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a szőlő szép, tiszta-e, vájjon csutkái szá- 
razak-e; továbbá, ha a megtöltésnél csak 
erős, jó és teljesen érett bort használunk. 
Minél több az aszúszőlő, annál éde
sebb és jobb az ürmös. Az ürömnek is 
teljesen száraznak kell lennie. Ha erre 
nem fordítanak kellő figyelmet, s a

hordóba zöld ürömágacskákat tesznek, 
az ürmös nyúlóssá válik.

Könnyen lehetséges, hogy a gyakor
latban nem valósúl meg épen mind, a 
mit itt elméletileg megállapítottunk; de 
kísérlet nélkül egy gyakorlati téren sincs 
haladás. P e t r o v i t s  D ö m e .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

ÁLLATTAN.

(5.) Az EHETŐ KAGYLÓK MÉRGEZŐ 

h a t á s a . Az ehető tengeri kagylók sorá
ban az osztrigák és mitiluszok (Mytilacea) 
igen kiváló helyet foglalnak e l ; az 
előbbeniek a gazdag, az utóbbiak a 
szegény tengerparti lakók étlapjáról 
sohasem szoktak hiányozni. Milliókra 
megy évenkint az elfogyasztott kagylók 
száma, különösen a mitiluszoké, melyek 
minden tengerben megtenyésznek, min
denütt közönségesek s mindenütt igen 
szívesen eszik. Olasz-, Német- és Franczia- 
országban mesterségesen tenyésztik és 
velők a tarantói, aiguilloni, philippevil- 
lei és kiéli kikötőkben nagy kereskedést 
űznek.

Európában az olaszok szeretik leg
jobban a mitiluszokat; nagy vendégsé
gek alkalmával csak ritkán hiányzik az 
asztalukról. Nápolyban szépen felcziczo- 
mázott, kiczinkezett rézüstökben jól meg
paprikázott olajos lében főzik. Az edény 
óriási teafőzőre emlékeztet, melynek 
alsó serpenyőjében erősen sistereg a fa
szén. Az árusítók az egész alkotmányt a 
fejükön.hordják, bejárják vele az utczá- 
kat, a korcsmákat, és tele torokkal 
kiabálják nápolyi dialektusban : Cocce 
nere ! Cocce di Taranto ! (fekete kagy
lót ! tarantói kagylót!). Sokáig nem tud
tam, hogy mi van a üstben, míg végül 
kíváncsiságból magam is ettem s mond
hatom, meg is szerettem. Két soldo-ért, 
azaz négy krajczárért tele tányérral telik. 
Nem is csoda ez olcsósága; hiszen 
Tarantóban (Otranto), hol a tenyésztő
ket meglátogattam a Mar pic (helye

Természettudományi Közlöny. XVIII. kötet. 1886.

sen Maré piccolo) halászai kilóját tíz 
krajczárjával kinálgatták. A tengerbe 
állított karók, a gátak, de különösen 
a tengeri algákból font kötelekre (Fune 
di paglia) aggatott sövénylapok csak 
úgy hemzsegnek a mitiluszoktól. Óriási 
számukról fogalmat szerezhetünk a kará
csonyi ünnepek alkalmával, mikor is 
egész vasúti kocsikkal szállítják őket a 
nagyobb városokba.

Elgondolható, hogy a mitiluszok, 
mint » népeledel« közegészségügyi szem
pontból különös figyelmet érdemelnek. 
Túlságos élvezetök sok esetben igen ko
moly következésekkel járt, még akkor is, 
midőn jól megfőzték őket; sőt sok eset
ben a halálnak is voltak okozói, miként 
a wilhelmshafeni tömeges mérgezés ese
tében, melyről annak idejében az orvosi 
lapok is írtak. A halászok a mérges ha
tást nem a kagylóknak, hanem a belé- 
jök kerülő idegen anyagoknak, mint 
tengeri pókoknak (apró pókidomú rá
kok) s a habos nyálkának stb. tulaj
donítják. Állításuknak, illetőleg feltevé
süknek azonban semmi alapja sincsen. 
B o u c h a r d a t  franczia chemikus volt 
az első, ki a mérget magában az állat szö
vetében kereste s a mérgezést a benne 
talált csekély mennyiségű réznek tulaj
donította. Az orvosok azonban a mitilusz 
okozta mérgezés tüneteit a rézmérgezés 
tüneteitől nagyon is elütőknek találták. 
A wilhelmshafeni mérgezést előidéző 
mitiluszok egy része elemzés végett 
Berlinbe került, hol S a l k o w s k i  és 
B r i e g e r chemikusoknak sikerült a
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mérget hideg alkohollal kivonni s miben
létét pontosabban megállapítani.

A mitilusz-méreg igen undorító 
szagú s oly hatású, hogy belőle 0*0055 
gram elegendő egy 900 gr. súlyú állat (a 
kísérletezők házinyulat használtak) meg
ölésére. A méreg a hulla-alkaloidok 
(ptomain-ok) sorába tartozik s a kagyló
test szétbomlása alkalmával képződik; 
valószínű tehát, hogy csakis eldöglött 
vagy elbetegesedett állatok ártalmasak.

De nemcsak az alkohol, hanem a 
víz is képes a méregből bizonyos mennyi
séget oldani; S a l k o w s k i  kimutatta, 
hogy a méreg 11 o C. fokra hevítve, meg
tartja öldöklő hatását. A méreg azonban 
szénsavas nátriummal igen könnyen 
neutralizálható; kis adag szódapor, a 
bögrébe keverve, sokszor nagy szeren
csétlenségnek áll hatja útját.

A mitiluszok okozta mérgezések 
nem nagyon gyakoriak. A népet a ta
pasztalás igen sokra megtanította: a 
meleg nyári hónapokban s a mitiluszok 
ivási ideje alatt tartózkodik él vezetők
től ; ezek valóban oly idők, midőn a 
méreg kifejlődésére a feltételek a leg
kedvezőbbek; azután a nép ismeri azon 
helyeket, hol az állatok könnyen elbete- 
gesednek, minők a városi kanálisok be- 
ömlési helyei és mások.

Hogy a kagylók lakóhelyének a mé
reg keletkezésére befolyása van, az kisér
leti úton is bebizonyosodott. S c h m i d t -  
m a n n az egészséges kagylókat, mérge
sekké változtatta az által, hogy a csa
tornák piszkos vízébe helyezte át és vi
szont a csatornából valókat ártalmatla
nokká tette, ha tiszta vízben tenyész 
tette őket.

Mindezek a tapasztalatok, továbbá a 
méreg undorító szaga, mely az embert 
figyelmezteti a veszélyre, okai, hogy a 
mitiluszokkal való mérgezés, nagy fo
gyasztás daczára is csak ritkán fordúl elő.

D r . Ö r l e y  L á s z l ó .

( 6 .) A BÉLGILISZTA KIS GAZDÁJA. 

A közönséges bélgilisztát (Ascaris lum• 
bricoides) orvos és. szülő igen jól ismeri; 
de nem tudja, s- eddig még a természet
búvár sem tudta, hogy miként jut be

az ember bélcsatornájába. Azt a kísér
letet, hogy ez állat petéit az embernek 
beadták, siker nem követte, vagyis a be
vett petékből az emberben nem fejlőd
tek giliszták. Ebből tehát, más belférgek 
analógiája alapján, az következik, hogy 
a petéknek más helyre, talán más állatba 
kell jutniök, a melyben fejlődésök első 
részét átélik s csak ennek a kis gazdának 
közbenjárásával kerülnek aztán az igazi, 
vagyis a nagy gazda belsejébe, a hol 
teljes korukat s szaporodásra való érett
ségüket elérik.

Ezen az alapon indulva s rokon fajok 
fejlődését legalább részben ismerve, tett 
kísérleteket Dr. L i n s t o w  Hamelnben 
a bélgiliszta kis gazdájának kipuhatolá- 
sára, melyeknek eredményét a »Zoolo- 
gischer Anzeigerc ez évi 231-ik számá
ban teszi közé.

Áz Ascaris nem rendkívül nagy 
számban képződő petéiben olyan embrió 
fejlődik, melynek a fejvégén fúrásra való 
foga van; a peték valamely állat bél
csövébe kerülve, héjok megemésztődik 
s az embrió kiszabadulván, a bélcső 
falán átfuródik s betokozódva, vagy sza
badon várja az időt, midőn e gazdájával 
együtt valamely más állat belsejébe jut 
s ott teljes korát eléri. Ilyen Ascaris- 
lárvákat ismerünk a vakondokból, bé
kákból s különösen a halakból. Hanem 
hogy ilyen lárváknak alsóbbrendű s 
apróbb állatokban is kell lenni, onnan 
következik, hogy különben lehetetlen 
volna megmagyarázni, miként kapja meg 
a ló az Ascaris megalocephalá-\., avagy a 
tisztán növényevő rágcsálók, a magevő 
madarak, a csúszómászók s azok a ha
lak, melyek nem ragadozók, a maguk 
bélgilisztáját.

Ebből, meg azon tapasztalatból, 
hogy az Ascaris lumbricoides leginkább 
a 3— 12 éves gyermekekben él, továbbá, 
hogy gyakoribb a falusi és kisvárosi 
emberekben mint a nagyvárosiakban, 
valamint hogy igen gyakori azon beteg- 
elméjűekben, a kik mindenféle szemetet 
megesznek, s végre, hogy leggyakrabban 
késő őszszel mutatkoznak: L i n s t o w  
azt következtette, hogy az emberek a
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betokozott lárvákat nyáron és őszkor 
apró állatokban eszik meg, melyek eset
leg az eledelül szolgáló nyers növényi 
anyagokon vannak. Ilyen állatkának ta
lálta ő a Julus guttulatus nevű kis száz-, 
lábút, mely mindenütt közönséges s 
néhol igen nagy mennyiségben jelenik 
meg.

Az Ascaris lumbricoides nősténye 
rendkívül sok (évenként 60 millió) petét 
fejleszt, melyek az ember ürülékével az 
árnyékszékekbe s innen a szabadba, 
kertbe, mezőre jutnak s a nyár folytán 
kifejlődik bennök az embrió. Termé
szetes, hogy e miliárdokra menő peték
ből a kis százlábúaknak is jut, melyek a 
kertekben és mezőkön mindenütt ott 
vannak s — miként L i n s t o w  kisér- 
letileg is tapasztalta — nagy mohóság
gal eszik a gilisztapetéket, melyek hosz- 
szabb ideig vízben, vagy nedves talajon 
hevertek. A fejlődésben levő embriókat 
meg is találta L i n s t o w  a Julus gut- 
tulalus belében, de a kifejlett, szabad 
lárvát nem láthatta s kísérletet sem tehe-

C H E

(5.) G e r m á n iu m , ú j  e l e m . —  

W i n k l e r  C l e m e n s ,  a chemia ta
nára a freiburgi egyetemen, »Germá- 
nium« (Ge) néven új elemet ismertet, 
mely eddigi tanulmánya szerint az ele
mek periódusos rendszerében az antimon 
és a bizmuth közt lévő hézagot tölti be. 
Jelentése az új elemről a következő- 
képen szól:

»1885-ik év nyarán Freiberg mel
lett a »Himmelfürst« bányában szokat
lan külsejű, ezüstben dús érczet találtak, 
melyet W e i s b a c h  A. új ásvány fajnak 
határozott meg és ^Argyroditdnek ne
vezett el. R i c h t e r Th. forrasztócsői 
kísérleteket végzett az új ásványnyal és 
főalkotórészként ezüstöt és ként talált 
benne, a melyeken kívül még csekély 
mennyiségű kéneső jelenlétéről is meg
győződött. Ez különösen azért volt 
feltűnő és érdekes, mert kénesőt a frei- 
bergi ércztellérekben még eddig soha 
nem találtak.

Chemiai elemzésnek vetve alá az új

tett vele az embert illetőleg; mind
amellett mégis valószínűnek tartja, hogy 
az ember bélgilisztájának ez a kis 
gazdája.

A Julus guttulatus gyöngéd kis állat, 
melynek az a szokása, hogy megérin
tetve, összepödrődik s ilyen állapotában 
könnyen odatapad a gyümölcshöz, a gyö
kérhez s azon üreg nedves falához, me
lyet maga rágott a gyümölcsben. A földi 
eperben néha 5— 6 példányt is talál az 
ember; azonfelül a sárgarépába, a le
hullott gyümölcsbe s mindennemű zöld
ségbe is berágódik s így a benne levő 
giliszta-embrióval együtt könnyen bejut 
az ember gyomrába, a hol a százlábú 
megemésztődik, a lárva pedig kiszabadul, 
sa  bélbe kerülve, teljesen kifejlődik.

Ez magyarázza meg azt a tapaszta
latot, hogy leginkább a gyermekek s 
kivált a falusiak meg a kisvárosiak kap
ják meg a bélgilisztát; ezeknek t. i. 
több alkalmuk van a kertben és a me
zőn friss gyümölcsöt enni mint a nagy
városiaknak. p. J.

H I A.

ásványt kénesőtartalmát csakis 0*21 °/0- 
nak konstatálhattam. Az argyrodit fő
alkotórészei az anyag tisztasága szerint 
73— 75°/0 ezüst és 17— 18°/0 kén, igen 
kis mennyiségű vas és arzénnyomok. 
Akárhányszor ismételtem a leggondo
sabban az elemzést, a végeredményben 
mindig 6— 7% hiány mutatkozott, anél
kül azonban, hogy a ki nem mutatott 
testet sikerült volna a minőleges elem
zés útján föltalálni.

Több heti fáradságos keresés után 
határozottan állíthatom, hogy az argy- 
roditban egy új, az antimónhoz igen 
hasonló, de tőle mégis élesen meg
különböztethető elem van, a mely új 
testet »Germánium«-nak kívánom ke
resztelni. Fölkutatása azért járt igen 
nagy nehézséggel és kínos kétkedéssel, 
mert az argyroditban kis mennyiségben 
meglevő arzén és antimón a germá- 
niuméval hasonló tulajdonságainál fogva 
a fölismerést megakadályozták, kivált 
mert nincsenek még elég éles mód
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szereink, melyekkel ezen elemeket egy
mástól elválaszthatnók.

Az új elem sajátságairól egyelőre 
a következőket közölhetem:

Az argyrodit a levegő elzárása mel
lett, legczélszerűbben hidrogénáramban 
hevítve, fekete, kristályos, könnyen illanó 
és barnásvörös cseppekké olvasztható 
szublimátot ad, a mely kevés kénhidrar- 
girum mellett főképen germánium- 
szulfidból áll. A germániumszulfid nem 
egyéb mint szulfosav; kénammonium- 
ban könnyen oldódik és sósavval le
választva, tiszta állapotban hófehér, 
ammóniákban rögtön oldható csapa
dék, mely arzén vagy antimon jelen
létében többé-kevésbbé sárgás színt ölt.

Levegőn hevítve, vagy salétromsav
val melegítve, a germániumszulfid fehér, 
vörösizzásnál nem illanó, kálilúgban ol
dódó oxiddá válik; az alkalikus oldat 
kénhidrogénnel jellemző fehér csapa
dékot ad. Erős hígítás megakadályozza 
vagy hátráltatja a kiválást.

A germániumoxid hidrogénnel köny- 
nyen, a szulfid, illékonysága miatt, nehe
zebben redukálható, Az elem, az arzén
hez hasonlóan, szürke színű, gyengefényű, 
vörös izzásnál illékony és határozottan 
nehezebben vihető át gáz állapotba, 
mint az antimón. Elpárolgása közben az 
üvegedény falára apró, az elpárologtatott 
jód kristályaira emlékeztető kristálykák 
alakjában rakódik le, mely kristálykák 
az antimonéivel össze nem téveszthetők.

A germániumot vagy szulfidját chlór- 
gázban hevítve, fehér, könnyen párolgó 
chlorid képződik, mely illanóbb az 
antimonchlóridnál és vízoldata kén- 
hidrogénnel fehér csapadékot ad.

A germánium atómsúlyának meg
határozásával most foglalkozom, az ered
mény meg fogja mutatni, vájjon az új 
elem, mint feltehető, tényleg betölti-e 
azt a hézagot, mely eddig az elemek pe
riódusos rendszerében az antimon és a 
bizmuth közt van.«

Mint a »Naturforscher« ez évi 13-ik 
számában (márczius 27.) olvasható, 
W i n k 1 e r tanár M e y e r  L o t h a r -  
hoz intézett levélben a germániumot azo

nosnak tartja azzal a feltételezett: elem
mel, melyet M e n d e l e j e f f  1872-ben 
»Ekasilicium«-nak nevezett el* Ennél
fogva az új elem nem a bizmuth és az 
antimon közt foglalna helyet, hanem a 
gallium és az arzén közt. Az atómsúly 
meghatározás különben föl fogja derí
teni a valót. D r . S z t . H.

(6 .)  M é r g e s  s a j t .  A múlt évben 
Michiganban valami 300 ember bete
gedett meg egyszerre rossz sajt evése 
miatt. A betegség a legtöbbön a sajt
evés után 2—4 óra múlva lépett fel, 
másokon csak 8 —10 óra múlva és ak
kor is csak gyengén. Egy orvos tudó
sítása szerint mindenki megbetegedett, 
a ki a sajtból evett. Azokon, a kik 
többet ettek, a betegség igen erősen 
lépett fel, de halálos kimenetelű egyi
ken sem volt.

A megbetegedést okozó sajtok kö
zül kilenczet egyazon a helyen, hármat 
pedig három különböző majorban ké
szítettek.

V a u g h a n, michigani egyetemi ta
nár, megvizsgálta e sajtokat és a követ
kezőket mondja róluk:

A sajtok egész rendesen voltak ké
szítve ; feltűnő szaguk vagy ízűk nem 
volt, de friss metszési felületükön pár 
csepp gyengén opalizáló folyadék volt 
látható. Daczára annak, hogy az ember 
semmi különöset sem talált rajtok, az 
állatok, nevezetesen a kutya és a macska, 
meg tudták különböztetni a jó sajttól, 
úgy, hogy ha egyszerre ilyen mérges és 
egy darab jó sajtot tettek eléjük, min
dig a jót választották. Ha azonban éhe
sek voltak, akkor a -mérgeset is meg
ették, a nélkül, hogy észrevehetőleg ár
tott volna nekik.

Az említett tanárnak sikerűit ezen 
sajtokból egy mérges anyagot levá
lasztani.

A mérget, a mely valószínűleg vala
mi ptomain (hullaméreg), kristályokban

* V. ö. »A chemiai atómelmélet át
alakulásáról czímű közleményt. Term. tud. 
Közi. 1886. 203. fűz.
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állította elő és önmagán, valamint egy 
pár tanítványán tett vele kisérleteket. 
Ugyanazokat a betegségi tüneteket ta
pasztalta, mint a fennemlített egyéneken.

E mérget tyrotoxicon-nak (sajt-mé
regnek) nevezte el. 16 kg. ilyen mér
ges sajtból mintegy 0*5 gr. sajtmérget 
kapott, de összetételét nem határoz
hatta meg.

(Zeitschrift f. physiol. Chemie 1886. 
X. 146. 1. után.) S z i l a s i  J .

(7.) A DIDYM 1UM KÉT Ú j  ELEMRE 

r o n t v a .  A didymium-elemet (Di. atom- 
súlya 147), melyet M o s a n d e r  1841- 
ben a ceriumot és a lanthanumot tar
talmazó ásványokban ezen elemek kisé- 
rőjeként talált, újabban Auer  Ká r o l y  
két új, egymástól megkülönböztethető 
elemre bontotta, úgy, hogy maga a didy- 
mium ezentúl az elemek közt helyet nem 
foglalhat. A két új elemet, melyeknek 
egyike »praseodym« (Pr. =  143*6), a- 
másika » neodym « (Nd. =  144-8), az 
említett búvár úgy kapta, hogy a lanthán 
és didymammonium kettős nitrát erősen 
salétromsavas oldatát többszázszorosan 
kristályosításnak vetette alá, a mikor leg
először a lanthánum vált ki, később pedig 
a didymiumnak két elemi alkotó része. 
A két új elem abszorpczió-spektruma a 
didymium spektrumának része. Ha a 
kettőt meghatározott mennyiségben ke
verik egymással, az oldat spektruma 
egyenlő a didymium eredeti spektru
mával. A praseodym tulajdonságaira 
nézve a lanthánumot leginkább meg
közelíti ; vegyületeinek színe hagyma
zöld ; a neodym vegyületei rózsa- vagy 
ametiszt-szinűek. A praseodym oxídja 
(Pr2 0 3) sötét-, majdnem feketésbarna, 
a neodymé (Nd2 0 3) kék. Mennyiségre 
nézve a neodym túlnyomó részét alkotja 
a didymiumnak. (Humboldt, 1886. 3. f.)

D r . S z t . H .

(8.) A c o g n a c -r ó l . Cognac névvel 
olyan szeszes borpárolatokat jeleznek, 
melyeknek alkohol tartalmuk nem több 
50—6o0/o-nál, ellenben az úgynevezett 
bor-sprit 80— 90, sőt 95 % alkoholt is 
tartalmaz. Ezért a cognac és a bor-sprit

határozottan különböző két anyag, me
lyek még abban is különböznek egymás
tól, hogy a bor-sprit semmi, vagy csak 
igen gyenge szagát bírja azon nyers 
anyagnak, a bornak, melyből készült, 
ellenben a cognac zamatja nem rit
kán teljesen arra a borra emlékeztet, 
a melyből készült. A bors-prit előállítá
sára könnyű, romlott, törött, eczetes, 
eczetkés, de különben tiszta ízű borokat 
értékesítünk, holott a cognac készítésé
hez csakis tiszta, értékesebb anyagot 
használhatunk, mert abban nemcsak az 
alkoholtartalom, hanem a finom, zsenge 
és nemes zamat is figyelemben részesül, 
és épen ebben rejlik a készítmény ér
téke. A legfinomabb készítményt ez 
ideig Francziaország szolgáltatja, még 
pedig különösen Cognac város kör
nyéke, az ő »Cognac fin champagne «- 
ával. A cognacot Francziaországban 
»Eau de vie<t néven nevezik. A másod
rendű ilynemű pálinkák » Cognac petite 
champagne« névvel jeleztetnek és főleg 
a champagnei pezsgőbor készítéséhez 
használják. A »fins boisa a cognacok 
harmadik osztályát képezi. A legsilá
nyabb fajták végre a » Deuxümes bois« 
vagy ^Eau de-vie de Saintogne« nevet 
viselik.

A cognac-kal nem szabad össze
téveszteni az úgynevezett Armagnacs 
vagy az Eau de-vie de Montpellier, vagy 
Eau de-vie de Langue d'ocnevií italokat, 
melyek ugyan igen gyakran cognac név 
alatt jönnek kereskedésbe, azonban a 
cognac-tól már szagok és ízök által is 
lényegesen eltérnek.

Ez ideig még teljesen ismeret
len, hogy mely szőlőfajok nyújtják 
a cognac előállítására használandó 
legjobb bort és hogy minő határig 
kelle érettnek lenni a szőlőnek, hogy 
azon bort adhassa. Tény az, hogy nem
csak a szőlőfajoknak, hanem a talajnak, 
sőt a többé vagy kevésbbé délre fekvő 
vidéknek is döntő befolyása van a ké
szítmény jóságára és zamatjára. Azt ta
pasztalták, hogy a cognac annál ke
vésbbé finom, minél dúsabb volt alko
holban a bor, melyből készül, és hogy a
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legjobb készítmény azon borokból állít
ható elő, melynek szőlői agyagos mész- 
talajon termelve, csak zsengén értek 
meg.

A kész cognac-nak; hogy használ
ható legyen, állnia kell, még pedig kizá
rólag tölgyhordóban, hogy belőle némi 
csersavat és festőanyagot kivonva, azon 
szép sötét aranybarna színt öltse, melyet 
oly nagyra becsülnek, amelyet azonban, 
fájdalom, legtöbbnyire égetett czukor- 
oldattal idéznek elő, úgyannyira, hogy 
festetlen cognacra akadni valóságos rit
kaság.

Ha valamely cognac finomságá
ról meg akarunk győződni, legczél
szerűbb egy pohárkába tölteni, jól fel
rázni és hirtelen egy ív papirosra ki
önteni. Megszagolván, először a leg
illékonyabb, legfinomabb zamatanyago
kat érezzük, azután az alkoholt és végre 
nyomait az önanthethernek, amit min
den cognac tartalmaz; legvégül érezzük 
azon illatokat, melyek a különféle fajok
nak a jellemző zamatot kölcsönzik.

A valódi cognacot az úgynevezett 
műcognactól (fagoncognac) chemiai ha
tások segítségével megkülönböztetni, mi
ként W i e d e r h o l d  ajánlotta volt,nem

lehet. W i e d e r h o l d  ugyanis arra ala
pította kisérleti módját, hogy a valódi 
cognac savanyú chemiai hatású, a mű- 
cognac pedig nem az, valamint arra, 
hogy a valódi cognac higított vaschlorid- 
oldat hozzávegyítésére sötét feketévé 
válik, a mi a műcognacnál nem mutat
kozik. Azonban most már tudjuk, hogy a 
műcognac is savanyú chemiai hatású, 
és vaschloridoldattól is megfeketedik, 
mivel szokás egy bizonyos mennyiségű 
cserhéjtinkturát hozzátenni, hogy az a 
sajátszerű ízt kiemelje. A cognac be
vásárlásánál tehát többé-kevésbbé azon 
üzlet becsületességére és szolidítására 
vagyunk utalva, a melyből vásárolunk. 
Mióta Francziaország szőlőhegyein a 
fillokszéra pusztít, azóta a cognac készí
tése Francziaországban csökkent ;* azon
ban Ausztriában és Németországban 
emelkedőben van, sőt Magyarországon 
is jó sikerrel gyártják. Ezek idővel a 

: franczia készítményt véglegesen ki fogják 
a belföldi forgalomból zárni. (Chemi- 
sches Centralblatt. 1886. 34. f. 638.1.)

W . H.

* L. Term. tud. Közi. 1886. 202. f. 
276. lap.

EGÉSZSÉGTAN.

( 6 .) E r ő s  e l e k t r o m o s  á r a m o k  

h a t á s a  a  t e s t r e . Az elektromosság 
már régen átlépte a tudósok labora
tóriumainak szűk körét, s a fejlett tech
nika sokféle ágaiban érvényesíti csudá
latos erejét. Világít, gyújt, rombol, tes
teket bont, összetesz, mozgat, beteget 
gyógyít stb.

Az elektromos erő a tapasztalatlan
nak, a vigyázatlannak veszedelmét, sőt 
halálát okozhatja. A mióta az elek
tromos erő alkalmazása mind több
több tért hódít, a szomorú esetekről 
szóló hirek nem épen ritkák, így ná
lunk is a közelmúltból két esetet jegyez
hetünk fel. A Ganz és Társa ezég egy 
alkalmazottja a trieszti kiállítás elektro
mos világításának egy vezetékétől agyon- 
sújtatott; hasonló eset történt a magyar

államvasutak központi pályaházában és 
a külföld számos helyein.

Azon alkalomból, hogy a Tuileriák 
kertjében elhelyezett elektromos veze
ték két fiatal ember halálát okozta, az 
elektromosság hatásának módjára nézve 
Párizsban vizsgálatokat tettek.* G a r  i el 
tnr. a Tuileriák kertjében történt halál
esetekre vonatkozólag a törvényszék
hez intézett jelentésében azt tartja leg
inkább valószínűnek, hogy a halál az 
elektromos áram (courant) egy részének 
a csupasz vezeték két különböző pont
jával érintkező testen áthatolása kö
vetkeztében állott be. Gariel a kettős 
érintkezés feltételét mindkét esetben

* Annales d’ hygiéne publique et de 
médecine légal 1885. I. és 4. sz.
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beigazolva látja. Ugyanis az egyik hul
lának mindkét kezén, a másiknak egy
részt az arczán, nyakán s a fülén, más
részt a bal kezén láthatók égésokozta' 
sebek.

Az elektromosság nem hoz létre 
direkte olyan súlyos anyagi elváltozá
sokat, a melyek magokban véve halált 
okozhatnának. Kitűnik ez a bonczolások- 
ból, a melyeknek eredménye, rövid 
kivonatban, e' következő volt: Tartós 
hullameredtség; rózsás szinezet, külö
nösen a test alantabb fekvő részein, ha
sonló ahhoz, melyet széngőzokozta fula- 
dási halálesetekben láthatunk; égési se
bek a test ama részein, a melyek az elek
tromos vezetékkel érintkeztek. A mell
hártyán számos apró vérömlés (ecchy- 
mosis). A tüdők sötétvörös, higan folyó, 
vérrel beszűrődöttek, vérben szerfelett 
dúsak. A szív szintén higan folyó sötét 
vérrel volt tele. A vér színképének 
vizsgálata a rendes vér elnyelési csikjait 
mutatta.

A konstatált égések, mint az elek
tromosság hatásának egyedüli közve- 
tetlen eredményei, magokban véve nem 
bírnak fontossággal^ Az elektromosság, 
mint Gariel hiszi, közvetve az által ha
tott, hogy az idegrendszer működését 
részben felfüggesztette, s épen ezen fel
függesztés a halál oka.

G r a n g e  a »laboratoire d’histolo- 
gie zoologique de 1’ École des hautes 
études« segédigazgatója a fentebb jel
zett szerencsétlenség alkalmából az 
elektromossággal állatokon tett kisér- 
leteket. Mindenekelőtt azt vizsgálva, 
hogy az élő szövet az elektromos áram , 
ellenében minő ellenállást fejt ki, azt 
tapasztalta, hogy az ellenállás egyének 
szerint, sőt ugyanazon egyénben is a 
hőmérséklet, a nedvesség stb. szerint 
különbözik.

Érdesek azon kisérleti tapasztalatai, 
a melyeket különböző erejű áramokkal 
különböző állatokon szerzett. Egy 8 
elemből álló Bunsen-telep áramának 
15— 25 másodperczig tartó hatása 
görcsös rohamokat, továbbá a lélekzés

és a szívműködés megszűnését okozta, 
rövid idei nyugalom (20— 40 mp.) után 
azonban először lélekzést, azután szív
verést észlelt.

A Ruhmkorff-féle tekercs áramára 
ugyanazon tünemények állottak be a 
kisérleti állatoknál, (béka, tengeri- 
malacz, patkány, kutya); megölni azon
ban ezen áramokkal nem sikerűit őket.

A »Société Lyonnaise pour l’éclai- 
rage électrique« műhelyében egy 16 
lóerejű gőzgépet bocsátott G r a n g e  
tnr. rendelkezésére, mely egy folytonos 
áramot nyújtó Brush-féle gépet működ
tetett.

Az elektromos áram többszöri meg
szakításával pillanat alatt megölhette a 
kísérletre használt kutyákat, ellenben a 
folytonos áramot elviselték az állatok. 
Ebből az a tanulság, hogy a változó 
áramot nyújtó elektromfejlesztők ve
szedelmesebbek, mint azok, a melyek 
állandó áramot adnak.

A bonczolás a kisérleti állatokban kö
vetkező elváltozásokat tüntetett föl: Az 
agy velő hártyáinak vérbőségét, a félte
kékben pontszerű vérömléseket (piquette 
haemorrhagique), különösen az agy 
bulbusának egész állományában hajszál- 
edényes vérömléseket; a tüdők mell
hártyája alatt ecchymosisokat. A tüdő 
sötétvörös vérrel volt beszűrődve, a szív 
el volt ernyedve (diastole). A vér sötét
színű, chemiai hatása savanyú, s czukrot 
tartalmaz.

G r a n g e  tnr. azt hiszi, hogy az 
agyrendszer legérzékenyebb pontja az 
intenzív elektromos áramokkal szemben 
az ú. n. bulbus. Ha ezen szervnek, mint 
a lélekzésre befolyó beidegzési közép
pontnak idegei elroncsolódnak, megsé
rülnek, jelentékeny lélekzésbeli zavarok 
állhatnak be.

A bulbus bizonyos idegek által a 
szívműködésre is befolyást gyakorol; 
innen van az, hogy a szív elemyedve 
találtatott.

Az elektromossággal megölt állatok 
bulbusában bizonyos kóros elváltozások 
(t. i* kisebb-nagyobb fokú vérömlések)
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mindig feltalálhatók voltak, a mi magya
rázatát adja a lélekzés és a szívműködés 
részéről tapasztalt tüneményeknek.

D r . F .  Ö.

(7.) A b ó r s a v  m in t  k o n z e r v á l ó  

s z e r  a  t á p s z e r e k b e n .  Jól ismert dolog, 
hogy a tápszerek állás közben több, ke
vesebb idő múlva elváltoznak, sőt meg 
is romolhatnak s ily módon az egész
ségre ártalmasokká válnak. Ennek sok
féleképen igyekeztek elejét venni, a mi
ről a Term. tud. Közi. XVI. k. 69. lap
ján is említés történt.

Igen könnyű, s így szivesen alkal
mazott módja a tápszerek konzerválá
sának bizonyos chemiai anyagok hozzá
adásában áll. Csakhogy a törvényhozás 
nem nézte behunyt szemmel e műve
leteket, hanem felemelte tiltó szavát 
olyan esetekben, a melyekben a kon
zerváló szer az egészségre ártalmasnak 
találtatott. Minthogy a szaliczilsav is 
ilyen ártalmas szerűi jelentetett ki s táp
szerek konzerválására használata betil
tatott, újabban a bórsavat s a bórsavas 
nátront (boraxot) kezdik a hús, tej, vaj, 
hal stb. konzerválására használni.

Az a kérdés, vájjon van-e az ezen 
tápszerekhez adott bórsavnak szerveze
tünkre ártalmas hatása ? Könnyen haj
landók volnánk azt felelni, hogy nin
csen. Támaszkodhatnánk e tekintetben 
azon kijelentésekre, melyeket olyan tu
dományos tekintélyek tettek, minők R a- 
b u t e a u ,  C y o n  stb., kikhez csatla
kozik B o u 1 e y is a franczia közegész
ségügyi tanács elé terjesztett vélemé
nyével. C y o n  és különösen A r t i- 
m i n i florenczi tanár érdekes kísérlete
ket tettek bórsavval igen különböző álla

tokon. Artimini ételében, italában napon
ként 3— 4 gr.-ot hónapokon át önmaga 
is bevett, a nélkül, hogy kellemetlen
séget, egészségében zavart vett volna 
észre. (A tyúkok 0*75 °/0 bórsavat tar
talmazó eledeltől rendkívüli mértékben 
mégis híztak.)

Ezen észleletek mellett azonban 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azon 
eseteket sem, melyekben a bórsav nem 
játszott ilyen ártatlan szerepet. G r u b e r 
a borax után fokozódott vízelválasz
tást s fehérjebomlást észlelt az állatokon. 
M o l d e n h o w ,  továbbá J o h n s o n  
F r. G. egy-egy bórsavokozta mérgezés
ről tesznek közlést. Újabban F o r s t e r 
tanár amsterdami egészségtani intézeté
ben S c h l e n k e r  önmagán is tüzetesen 
tanulmányozta a bórsav hatását s a kö
vetkezőket mondja : A bórsav bizonyos 
mértékben csökkenti a felszívódást. A 
belekben a hám fokozódott leválását s 
a nyálka bővebb elválasztását okozza. 
A nitrogén-anyagok elégését a szerve
zetben se nem gyorsítja, se nem lassítja. 
A foszfor kiválasztását fokozza.

Mindezeket figyelembe véve, bizo
nyára nem lesz megokolatlan, ha a bór
savnak, mint tápszerkonzerváló szernek 
széliében használatával szemben tartóz
kodó álláspontot foglalunk el, mert, 
ha hajlandók vagyunk is elhinni, hogy 
rövid ideig tartó használata egészséges 
felnőtteknek meg nem árt, nem vagyunk 
bizonyosak a felől, hogy huzamos hasz
nálata a beteges ember vagy a gyöngéd 
szervezetű gyermek egészségére nem 
lesz-e veszedelmes.

D r . F r a n k  Ö d ö n .

NÖVÉNYTAN.

(3 .)  T y p h a  minim a  (F ű n k )  B u d a 

p e s t  h a t á r á b a n .  Az apró gyékényről 
a »Term. tud. Közl.« 189. füzetében azt 
állítottam, hogy az nem a Kárpátok 
hegyrendszerének a szülöttje, hanem az 
Alpeseké, s hogy a Nori-havasok völ
gyeiből ereszkedett le a Dunántúl lapá- 
lyos részeire. Hazánkban legkeletibb

termőhelye idáig a Balaton melléke volt. 
Tavali közleményem megjelenése után 
C z a k ó  K á l m á n ,  az állatorvosi-inté
zet tanárának azon szíves és örvendetes 
tudósítását veszem, hogy a Typha mi
nim ál a régi lófuttató mellett, vizenyős 
gödrökben is meglelte (1884. máj. 26.) 
s belőle példákat nekem is adott. Ha
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tehát a T. mintmá-t a Kárpátok hegy
rendszere táján még nem leltük is, de 
nevezetes adat az, hogy a magyar róna- 
ságon, a főváros közelében is tanyát 
ütött. Ma tehát a T. minimá-nak Buda
pest a legkeletibb hazai termőhelye.

A budapesti régi lófuttató vidékét 
a főváros botanikusai a 70-es években 
gyakrabban látogatták, s látogattam ma
gam is. A T7. minima nem oly elnézhető 
vagy összetéveszthető növény, mint a 
T. Shuttleworthii, azért azt hiszem, 
hogy csak nem régiben került a főváros 
határába, mint az átokhinár (Elodea 
canadensis)* a Csepelre.

Hogy hogyan került a Typha minima 
hozzánk, nem tudom; de talán nem 
rosszúl sejtem. Lehet, hogy a Csalóköz 
szigete vidékéről, vagy Alsó-Ausztriából 
a Duna hullámai sodorták magukkal a 
T. minima magvát a Nagy Magyar- 
Alföld lapályára, s ezzel összefügg az, 
hogy gyümölcse a vízben nem nyilik fel, 
tehát a csírája védve lehet. Lehet, a 
levegő erősebb vonatán érkezett hoz
zánk, mert gyümölcsének nyele pelyhes, 
a nehézség erejével jobban küzdhet, s 
könnyebben hurczoltathatja magát a 
légáramlás szárnyain. Lehet, hogy széná
val jutott a lófuttató környékére (mint 
a Moenchia mantica jövevény és hamar el
tűnt növény az ötvenes évek elején a Szép 
juhásznéhoz), hol érett magvait a szél 
nedves helyre vetvén, kikeltek. Minden
esetre érdekes jelenség, mert a T. mi- 
nima oly regióba, oly növénygeografiai 
tagba jutott, a hol idáig egészen idegen, 
ismeretlen volt.

Megemlítem még itt, hogy egy más 
mocsári növényünket, az Alisma arcua- 
tűm-ot, melyet C e l a k o v s k y  prágai 
egyetemi tanár az »Oesterr. Botanische 
Zeitschr.« tavali évfolyamának utolsó 
számaiban az osztrák-magyar monarchia 
új növénye gyanánt mutat be, már e 
Közlönyben (1877. évf. 435. stb. 1.) 
ismertettem Monor vidékéről.

D r . B o r b á s  V i n c z e .

* Term. rajzi fűz. 1885. 282. 1.

(4.) A HÁZIGOMBA ( M e RULIUS LA- 

c r y m a n s  F r i e s ). Mai nap sokszor talál
kozunk a hártyagombák — Hymenomy- 
cetes — ezen tagjával, mely házainkban 
óriási károkat okoz. Ez a mai gyors és 
sokszor elhamarkodott építkezésnél nem 
is csoda, mert rövid határidőt szabnak 
az építésznek, miért is alig emelkedett 
föl a durva téglafal, máris hozzálátnak 
a vakoláshoz s még meg sem száradt 
jóformán, máris ott terem a szobafestő 
s a »kész« ház átadatik a lakóknak. így 
aztán nem is nagy ritkaság, ha a házak 
farészeit ellepi a házi gomba s rövid 
idő alatt tönkreteszi. Elébb fehér
színű, sugaras fonalakként mutatkozik az 
épületekben; e fonalak lassan-lassan 
piszkosakká vagy ibolyásszínűekké vál
nak s jó hosszúra — néhány méternyire 
is — megnőnek. A gomba ezen alakjá
ban igen gyorsan terjed az épület fa- 
és kőrészein ; valamennyi része nedves, 
elébb tiszta, utóbb tejszerű, kellemet
len ízű folyadékot választ ki, könyezik. 
(Onnét a neve: lacrymans).

E gomba jelenléte alaktani tulaj
donságai alapján biztosan kimutatható 

; s így vitás kérdésekben eldönthető, váj
jon a megrongált fát e gomba pusztítja-e 
vagy sem.*

A házi gomba spórái oly parányiak,
; hogy körülbelül 4 millió fér el egy köb- 
. milliméterbe; nagy mennyiségben egy

más mellett világosbarna port képez
nek. A spórák csírázván, fonalakat hoz
nak létre, melyek leginkább csak fa
részeken fejlődnek, mert hivatásuk, hogy 
a fa belsejébe furakodjanak s belőle 
táplálkozzanak; fölemésztik a fa nitro
géntartalmú anyagait (fehérjevegyüle- 

; teit). A gombafonalak sűrű fonadékká 
. csoportosúlnak, melyet a gombáknál 

általában miczéliumnak nevezünk; ez 
a gomba tulajdonképeni tenyésző teste, 
mely a táplálkozást végzi. E miczélium

* A  házi gomba tüzetesebb ismerteté
sét lásd R . H a r t i g : Dér áchte Haus- 
schwamm Merulius lacrymans Fr. Berlin 
1885. czímű ábrákkal ellátott s igen nagy 
fontosságú művében és a »Bot. Centralblatt« 
1885. X X III . kötetében.
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színtelen vastag és linón) szálakból áll s 
keresztül hatolja a fatestet s főleg a fa 
anyagából veszi táplálékát s fejlődésé
nek foka nagyrészt a fa élő sejtjeiben 
jelenlévő fehérjeanyagok mennyiségétől 
függ. A tápláléknak felvétele a talajból 
s a padlótöltelékből nem szükséges. A 
fán kívül a gomba csak nedves helyen 
fejlődik s a szabad levegőn fehér pamut
szerű párnákat képez vagy pedig a föld
ben, a padlótöltelékben, a falak repe
déseiben és réseiben, az ablakok és 
ajtók fabéléseiben terül el, hártyaszerű 
fonadéka a fatest felszínéhez odasimúl 
és sugárirányban nő tovább. Ha a gomba 
a fa repedéseiből a padlón keresztül 
kilép, úgy a termő testet hozza létre, 
mely hosszúnyelű kalapalakú. A kalap 
rozsdássárga vagy barnaszínű s 5— 6 cm. 
hosszú nyélen ül. A kalapalakú termő
testben képződnek a spórák, melyek 
megérése után a termőtest rothadásnak 
indul s erős, kellemetlen, dohos szagú 
s fölötte egészségtelen gázokat fejleszt.

H a r t i g  számos kísérletet tevén, 
arra az eredményre jött, hogy a spórák 
semmiféle más folyadékban nem csíráz
tak, mint húgygyal kevert gyümölcs- 
nedv-oldatban. A húgy ezen hatása 
ammoniaktartalmában rejlik; s ez ma
gyarázza meg, hogy miért lép fel a házi 
gomba árnyékszékek közelében, s ebből 
világlik ki a húmusztartalmú talaj káros 
volta, mivel benne mindig sok az amrao- 
niak-vegyület. Ezért nem czélszerű ha
mut vagy széndarabokat padlótöltelékül 
használni.

A fény jelenléte a gomba fejlődését 
legkevésbbé sem gátolja, sőt a termés
képződéshez kisfokú világosság szüksé
ges is. Magasabb hőfok bizonyos határig 
kedvező; a fagy iránt azonban nagyon ér
zékeny a gomba miczéliuma. A házi 
gomba a nagyobbfokú hideget nem 
állja ki, s valószínűleg azért szorítkozik 
az emberi lakóházakra ; ennek alapján 
föltehetjük, hogy eredeti hazája déli 
vidéken van s onnét vándorolt be hoz
zánk. A gomba tenyészéséhez szükséges, 
hogy a fatestbe levegő is hatoljon, ha 
még oly kis mértékben is ; ellenben min^

den gyorsabb-lassúbb légcsere, a lég
vonat káros hatású rá nézve, mert a 
gombafonalak ezáltal sok vizet veszíte
nek. Általában nedvesség a gomba fej
lődésének főkelléke. Megjegyzendő még, 
hogy a gomba fonadéka a vizet szállí
tani is képes s száraz fát nedvessé vál
toztathat á t ; ennek folytán az épületek 
fa- és kőrészeit nedvesen tartja s a he
lyiségeket egészségtelenekké teszi. A 
gombaszálakkal áthatott fa maga is igen 
élénk felszívó képességgel bír a víz 
iránt.

A fa tartósságára és ellenálló képes
ségére nézve nagy hatással van a fa ned- 
vességi állapota. Száraz fának majdnem 
mindig csak a külső felszínét támadja 
meg, s a rombolási folyamat kívülről 
befelé halad, holott a nedves fába a mi- 
czélium azonnal behatol. H a r t i g  vizs
gálatai szerint nincsen különbség a 
gomba pusztítását illetőleg a nyáron, tel
jes nedvében vágott (június hóban), és a 
télen (deczemberben) nedvesen vágott 
fa között.

A megtámadott fatest színe meg
változik, sárgás-barnává válik s anyag
vesztés miatt összehúzódik, egyszersmind 
szilárdsága annyira csökken, hogy ned
ves állapotban metszhető, mint a vaj, 
szárazon pedig merev és törékeny s 
ujjaink között lisztté morzsolható.

A gomba egészségügyi szerepét ille
tőleg megjegyezhetjük, hogy kis ada
gokban élvezve, semmiféle káros be
folyással nincs az emberi szervezetre s 
ígyk magának a gombának mérges hatása 
kétséges. Mindenek előtt a lakóhelyisé
gek nagy nedvességi állapota magya
rázza meg a különféle betegségek fel
lépését.

A házigomba ellen teendő óvó intéz
kedésekre nézve H a r t i g  a követke
zőket ajánlja: Ha a házigomba valamely 
épületben mutatkozik, azonnal eltávo- 
lítandó minden farész, amennyiben 
megsérült volna, de nemcsak addig, 
a meddig szabad szemmel változást lá
tunk rajta, hanem a megsérülésen túl 
még vagy egy méternyire is távolítsuk 
el, mert a fa külső változását előzi meg
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a gomba működése a fa belsejében. 
Azonkívül eltávolítandó a padlótöltelék, 
de ez is mélyebben szedendő ki, mint 
a hogy a gomba fonalai láthatók. A régi 
f&.elégetendő, a kiszedett padlótöltelék 
az épületektől jó messzire eső helyre 
rakandó; a szállító kocsi megtisztítandó 
s nem használandó nyomban új épületfa 
szállítására. Fa-falaknál a fal egész 
befertőzött része eltávolítandó s elége
tendő, a kőrészek pedig útak' kavicsolá
sára használandók. Hogy az alapzatban 
lévő gombafonalakat kipusztítsuk, ki 
kell vakarnunk s tisztogatnunk a fa
lak réseit. Ha lehetséges, kiszárítandó a 
fal; hasznos kreosot-olajjal befecsken
dezni ; a réseket jó czementvakolattal 
kell ellátni. Gerendázatnak és deszka
padozatnak csak egészséges és száraz fát 
használjunk, mert a házigomba élő fákon 
nem lép’ fel, az erdőben eddig nem is 
akadtak rá, hanem tisztán csak az em
beri lakásban fordúl elő s itt úgy a tű
levelű*, mint a lombos fát pusztítja. Ta
nácsos a padló s körfalak mentében lég
csatornákat készíteni, melyekkel a külső 
levegővel való kellő légcserét létrehozni 
lehet. Javításoknál ajánlatos a haszná
landó fát forró kreosot-olajjal bekenni, 
mely a legjobb konzerváló szernek bi
zonyúlt ebben a tekintetben. De bár

TERMÉ1

( 8 .) A TELEFON MOZGÓ VASÚTI VO

NATOKON. Michiganban a Paw-Paw és 
Lawton-t összekötő vasúti vonalon ér
dekes kísérleteket tettek a telefonnal. 
Arról volt szó, lehet e mozgó vonatról 
különböző állomásokra telefonozni s 
különösen azt kellett eldönteni, vájjon 
a dróton gyorsan továbbcsúszó pálczika 
elég biztos érintkezést szolgáltat-e arra 
nézve, hogy a telefon zavartalanúl mű
ködhessék.

Az eredmény felülmúlta a vára
kozást, mert a robogó vonat utazói fen- 
akadás nélkül beszélgettek a vonal mind
két végén levő állomásokkal. Az » Union 
Pacific« vonal főbb emberei legközelebb 
behatóan akarják a dolgot megvizsgálni 
a végből, hogy a telefoni szolgálatot

legjobbnak bizonyúlt is, mégis korlátolt 
a hatása, mert csak bizonyos határozott 
mélységig terjed a fa belsejébe; azután 
a gyakorlatban véghez sem vihető az 
impregnálás.

Kérdés, hogyan jut a házigomba mi- 
czéliuma az új, vagy a régi épületekbe ? 
Ez megtörténik pl. épülettörmelékkel, 
melyet a padozat kitöltésére használnak ; 
belejuthat továbbá farészekkel, melyek 
régi házakból származnak, azonkívül az 
új épületfa befertőzése álta l; régi fával 
való érintkezéskor, a spóráknak a ruhá
zattal való átvitele által, az ácsok szer
számaival stb. Az az általánosan elter
jedt nézet, hogy a nyáron vágott fa in
kább esik áldozatul a gomba pusztításá
nak, mint a télen vágott, újabb vizs
gálatok alapján helytelennek bizonyúlt. 
Mindezeknél fogva óvakodjunk a házi
gomba spóráinak behurczolásától, a 
megtámadott fa használatától; használ
junk száraz fát és száraz tölteléket s 
mellőzzük az állati anyagokat; enged
jünk több időt építkezéseknél a falak és 
a fa száradásának vakolás előtt s ne 
vonjuk be a padlót túlságos korán olaj
mázzal; építsünk pinczéket s gátoljuk 
meg, hogy a víz az épülethez folyhassék.

P á t e r  B é i>a .

esetleg itt is életbe léptethessék. (»La 
lumiére électrique«.) r .  a . l .

(9.) Az ATLANTI TENGER KIVILÁGÍ

TÁSA. Egy igen sajátságos és szerfölött ér
dekes terv merült fel Amerikában. Arról 
van szó, hogy az Egyesült-Államokat 
Európával úszó telegráf állomásokkal kö
tik össze. C 1 o u d m a n F. A., kinek agyá
ban a gondolat született, érdekes részlete
ket közöl tervéről a New-York Héráid
ban. A terv egyik czélja az, hogy a ten
ger állapotáról szóló meteorológiai jegy
zeteket gyorsan odább lehessen szállítani 
a tudomány, a hajózás, a földmívelés stb. 
javára; másik czélja, hogy a viharrongálta 
hajóknak s a rajta levőknek segítséget, 
illetőleg menedékhelyet lehessen nyúj
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tan i; végül, hogy a közlekedés fentar- 
tassék az oczeánt járó hajók és a száraz
föld között, úgy hogy az érdekelt min
dig tudhassa azt, hol jár az illető hajó, 
esetleg visszarendelhesse a hajót vagy a 
rajta utazót, stb.

Cloudman terve az, hogy az Atlanti 
oczeánon néhány sajátságos szerkezetű 
úszó épület helyeztessék el a hajóktól 
rendesen követni szokott tengeri úton. 
Az egyes állomásokat egymással telegráf- 
fal kötnék össze s rajtok elektromos 
világítást rendeznének be, mindenikre 
megfelelő számú szemelyzetet fogadva. 
Tíz ilyen, egymástól körülbelül 200 
mérföldnyire helyezett állomás kellene, 
s mindegyikök hatalmas aczéllánczczal 
volna a tenger fenekéhez erősítve.

Minden egyes állomást külön szám
mal, s valami jellemző, könnyen fel
ismerhető jellel kellene ellátni. Az épü
let szerkesztésében arra kell törekedni, 
hogy a szél és a hullámok verése elle
nében a lehető legkisebb ellenállást 
fejtse ki. Az állomásokon elhelyezett 
személyzetnek feladata s kötelessége 
leend meteorológiai észleleteket tenni 
s azokat a szárazföldre sürgönyözni; 
megfigyelni a közelgő hajókat, megjele- 
nésökről hírt adni s a telegráf útján a 
számukra érkezett utasításokat velők 
tudatni; segélyt nyújtani a veszélyben 
forgó hajóknak s a bennök netán esett 
kárt tulajdonosuknak hírül adni; végül 
jelezni a viharokat, a veszélyes úszó 
jéghegyeket s valószinű útjaikat.

Cloudman terve, a milyen érdekes, 
ép olyan hasznossá is válhatnék. Hason
lót javasolt egy kitűnő angol mérnök 
H a r d  in g C. W. is azzal a különbséggel, 
hogy ő a világító toronyban elhelye
zendő elektromos lámpásokhoz szüksé
ges áramokat magával a tengerrel

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
21. A m. tud. Akadémia III. osztálya 

a nyári szünetet megelőző utolsó rendes 
havi ülésén, június 15-ikén, első felolvasó 
Dr. F o d o r  J ó z s e f  rendes tag, ki »Ujabb 
kisérletek baktériumok vérbe fecskendezé- 
sévelc czímű értekezését olvasta fel, mely
ben kísérleteinek eredményeül kimondja, 
hogy nem csupán a rothadás baktériumai,

akarná létrehozni. Gondolata ez : A ten
ger hullámzása következtében az épület 
függélyes irányban lengedez, s az ezen 
mozgásban rejlő energiát fel lehetne 
használni a levegő sűrítésére, s a sűrí
tett levegő hajtaná az áramtermelő gé
peket, s az áramokat végre akkumulá
torokba lehetne összehalmozni. (Revue 
scientifique.) r .  a .  L.

( 1 0 .)  OZONFEJLESZTŐ GÉP. A »Ne\V- 
York Electrical Society« egyik utóbbi 
ülésén bemutatta H a l l  a tőle feltalált 
ozonfejlesztő gépet. E gépnek nemcsak 
az a rendeltetése, hogy a kórházak s a 
betegszobák levegőjét fertőzetlenítse, ha
nem szellőztetőül is használható nagyobb 
fajta helyiségekben, a hol sok embernek 
kell huzamosabb ideig tartózkodni, pl. a 
börzén, színházban, törvény teremben stb. 
Néhány nagyobb bankházban, s egy 
fehérítő intézetben csakugyan haszná
latban is van már ez a készülék.

Az ozonfejlesztő gép nem egyéb 
mint Holtz-féle elektromos gép, mely 
úgy van módosítva, hogy légáramot 
lehessen a készüléken keresztül hajtani. 
E czélból két nyilás van a készüléken 
szemben egymással; az egyiken belép a 
levegő, a másik nyílásban elhelyezett 
szellőztető pedig beszívja. A két nyilás 
közepén van a két fésű, melyen át á két 
fajta elektromosság folyton-folyvást ki
egyenlítődik. A légáram, minthogy a 
fésűkön kénytelen áthaladni, csakhamar 
megtelik ozonnal.

Hal l  bemutatta egyúttal az ozon ha
tását szerves testekre s abbeli reményét 
fejezte ki, hogy gépe egykor úgy az ipar
ban, mint az orvoslásban is alkalmaz
tatni fog. (La lumiére electr.)

R . A. L.

OZGALMAK A HAZÁBAN.
hanem betegség okozó baktériumok is (pl. 
lépfene-, tifuszbaczillusok) vérbe fecsken
dezve, rövid idő alatt eltűnnek, megsemmi
sülnek. A  szervekben azonban (pl. a lép- 
ben) a befecskendezett baktériumokból né
hány megtapad s most ott szaporodásnak 
indúl, elárasztja a testet, s halált okoz.

Dr. D i e t z  S á n d o r  »A Typha és
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Sparganium virágának és termésének fejlődé
séről* czimű értekezését, melyet Társulatunk 
pályadíjjal koszorúzott, Jurányi Lajos rendes 
tag olvasta fel. Dietz véleménye szerint a két 
növény virágzata alakulásában nagyon kevés 
analógia van. A  termésre nézve legnagyobb 
az eltérés, mert míg a Typhánál mindig 
csak egy termő levél lép fel, addig a Spar- 
ganiumnál a két termő levél fellépése gya
kori s ez veendő jellemvonásnak. A  mag

rügy fejlődésében, elhelyezésében és szer
kezetében megegyeznek. Eltérnek a mag
fedő képzésében s a termésfal alkotásában. 
Mindezekből látszik, hogy egy családhoz tar
toznak, de mégis czélszerű volna külön alcsa- 
ládba osztani csekély eltérésüknél fogva is.

Ezután S z a b ó  J ó z s e f  titkár Dr. 
B o r b á s  V i n c z e  »Hazánk belföldi medi
terrán tölgyeinek ismertetése* czímű érteke
zését terjesztette elő.

KÜLÖNFÉLÉK.
4 . M ennyi erő kívántatik a zsebóra mu

tatóinak mozgatására ? »La Natúré« czímű 
franczia folyóirat kiszámítja, hogy a zseb
óra csekély ellenállásainak legyőzésére mint
egy 0*0000000037 lóerő szükséges, azaz egy 
lóerőnyi gőzgép képes volna 270 millió ily 
órát mozgásban tartani. H. Á.

5 . A nagy városok népessége lényege
sen függ az idegen elemek bevándorlásától. 
Mely arányban áll a benszülöttek száma a 
bevándorlottakéhoz, a következő öszeállítás 
mutatja Európának nehány nagy városát il
letőleg az 1880-iki népszámlálás alapján. 
Száz városi lakos között volt helyben- 
szülött: Lipcsében 36*50, Bécsben 37*40, 
Münchenben 37*52, Hannoverben 39*9l» 
majnai Frankfurtban 41*12, Budapesten 
42*72, Boroszlóban 43*45, Berlinben 43*92, 
porosz Königsbergben 44*72, Hamburgban 
54*29, Bremenben 56*77, Kölnben 57*15. 
Lipcsében és Bécsben tehát majdnem két 
harmadrésze a lakosoknak bevándorlottak- 
ból áll. H. Á .

6. Macska-nagynéni mint szárazdajka . 
Múlt nyáron egy pár kis cziczatestvért men
tettem meg a vízzel telt árokba való fulasz- 
tástól. Felneveltük. Szép tarka czicza- 
kisasszonyok lettek, s egyikök mintegy 5 
hét előtt megkölykezett. De úgy látszik,

hogy kis mama létére az első napokban 
mindjárt nem találta bele magát egészen az 
anyai kötelességekbe, mert két kis fiát egy 
kicsit elhanyagolta. A  síró kis cziczákat 
megsajnálta — meddőn maradt — nagy- 
nénjök; melléjök feküdt, nyalogatta, meg
ölelte, és cziczamama módjára makogva 
hívogatta őket, sőt még szoptatta volna is ; 
legalább mi minden emlőbimbaját erősen 
összenyalogatva láttuk és látjuk is. A  nagy
néni szép példájára aztán az igazi mama 
is megtért anyai kötelességeihez; fiait a 
padlásról konyhánkba hozta, s azóta a nagy
nénivel együtt nevelik a kis cziczákat; 
éjjel egyet-egyet átölelve mindketten mel- 
lettök alusznak. A  szeretet jelei a kis czi- 
czák és nagynénjök között oly szembeötlők, 
hogy hozzájárulván a mama és testvérje 
közötti nagy hasonlóság, sohasem tudjuk 
biztosan, melyik van a kicsinyeknél, bár most 
a nagynéni már valóban csak szárazdajkai 
minőségben működik.

Kiváncsi vagyok, volt-e már, vagy 
van-e hasonló eset az állatvilágban, külö
nösén pedig a macskáknál.*

V ö l g y i  L a j o s .

* V. ö. Term. tud. Közi. X II. k. 406 .1 
X IV . k. 388. 1. V. k. 365. 1. X III. k 
396. 1. X V I. k. 520. 1.. S z e r k .

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(58.) A  Természettudományi Közlöny  
szeptemberi füzetében »Az élvezeti szerek 
hatása az emésztésre* czimű czikk 4-ik 
pontjában a sok konyhasó emésztésgátló 
hatásának fejtegetése után az mondatik: 
»érthető ebből a besózott húsok nehezeb
ben emészthető volta is«. Hogyan egyeztet
hető ezen (különben ismert) dolog össze 
azzal, hogy gyomorbetegségeknél, különö
sen gyomorhurutnál annyira ajánlva van a 
sódarevés? A  szeszes italokról szólva pe
dig az mondatik, hogy »a vörös és édes bo
rok kedvezőtlenebbül hatnak a gyomor
emésztésre, mint a könnyű fehér borok*. 
Ha tehát ez áll, miért szokták az orvosok

a gyengegyomrúak részére a vörös bort 
ajánlani ? V. K .

(59.) Mi a botanikai neve annak a nö
vénynek, a melyet a nép Szent-László-fűvének 
nevez? Vájjon hazánk minden vidékén ugyan
azt a növényt nevezik-e Szent-László-fűvének, 
vagy pedig egyik helyen egy-, másik helyen 
másféle növényt nevez így a nép ? L.

(60.) Árpámon számos, a moly pillék
hez hasonló apró lepkék jelenvén meg, ku
tattam származásukat és azt találtam, hogy 
az árpaszemekből bújnak k i ; az árpaszemek
ben meg is találtam a fehér kukaczot. 
Bátorkodom kérdezni, mi a neve e molynak, 
gyakori-e s mit lehetne ellene tenni ? G.
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