexandriai
tudósok ideje óta foglalkoznak vele, a
nélkül, hogy maiglan befejezettnek le
hetne tekinteni, sőt el kell ismerni, hogy
még igen sok munka van hátra, mig
a feladatot csak nagyjában is megoldott
nak lehet mondani.
Méréseket csakis a Föld felszínén
tehetünk; csakis ennek görbültségéből
lehet alakjára következtetni. Itt azonban
egy más nehézségre bukkanunk. A hegyek-völgyek borította kontinenseken
miképen vehető ki a Föld alakja? Igaz,
hogy mindezen egyenetlenségek a Föld
nagy tömegéhez képest elenyészők, de
hát a pontos mérést mégis gátolják.
Eszményi földfelületnek a tenger felszí
nét szokás felvenni, úgy, mintha ez bo
rítaná a Föld egész felszínét. Földünk
roppant nagyságát elgondolva, legott
belátjuk, hogy ezt nem lehetne egy könynyen körülmérni, még akkor sem, ha a
tengerek és a sarkvidékek hozzáférhe
tetlensége nem akadályozná.
A Föld teljes alakjára , és, a mi e
kérdéstől elválaszthatatlan, nagyságára
is, egy aránylag csekély, megmért ívből
kell következtetést vonnunk.
Midőn a régi kor mélyebben gon
dolkodó emberei Földünket gömbala
kéinak kezdték képzelni, csakhamar a

nagyságát is kívánták volna tudni. Régi
időkből két mérésről tesznek említést,
melyeket E r a t o s t h e n e s az alexan
driai tudósok egyike és P o s i d o n i u s
hajtottak végre. Nem tudván, hogy a
Föld sarkain be van horpadva, egyenlí
tője táján pedig kiduzzadva, meghatá
rozták egy körív hosszát a Földön, m eg
mérték csillagászati úton, hogy a Föld
egész kerületének hányadrésze a m eg
mért ív, és ebből kiszámították az egész
kerület hosszát. Hasonló módon jártak
el a tudomány kedvelő A1 M ám u in ka
lifa alatt azok az arabs csillagászok, kik
időszámításunk 827-ik évében Bagdad
közelében tettek ilyen méréseket. Az új
korban, a természettudományok hatal
mas fellendülésével ismét napirendre ke
rült a Föld nagyságának és alakjának
kérdése. Felfedezték a ma is használt
fokm érési módszereket (így nevezik t. i.
e méréseket) és azóta már nem is ejte
tették el soha egészen a kérdést.
Ismeretes, hogy a nagy forradalom
idejében a franczia kormány egy nagy
szerű fokmérést hajtatott végre, a méter
hosszának meghatározására. A párisi
délkört mérték meg Dünkirchen városá
tól Formentera szigetig. Ebből, valamint
egyéb fokmérésekből kiindulva, a jelen
század harminczas éveinek kezdetén
B e s s e l és A i r y , különböző számítási
módszerek alapján, majdnem tökéletesen
megegyező eredményre jutottak a Föld
nagyságára .és alakjára nézve. Ezóta
a feladatot megoldottnak tekintették;
ámbár épen ez időtájban Angol-, Franczia- és Oroszország költségén tett más
féle mérések a Földnek sokkal nagyobb
behorpadottságot tulajdonítottak, mint
a fokmérések. Van ugyanis m ég egy
másféle mód is, melynek útján a Föld
alakjára lehet következtetni, t, h az
inga mérések,
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Ha ingát, azaz egy vékony, haj
lékony szálra felfüggesztett nehéz go 
lyót, vagy ennek megfelelő más szerke
zetű készüléket a Föld különböző helyein
— mindenütt egyenlő magasságban a
tengerszín felett — lengetünk, azt fog
juk tapasztalni, hogy az inga hosszát
állomásonként m eg kell változtatni, ha
azt kívánjuk, hogy mindig egyenlő idő
alatt tegyen egy-egy lengést. Tapasz
talni fogjuk, hogy a sarkok felé hoszszabbra veendő a szál, mint az egyenlítő
táján. És miután tudjuk, hogy az inga
annál lassabban leng, mentői távolabbra
esik a Föld középpontjától, következ
tetnünk kell, hogy az egyenlitő távo
labb esik a középponttól mint a sarkok,
vagyis, hpgy a Föld lapúlt golyó alakú;
sőt az inga járásából még a lapúltság
mekkoraságát is ki lehetne számítani. A
számítás eredménye azonban nem egye
zett a fokmérésekével, a mennyiben jó
val nagyobb lapultságot sütöttek ki, mint
a fokmérések adataiból. Ámde az inga
méréseket nem tartották valami megbíz
hatónak, sőt bizonyos lenézéssel voltak
irányukban, minthogy az ingákra min
denesetre van befolyása a megfigyelő
hely talajának, földtani alkotásának, a
földrétegek minőségének, s az esetleg
ott előforduló nagyobb földüregeknek
stb. Ezen okoknál fogva tökéletesen el
fogadták a tudósok a fokmérések alap
ján számított földalakot, meg nem gon
dolván, hogy tulajdonképen még azo
kon is érezhetők — ha nem is oly mérték
ben — ugyanilyen helybeli befolyások.
F i s c h e r Fülöp „ Untersuchungen
über die G estalt dér E r d e LÍ czímű mun
kájában elhagyja az eddig elfogadott
álláspontot. Az ő érdeme, hogy az inga
mérések ismét érvényre emelkedtek. Ki
fejtette t. i., hogy a Föld nagyságának
megállapítására, igenis, legalkalmatosabbak a fokmérések; de, alakjának megha
tározását illetőleg az ingamérések dön
tenek. Es csakugyan, az utóbbiaknak
legalább is oly jogos szavazatuk van a
Föld alakjának kérdésében mint ama
zoknak. Elméleti szempontból tehát osz
toznunk kell Fischer véleményében, ám

bár a felett sem kételkedhetünk, hogy
helyes adatok megszerzésére még sok
kal több s a földnek sokkal több helyén
véghezvitt mérések és kísérletek szük
ségesek.
Gyakran használjuk a „sarki bekorp a d á sLl kifejezést, a nélkül hogy sza
batosan meg is magyaráznók. Behorpadás alatt a csillagászok azt a számot ér
tik, melyet akkor nyerünk, ha a Föld
egyenlítői átmérőjéből kivonjuk a sarki
átmérőt és e különbséget elosztjuk az
egyenlítői átmérővel. Vagy röviden ki
fejezve: a behorpadás a Föld legna
gyobb és legkisebb átmérője között
fennálló különbség elosztva a nagyob
bik átmérőjével. E számot a külön
böző ingamérések alapján különböző
nagyságúnak határozták meg. S c h m i d t
2 8^4> A i r y I 8 2 ¥ » B a i l y ^ V 3, B or e n i u s ^ . T, F i s c h e r pedig ^ g>4 4
értéket számítottak ki. Ezek az eredmé
nyek sokkal nagyobbak, mint a fokmé
résekből következtetettek, a melyek sze
rint a Föld behorpadása csak
volna. Ez a nagy különbség minden
esetre feltűnő, s pusztán megfigyelési
hibákból nem magyarázható meg.
Ha az ingaméréseket kellő m ódon
csoportosítjuk, két dolgot tapasztalunk :
Először is azt, hogy a fokmérésekből
következtetett behorpadási viszonyszám
leginkább elüt a másik úton levezetett
számtól, ha az egyenlitő táján végre
hajtott ingamérésekből indúlunk k i; és
másodszor azt, hogy a szigeteken fekvő
állomások a nehézségi erőnek nagyobb
intensitását mutatják, mint a szárazföldi
vagy parti állomások.
E feltűnő eredmények magyarázatát
adni F i s c h e r Fülöp, említett könyvé
ben, következőképen kisérti meg. Az első
helyen felemlített különbségek okai, úgy
látszik, a számítás modorában keresen
dők ; a másik határozottan valami physikai okra utal.
A ki nyílt szemmel tekint a közön
séges élet jelenségeire, bizonyosan ész
revette, hogy a pohárban levő víz tulaj
donképen nincs egészen vízszintes hely
zetben, hanem a pohár szélein, a hol az
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üveget érinti, magasabban áll mint kö
zepén. Ez a jelenség egy neme az úgy
nevezett hajcsövességnek, s a folyadék
és a pohár anyaga közötti vonzásból
származik. Közel fekvő gondolat, hogy
a tenger a nagy tömegű szárazföldek
partjainál magasabban áll, mint távoli
belső részein, s hogy ennélfogva a
szigetek, ha egyenlő magasságra emel
kednek a víztükör fölé, tulajdonképen
valamivel közelebbre esnek a Föld
középpontjához mint a kontinensek
egyező fekvésű pontjai. És a számítás
csakugyan azt mutatja, hogy nem je
lentéktelenül magasabban kell állani
a víz tükrének a partok mellett. D e
még a függő-ón is eltér valami kevés
sel a merőlegestől a szárazföld felé és
mutatja ennek a tengervíznél erősebb
vonzását. Ha pedig a szigetek közelebb
fekszenek a Föld középpontjához, akkor
világos, hogy rajtok a nehézségi erőnek
nagyobbnak kell lenni, mint a száraz
föld helyein. Ha már most a számítás
nál mindezen zavaró tényezőket figye
lembe veszszük, sikerül oly eredmény
hez jutni, mely a fokmérések útján szá
mítottakkal elég jól megegyezik. Atalában pedig szabályúl állíthatjuk fel, hogy
a kétféle mérés közt az összehasonlítások
csak akkor indokoltak, ha mind a kettő
a Föld felületének egy helyén történt.
Miután t. i. a Föld nem szabályos göm 
bölyű test, semmiféle mérés sem ad
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hatja meg az igazi, hanem csak bizo
nyos középalakot, — kivéve ha a mérés
a felszínnek minden pontjára kiterjedne;
ez pedig lehetetlen. Minél számosabb
helyen történnek mérések, annál inkább
megközelíti az így megállapított eszmé
nyi alak a valódi1.. Es épen e tekintetben
roppant sok a kívánni való. Egy pillantás
az ingamérések mappájára megmutatja,
hogy Európát kivéve — a hol külön
ben ezideig még szintén kevés történt
— majdnem kizárólagosan csak a ten
gerpartok mentében vannak állomások.
Már e vázlatos fejtegetésekből is kide
rül tehát, hogy a feladat: a Föld alak
jának meghatározása, korántsem oly egy
szerű és könnyű, mint eleve látszik, ha
nem hogy ez a csillagászat és földmé
rés legnehezebb problémái közé soroz
ható. A kérdés subtilitása azonnal vilá
gossá lesz, ha meggondoljuk, hogy ily
pontos mérésnél már a víztükör és a füg
gő-ón iránymutatása is elve szti megbíz
hatóságát és — nagyrészt ismeretlen be
folyásoknak alávetve — gyanússá válik.
D e másfelől még azt is észrevehetjük,
hogy ez ismét egy olyan tér, a m e
lyen vállvetve kell a dologhoz látni, s
még számos emberöltőn át sok száz
embernek kell rászentelnie fáradságát
a Föld legkülönbözőbb pontjain te
endő vizsgálatokra, míg majd el lehet
mondani, hogy im e, a kérdés meg
van fejtve.
H e lle r Á g o st.

ÉLETTAN.
(Rovatvezető :
( 2 .)

A

SZEM FENEKÉNEK BIBORSZÍNE

ÉS A FÉNYKÉPEZÉS AZ ID E G H Á R T Y Á N . ----

Az előttünk levő tárgyakból szemünkbe
jövő fénysugarakat a szem törőkészüléke
— az alkalmazkodás segélyével — ak
ként egyesíti a szem fenekén elhelyezett
ideghártyán (retinán), hogy itt a tár
gyakról kisebb és megfordított kép ke
letkezik, mi okvetetlenül szükséges arra,
hogy a tárgyakat láthassuk. Mindaz, mi
az ilyen éles határú kép létrejőve telét
akadályozza, a látást lehetetlenné teszi.
Magától felmerülhet az a kérdés, vájjon

B alogh K

á l m á n ).

a kép nem hozhat-e létre keletkezése he
lyén, az ideghártyán olyan vegyi változá
sokat, melyek azt maradandósítják (rög
zítik), miként ez a fényképezésnél történni
szokott. Újabb időben B o 11 és utána
K ü h n e azt találta, hogy az ideghártya
képe bizonyos körülmények között rögzít
hető; e művelet optographia (szemrajzo
lás), a létrejött rajz pedig optogramm
(szemkép) nevet visel.
Boll közleménye a berlini akadémia
1 8 7 6 . nov. 1 2-iki Bericht-jei között je
lent meg, Kühne előleges jelentései
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pedig a Centralblatt für die medicinische
Wissenschaften f. é. 3. és 4. számaiban
láttak napvilágot.
Boll azt tapasztalta, hogy állatok
nál a szem ideghártyája, setéiben hoszszabb tartózkodás után, biborszínü lesz,
ellenben ha elég erős napvil ágosság
hatásának van kitéve, fehérré változik
át. Ennélfogva az ideghártyában biborképző anyag lenne jelen, mely ho
mályban biborszínre változnék vilá
gosságban pedig elenyésznék. Ez a szí
nes anyag állítólag az ideghártya
hámjában képződik. A tiszta látáshoz
megkíván tátik, hogy az a szemben ne le
gyen jelen, mert különben — erősségé
hez képest kisebb-nagyobb mértékben
— hátráltatja az ideghártyán tiszta kép
létrejövetelét. A fénysugarak tehát, a
szembe jutva, mindenekelőtt a biborszín
képződését felfüggesztik s aztán rajzo
lódik le a világító tárgy képe az id eg
hártyán tisztán és élesen. Ha azonban
a szóbanlevő biborszín szemünkben
csakugyan képződik, eltűnésének a fény
behatásakor felettébb gyorsnak kell
lennie, a mennyiben a tárgyakat pilla
natnyi világítás alatt is, mint például a
stereoskop-képeket villany szikránál ké
pesek vagyunk látni. A szemben ez a
biborszín-képződés a halál után is meg
marad még nehány perczig, s a sötétí
tést és világítást váltogatva, a biborszín
majd képződik majd eltűnik. Végre az
tán az ideghártya elveszti színképző tu
lajdonságát, s állandóan fehér marad.
H e l f r e i c h Würzburgban (Cen
tralblatt f. d. med. Wissenschaften f. é.
7. sz,) Kiihne-nek fentebbi közléseire,
nemkülönben ennek „Zűr Photochemie
dér Netzhautu (Heidelberg, Winter’s
Universitáts-Buchhandlung) munkála
tára támaszkodva, házi nyulakon tett
kísérleteket. A nyulat, hol a nyakvelő
átmetszésével, hol nadragulyával (atro
pin) megölvén, egyik szemét elsöté
títette, a másikat pedig megvilágította.
Azután szemtükörrel nézett, s azt tapasz
talta, hogy a világított szemben a fenék
chamois-színezete már 8 perez múlva
teljesen eltűnt, holott az elsötétített szem-

, ben a szín még 50 perez elteltével sem
tűnt el egészen. Ha a szemeket például
14 perez múlva kimetszette, a világosság
behatása alatt állott szem ideghártyája
színtelen volt, mig a beárnyékolt szem
pirosnak látszott. E kísérletek különö
sen jól sikerülhetnek fehér házinyulakon, melyeket előbb több napon át setétben tartottak.
Ezzel kapcsolatban szólanunk kell
az optogrammokról, vagyis az ideghártya
képeinek rögzítéséről. Kühne ugyanis
kimetszett szemeken megmutatta (Bér.
des naturhist. med. Vereins zu Heidelberg. 1877. jan. 5.), hogy a szem ideg
hártyája fé n y érző, s miután Boll ugyan
annak biborképző tulajdonságát felfe
dezte, többé nem kételkedett a felett,
hogy az ideghártyán keletkezett képe
ket rögzíteni lehet, (optographia).
A legegyszerűbb kísérlet — úgy
szólván alapkisérlet ijL- a következő.
Házinyúlnak a fejét le kell csapni, s
azután először az egyik szemet, majd
pedig a másikat 10— 10 perczig az ab
lak felé kell tartani. Ennek megtörtén
tével a fejet a szemekkel 5% -es timsó
oldatba kell tenni, s 24 óráig benne
hagyni. Kivévén a fejet az oldatból, az
ideghártya hátsó felületén az ablak képe
tisztán látható, még pedig a fakeretek
veres vonalakként, az üvegtáblák pedig
fehér mezőkként tűnnek elő. Az 5°/0-os
timsós oldat a kép rögzítése végett
szükséges. A kísérlet egyébiránt akkor
is eredményes lehet, ha élő nyúl szemét
tartjuk a világos tárgy felé, azután az
állat fejét lecsapjuk, szemét kimetszszük
és az említett timsós oldatba teszszük.
Ha ezek a megfigyelések, több ol
dalról ismételve, csakugyan helyeseknek
bizonyúlnak, nagy fontosságúakká vál
hatnak. Közöltük azokat, mert legújab
ban élénken felkarolt tudományos napi
kérdés tárgyát képezik, s mert hírneves
tudósok találták azt. Egyébiránt az óva
tosságot felettébb ajánljuk, s kötelessé
günknek tartjuk olvasóinkat arra figyel
meztetni, hogy a mondottakból sokat
ne következtessenek; mert különben túl
ságos könnyen hitelt adhatnának pél-
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dáúl az olyan állításnak is, mely évekkel
ezelőtt merült fel, s csakhamar méltó
feledésbe esett, hogy t. i. a gyilkos képe
a meggyilkoltnak ideghártyáján m eg
maradhat. Ez az állítás elvettetett, mert
nem lehetett tapasztalatilag megbizo
nyítani, s mert a fentebbi vizsgálatokig
egyátalában képtelenségnek tartották
az ideghártyán létrejött fénytani képek
rögzíthetőségét.
b. K.
(3.) A TYÚKTOJÁS ELTARTÁSÁRÓL.
— Sz. D. tagtársunk néhány tojást kül
dött titkárságunkhoz, melyek múlt évi
julius és augusztus hónapokban egészen
frissen, szitált hamu közé lettek rakva,
és téli használatra éltévé. A gondos
gazdasszony ezen tojásokat, kellemetlen
meglepetésére, már alig tíz hét múlva
teljesen használhatlan állapotban találta,
és most azon kérdést intézi hozzánk:
hogy mi lehet az oka, hogy ama 3 0 0
tojás a hamuban alig 10 hét múlva egy
től egyig mind megromlott? továbbá,
hogy miért ajánlják a tojás eltartására
mégis a hamuba rakást ? és v égre: mi
volna a legczélszerűbb eltartási mód?
Mindezen kérdésekre a következők
ben bátorkodunk ő nagyságának felelni:
A küldött tojások közöl egy nem
volt feltörve, és ezen meggyőződhettünk
a felől, hogy a tojás belseje zöldes
sárga tömeggé alvadt meg. Ezen tömeg
összeállásra egészen hasonló a keményre
főzött tojáshoz ; színre azonban lénye
gesen különbözik a főtt tojástól, a meny
nyiben a tojás fehérje a főzésnél tej
szerű, csak igen vékony rétegben áttet
sző töm eggé alvad meg, itt pedig a
fehérje zöldessárga, átlátszó, a kocsonyá
hoz hasonló anyaggá változott át. E
mellett a tojás erős kénhydrogén-szagot
terjeszt, és héjának belső felületén sok
apró fekete pettyekkel van ellátva, melyek
chemiai vizsgálatnál vaskénből (vassulphid) állóknak bizonyúlnak be. (Erősebb
kénsavval és azonnal utána vérlugsó-oldattal kezelve megkékülnek). A leírt tojás
fehérje főzésnél nem homályosodik meg,
vízben pedig legnagyobbrészt oldódik,
és erősen lúgos kémhatású folyadé
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kot ád. Nátronluggal ammont, savval
pedig újra kénhydrogént fejleszt. Saját
ságaiban lényegesen eltér tehát a főzés
által megalvasztott fehérjétől, mely víz
ben főzésnél nem oldódik, kénhydro
gént magából nem fejleszt, és nem is
átlátszó ; határozol L m eltér továbbá a
vízvesztés által beszáradt fehérjétől is.
Megegyezik azonban minden sajátságai
ban azon fehérje-módosulással, melyet
nyerünk, ha a tojás fehérjét tömény káli
vagy nátron-lúggal hozzuk össze. A to
jás fehérje ugyanis egészen, tömény-lúggal összekeverve, azonnal az itt talált
fehérjéhez mindenben hasonló kocsonyaszerü, átlátszó tömeggé mered meg.
Az ily módon elváltozott fehérjét tudo
mányos elnevezése szerint alkalialbuminát és illetőleg Lieberkühn-féle kálialbuminát név alatt ismerjük. Meleg
vízben a kálialbumin hasonlóképen oldó
dik, és állásnál ammon és kénhydrogén
fejlesztés mellett lassankint bomlik. Mi,
ezen leletből kiindúlva, nem igen gon
dolhatunk egyebet, mint azt, hogy az
illető tojások vagy nedvesen rakattak a
hamuba, vagy pedig a hamu valami mó
don erősen m egvizesedett; így lúg
képződött, és ez a tojás héján át beha
tolt és benne megalvasztotta a fehérjét. (?)
Ha ezen gyanúnk nem volna igazolható,
akkor sajnálattal kellene megvallanunk,
hogy eme feltűnő jelenségnek okát egy
előre másban nem kereshetjük. A dolog
azonban elég érdekes arra, hogy nehány
kísérlet által m eggyőződést szerezzünk
magunknak arról, hogy gyanúnk alapos-e
vagy nem. Kísérletünk eredményéről
annak idején lesz szerencsénk jelentést
tenni. Hamuban a tojás kissé bt-szárad,
azonban rendesen elég jól e lá ll; tudako
zódásunkra, legalább átalában ezen vá
laszt kaptuk. Hasonlóképen jól eláll a to
jás híg mésztejben. Ez a legelterjedettebb
eltartási m ó d ; czélszerű lehet továbbá,
a tojást olajjal bekenni, vagy viaszszal
bevonni. A budapesti piaczon a télen
árúit tojások legnagyobb része me
szes tojás, mit héján, kissé figyelmes
vizsgálatnál meg is lehet ismerni. A
mésztej is alkalikus folyadék, de ez a
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sebb végével lefele irányozva kell a
fehérjével érintkezve abból lassan szén
hamuba állítni. A tojásnak levegővel telt
savat fejleszt és szénsavas mészszé vál
tozik, mely vízben oldhatlan lévén, a ürege tudvalevőleg a tompább végén
van. Hogy ennek van e csakugyan befo
tojásra vékony réteg alakjában reárako
lyása az eltartásra, és ha igen, minő
dik és bedugja a tojás héján levő apró
okok következtében — arra nézve nincs
nyílásokat. Ez által a tojás héja csakha
saját tapasztalatunk és elméleti okokat
mar teljesen átjárhatlanná lesz. És a
is alig tudnánk felhozni mellette. Tisz
mész ilyképen maga előtt zárja be az
utat. A mészbe rakás ez okból talán a telt tagtársunk és sokan mások is azon
véleményben látszanak lenni, hogy a
legjobb eltevési mód. A mészben egyes
módszerek, melyek a tojás eltartására
tojások ugyan elvesztik színességüket
használatban vannak, az elpárolgás gát
s átlátszóságukat, főzéshez azonban átalása által hatnak. Ehhez hozzá kell még
lában használhatók maradnak. Falu he
tennünk azt, hogy ezen kívül m eggátol
lyütt egyébiránt szokásosabb, de nem
p —1.
oly biztos, a hamuba rakás. Azt is tart-^ ják az oxygén behatását is.
ják, hogy a tojást, hogy elálljon, hegyef ö l : T A N.
(Rovatvezető : K LENNER JÓZSEF.)
Okt. 12-ikén éjjeli 12— 1óra között
( 2 .) A SOMOGYMEGYE 1 FÖ LDRENGÉ
délelőtti 9 „
körül
SEK 1 8 7 6 - b a n . * — A lefolyt 1876-ik
„
13-ikán
déli
12 „30 p. körül
év utolsó szakában Somogymegyének
„
21-ikén délutáni 2 „
körül
nyugoti részében ismételten éreztek föld
Nov. 30-ikán délelőtti 10 „ 15—30 p.
Decz.
i-é n délelőtti 3 „ körül.
rengéseket; nevezetesen október 12-ikén

és 31-ikén és november 30-ikán. Az
utóbbinak, mely az előbbeni földindulá
sokat erőre nézve is mind felülmúlta, kö
rülbelül 2 8 — 2 9 Q mérföldnyi elterje
dése volt. Ezen terület legnagyobbrészt
Somogy megyéhez tartozik, de Zalának
déli vidékei és Horvátországnak határos
részei is benne foglaltatnak. A topographiai, valamint geologiai viszonyok sze
rint e terület három különböző vidékből
á ll: a Dráva és a Mura alluvialis siksága,
D N y .-o n ; a zákány-n. kanizsai lőszfensik a terület közepében, 130 ölnyi
magas pontokkal, és végre a keletfelé
terjeszkedő homokvidék. A negyedkori
lősz- és homokképződmények alatt víz
szintes harmadkori rétegek feküsznek,
melyek azonban csak kevés helyen lép
nek a felszínre; leginkább még a Dráva
bal partján.
Nem tekintve a jelentéktelenebb
rázkódásokat, melyek már szeptember
ben kezdődtek, és az év végéig tartot
tak, következő időkre esnek a nagyobb
rengések :

Mindezen mozgásokban igazi felületi
központot nem lehetett észlelni. A löké
sek legnagyobb intensivitása egy DK.ről ÉNy. -ra vonuló, körülbelő 1 2 mér
földnyi hosszú vonalon mutatkozott,
melybe Mura-Keresztúr, Belezna, Surd,
Bükkösd és Porrog helységek esnek.
Itt sok háznak falai megrepedeztek, ké
mények ledültek stb.
A mozgás rendesen oldallagos, vagyis
hullámszerű volt. Felfelé irányzott löké
seket csak kivételesen vettek észre. A
mozgás legtöbb esetben E.-ról D.-felé
h aladott; csak némely helyen említenek
NyK.-i irányt. A lökéseket megelőzőlegrendesen földalatti moraj vagy dörgés
hallatszott. Hasadások a talajban, sülyedések vagy emelkedések nem fordúlnak elő.
A somogymegyei földrengéseket
vulkáni erőknek tulajdonítani* semmi
sem jogosít fel benünket. Az egész te
rületen, melyen a nov. 30-iki földrengés
érezhető volt, vulkáni képződménynek
nyoma sincs, a mint T. L. tagtársunk

*
A m. Földtani Társulat szakülésén,
*
Válaszképen T. L. tagtársunk hozzánk
1877. év jan. 10-ikén tartott előadás kivonata.
intézett kérdésére.
S zerk.
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is helyesen megjegyezte. Zalamegyének régen kihalt vulkánjai pedig oly
távolságba esnek, hogy számba sem
vehetők.
A földrengések valódi okaira nézve
jelenleg sokféle nézet uralkodik, sőt
vannak, a kik e tüneményt egyenesen
többféle okból származtatják. A svájczi
földrengéseket illetőleg V o 1 g e r nyo
matékos érveket hozott fel azon nézet
mellett, hogy a felületen érezhető ráz
kódás a földalatti oldékony rétegeknek
kilugzása által okozott beomlásnak tu
lajdonítandó. Ezen elmélet szerint a
földrengések kivált nedves, esős időjá
rás után következnének be. Hogy a
múlt esztendő rendkívüli esőmennyisége
által tűnt fel, alig szükséges felemlíteni.
D e e mellett azt is meg kell fontolni,
hogy Somogynak ebben a részében csak
tetemes mélységben akadnánk oly ré
tegre, mely az elméletkivánta módon
kilúgozható volna. Már pedig, míg a víz
ily mélységbe leszivárog, és ott a mész
követ (most itt csak mészrétegről lehet
szó) kilúgozza, ahhoz sok idő kell, s
ezért alig hihető, hogy a nyári esőzés
nek hatása már ily hamar állott volna be.
Sokkal természetszerűbbnek tartom
azon magyarázatot, mely szerint a föld
rengések csak időnkinti rohamos nyilvánulásai azon kssú, de folytonos moz
gásoknak, melyek a földkéreg rétegeinek
felemelését, gyűrődését, megrepedését
és vetődését idézik elő, bárminő végső
okoknak tulajdonítsuk is ezen mozgá
sokat. Ilynemű hatásokat minden hegyláncz átmetszete tüntet fel, és arra is
vannak bizonyítékaink hogy a természet
N Ö V É
(Rovatvezető :
( 2 .) M i l y

talajon

él

nálunk

a

— A „Magyar
Növénytani Lapoku ez idei 2-ik számá
ban a szelid gesztenyefa tenyészéséről
egy átalános érdekű levél van Dr. H a yn a l d L a j o s kalocsai érsektől, ki mint
botanikus is büszkesége hazánknak. A
levél oly kérdés megoldásával foglal
kozik, melyhez tagtársaink is szolgáltatsz e líd

gesztenyefa?

.
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ezen működése még mai nap sem szűnt
m eg, csakhogy rendes körülmények
közt nem vagyunk képesek felette lassú
folyamatát szemmel kisérni. Jelen ese
tünkben lehetetlen ugyan külön helybeli
viszonyokra hivatkoznunk, mert tudjuk,
hogy Somogymegyének ezen részében
vastag újabbkori képződmények takar
ják el a régi, zavart helyzetű képleteket.
D e ha feltehetjük, hogy azon erők, me
lyek az Alpesek hegységét felemelték s
keleti végük felé legyező módjára szét
ágazó hegylánczokra osztották, még je
lenleg is m űk ödn ek : akkor figyelmet
érdemel azon körülmény, hogy a som o
gyi földrengések oly vidéken mutatkoz
tak, mely mintegy a legyező egyik rédőjének szögletébe esik. Nem kevésbbé
nevezetes az is, hogy földrengésünk te
rülete, nevezetesen Surd vidéke, hol
az legerélyesebben nyilvánúlt, épen
azon vonal déldélkeleti meghosszabbí
tásába esik, mely Alsó-Ausztriában a
földrengések rendes fellépése által van
kitüntetve s melyet felfedezője, Suess
tanár úr, kampvonalnak nevez.
Bármiként fogjuk fel a dolgot, anynyit be kell vallanunk, hogy a földren
gések okairól még mindeddig nincs
kielégítő tudomásunk. Azért mindenki,
a ki a tudományok haladása iránt ér
deklődik, kötelességének tartsa, ezen
tünemény előfordúltánál minél ponto
sabb észleleteket tenni s ez által a tudo
mányos kutatásnak anyagot szolgáltatni.
Mert a kérdésnek végleges megoldását
csakis ezen az úton, t. i. a földrengések
nek sok évi, gazdag és pontos statiszti
kája által fogjuk elérni.
I n k e y B éi.a.
Y T A N.
Cl e i n G y u l a ).

hatnak felvilágosító tapasztalatokat; kö
zöljük azért egész terjedelmében.
„Tisztelt szerkesztőség!
D e C a n d o l l e A l p h . világhírű
genfi botanikustól egy felszólítást vettem
a múlt napokban, melynek becses lap
jában való közzétételére fölkérem, hogy
szaktudósaink, kiknek tetszik, szólhas
sanak hozzá és segítsenek egy honi vi-
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rányunkát illető érdekes ügyet tisztába
hozni. így ír ő, f. h. (deczember) 4-ikén
kelt levelében :u
„„Engedje meg, hogy egy növény
tani kérdést előterjeszszek, mely Ma
gyarországra nézve megoldandó volna.
A gesztenyefáról (Castanea vesca)
azt tartják, hogy meszes talajon meg
nem élhet. Bizonyos az, hogy minálunk
(Genf tájékán) és Francziaországnak déli
részében mészköves vidéken csak molasse- vagy gránit-oázisokon tenyészik,
és ha ebben kivétel látszik mutatkozni,
rendesen kiderült, hogy kovaréteg van
a mészkő talajon s az teszi megmagyarázhatóvá a fának ottani létezését. E
növény lenne tehát egy azon ritka phanerogamok közöl, melyeket a mésznek
chemiai,nem physikai természete kizárna.
Én azonban Magyarország és a szom
szédtartományok viránya körüli munkák
ból azt látom, hogy ott gyakori a gesz
tenyefa, pedig, ha nem csalódom, azon
vidékeken a mésztalaj nagyon elterjedt.
Vájjon — s ez a kérdés — az ég 
hajlat kiilönbözete engedi-e meg önök
nél, hogy a gesztenyefa a mészkőtalajt
megtűrje? avagy: nincsenek-elelhelyein
vegyesen más természetű sziklák is a
mészkő között? — A növénytani szer
zők nem figyelnek elegendőképen a
geologikus terepnek s a bizonyos mineralogikus természetű talajnak különbözetére. Egy az őskorban felemelkedett
vagy lesülyedt terepen különféle termé
szetű sziklák lehetnek, és a jelen eset
ben ezek természetét kell szemügyre
venni. Nem tudom, Magyarország bota
nikusai foglalkoznak-e a gesztenyefára
vonatkozó ezen k érdéssel; ha nem, ké
rem önt, indítson meg ez iránt alkalmas
közegek által egy eszmecserét, mely
nek folytán a kérdés megoldathassék.“ u
„A Francziaországban e tekintetben
folyt tárgyalások után nagyon érdekes
volna a Magyarhonbani körülményeknek
a Frankhonban észleltekkel való össze
hasonlítása. D e C a n d o l l e ezen m eg
keresésének közzétételét még egyszer
kérvéna stb.
Dr. H a y n a l d L a j o s ,
kalocsai érsek.

.

(3.) A VETŐMAG HA M ISÍTÁ SÁ R ÓL.*
A vetőm aghoz, melyet a földmívelő
a termő földnek ád, sok ember remé
nyei fűződnek. Amint e remények betel
jesülnek vagy meghiúsulnak, úgy jön
létre gyakran egész családok jóléte vagy
sanyarú állapota. A vetőmag m inősége
e szerint a gazdára nézve nem csekély
jelentőségű, sőt jólétének egyik főténye
zője, mert „a mint vetünk, úgy aratunk. u
Ha valaki maga a termelője a szükséges
vetőmagnak, akkor némileg tájékozva
lehet annak minősége fe lő l; ha azonban
másoktól kénytelen azt beszerezni, ak
kor gyakran sok félrevezetésnek lehet
kitéve. A vevőnek nem csupán arra kell
ügyelnie, hogy tiszta-e és friss-e a vető
mag, azaz képes-e a csírázásra, hanem
még sok más körülményre is. A nagyobb
szemű vetőmagnál, mint példáúl a ga
bonánál, rendesen már szabad szemmel
meggyőződhetünk annak tisztaságáról
és egyébb tulajdonságairól; de máskép
áll a dolog sok aprószemű magvakat,
mint példáúl a lóhere-féléket illetőleg.
Itt néha nem könnyű megítélni, vájjon
a kérdéses vetőmag tiszta-e, friss-e, és
megérdemli-e, hogy drága pénzen m eg
vegyük.
A megítélés ezen említett nehézsége
okozza, hogy az aprószemű magvak vé
telénél a kereskedésben gyakran m eg
csalódunk. A csalódás majd azon kö
rülményekben rejlik, melyek az illető
mag termelésével függnek össze, midőn
a mag sok gaz, fű és dudva, vagy élősdi
növények magvaival (a lóherénél péld.
az aranka, Cuscuta magjával) van ke
verve; majd pedig olyanokban, melyek
szándékos hamisításon, csaláson alapúi
nak, midőn a vetőmaghoz idegen, hasz
navehetetlen és kevésbbé értékes mag
vak,vagy más anyagok (mint homok
stb.) kevertetnek.
A sok visszaélés és károsítás, mely
nek a gazda a magvételnél ki volt és ki
is van téve, oda vezetett, hogy a vető
mag megvizsgálására különösen Ném et
országban (legelőször 1869-ben Tha*
mébe.

A jánlju k a földmívelő gazdák figyel
S zerk.
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randtban, Nobbe indítványára), és más
országokban is külön kísérleti állomáso
kat léptettek életbe, hol bárminemű gaz
dasági vetőmagot, tisztasága és csírázó
képtssége tekintetéből, csekély díjért
megvizsgálnak.
* Ezen kísérleti állomások (SaamenControll-Stationen) fennállása óta a
vetőmagvak olyan hamisításai jöttek
napvilágra, melyek eddigelé nem csak
egészen ismeretlenek voltak, de egy
szersmind komolyan veszélyeztetik a
magkereskedést.
A tavasz és vele a vetőmagvak be
szerzésének ideje is közeledik ; azért azt
hiszem, nem lesz fölösleges itt néhány
szóval az említett hamisításokról szólani,
és azok mibenlétét kimutatni, hogy né
mileg tájékozva legyenek mindazok, kik
az itt említendő magvakat beszerezni
szándékoznak.
Az ide vágó adatokat különösen
Nobbének* köszönhetjük, ki ezen téren
nagy buzgalommal működik. Nobbe
csehországi lóheremagvat több éven át
vizsgálva, azt tapasztalta, hogy azok közt
igen sok apró kavics van, minélfogva
azon gyanúja támadt, hogy Csehország
ban valami gyár van, melyben a lóhere
hamisítása czéljából apró kavics (kvarcz,
békasó) kövecskéket készítenek.
Nobbe ezen gyanúja most már oly
valóságnak bizonyúlt be, mely minden
várakozását fölülmúlta, a mennyiben nem
csupán a közönséges (Trifolium pratense), hanem valamennyi lóheremag
hamisításárára gyártanak már kövecseket.
E czélból a kövecseket a hamisítandó
magvak szerint külön-kíilön színnel fes
tik. A festékek lakkosak, vízben nem
oldhatók, de vízben hevítve lakkszagot
árasztanak. Nobbének sikerült a külön
féle kövecsekből kisebb mennyiséget
szerezni és egyszersmind megtudni,
hogy ezen kövecsek Prága közelében,
Lieben helység mellett, a „porosz strázsá“-hoz czímzett kőbányában készül
nek ; a gyáros nevét azonban min* N obbe. L andw irthschaftl.
Stationen. 1876. X I X . p. 214.
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den fáradozásai daczára sem sikerült
kipuhatolnia.
A kövecsek olyan ügyesen vannak
elkészítve, hogy a csalás nagyon könynyen sikerül. így példáúl egy esetben
15 grm lóhere-maghoz 5 grm (azaz
2 5 %) kövecs volt keverve, mely keve
rékben ügyes magismerőnek is nehéz
volt a hamisítást felismerni, s a mit sem
gyanító szem bizonyosan észre sem veszi.
A csehországi közönséges lóherében
található kövecsek az itt említett, festett
kövecsekkel nem egyeznek meg, a meny
nyiben azok természetes halványvöröses
színűek, minélfogva valószínű, hogy
Csehországban még más hasonló gyárak
is vannak.
Nobbe legújabban Budapestről ka
pott 3 lóheremag-mustrát, melyek egy
helybeli magkereskedésnek voltak meg
vételre ajánlva.
Az egyik mustra Bécsből ajánlott
luczernamag. Ebben 23*42 % sárgára
festett kövecsek mellett 15 *45% komlós csigacső (Gelbklee, Medicago lupulina), 2*74()/o idegen alkatrész és igazi
luczernamag csak 58*39% volt. Ez
utóbbi magvakból (az egész keveréket
véve) tíz nap alatt 36*2 °/0 csírázott ki.
A másik mustra egy helybeli ezég
által ajánlott közönséges lóhere. Ebben
24*46°/«-ot tesz az idegen alkatrész;
ezek között i9*46°/o komlós csigacső s
1 kilogramm 2233 arankamag van.
A harmadik mustra Prágából aján
lott luczernanuig. Ez, mint színe és szaga
elárúlta, pörkölve volt. A magvak m eg
lehetősen csíráztak; azért méltán kér
dezhetjük, mi czélja volt a pörkölésnek?
Mindenesetre csak a hamisítást elta
karni, mely ezen esetben abban állt,
hogy az igazi luezerna helyett egy más,
kevésbbé becses növény magját ajánlot
ták. Kiderült ugyanis, hogy az állítóla
gos luczernamag a Medicago arabica
All. (M. maculata Willd.) magja volt,
mely egyévi növény, s Dél-Európában
vadon él, Francziaországban pedig, állí
tólag mívelte tik. Ez bizonyos években,
különösen ha az igazi luezerna rósz
termés következtében nehezen kapható,
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a magkereskedésben mint úgyneve
zett „amerikai luczernau fordúl elő.
Ezen növény magját igazi luczerna he
lyett árúlni csalásnak tekintendő. Ilyen
csalás már nem egy ismeretes.
E néhány adat eléggé mutatja, hogy
a hamisítások a magkereskedésben mi
lyen különfélék. A földmívelő gazda
láthatja ebből, hogy bizonyos vetőmag
beszerzésénél nagy óvatossággal kell
eljárnia. Mindenekelőtt ajánlatos a vető
magot csak elismert kereskedőktől, nem
pedig idegen vándorkalmáraktól vásá
rolni ; mert bizonyos, hogy a vetőmag,
mig ezekhez s ezektől a földművelőhöz
kerül, igen sok kézen megy keresztül,
mely hosszú útjában több mindenféle
hamisítás érheti. Ezen visszaélés és go 
nosz üzérkedésnek gyökeresen csakis a
fennemlített kísérleti állomások vethet
nek véget. Ezeknek feladata a beküldött
magmustrákat tisztaságuk és csírázó ké
pességük tekintetéből megvizsgálni, és
így a vevőnek garantiát nyújtani, hogy
a megvett mag igazán olyan, a milyent
TERM E
(Rovatvezető :
(i.) E g y

m il l io m o d

m ásodpercz.

— 1876 év tavaszán igen érdekes
vizsgálódások tétettek Siemens Werner
világhírű telegraph-épitő intézetében Ber
linben. Czéljok volt a puskagolyónak
sebességét meghatározni, melyet az a
cső hoszszában elér. A vizsgálódások
egy Siemens által e czélra szerkesztett
készülékkel tétettek.
Közönséges képzelő tehetségünkre
nézve már egy másodpercz is elég kis
időtartam. Tehetségünk határa az idő
felfogását illetőleg körülbelül x/io másodpercznél fekszik, amennyiben egy
másodpercz alatt elektrikus csengetyűknél 1o harangütést még különválva hall
hatunk. Az időnek még apróbb részek
ben való mérése csak az által lehetsé
ges, hogy a megmérendő kis időtartam
kezdetét és végét egy készülék segítsé
gével egyenletesen mozgó felületen
megjelöltetjük; az itt keletkező jelek
távolságából következtetést vonhatunk

.

kívánt, és hogy az értté adott pénzérték
nek csakugyan megfelel.
Nobbe indítványozása folytán N é
metországban, sőt más országokban is
már több helyen vannak ilyen állomá
sok. Vajha nálunk is létesülne legalább
egy ilyen közhasznú intézet!
A gazdasági kísérleti állomások ügye
Németországban átalános haladásnak
örvend ; nem csupán átalános gazdasági
állomások vannak nagy számmal, hanem
a gazdaság majdnem minden ágára
nézve is állítottak fel külön állomásokat,
így vannak tiszta élettani, erdészeti, bo
rászati, tehenészeti állom ások; továbbá
vannak állomások a szeszgyártásra, a
sajtkészítésre, állattenyésztésre, czukorgyártásra stb. Ha azt kérdezzük, hogy
nálunk milyen és hány ilyen állomás
van, akkor azt a szomorú és szégyenítő
választ kapjuk, hogy azon országnak,
melyben a mezőgazdaság a legfonto
sabb tényező, csak egy gazdasági kísér
leti állomása van.
K le in G y u la .

:i l y

K

á l m á n .)

az időtartam hosszúságára. Az újabb
időben szerkesztett időmérők nagyobb
részben ezen elven alapúinak. Egy óra
mű gyors forgásba hoz egy kereket,
és villanyos szikrák teszik a jelölést,
az által, hogy átlyukasztanak egy felra
gasztott papírszalagot, vagy helyenként
elégetnek valami koromréteget stb.
A fődologban a Siemens-féle id ő
mérő-készülék is ezen alapelvekhez csat
lakozik; a jelölő és számláló készülékek
nek sajátszerű összeállítása által azon
ban oly pontosságot ér el, hogy még
egy milliomod másodpercz is megmér
hető vele.
Lényegében egy, valami nehéz súly
által hajtott óraműből áll, mely gyor
sító kerék-áttétel által végtére egy igen
könnyű aczélkorongocskát hoz a leg
sebesebb forgásba. Hogy a készüléknek
ez a része elegendő könnyű legyen s
súlypontja épen a tengelybe essék, azért
ezt tömör, körülbelül négy milliméter
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vastag aczélhengerből készíttették esztergályozás által. A korongocska felhajtott
szélét finomra csiszolták, és gyertya
lángnál bekormozták. A koromréteg a
szikrájelék felvételére szolgál. Az aczélkorongocska, az óraműtől hajtva, épen
ioq
forgást tesz egy másodperczben. Ennek ellenőrizésére a szomszédos
keréknek égy foga minden száz forgás
után egy kis aczélrugóra üt, mely fi
nom, csengő hangot ad. A készülék
járása szabályoz tátik mindaddig, mig
egy jó ingaóra io o másodperczében
a rugónak épen io o ütését lehet szám
lálni. Oldalvást az óramű szelenczéje
mellett egy számlálókorong B van al
kalmazva, mely szintén i o o részre van
beosztva. Ezt a számláló korongot i ooszor kell megforgatnunk, hogy a jelző
korongocska A egyszer megforduljon.
A bekormozott széltől csekély távol
ságra egy finom, isolált fémcsúcs van
alkalmazva; körülbelől 6o°-kal tovább
van egy kis nagyi tó, pókhálókereszttel.
Ha most már a villanyszikra á csúcs
tól a korongra ugrik, akkor ott a korom
egy részének elégetése által egy kis fe
hér folt tá m ad ; s ha az első szikrára
igen rövid idő alatt egy 2-, 3- és 4-ik
szikra következik, ezek is egészen
hasonló m ódon nyomot hagynak hátra,
természetesen a felhajtott szélnek egy
másik helyén.
Könnyű megérteni most már, hogyan
lehet egy milliomod másodperczet mérni.
A gyorsan forgó ( AJ korongocska
100 forgást tesz egy másodperczben,
kerülete tehát megfelel T-J^ másodpercznek. Tegyük fel, hogy két jel keletke
zett rajta; ha most megakarjuk mérni
az e jelek távolságának megfelelő idő
tartamot, akkor nyugvásba hozzuk a ké
szüléket s az első jel középpontját a na
gyító szálkeresztje alá hozzuk; azután
forgatjuk a (B ) számláló korongot mind
addig, míg a második jel jön a szálke
reszt alá.
A számláló korong 100 forgásának
a jelző korongocska egy forgása vagy
másodpercz felel meg, a számláló
korong- egy forgásának tehát a jelző
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877.

korong x A0 fordulása vagyis oíd X.-r&'o
= i ö^ o (> másodp. s a számláló korong
részének, vagyis
X t Í v X tÍ o
= egy milliomod másodpercz felel meg.
A hány század részszel megforgatjuk. a
B korongot, míg az első jel után a má
sodik jön a nagyító alá, annyi milliomod
másodpercz felel meg a két jel közti
távolságnak.
Kitűnő, kifogástalan szerkezet e ké
szülék nélkülözhetlen kelléke ; e felté
telnek Siemens kitűnő mechanikai inté
zete könnyen felelhetett meg.
Lássuk most már azt az eszközt, mely
által a puskacsőben mozgó golyó egy
mást követő villanyos szikrákat és jele
ket hoz létre.
Az alkalmazott fegyver egy osztrák
hátultöltő, fémpatronnal ellátott Wörndlfegyver, mely szilárd, vízszintes hely
zetbe van hozva. Nyílásával szemben
golyófogó van. A csövön a patron
golyó hegyétől számítva 154 milliméternyi távolságokban, egymással szem
ben álló finom nyílások vannak fúrva.
A csőnek körülbelől 9 00 milliméternyi
hosszúsága hat ilyen golyóállomást en
gedett meg. Ezen nyílásokon finom,
vékony guttapercsa-burokban levő . réz
sodronyok vannak keresztül dugva, m e
lyeknek szintén nem vezető anyaggal
bevont hegyeik a fegyvercső belső falán
végződnek. A • nyílások légmentesen
vannak elzárva. A jobb oldalt levő hat
sodrony mindegyik külön egy-egy leydeni palaczk belső falához ér, a bal
oldali hat sodrony pedig egy csomóba
egyesül, mely az időmérő szikra csúcsá
val fémes érintkezésben áll. A forgó ko
rongocska, illetőleg az egész óramű
összeköttetésben áll a hat leydeni pa
laczk külső részével. A palaczkok töltése
Siemensnél egyszerre történt egy inductió készülék segítségével.
Amint a fegyvert elsütik, a ^golyó
elhalad az első, második . . . r hájtödik
sodronypár között, lesúroljíL a hegyek
guttapercsa takaróját s így fényes, ve
zető összeköttetésbe hözfca az egymással
szemben levő sodronyokat. A hoz?á t&r9
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344
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42
338

389
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A sebességek
különbsége

! Idö az állomás
átfutására

:

! A sebességek
; különbsége

Idö az állomás
átfutására
|

| A számláló ko
rong állása

Második kísérlet

Első kísérlet
A számláló ko
rong állása

Golyóállomás 145 mm. '
távolságban

tozó leydeni palaczk kisüttetik és az
i-ső, 2-ik . . . . 6-ik szikra átugrik az idő
mérő szikracsúcsától a bekormozott ko
rongszélre. Ez után nyugvásba hozatik
az óramű és megtétetnek a fennírt
mérések.
Itt következnek két kísérlet szá m ai:

47
385

2378

2351
T U D O M Á N Y O S MOZ<

(3.) A

m. t u d.

A kadémia

termé

február
havi ülése méltó folytatás volt az ez
idei első üléshez, melyről a 90-ik füzet
ben adtunk tudósítást. Ismét 8 dol
gozat terjesztetett elő : mindenik önálló
buvárlatról tanúskodó. A 8 közöl 2
mathematikai, 2 csillagtanij 3 növény
tani és 1 ásványtani. A tiszta mathema
tikai tárgyúakat ismét mellőzzük és csu
pán a szorosan vett természettudomá
nyaikról adunk számot.
Dr. B o r b á s V i n c z e mint ven
d ég bemutatta „Adatok Véglia és Arbe
szigetek nyári flórájának ismertetéséhez 16
czímű munkáját. Értekező a m. tud.
Akadémia megbízásából Horvátország
ban tett növénytani kutatásai alkalmával
az 1875 és 1876 nyarán kitért a föld
k ö ziten ger Véglia és eddig növénytanilag ismeretlen Arbe szigetére is. Mind
a kettő a mediterrán flórához tartozik.
Arbe szigete jobbadán szőlővel ven be
ültetve ; köztük gyümölcs- és olajfák és
szettudományi

osztályának

.

Hogy a két kísérlet teljesen nem
egyez, onnan magyarázható, hogy a
puskapor mennyisége és minősége, a
golyó és cső milyensége nem lehet tel
jesen összehangzó. Mégis látható, hogy
az első állomásokban a m eddig a pus
kapor m ég nem égett el egészen, a g o 
lyó sebessége a növekedő gáznyomás
nak megfelelően növekedésben v a n ;
hogy ezen gyorsúlás azonban hamar
megszűnik, mert egyrészt a tér nagyob
bodása a gázmozgást csökkenti, más
részt a golyónak átadott erő egy része
a súrlódás legyőzésére fordíttatik. El
méletileg tehát előnyösebbnek látszik,
rövid, legfeljebb 1I2 méter hosszú csö
veket alkalmazni.
Átlag véve a golyó ily Wörndlcsövön
másodpercz alatt, vagyis 4 0 0
méternyi sebességgel halad át. Ez na
gyobb mint a hang sebessége, úgy, hogy
valaki m eg lehet lőve ily golyóval, a
nélkül hogy az elsütött fegyver durraná
sát hallotta volna. („Unsere Zeitu nyo
mán.)
K ö z li S. V.
^L M A K A H A ZÁ B A N ,

kukoricza teremnek. Helyenként lege
lőkre és kaszálókra, majd haszonvehetet
len köves Karst-vidékre, majd örökzöld
cserjésre bukkanni. Szálas erdő nincs.
A rendszeres elszámlálást és a
növény fejlődéstani megjegyzéseket el
hagyva, az eredmény 3 új faj: Onosma
f a l l a x , Onobrychis Visicinii (O. alba
Vis. non W. Kit.), Leucanthemum p la tylepis; 6 alfaj vagy eltérő alak, s Véglia
szigetére Tommasini munkájával szem
ben mintegy 28 növény.
H a z s l i n s z k y F r i g y e s „Ma
gyarország üszökgombáiu czímű érteke
zését Gönczy Pál mutatta be. Az eperjesi
nagyérdemű füvészt a Természettudo
mányi Társulat mintegy 2 évvel ezelőtt
megbízta Magyarország kryptogam fló
rájának megírásával. Az Akadémiához
most benyújtott munka, úgy látszik,
kiegészítő része lesz a társulatunk szá
mára készülő nagyobb munkának. A
mint a felolvasott részekből kivehettük,
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a munka stylusa tekintettel lesz a mező
gazdák igényeire.
S c h u c h J ó z s e f tanártól ugyan
csak Gönczy Pál „Adatok a járulékos
gyökerek fejlődéséhez^ czimű érteke
zést mutatott be. A szakolvasók már
ismerik e dolgozat tárgyát abból a köz
leményből, melyet szerző úr a „Botanische ^eitungí£ 1876. évi utolsó szá
mában tett közzé s melynek, úgy látszik,
bővebb kidolgozását bocsátotta az aka
démia ítélete alá.
Dr. K o c h A n t a l t ó l , a kolozsvári
egyetem egyik munkás tanárától. Kren
ner József „Ásvány- és kőzettani közle
mények Erdélybőlu czímü értekezést
terjesztett be.
K o n k o l y M i k l ó s ismét 2 csillagtani dolgozatot nyújtott be. Az első
a hulló csillagok megfigyelésére vonat
kozik, melyek a magyar korona terüle
tén 1874, 1875 és 1876 években tétet
tek. Ez alkalommal már nem csupán az
ó-gyallai megfigyeléseket adta, hanem
azokról az állomásokról is, melyeket a
TermészettudományiTársulat állított fel,
11. m. Selmeczen, Szathmártt, Hódm ező
vásárhely tt és Zágrábban. — Az első
megfigyelések Selmeczről és Zágrábból
egyidejűleg érkeztek be Gyallára ; az
első helyről 1875 julius 25-, 26-, 2 7 - és
28-ikáról; az utóbbiról julius 25- és
27-ikéről. Selmeczen Dr. Schwarz Ottó
tanár és segéde Gólián úr teszik a m eg
figyeléseket ; Zágrábban Stozir János
főreáliskolai tanár úr. E két buzgó m eg
figyelő még a mondott napokon kívül,
Zágrábban 1876 april 18-, 20- és
22-ikén, Selmeczen 1876 april 20-, 22-,
julius 26- és 27-ikén tett megfigyelést.
— Szathmártt eddig Tóth Mike tanár
úr observált; mióta Tóth urat Kalocsára
helyezték át, Berecz János tanár úr volt
szíves elődétől a társulat meteoroskópját
átvenni. Tóth úrtól csupán csak 1875
augusztus 10-, 1 1 - és 12-ikéről bírunk
megfigyeléseket. — Hódmező-Vásárhelyről, hol Nagy Tamás úr, előbb az
ó-gyallai csillagda segéde, végzi a m eg
figyelést, 1875 szeptember 25-ikéről és
1876 augusztus 9-, 10-, 11-, 12- és

13-ikáról vannak adatok. Ez új állomá
sokról eddigelé összesen 4 5 4 m egfigye
lést bírunk, a miért is a Természettudo
mányi Társulat eme buzgó tagjait méltó
elismerés illeti.
Második dolgozata „ 160 álló csillag
színképeu czímet visel. E megfigyelése
ket szerző az ó-gyallai csillagdán 1876-ik
évben tette.
-------A
lat

m agyarho ni F öldtani T á r su 
f. é . j a n u á r 3 1 - i k é n t a r to t t a é v i k ö z 

g y ű lé sé t,

m ely b ő l a fő b b m o zza n a to k a t

k övetk ezők b en
m ely ek en

ö s s z e : A tár
7 s z a k ü l é s t ta r to t t ,

f o g l a lj u k

s u la t a m ú l t é v b e n

11 tá r s u la t i t a g t ó l

k e z é s o lv a s t a t o t t

17

érte

fe l.

A társulat közlönye 12 számban je
lent meg, tartalmazva a felolvasott szak
értekezéseket és a külföldön felmerült
újabb geolog.-mineralogiai és bányászati
mozzanatokat. A társulat tagjai a Föld
tani Közlönyön kívül még a m. k. föld
tani intézetnek az 1876. évben m egje
lent kiadványait is kapták négy kötetben,
melyek hazánk geologiai viszonyaira vo
natkoznak s nagybecsű tanúlmányokat
foglalnak magukban. A lefolyt triennium
alatt a társulat tagjai 11 2 J/2 ívnyi nyom
tatványt 59 mümelléklettel kaptak a
tagdíj fejében. A társulat működése
abban is élénken nyilvánúlt, hogy ha
zánk geologiai viszonyainak részletes
tanulmányozására időnként bizonyos
összeget fordított s a munka foganato
sításával szakembereket bízott meg.
A társulatnak 1876 végén volt 1
pártfogó, 8 tiszteletbeli, 4 pártoló, 8
alapító, 4 levelező és 355 rendes, össze
sen teháj 3 8 0 tagja. A tagok száma
1876-ban 21-gyei, a triennium alatt
96-t il szaporodott.
A triennium letelvén, a társulat tiszti
kara újra választatott. A választás ered
ménye következő: E lnök : R e i t z F r i 
g y e s , alelnök: Dr. S z a b ó J ó z s e f ,
első titkár: I n k e y B é l a, másodtitkár:
S c h m i d t S á n d o r . Óhajtjuk, hogy a
társulat nemes törekvésű működését az
új tisztikar vezetése mellett a legdúsabb
siker koronázza.
**

9*
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A KOLOZSVÁRI O r v o s - t e r m é s z e t T á r s u l a t * január hónapban
4 ülést tartott: egy természettudományi
éstélyt, egy orvosi, egy természettudo
mányi szakülést és az évi rendes köz
gyűlést. Az estélyen Entz Géza tartott
előadást a „Sziget-építő virág-állatokrólu ; a természettudományi szakülésen
pedig Abt Antal két hővillanyos oszlo
pot mutatott be: a Noc-félét és a Fűre
& Clámond-félét.
A január 21 -ikén tartott közgyűlésen
a társulat tisztviselői tettek jelentést az
1876-ik évi működésről. Továbbá az
alapszabályok értelmében megválasztat
tak az 187 7-ik évre a szak-választmányi
ta g o k ; és pedig a természettudományi
osztályba elnökül Entz Géza, jegyzőül
Parádi K álúián; választmányi tagokul
gr. Eszterházy Kálmán, Gamauf Vil
mos, Koch Antal.
* *
tudományi

N

ö v én y -csereegylet

B udapesten.

— Richter Lajos tagtársunk, több hazai
és külföldi szakférfiú csatlakozásával,
*

A

tá rsu la to k
nénk

tö b b i

v id ék i

m űködéséről

is

tu d ó sítá so k a t.

múlt évi májushó i-én itt Budapesten
egy növény-csereegyletet alapított, mely
nek kettős czélja a következő:
1. Honi szárított növények megszer
zését megkönnyebbíteni, és így adato
kat szolgáltatni a növények földrajzi el
terjedése felől.
2. Távoli országok növényeit m egszerezhetővé tenni a botanikusoknak.
A budapesti csere-egylet a hasonnemű külföldi intézetektől abban külön
bözik leginkább, hogy távoltartva magát
minden nyerészkedési szándéktól, a
növényekkel nem űz kereskedést.
Eddigelé 163 botanikus több mint
6 4 .0 0 0 példány (phanerogam és kryptogam) növényt küldött be. Vannak részt
vevői Franczia-, Spanyol-, Portugál-,
Orosz-, Angol-, Svéd- és Törökországban
is. Küldeményeket jelentettek be Kana
dából, az Egyesült Államokból, Chili,
Brazília, Paraguayből, a Jóreménység fo
káról, Indiából és Ceylon szigetéről,
melyek ez év folytán beérkeznek.
Felhívjuk e szép czélú vállalatra bo
tanikával foglalkozó tagtársaink figyel
mét.
--------

term észettu d om án yi
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TÁRSULATI ÜGYEK.
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről.
L I.

V Á L A S Z T M Á N Y I
1877 január 13.

ÜLÉS.

Elnök: T h a n K á r o l y .
A z állattani bizottság ajánlata a kitű
zendő állattani pályakérdésre s Szabó és
K r e n n e r urak ajánlata a kitűzendő ásvány
tani pályakérdésre elfogadtatik s a közgyű
lés elé lesz terjesztendő.
A z országos segélyből kihirdetendő
nyílt pályázatra az idén vegytani dolgoza
tok kerülvén sorra, felolvastatik a pálya
hirdetés szövege, mi is elfogadtatott.
Mocsáry Sándor beküldi következő
czímű m unkáját: „M agyarország hártyaröpű
rovarainak családjai, életjelenségei és iro 
dalm aw — m int a mely dolgozat megelőz
hetn é a „levél- és fadarázsok m onographiájá t“ m elynek megírásával M ocsáry úr a
társulat részéről, megbízatott, — E gyszer

smind kéri, hogy dolgozata bek üld ésén ek
határideje, mely most január i-é n já rt le,
m ég egy évvel m eghosszabbíttatnék. — A
dolgozat kiadatik bírálatra, a határidő hoszszabbítását iliető kérelem pedig az állattani
bizottsághoz tétetik át vélem ényadás végett.
Felolvastatik a pénztár megvizsgálására
kik üld ött bizottság nyilatkozata, melylyel az
1876-ik évi számadások hitelesítő lapján j e 
lenti, hogy mind a pénztárat, m ind a köny
veket rendben találta. T udom ásúl vétetik s
a közgyűlés elé fog terjesztetni.
B. Eötvös L o rán d a könyvtár megvizs
gálásáról tesz jelentést a kiküldött bizottság
nevében; szintén a közgyűlés elé lesz ter; jesztendő.
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