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van a léghajó-készüléknek, t. i. a kábel 
felgombolyítójá. Az elektromos össze
köttetés a kábel legombolyításával esz
közöltetik.

A leírt jelző rendszer jóoldalai a 
következők: Megkönnyehbíti az éjjeli 
jelzést; megkönnyebbíti a nagy  távol
ságokra való jelzést; lehetővé teszi ezt 
oly helyeken, hol a közönséges mód
szerek cserben hagynak, pl. hegyes és

erdős vidékeken; a készülék könnyen 
szállítható és egyszerű; a léghajóknak 
nagy terjedelmű messzelátható meg
világított felületük van.

P i v á n y  I g n á c z .*

* Tudós és nagytapasztalatú munka
társunknak ez utolsó dolgozata. Czikkét 
már kórágyon írta Közlönyünk számára s 
nehány hétre rá (márczius 3 9 -ikán) halála 
hírét hozta a gyászjelentés*.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A z  1 8 8 7-IKI TELJES NAPFOGYATKO  

z á s . F l a m m a r i o n C a m i l  1-nak ná
lunk is elterjedt népszerű csillagászatában 
a napfogyatkozások összeállításában (a 
magyar fordítás 219. lapján) az olvas
ható, hogy az 1887. évi augusztus 19-iki 
teljes napfogyatkozás középponti gör
béje Magyarországon* és Oroszországon 
megy át, más szóval, hogy nálunk és 
Oroszországban teljesnek fog látszani. 
Tényleg azonban a középpontiság gör
béje »Lipcse környékéről kiindúlva,. a 
porosz és keleti német tartományokon 
keresztül • Nisni Nowgorod irányában 
halad el és a teljesség határgörbéjének,
— melyen belül tehát még teljesnek 
látható a fogyatkozás — felénk fordult 
ága Königsberg, Varsó, Odessza irá
nyában halad és így a monarchia 
északkeleti részét csak érinti, más szó
val Magyarországon már egyáltalán nem 
lesz teljes a fogyatkozás. Nem hiba 
azonban Flammarion fenti adata, hanem 
csak annak eredménye, hogy a fogyat
kozások ilyen tömeges előreszámításá

éban, —  melynek nincs kitűzött tudo
mányos czélja, hanem csak aN láthatóság 
környékét akarja kijelölni, — első meg
közelítéssel szokták beérni; ez termé
szetesen egy-két fokra ingadozó és azt 
okozza, hogy a görbe egyik-másik irány
ban eltérő a pontosabb számítással

* Az eredeti franczia szöveg 2 6 0 -ik 
lapján Ausztria van ugyan mondva, de az 
is hibás, mert azt is csak határán érinti.

kapott valódi alakjától. Látjuk a jelen, 
esetben is, hogy az előleges számítás 
csak egy keveset nyomta le délnyugat 
felé a görbét és teljesen megfelel annak 
a czélnak, hogy ez első megközelítésből 
akár pontosabb számításra ki lehessen 
indúlni, akár pedig a láthatóság helyeit 
körülbelül kijelölni.

Budapestre nézve az utolsó közelí
tésig vitt számítás szerint a fogyatkozás 
kezdete 4 óra 29 perez 30 másodpercz, 
végre pedig 6 óra 1 7 perez .0 másod
percz. Minthogy azonban a Nap aug. 
19-ikén Budapesten 5 óra 3 perczkor 
kel, azért az eleje nem lesz látható, sőt 
tekintettel a szemhatár beépített voltára 
és az alsó légrétegek tisztátalanságára, 
még a legnagyobb elsötétülés sem igen 
lesz észlelhető, mely a Nap átmérőjének
0 88-ad részére terjed és 5 óra 21 perez 
19 másodperczkor áll be.

L a k i t s  F e r e n c z .

Még v a l a m i  a  p a p í r o s r ó l . Köz
lönyünk folyó évi májusi füzetében »a 
papirosról« szóló czikkben sok igen ér
dekes újabbkori tapasztalati adat között 
vannak olyanok is, melyek bővebb meg- 
világosítását kívánatosnak tartom. Ilye
nek a kukoricza-papirosról, a papiros 
enyvezésérol és a papiros technikai 
megvizsgálásáról szólók.

Megeshetik ugyanis mással is, a 
mi egyik, nyilván kukoriczatermelo 
tagtársunkkal megtörtént, hogy a czikk 
olvasása után nagy örömmel felkért,
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nevezzem meg neki a legközelebbi 
hazai papirosgyárt, mely kukoriczaszár- 
ból papirost készít, hogy az idei ter
mését jól eladhassa. Sajnálattal kellett 
azonban kijelentenem, hogy ilyen gyá
rat ez idő szerint sem nálunk, sem a 
külföldön nem fog találni, de talán 
szolgálhatok neki a következő kis fel
világosítással.

A papiros gyártását kukoriczaszárból 
és levélből már a múlt században meg
próbálták,. a mint ezt a papirosgyártás 
krónikája fel is említi. Mellőzve a régibb 
kisérleteket és csak a hozzánk közelebb 
esőkről szólva, ismeretes, hogy Ausztriá
ban az 1856-ik évben kisérlete'ket tet
tek a kukoriczaszár és levél feldolgo
zásával a hires schlögelmühli, akkoriban 
császári papírgyárban, Diamant M. ve
zetése alatt; de sikertelenül; mert az 
előállított papiros silány és mégis drá
gább volt mint a rongyokból készített.

Utóbb 1860-ban ugyanazon Dia
mant M. hazánkban, Román-Szent-Mihá- 
lyon, Temesvár mellett egy nagyobb 
gyárat rendezett be a kukoriczaszalmá- 
nak papirosanyaggá való feldolgozására; 
a gyár azonban rövid idő múltán, 30,000 
forintot elköltve, megszüntette műkö
dését.

Legutóbb 1862-ben welsbachi Au er 
A. a bécsi császári könyvnyomtató inté
zet és papirosgyárak főigazgatója, a 
kukoriczapapiros készítését ismét meg- 
próbáltatta a schlögelmühli gyárban, de 
most már nem a szárból, hanem a 
kukoriczacső burkoló leveléből és csak á 
finom oldalrostból. A durvább levél- 
gerinczrostból fonalakat és szöveteket 
készíttetett. E kísérletek eredményeit, 
különféle papirosfajokat, fonalakat és 
szöveteket az 1862-iki londoni világ- 
kiállításon be is mutatták, nevezetesen 
féltűnő volt, hogy a kiállítás osztrák 
osztályának katalógusai schlögelmühli 
kukoriczapapirosra voltak nyomtatva.

E nagyszabású, az állam költségén 
tett kisérletekkel, úgy látszik, a kukoricza
papiros gyártás krónikájának vége sza
kadt. Az 1873-iki bécsi világkiállításon 
már nyoma sem volt, sőt említés se volt

róla téve, a mi bizonyára nem helyesen 
történt; mert az efféle, időnként újra 
felmerülő kísérletek mellőzésé tekinteté
ből czélszerűbb az ily eszmék hiába
valóságát minél szélesebb körben köz- 
tudomásra hozni.

Kukoriczarostból tehát az eddigi 
tapasztalatok szerint alig lehet jó és 
olcsó papirost előállítani, minek oka a 
rostok elszigetelésének nehézségében, 
azaz főkép abban rejlik, hogy a durva 
rostok nehezen bonthatók fel oly fino
makra, mint az a papiros készítéséhez 
okvetetlenűl szükséges; továbbá a kuko- 
riczarostok igen merevek, kemények 
és a sok idegen anyag eltávolítása fel
dolgozásukat igen költségessé teszi.

A kukoriczapapiros minősége, mi
ként az a kir. József-műegyetemen fen- 
maradt Auer-féle gyűjtemény mutatvá
nyain látható, szintén nem mondható 
kedvezőnek; mert a papirosfajok, igen 
gondos kikészítésük daczára, kivétel nél
kül nagyon merevek, törékenyek, nem 
igen tetszős sárgás színűek és nem tar
tósak.

Második észrevételem a keményítőre 
vonatkozik, melynek a czikk írója lénye
ges hatást tulajdonít a papiros enyve- 
zésében. ,

Igaz, majd minden eddig meg
vizsgált papirosban találtak több-keve
sebb keményítőt, úgyszintén az is áll, 
hogy khínai és japáni írópapirosok csu
pán csak rizskeményítő-lével vannak ki
készítve. Az ilyen papiroson azonban a 
nálunk szokásos vizes tentával nem 
lehet jól írni, mert a tenta szétfolyik rajta, 
mint a nem enyvezett itatós, vagy a félig 
enyvezett nyomtató papirosunkon.

A khínaiak és japániak külömben 
nem is írnak vizes tentával, hanem ola
jos, gyantás mázzal festik az írásukat 
papirosukra. Ismeretes az is, hogy 
nyomdai festékünk lényegében olajos 
mázból áll.

Enyvezettnek mondják nálunk az 
olyan papirost, melynek felületén a vizes 
tenta nem foly szét, és nem csap át 
rajta. A papiros főanyagát képező ros
tok feldolgozásuk alkalmával oly sokszor
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érintkeznek vízzel, hogy az nagyon köny- 
nyen szétfolyik rajtuk. Ennek meggátlása 
végett az író, rajzoló és vízfestésre való 
papirosnál a rostokat a papírpépben, azaz 
vízben úszó állapotukban feloldott gyan
tával vonják be, s ez a papirosnak anya
gában való enyvezése. Utólag a papi
rost száraz, kész lapok alakjában igen 
híg állati enyvoldatba mártják és szá
rítják, s ez a papiros felületi enyvezése, 
a mi a jobb papirosfajoknál kétszer 
egymásután is történik.

Az igen hosszú géppapirost, az ú. n. 
tekercspapirost, ezelőtt csak anyagában 
enyvezték gyantával. Újabb időben 
azonban enyvező gépek segélyével felü
letileg is enyvezik, állati enyvvel. Az 
állati enyvezés a tapasztalás szerint a 
papiros jóságát, szilárdságát, írásra, raj
zolásra alkalmas voltát nagyban növeli, 
a mi azonban nem zárja ki, hogy anya
gában is ne legyen enyvezve gyantával.

A keményítő tehát, mint látjuk, a 
papiros enyvezésére nem okvetetlenül 
szükséges. Ha azonban az enyvezéskor 
keményítőt mégis kevernek a gyanta
oldatba, leginkább az enyvező hibák 
eltakarása, a fölösleges gyanta meg
kötése, a töltő, fehérítő és nehezítő 
anyagoknak vízben úszó állapotban való 
fentartása, leülepedésük meggátlása vé
gett és egyéb okokból teszik*

Enyvezett papirosaink használatára 
nézve megjegyzendő, hogy a vizes 
tenta, a benne levő színítő anyagok fel
oldása miatt, gyenge savtartalmú lehet, 
de lúgos tentával, mely a gyantát és az 
állati enyvet feloldja, nem lehet reá jól 
írni.

Harmadik .észrevételem arra vonat
kozik, a mit a czikk írója & papiros 
technikai megvizsgálásáról közölt. Ez 
nézetem szerint hiányos, mert a papiros 
anyagának csakis mikroszkópi és chemiai 
megvizsgálásáról szól; holott most -a 
papirost első sorban mechanikai módon,

* V. ö. Die Fabrikation des Papiers 
v. Dr. L. M ü l l e r .  Berlin, Jul. Springer 
1 8 7 7 . “  thierische Leimung für end- 
losés Papier v. F. J a g e n b e r g .  Berlin, 
Jul. Springer 1 8 7 8 .

szilárdságára nézve vizsgálják meg, és 
ezzel kapcsolatban tartósságának meg- 
itélése végett anyagtartalmára nézve is.

Kiválóan érdekesek e tekintetben 
azok a feltételek, melyek Németország
ban a hivatalos használatra való papiro
sok szállításánál kormányrendelettel van
nak megszabva. E feltételeket H a r t i g 
E., H o y e r E. és más szakférfiak ide
vágó kísérleteinek erédménye alapján 
állapították megyés, a mennyiben lehet
séges, számokban fejezték ki.*

így példáúl a porosz hatóságoknál 
meg van szabva, hogy minden 300 márkát 
meghaladó papirosszállítmánynak hiva
talos Vizsgálati bizonyítvánnyal keli 
ellátva lenni, melyből a papiros minősé
gét meg lehessen ítélni.

A papiros hivatalos megvizsgálását 
a berlini kir. mechanikai kisérleti inté
zetben végzik 30 márka díjért. A vizs
gálat a következőkre terjed k i : a sza- 
kítási szilárdság, a nyújthatóság, a dör- 
zsölési ellentállás és a hamutartalom 
számbeli meghatározására, továbbá a 
papirosban foglalt anyagok minőségére, 
kiváltképen a köszörűit faanyag jelen
létére, az enyvezésre és a szabad sav
tartalomra.**

A papiros egyéb tulajdonságai, 
melyeket az átvevő könnyen felismerhet 
és meghatározhat, mint a színe, fénye, 
átlátszósága, simasága, méretei és ára 
nem tartoznak a technikai vizsgálathoz.

Használat tekintetéből a papiros- 
fajokat hat csoportra osztályozzák, me
llek mindegyikénél külön szilárdsági 
számok és anyagosztály-számok vannak 
megszabva.

Nevezetes az is, hogy a köszörűit 
faanyag alkalmazása csak a legsilányabb 
napi használatra való papirosban van

* V. ö. Ueber Qualitátsnormen für 
Papiersorten v. Dr. E. H a r t i g, Dinglers 
P. Journal-2 4 1 . kötet, 1 0 5 . lap. — Das 
Papier, seine Beschaffenheit und deren Prü- 
fung von E. H o y e r. München, Th. Acker- 
mann 1 8 8 2 .

** V. ö. Grundsátze für ámtliche Papier- 
Prüfungen. Mittheilungen aus den königl. 
techn. Yersuchsanstalten zu Berlin. Julius 
Springer 1 8 8 6 -ik évfolyam.
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megengedve, a többi papirosfajokból 
szigorúan ki van zárva, holott a chemiai- 
lag felbontott faanyag, az úgynevezett 
czellulóza hozzákeverése a rongypéphez 
némely okiratpapirosban is meg van en
gedve.

A jelzett hatósági intézkedések a 
német papírosgyártókat kellemetlenül 
érintik, mert a drága, de jó rongyanyag 
hiányában gyáraikat csak olcsó pótló 
anyagok tömeges feldolgozásával tart
hatják fenn. Minthogy azonban silá
nyabb papirosaik saját hazájukban most 
már kevésbbé kelendők, a külföldet 
árasztják el velük, mint azt hazánkban 
is mindinkább tapasztaljuk, és azzal 
egyszersmind hazai papirosiparunk 
egészséges fejlődését is akadályozzák.

Papirost fogyasztó, intelligensebb 
közönségünk és a nagy nehézségekkel 
küzködő, gyenge papirosiparunk érde
kében tehát kívánatosnak tartjuk, hogy 
a fentebbiekhez hasonló intézkedések 
viszonyainkhoz alkalmazva nálunk is 
életbeléptettessenek. Azzal nemcsak kul
turális fejlődésünk nélkülözhetetlen esz
közének, a papirosnak minőségét, de 
irodalmi működésünk hatásfokát is 
magasabbra emelhetnők.

P i l c h  Á g o s t o n .

E g y  k ö n n y ű  f é m r ő l .  A budai 
keserűvizet mind az öt világrész is
meri; azt is tudja mindenki, hogy a 
forrás-tulajdonosoknak e víz aranyat 
ér, de azt már nem mindenki tudja, 
hogy' e víz többek közt csakugyan 
egy szép fehér, ezüstszínű fémet, egy 
az iparban alkalmazható s ma már 
mázsaszámra gyártott fémet is foglal 
magában. Pedig úgy van ! Egy angol 
keserűvízben, a híres epsomi forrásban 
találta először G r a e w  e fémet, kénsav
val vegyülve, és 1695-ben egy külön 
értekezést is írt róla. 1717-ben Hoff- 
mann megmutatta, hogy ugyanez a 
kénsavas só a szedlitzi víznek is al
katrésze és hogy azt még a sós lúgok
ból is elő lehet állítani. E só — az 
ú. n. keserűsó —  nem egyéb, mint a 
magnézium fémnek kénsavval való 
vegyülete. Ugyancsak e fém szénsavas

vegyületét a XVIII. század elején egy 
római kanonok fedezte fel és magné- 
zia alba néven mint orvosszert hozta 
forgalomba. A budai hegyek néhány 
kopár csúcsa is ezt a vegyületet tar
talmazza, szénsavas mészszel egye
sülve ; e kőzetnek dolomit a neve.

A magnéziumról sokszor volt már 
szó Társulatunk kiadványaiban. Az Év
könyvek III., kötetében, a 282. lapon 
Dr. Szabó József* az »École normál 
laboratoriuma Párisban« czímű érte
kezésében a magnéziumot is említi és 
ismerteti ezen érdekes fémnek legfon
tosabb tulajdonságait, valamint az ak
kor használt előállítási módot is, melyet 
Bussy talált föl. E fémet tulajdonképen 
Davy állította elő legelőször 1808-ban 
és ő nevezte el magnéziumnak. Igaz, 
hogy az még meglehetős tisztátalan 
állapotú volt és Bussy volt az első, 
a ki a magnéziumot tömött darabok
ban készítette. Később Bunsen állí
totta elő a vízmentes magnézium-chlorid 
elektromos szétbontása által.

De ekkoráig e fém, drágasága miatt,* 
leginkább csak a chemiai laboratoriumok 
gyűjteményében volt található és leg- 
fölebb világításra használták finom drót 
alakjában; mert így a levegőn hevítve 
meggyulad és vakító fehér lánggal ég 
el. Felhasználták a magnézium eme 
tulajdonságát a tűzi játékokban is. Lég 
újabban a porát is használják chlór- 
savas kálival keverve az ú. n= magné
zium-fáklyákban pillanatnyi fotográfiái 
felvételekre. A keverék villámszerű fel- 
lobbanása megvilágítja a felveendő tár
gyat, s így éjszaka is áikerül mozgásban 
levő csoportokat fotografálni.

De csakis a legújabb időben, mióta 
Gr ae t ze l  szabadalmazott eljárása alap
ján a magnézium-fémet olcsóbb áron 
állítják elő, vált lehetségessé, hogy e 
fém az iparban is nagy szerepet játsz- 
szék. A brémai alumínium- és magné- 
zium-gyárban hatalmas dinamogépek 
segélyével gyártják e két fémet, s ma

* Kilogrammja még 1 8 8 4 -ben is 4 0  frt 
volt. T. T. k. X V III . k. 1 3 0 . lap.
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njár 26 írtért adják a magnézium kilo
grammját, holott az alumínium ára 48 frt 
kilogrammonként. A mellett a magné
zium sok tekintetben felül is múlja az 
alumíniumot: ennek fajsúlya 2 7, holott 
a magnéziumé csak 1*75; az ezüst 
e fémnél hatszor, a vas pedig négy
szer nehezebb ugyanazon térfogat mel
lett. De szilárdság tekintetében is fölül
múlja a magnézium az alumíniumot, 
mert mig 1 Qmm. keresztmetszetű 
aluminiumdrót 20 kg. terheléstől már 
elszakad, addig a magnézium 23*5 
kg.-ot, az öntöttvas csak 21 *2 kg.-ot, 
a vörösréz 17 kg.-ot és az öntött sátga- 
réz csak 16*3 kg.-ot bír el. Végre a 
magnézium még tetemesen keményebb 
is mint az alumínium. A mi e fémnek 
mechanikai feldolgozását illeti, meg
említendő, hogy csak 4000 C-hoz kö
zel levő hőmérsékletnél lehet hen
gerelni,. de esztergályozása a közön
séges homérséknél is könnyen megy. 
Igaz, hogy a magnézium öntése és 
forrasztása most még nehézséggel jár, 
de meg vagyok győződve, hogy a gya
korlat ezt a nehézséget is csakhamar 
legyőzi. Úgy volt ez az alumíniummal 
is. A tiszta magnézium a levegő hatá
sát úgy tűri, mint az alumínium, de 
míg ezt a lúgok könnyen megtámad
ják, addig a magnézium ellentáll nekik. 
Sima felülete az ezüst gyönyörű fehér 
színét viseli. A magnézium mindeme 
tulajdonságainál fogva a fizikai, geodé
ziai és csillagászati készülékek előállítá
sában előreláthatólag nagy szerepet fog 
még játszani. W a r t h a  V i n c z e .

A ROBURITRÓL ÉS A MELINITRŐL.

A roburit, melyet Dr. R o t h  talált fel 
és az utóbbi időben sűrűn emlegettek, 
az úgynevezett kombinált robbanó anya
gok sorába tartozik. Összetételére nézve 
két, fizikai hatások (dörzsölés, ütközés, 
ütés, melegség) iránt teljesen érzéketlen 
anyagból áll. Ezek az anyagok csak a 
használat pillapatában kevertetnek ösz- 
sze; természetesen lehető bensőleg s a 
szükséges elővigyázati szabályok szigorú 
megtartása mellett. A keveréssel ka

pott tömeg sárgaszínű. Ütés, dörzsölés, 
nyomás még a kész robbanó anyagot 
sem képes elrobbantani. Nyílt tűzre 
dobva, meggyúl, de minden robbanás 
nélkül ég el. Csak a kapszli durranó hi
ganyának villámgyors elégése képes 
felrobbantani. Ekkor azonban a csodá
val határos erővel ég el, egyszerre, egy
idejűleg, egész tömegében. Az elégésnél 
nagy mennyiségben képződő gázok fe
szítő ereje óriási erőnek kútforrása, s 
rendkívüli hatásoknak előidézője. Hozzá
értők nyilatkozata szerint az úgynevezett 
modern várak nem lesznek képesek az 
iszonyú erőnek ellentállani.

A roburit hatását legközelebb vizs
gálták meg szakemberek Manchester
ben. A próba eredménye minden vára
kozást felülmúlt. Hatása a dinamiténál 
sokkal nagyobb.
-  A roburit előállításához, szükséges 
anyagok egyike, a mely az égéshez 
szükséges oxigént szolgáltatja, salétrom
savsókból áll, és pedig különösen salé
tromsavas káliumból, nátriumból és 
ammoniumból: A másik — az éghető 
rész — benzol-chlórnitro-vegyületekből 
van összetéve. A két részt oly arányban 
keverik össze, hogy az összes szén szén
dioxiddá, s a hidrogén vizzé égjen el. 
Chlór jelenlétében az alkalmazott arómás 
vegyületek nitroszármazékai — ha oxi
gént kölcsönző anyagok sem hiányoz
nak — a kapszli durranó higanyának 
hatására sokkal érzékenyebbek, a rob
banás hatása, ereje pedig 20% -kai na
gyobb, mint akkor, ha a robbanó anyag 
csak nitrovegyületekből és oxigént köl
csönző anyagokból áll.

Vízzel leöntve, elveszti robbanó ké
pességét és teljesen ártalmatlanná válik. 
E körülmény sok esetben javára szolgál 
a robbanó anyagnak, de igen gyakran 
épen kárára, a mennyiben ezen tulaj
donsága bizonyos czélokra teljesen 
hasznavehetetlenné teszi. Jelenleg olyan 
kísérletek vannak folyamatban, a me
lyeknek czéljuk, hogy a nedvességnek 
a roburit robbanó képességére való 
káros hatása valamiképen elháríttassék.

A roburit főkép a kőszénbányákban
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alkalmazható sikerrel; mert a kőszenet 
nagyobb darabokra hasítja, holott a di
namit megőrli, porrá zúzza; sokkal na
gyobb sikerrel használható paint a puska
por, a mely elégésekor az esetleg jelen
levő bányagázt meggyújtja, s ezáltal ki
számíthatatlan károknak és szerencsét
lenségeknek válhatik okozójává. A robu- 
rittal ez ideig végrehajtott kísérletek 
nagy jövőt Ígérnek neki, különösen a 
bányászat terén.

E tavasz kezdetén, midőn háborús 
hírekkel volt tele a levegő> a német 
származású roburittal együtt egy új 
robbanó anyagot, egy franczia talál
mányt is emlegettek, a melinit-Qt, a 
melynek hatásáról a franczia lapok 
csodadolgokat meséltek.

A melinit összetételét illetőleg ke
veset tudunk. Összetétele, készítés módja 
a francziák titka. így hiszik legalább a 
francziák. A legközelebb érdekelt né
metek azonban, hogy hogy nem, bizo
nyos mennyiségű melinitre tettek szert, 
s összetételét kiderítették. Most már 
nem is titkolják, hogy tudják miből ké_ 
szül a melinit.

S c h e i b 1 e r berlini tanár a meli- 
nittel számos kísérletet tett s kísérletei
nek eredményét nem is késett nyilvános
ságra hozni. Scheibler szerint a melinit 
rövid idő alatt olynemű változásokat 
szenved, a melyek hadi czélokra való 
alkalmazását merő lehetetlenné teszik. 
Ilyen változása példáúl az, hogy robbanó 
gyapot tartalma idő folytán czukorrá 
alakúi.

A francziák Scheibler kísérleteiről 
értesülvén, erősítik, hogy a robbanó 
anyag, a mivel Scheibler kísérletezett, 
nem volt melinit. Tény, hogy a melinit- 
tel való kísérletek eredményei nem fe
leltek meg a várakozásnak. Sokkal 
nagyobb elővigyázatot is követel, mint 
a többi robbanó anyag. Csak nemrég 
történt, hogy a belforti arzenálban egy 
melinittel töltött bomba ismeretlen okok
ból elrobbant, s egy katonának testét 
alaktalan hústömeggé szakgatta, egyet 
megölt, négyet halálosan megsebesített. 
Egy franczia tudósítás szerint a melinit I

lövő fegyverekben is alkalmazható. A 
puskapor felett nepicsak nagyobb hatá
sával tűnik ki, hanem azzal a tulajdon
ságával is, hogy látható füst nélkül ég 
el. A füst nem válik árulójává a helynek, 
a honnan a lövés történt.

A legeslegújabb robbanó anyagban 
a pikrinsav és a salétromsav a ható 
anyag. Ezek az anyagok szintén csak a 
használat pillanatában kevertetnek össze. 
Érdekes tudni, hogy úgy ez, mint a leg
több új robbanó anyag ('panklastit, robu- 
rit stb.^ arómás anyagoknak nitrátok
kal való keveréke.

D r . H a n k ó  V i l m o s .

A h a r m a t  e r e d e t e . A múlt télen 
A i t k e n az edinburgi akadémiában 
egy értekezést nyújtott be a harmat 
képződésének még mindig vitás kérdé- 
séről. Rövid foglalata a következő :

A régiek nézete szerint a harmat az 
égből hull alá, egy újabb nézet szerint 
pedig a Földből emelkedik fel, míg 
végre Dr. Wels azt állítá, hogy egyik 
nézet sem helyes, mert a harmat a talaj 
felszínével érintkező légrétegekből csa
pódik le.* Ebben azután megnyugodtak.

Aitken megméríe a talaj felszínének 
éjjeli hőmérsékét csekély mélységien 
a felszín alatt, megmérte a szomszédos 
légrétegekét és azt találta, hogy amaz 
ennél mindig magasabb. De ha a talaj 
hőmérséke a levegő harmatpontjánál 
magasabb, akkor a nedves földből víz
gőz emelkedik föl s ez verődik le har
mat alakjában a fűre, vagyis nem helyes 
az az állítás, hogy a harmat a levegőben 
már meglevő nedvességtől származik.

Okoskodását tényekkel akarván tá
mogatni, mindenekelőtt azt a kérdést 
kellett tisztáznia : csakugyan száll-e föl 
vízgőz harmatos éjeken a talajból ? — 
E kérdés megoldására több fajta kísér
letet tett.- Egyik kisérletsora abban 
állott, hogy a gyepre mázos bádog- 
vályukat borított le s azután éjjel s reg
gel megvizsgálta őket. A vályúk belsejét 
mindig harmatosnak találta s a vályúk

* Természettudományi Közi. VI. 287 ;
X I. 185, 265.

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



3° 2 A P R Ó  K Ö ZL EM ÉN YEK .

borította füvön feltűnően több harmat 
volt, mint a be nem borított helyeken; 
a leborított fű harmatos volt még akkor 
is, ha a gyep többi helyein egyetlen egy 
harmatcsepp sem látszott. Egy szóval: 
a vályúkon belül mindig nagyobb volt a 
megsüritett víz mennyisége, mint kívül.

E tények magyarázata igen egy-' 
szerű: mig a talajban a gőzfeszültség 
nagyobb mint a fűszálak tetején levő 
légrétegben (más szóval* míg a  talaj hő- 
mérséke nagyobb mint a légrétegé), ad
dig a talajból gőz emelkedik föl. Ezt a 
légáramlat magávál ragadja s aránylag 
szárazabb levegővel egyelíti, a mi a vá
lyú alatt meg nem történhetik, mert ott 
nincsen légmozgás. Innen van azután, 
hogy ugyanazon hőmérséken a vályúk 
alatt több harmat képződik^mint künn.

Aitken állítását más kísérletekkel is 
támogatta. A fűszálak tetejével egy ma
gasságban hőmérőt helyezett el, egy 
másik hőmérőt pedig a fű közé a 
földre fektetett. Harmatos éjjeleken az 
utóbbi mindig 5— i o fokkal nagyobb 
hőmérséket jelezett. Eme hőmérsékbeli 
különbségből szükségkép következik, 
hogy á melegebb talajból vízgőznek 
kell a hidegebb levegőbe hatolni, hol 
azután lehűlt fűvel érintkezvén, részben 
lecsapódik.

Fris szántású földön is tett kísérle
teket, melyeknek az volt az eredményök, 
hogy harmatos éjszakán a gyepes talaj 
mindig, a szántóföld pedig majdnem 
mindig bocsát ki vízgőzt, melynek na
gyobb része a levegőbe vegyül és csak 
kis része sűrűdik meg az erősen lehűlt 
felületen.

A füvön bőven mutatkozik harmat, 
holott a homok vagy a rétet átszelő po
ros országút száraz marad. Ez onnan 
van, — úgy mondták — mert a fűnek 
nagyobb a kisugárzó képessége mint a 
homoké és a poré, minek következtében 
a gyepes talaj gyorsabban s nagyobb 
mértékben hül le mint a kopár. Ez sem 
á ll! Itt is képződik harmat, csakhogy a 
köveknek alsó oldalán keresendő, nem 
pedig fönt mint a füvön. Erről Aitken 
úgy szerzett meggyőződést hogy este

homokon és száraz poros országúton 
paladarabokat helyezett el, melyeknek 
alsó fele reggel telisded-tele volt har- 
matcsepekkel, körülöttük pedig a har
matnak nyoma sem volt.

Hogy a talajból valamely testbe át
vezetett melegnek milyen szerepe van, 
arról igen egyszerű kisérlet útján bárki 
is könnyen tudomást szerezhet. Ha 
ugyanis egy vasdarabot közvetetlenül 
füves talajra vagy pedig szántóföldre 
állítunk és egy másikat néhány cm.-rel 
feljebb, akkor az első, melybe a talajból 
folytonosan meleg ömlik át, száraz mar 
rád, a másik pedig egész felületén meg- 
harmatosodik, feltéve, hogy az illető 
éjszakán egyáltalában harmat képződött.

A mondottak alapján megérthető az 
is, miért nem keletkezik harmat szeles 
időben? Mert a szél meggátolja, hogy 
a talaj felületén nedves levegő össze
halmozódjék'.

E vizsgálatokból végre az is kide
rült, hogy bizonyos növényeknek saját
ságos magaviselete a harmatképződés
sel szemben egyedül a hősugárzás és a 
sűrűdés alapján meg nem magyarázható. 
Ugyanis egyazon a helyen az egyik fajta 
növény harmatos, más meg tökéletesen 
száraz, sőt azt is észlelték, hogy ugyan
azon növényen harmatos és száraz he
lyek sűrűn váltakoznak. Beható vizsgá
latokból kitűnt, hogy a nagyobb cseppek 
helyzete a leveleknek szerkezetével szo
rosan összefügg, úgy hogy azok a csep
pek nem is - a harmatképződés, hanem 
az illető növény életfolyamatának kifo
lyásaként tűnnek fel.

R á t h  A r n o l d .

Az ELEKTROMOS FÉNY SZÍNE ÉS 

ALKALMAZÁSA A VILÁGÍTÓ TORNYOK

BAN. Már nálunk Budapesten is több 
helyütt be van hozva az elektromos vilá
gítás. Majdnem kivétel nélkül mindenki 
azt a kifogást teszi ellene, hogy az elek
tromos fény kísérteties világításban tün
teti fel a tárgyakat, különösen a höl
gyek úgy találják, hogy elektromos 
világításnál mindenki »olyan csúnya 
halavány«.

Az izzó anyagok fénysugarakat, még
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pedig a különböző anyagok különböző 
színű sugarakat bocsátanak ki. Ha a bor- 
szesz-lámpa kanóczára egy kis konyha
sót hintünk, az elébb majdnem színtelen 
láng egyszerre sárga színűvé lesz; ha por- 
alakú rezet szórok a lángba, zöld fény
nyel világít. Az izzó test csak akkor vi
lágít fehér fénnyel, ha a szivárvány 
valamennyi színű sugarait bocsátja ki. 
Ilyen fényű a Nap. Hogy a napfényben 
mindenféle színű sugár megvan, azt a2 
üveg hasában áthaladó sugarak képezte 
színkép, meg a szivárvány is bizonyítja

Hátha a látszólag fehéren világító 
test a szivárványbeli színek egyikét, vagy 
többjét is túlságosan bőven löveli ki? 
Ez esetben a fehér fény eme színeknek 
megfelelő sajátságos színárnyalatú pl. 
ha túlnyomó a vörös szín, a fényforrás 
vöröses színű lesz. Ezt az állítást iga
zolja a színkép, mert az ilyen vöröses 
fényben világító ‘testet vizsgálván, azt 
találjuk, hogy színképének vörös része 
a többi színekhez képest kelleténél 
szélesebb.

A fényforrás színes árnyalata még 
abból is eredhet, hogy a sugarak vala
melyik faja, pl. ismét a vörös sugarak a 
többiekhez képest sokkal élénkebben 
ragyognak, vagyis hogy tudományos ki
fejezéssel éljek, ha valamely szín a 
többinél nagyobb intenzitású. .

Ezek szerint valamely világító test 
fényének színes volta a kibocsátott su
garak minőségétől (színétől), 'aránylagos 
mennyiségétől és intenzitásától függ. Ha 
tehát tisztába akarjuk hozni a kérdést, 
vájjon az elektromos világítás csakugyan 
kísérteties halvány fényben tünteti-e fel 
a testeket, a vizsgálatot a most jelzett há
rom irányban kell végeznünk és nem 
szabad eleve ítélni csupán a szemünkre 
tett benyomás alapján, mert hiszen ér
zékeink nagyon könnyen megcsalnak 
bennünket.

A különböző fényforrások színképé
ben a színek intenzitását legújabban 
Meyer O. E. boroszlói egyetemi tanár 
és tőle függetlenül Vogel H. C. mérte 
meg.

A következő kis táblázat előtünteti

az egyes színek intenzitásának viszo
nyát, összehasonlítva a napfényben levő 
színekével, föltéve, hogy a sárga színű 
sugarak egyenlő intenzításúak.

Edison-lámp a ívlámp:a Gázláng
vqrös 1*48 2*09 4*01
sárga 1 -oo IOO 1*00
zöld 062 0*99. 0*43
kék o*2i 0*87 0*23
ibolya o* 17 103 0 1 5
ibolyán túl 1*2 I

Eme számok tanúsága szerint mind
a három fényforrás a -Nap fényéhez 
képest vöröses-sárga, minthogy a vörös 
sugarak aránylag sokkal élénkebbek 
és számosabbak mint a kék sugarak. 
Legvörösebb a gázláng; az ívlámpa 
fénye sárgás, az izzólámpa pedig körül
belül középütt áll. Ez onnan van, mert 
az izzó szén aránytalanul sok és erős 
vörös sugarakat szolgáltat. Csak az ív
lámpa fénye bővelkedik kék és ibolya
színű sugarakban, de az is csak akkor, 
ha igen erős áramot használunk. Ha a 
széncsúcsok egymáshoz közel állanak 
és az áram gyenge, akkor az ívlámpá
nak nincs az a kellemetlen, zavaró 
kékes színezete. A gázláng színképében 
a színek intenzitása a vöröstől kezdve 
a kék felé arányosan csökken, fénye 
tehát vöröses-sárga. A napfény s az 
elektromos fény sugarai közül a sárgák 
a legélénkebb ragyogásúak, a Nap 
fénye tehát szintén sárgás színezetű. 
Nevezetes még az a körülmény is, hogy 
a szétszórt napfény színképében arány
lag több a vörös és sárga fény s ke
vesebb a kék és ibolya, mint a direkt 
fény színképében. Ez onnan magyaráz
ható, hogy a levegő s különösen a 
vízgőz ez utóbiakat nagyobb mérték
ben nyeli el mint az előbbieket.

Mindezekből kitűnik, hogy az elek
tromos fény ellen emelt kifogás, mintha 
az kékes színezetű volna, teljesen alap
talan, és hogy legfölebb a rosszúl be
rendezett s kezelt ívlámpákat érheti ez 
a vád. Sőt inkább az elektromos fény 
is sárgás színezetű, csakhogy nem oly 
mértékben mint az olaj láng vagy gáz
láng. Végre még az is kiemelendő,
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hogy az elektromos fény színes suga
rainak összetétele, aránylagos mennyi
sége és intenzitása leginkább megfelel 
a napfény összetételének, a miből ismét 
csak az következik, hogy az elektro
mos fény leginkább hasonlít a napyilág- 
hoz, tehát nem változtatja meg a színes 
testek színét, és nem is » halványít«, 
egy szóval a napfényt legjobban pó
tolhatja az elektromos fény.

Az elektromos fény színével szoro
san összefügg az a kérdés, vájjon lehet-e 
azt a világító tornyokban sikeresen 
használni fényforrásúi ? E kérdést annál 
inkább szükséges szellőztetni, mert egy 
régebben megjelent közlemény a gáz, 
vagy akár az olajlámpát czélszerűbbnek 
állította*

A panasz az, hogy az elektromos 
fény ködös időben elébb válik láthatat
lanná, mint más lámpa fénye. Ez kísér
letekkel igazolt tény. A londoni parla
menti épület tornyában felállítottak egy 
gázlámpát és egy elektromos lámpát. 
Tiszta időben az utóbbi összehasonlít- 
hatlanúl élénkebben meglátszott a 
Primrose-Hill dombról mint az elébbi, 
de mi haszna! a mint köd keletkezett, 
az elektromos fény elébb eltűnt, mint a 
gázláng. Az Angliában újabban meg
ejtett kísérletek mind igazolják ezt. Ez 
a feltűnő dolog fizikailag könnyen 
megmagyarázható: a gázláng aránylag 
sok vörös és kevés kék, az elektro
mos fény pedig ellenkezőleg arány
lag kevés vörös és sok kék sugara
kat lövel ki. A l l a r d  szerint az olaj
lámpa vörös sugarai az összes fény
sugaraknak 13%-át, az elektromos 
lámpa vörös sugarai pedig csak 9 % -át 
teszik. Minthogy pedig a köd a kék és 
ibolya sugarakat elnyeli, a vöröseket 
pedig átbocsátja, kejl, hogy ködös idő
ben az elektromos fény gyengébbnek 
lássék mint a gázláng, és hogy sűrű köd 
esetében ez amannál elébb eltűnjék. 
Innen természetesen az következik, hogy 
az elektromos lámpa világító tornyokon

* L. Term. t. Közi. 15. 132. 1.

nem alkalmazható, és az angolok csak
ugyan nem is igen használják.

Ezzel szemben feltűnő, hogy a La 
Manche csatorna franczia partján több 
helyütt vannak elektromos lámpák a 
világító tornyokon, és hogy újabban el
határozták, hogy Francziaország part
jainak összes elsőrendű világító tornyait, 
számra 46-ot, elektromos fényre rende
zik be. Hogy egyeztessük össze e hatá
rozatot az imént kimondott kedvezetlen 
ítélettel ?

A világító toronyban l$vő lámpától 
azt kivánjuk, hogy lehetőleg messziről 
látható legyen. Nagyon nagy távolság
ból a fény akkor vehető észre, ha 
a fényforrás nagyon erős is. Már pedig 
a világító tornyokban alkalmazott elek
tromos lámpák húszszor olyan erps fényt 
szolgáltatnak, mint a legjobb szerkezetű 
s berendezésű más fajta lámpák. Ez 
okból amazokat illetné az elsőség. így 
pl. tiszta időben az Adge-hegyről (a 
Languedoc-ban) puszta szemmel meg
látható a 92*6 kilométer távolnyi 
Bearn-fok (a spanyol-franczia határon) 
világító tornyának tüze, pedig az nem is 
elsőrendű és csupán 576 fényegységű 
lámpával van fölszerelve. Hát ködös idő
ben, a mikor leginkább van a hajósnak 
szüksége útmutatóra ?! Akkor is, ezt 
mondják a francziák, akkor is alkalma- 
sabb az elektromos fén y bármely más 
lámpa fényénél.

Az angol kísérletezők ugyanis egy 
igen fontos tényezőt kifelejtettek a számí
tásból: a fényerősséget. Egyenlő fény
erősség mellett, igaz, elébb tűnik el az 
elektromos lámpa fénye s azután a 
gázlángé, ámde más az eredmény, ha 
különböző erejű lángokkal teszünk 
kisérletet. Az olajra berendezett leg
jobb világító készülékek legfeljebb 
6250 fény egységre fokozhatók, (a mi
lyen pl. a dünkircheni torony lámpása, 
mélyben petróleumot égetnek), holott 
az elektromosak .125,000* fény egységet 
is adhatnak.

Allard ezen az alapon meghatá
rozta számítás útján azt a távolságot, 
melyből két ilyen lámpa különböző
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körülmények közt még meglátható.* 
Rövidség okáért táblázatba állítom 
össze számítása eredményeit. Az első 
rovat feltünteti a levegő átlátszósá
gának fokát, mely i-gyel jelöltetik 
abban az esetben, ha a levegő töké
letesen átlátszó, a mi külömben soha
sem fordúl elő. A La Manche csator
nán a levegő átlátszósági foka az év 
legnagyobb részében 0*903-al, az év 
Vi2*ében 0747-el, s körülbelül tíz kö
dös éjszakán 0*055-el jelölhető. Csak 
nagyon kivételes az az eset, midőn oly 
sűrű a köd, hogy a normális (car- 
cel) lángsugarai csak 25 méternyire 
hatolnak keresztül, tehát, hogy az 
átlátszóság majdnem semmi. A 2-ik 
rovat feltünteti azt a távolságot, mely
ből a 6250 fény egységű petróleum 
vagy gázláng, s a 3-ik rovat azt, mely
ből a 125,000 fényegységű elektro
mos lámpa még meglátható. A 4-ik 
rovatban a százalékokban kifejezett 
távolság-többlet van összeállítva.

A láthatóság távola kilométérben 
Átlátszó
ság foka 6 2 5 0 1 2 5 0 0 0  Többlet

0-903 53 75’4 4 2°/o
0*747 24 32 2 34 »
0*055 3 7 4-6 24 »
— 0*182 o-211 16 »

Ha egyrészt a két lámpa erejét
hasonlítjuk össze egymással (1:20)  s 
másrészt a távolságokat, melyekből 
még megláthatók, el kell ismernünk 
azt, hogy a fényerő növekedésével a 
távolság nagyobbodása nincs arány
ban, de a végeredmény mégis az, 
hogy az elektromos lámpa fénye minden, 
még a legkedvezőtlenebb körülmények 
között is legtávolabbra hatol. Meg
jegyzendő még az is, hogy a gáz- és 
a petróleumlámpáknál a lángot körül
vevő lencserendszerek sokkal nagyob
bak, némelyiknek átmérője 1*84 m., 
holott az elektromos lámpáknál ezek
nek átmérője csak o*6o m.

Allard számításának eredményeit

* Annales des pontes et chaussée, 
1882.  május. I

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

kétkedve fogadták mindazok, kik 
nem barátjai az elméletnek és csak a 
praxisra esküsznek. De vájjon a reális 
alapon nyugvó elmélet ellenkezhetik-e 
a valósággal ?

A »Trinity House«, melynek be
folyásos tagjai eddig a gáz mellett 
kardoskodtak, mire nagy okuk volt, 
mégis kiküldtek egy bizottságot,* mely
nek azt tűzték ki feladatáúl, hogy 
a petróleum, a gáz és az elektromos
ság világító erejét behatóan tanul
mányozza. E czélból South Foreland-en, 
Dover mellett három világító tornyot 
emeltek, s az egyiket három elektro
mos, a másodikat négy gáz és a 
harmadikat három petróleum lámpával 
látták el, a mire megkezdték az észle
letek sorát.

Parti állomásokról, továbbá érkező 
és távozó hajók fedélzetéről puszta 
szemmel hasonlították össze a három 
fényforrás erejét, s azután tisztába 
hozták a kérdést: melyik lámpa milyen 
távolságból látható még ködös időben ?

A fényerősségnek puszta szemmel 
történt eme becslésének természetesen 
nem tulajdoníthatunk valami nagy fon
tosságot, de az egyes lámpák eltűné
sének sorrendjét mindenesetre biztosan, 
a valóságnak megfelelően állapíthat
ták meg.

Az eredmények im a következők: 
Tiszta és nagyon kis mértékben ködös 
időben az elektromos lángra átlag 
3O°/0-al nagyobb távolból látható, mint 
a másik kettő. Ködös időben a petróleum 
és a gázlámpa elébb, majdnem egyszerre, 
tűnnek el, míg az elektromos lámpa 
fénye még jóval messzebbre tör keresz
tül a ködön; Az is kitűnt, hogy czél- 
szerűbb a három lámpa ellátására 
szolgáló elektromos gépek áramait 
egyazon lámpába vezetni, mint pedig 
mindegyiküket külön-külön lámpába, 
a mi elébbi állításunkat igazolja, hogy 
ilynemű kisérletekben a fény erőssége 
fontos tényező.

Azonkívül fényerősségi méréseket

* Naturforscher 1886. 96. lap.
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is végeztek és ezekből kiderült, hogy 
a gáz és a petróleum világító ereje 
közt alig van különbség, de az elektro
mos lámpa mind kettőt messze túl
haladja, és hogy ennek sugarai a ködön 
keresztül is legmesszebbre hatolnak el, 
habár e közben erejéből aránylag többet 
veszít mint amazok. Ezen mérések 
közben még arra a, meglepő tapaszta
latra is jutottak, hogy a levegő át
látszósága erős ingadozásoknak van alá
vétve tiszta időben is, a mikor sem 
pára, sem köd nem vehető észre.

A$ eredményeknek megfelelőleg a 
vizsgálattevők nyilatkozata a követ
kező : »bármely időben legerősebb az 
elektromos fény, a ködön is ez tör 
keresztül legmesszibbre. Közönséges 
czélokra olcsóságánál fogva ajánlható 
a petróleum, de ha messzeható fényre 
van szükség, legczélszerűbb és legelőnyö
sebb az elektromos fé n y«. Hasonlóan vé
lekednek a németek is, kik az elektro
mos fény használatát partok világítá
sára fontos haladásnak tekintik.

R á t h  A r n o t .d .

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MOZGALMAK A HAZÁBAN.
36. A  m agyarhoni fö ld ta n i társu lat 

1887. május 4-én tartott szakülésén be
mutatta Dr. S z a b  ó J ó z s e f  a »Dreikan- 
terek« nevű görgetegeket, melyek a glecse- 
rek súrolásának nyomait viselik magukon. 
A  bemutatott háromélű glecser-görgetegek 
Szásíjországból valók s anyagra nézve mind 
kvarczok. Vájjon Magyarország területén 
vannak-e ilyen görgetegek, azt még nem 
tudjuk, mert eddig senki sem figyelt rájok; 
de minthogy e görgetegek a jégkorszaknak 
olyan jellemző maradványai, érdemes a 
kavicsbányákat s hasonló feltárásokat ezen
túl tüzetesebben megvizsgálni.

Dr. P e t h ő  G y u l a  bemutat né
hány szokatlan nagyságú csigát, melye
ket egy pannoniai korbeli meszes homok
ban Laáz mellett Aradmegyében talált. E  
csigák mindenben emlékeztetnek az isme
retes Melania Escheri-xz ; de feltűnő nagy
ságuk valószínűvé teszi, hogy a H a n t k e  n- 
től leírt új csigafajhoz, a Tinnyea Vásár- 
helyiiA itz tartoznak ; mit azonban a csigaház 
nyílásának hiánya miatt nem lehet meg
állapítani.

Dr. P e t h ő  G y u l a  bemutat még 
néhány fényképet,melyeket K a l e c s i n s z k y  
S á n d o r  küldött. E fényképek a legutóbbi 
északnyugot olaszországi nagy földrengések 
színhelyéről valók s azokat a megdöbbentő 
rombolásokat ábrázolják, a melyeket e 
földrengés különböző városok épületeiben 
okozott.

H a l ^ a v á t s  G y u l a  megismerteti 
Z s i g m o n d y  B é l a  mérnök adatai nyo
mán a szentesi artézi kút geologiai viszo
nyait. A  kút fúrólyuka 313*83 m. mély és 
0*5 méternyire a felszín felett 354,240 liter 
vizet szolgáltat 24 óránként. A  homok és 
agyag váltakozó rétegei az alluviumhoz és 
a diluviumhoz tartoznak; a 220-ik méter
től kezdve pedig a neogénkor levanlei eme
letének üledéke, mi az első bizonyos adat 
ezen emelet előfordulására Magyarországon. 
Az előadó bemutatja a teljesebb levantei

kövületeket, melyek közt több új faj is fer- 
dúl elő ; úgyszintén az eredeti fúrási pró
bákból összeállítva, egy üvegcsőben az artézi 
kút átmetszetét. — L ó c z y  L a j o s  az 
előadottakra több rendbeli észrevételt 
tesz ; a többi közt, hogy a homok és agyag 
váltakozása inkább egy belvizes folyó le 
rakodásába bizonyít, mint egy nagy tóéra, 
és hogy már T. R o t h  L a j o s  a püspök
ladányi kút fúrásánál is konstatálta, igaz, a 
kellő fentartással, a levantei emelet léte
zését Magyarországban.

Dr. M u r a k ö z y  K á r o l y  előter
jeszti a szentesi ártézi kút mélyében talált 
Vivlanit (ásvány) elem zését; értekezik to
vábbá a püspökladányi artézi kútból kitő- 
dúló gázokról és azon kísérletekről, melyek 

, főleg arra irányúltak, hogy e gázok mi
k é it  volnának a pályaudvar világítására föl- 
használhatók.

L o c z k a  J ó z s e f  az avalai (Szer
bia) arzénopirit elemzését és' az arzénopi- 
rittel és lollingittel végzett kísérletek ered
ményét mutatja be.

Végűi Dr. S t a u b  M ó r i c z  bemu
tatja Dr. F te 1 i x lipcsei tanár új dolgo
zatát, melyben ismét két Magyarországban 
talált fosszil famaradványt ír le. Az egyik 
a hazánkban igen elterjedt cupressinoxylon 
pannonicum  típushoz tartozik, mely egy
részt azért nevezetes, hogy kérge egész ép
ségben megmaradt, másrészt pedig azért, 
hogy Dr. S c h a f a r z i k  Ferencz a Gel
lérthegy déli oldalán találta, a mi arra 
bizonyítana, hogy a tűlevelű fák már a 
felső eozénben éltek. A  második törzsma
radványt, mely új babérfajnak bizonyúlt, 
melyet a szerző Perseoxylon antiguum-nak 
nevezett el, L ó c z y  L a j o s  találta Kristyor 
mellett Hunyadmegyében a kárpáti homok
kőben.

27. Az E rdélyi Muzeumegylet orvos
természettudományi szakosztályának május 
27-ikén tartott szakülésén a következő tár
gyak kerültek elő : 1. Dr. F a r k a s  G y u l a

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



A P R Ó  KÖZLEM ÉN YEK . 307

» Javítás a színházi látocsövön « czíraen mathe
matikai kifejezéseket állapít meg a kettős 
látócsövek tiszta látóterére és stereoskopi 
parallaxisára vonatkozólag, a melyből 
az ilyen csövek szerkesztésének oly mód
ját állapítja meg, mely mellett a stereo
skopi parallaxis eltűnik és a tiszta tér en
nek daczára nagyobbá válik, úgy hogy az 
új szerkezetű műszernél a szem izommun
kájában álló megerőltetése ki van küszö
bölve és azonkívül a tiszta látás is elő van 
segítve. E szerint készíttetni fog egy látó
csövet, melyet annak idején be fog mutatni.

2. Dr. P a c h i n g e r  A l a j o s  elő
terjesztette a Distoma cylindraceum  teljes 
boneztanát, melyet eddig a szerzők nem 
méltattak figyelmökre. Utólagos adatokát 
k ö zö l, a már , előbb ismertetett Distoma 
clavigerum  anatómiájához. Vizsgálatai kö
rébe von még három más trematódot s az 
így szerzett adatok alapján0 több új s az 
eddigi szerzőktől eltérő következtetésre jut 
a szóban lévő állatok alapállományát, víz- 
edény-rendszerét, szaporodását stb. illetőleg. 
Ezek után saját gyűjteményéből bemutat 
több parazitát borszeszben konzerválva, 
melyeket házi állatainkból gyűjtött. Végre 
bemutat egy fehér varjút (Corvus cornix-et), 
mint a madárvilágban nem ritka s a jelen 
esetben igen erősen kifejlett albinismusnak 
egyik példáját.

3. Dr. K o c h  A n t a l  Kolozsvár vidé
kének diluviumkorbeli állatm aradványairól 
a következőket terjesztette elő : A  Szamos 
völgyét helyenként, így különösen K olozs
várott is, szegélyző párkánysíkok diluviális 
kavicsból állanak, melyet 1— 2 méternyi 
vastagságban sárga homokos kavicsos agyag 
fed. Ezen diluviális kavicsot a k. közép- 
utcza közepe táján, továbbá a végén, végre 
Szamosfalva előtt nagy kavicsbányákban 
fejtik s ezekből kerültek ki az eddigelé 
Kolozsvár vidékéről ismeretes negyedkori 
emlős maradványok is, mint Elephas primi- 
genius (mammuth), Rhinoceros tichorrhinus 
(ősorszarvú), Sus serofa fossilis (őssertvés), 
Cervus elaphus fossilis (Ősszarvas), Bős 
primigenius (őstulok).

Múlt és a jelen évben a k. középutezai 
kavicsbányákban sikerült két kisebb em
lősnek koponyáját és egyéb csontjait fel
fedeznie. Az egyik a bobak-marmota (Arc- 
tomys Bobac), mely jelenleg kiválóan a 
lengyel- és oroszországi síkokon, valamint 
Szibiriábau is é l ; itt Erdélyben állító
lag csupán elvétve fordúl még elő. A  
második a úidranyest (Foetorius lutreola) 
koponyája és csonttöredékei, mely állat
kának hazája szintén Európa keleti 
része, hol a puszta síkok folyamainak és 
tavainak partjain tanyázik. Erdélyben 
1854-ben Dédácsnál, a Maros partján fog
ták talán az utolsó példányt. Ezen két sík

földi állatnak diluviális rétegeinkben való 
előfordulásából következtethető, hogy a 
geológiai negyedkorbán az úgynevezett ke- 
let-európai vagy pusztai fauna elterjedésé
nek határa bizonyára jóval messzebb nyo- 
múlt délnek, mint mai napság s hazánk 
egész területe talán a szarmata síkságnak 
egy délnek lenyúló öblét képezte nem
csak geológiai, de talán orographiai tekin
tetben is.

4. Dr. S z é k e l y  B e n d e g ú z :  »A da
tok a Helix ivar termékeinek keletkezéséhez« 
czímen értekezett. A  két különnemű 
ivartermék ugyanazon, igen egyszerű szerke
zetű ős-anyasejtekből keletkezik. K ésőbb  
ezen őssejtek primitív petékre, ondótörzs- 
sejtekre és tápláló sejtekre különülnek. A  
primitív peték magja létrehozza a peteszék 
előképzését olyformán, hogy tartalma a 
mágtestből kiinduló zsinórokban a maghár
tyán keresztül bevándorol a sejttartalomba, 
ott szétesik székszemecskékre. A  maĝ , — 
ezután csirahólyag — igen kevés szemecskés 
tartalommal —  csirafolttal — a petefészek
kel együtt tetemes nagyságra növekedik, 
mely növekedés és új székszemecskék képzése

' a tápláló sejtek rovására történik. Az ondó- 
törzs-sejtek oszolnak többszörösen; létre
hozzák á szaporodó ondósejteket, melyek 
újólag kettéoszlás és á maganyag-gomolynak 
több új magvakra elkülönülése által endo
gén képzéssel sejtcsoportokat, az ondó- 
képzősejteket hozzák Tétre. Az egész ondó- 
szálacska az ondóképzö-sejtekneh kizárólag 
csak a magjából keletkezik.

5. S c h w á b  F r i g y e s  értekezését 
Dr. Pfeifer Péter mutatta be. — A  Mira o 
Ceti és a %' Orionis mellett lévő Grove-féle 
változó csillag /fényváltozásaira vonatkozó, 
1886— 87. évben tett megfigyeléseinek 
eredményeit közli. Mindkét csillagról az 
észlelési adatok után kiszámított fényerők 
szerint megszerkesztette a fényváltozás gör
béjét, melyből azután az illető változó csil
lag fényerejének maximumát és minimumát 
határozza meg idő és nagyság szerint. 
Színére vonatkozó megfigyelései után közli 
adatait.

28. A M agy. tud. Akadémia I l l- ik  
osztálya június 20-iki ülésén tizenhárom 
tárgy volt. F o d o r  J ó z s e f  »A vér ha 
tása a lépfene-baczillusokra« czímen újabb 
kísérleteinek eredményét adta elő, melye
ket a vér bakterium-ölo képességének ta
nulmányozására végezett. Ismét azt találta, 
hogy a friss vér valóban megöli a bakté
riumokat ; miből következteti, hogy a vérbe 
került baktériumokat nem a szervek ölik 
meg, sőt inkább a szervekbe férkőzött be
tegségokozó baktériumok, a vér hatásától 
megmenekedve, megszaporodnak, betegséget 
okoznak és csak azután szaporodnak el a 
vérben. A  lépfenefertőzés ily módon törté/
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nik. Ezután bemutatta a F r a n k  Ö d ö n  
készítette bakteriumtenyésztésre czélszerű- 
nek bizonyúlt üvegeket.

S z a b ó  J ó z s e f  az egyetemi ásvány
tani múzeum egy újabb nevezetes szer
zeményéről, a smaragdhoz közel álló 
»euklasz-kristály«-ról értekezett. Ennek az a 
sajátsága, hogy az egyik irányban nézve 
sárgazöld, a másikban világos tengerzöld, 
és a harmadikban sötét tengerzöld színű. 
Termőhelye vitás, az előadó szerint az Ural- 
hegység és nem Brazilia.

J e n d r a s s i k  J e n ő  előterjesztette 
R e g é c z i  N a g y  I m r e  három érteke
zését. Az első »Egy újabb eljárás az óra
mérőt mutató foksor készítésére a bevezető 
Du Bois-féle számkészüléken« ; a második 
»Az ingerület kiinduló helyének megálla
pítása az izomban, bevezetett áramokkal 
való ingerléskor*, s a harmadik »Az inge
rület látszólagos lappangási időszakasza az 
izom közvetetlen i n g e r l é s e k o r  czímet viseli, 
s a nyers eredmények egybefoglalását tar
talmazza.

J u r á n y i  L a j o s  ismerteti D i e t z 
S á n d o r  nak »A  növények talajt álló irá
nyának okairól« szóló, H ő g y e s  E n d r e

pedig felolvassa A n t a l  G é z  á-nak vég y 
új elektro-urethroskopról« czímű értekezését.

L e n g y e l  B é l a  bemutatta H  a n k ó 
V i l m o s  dolgozatát, mely a Háromszék- 
megyében levő bodogi ásványvizek chemiai 
elemzését tartalmazza. E vizek közül az 
ivó borvíz égvényes savanyú, a fürdővíz 
pedig a földes-vasas vizek közé tartozik. 
Bemutatta továbbá a szántói víznek újabb 
elemzését, melyet M o l n á r  N á n d o r  és 
a szejkei borvíz elemzését, melyet S o 1 y- 
m o s s i  L a j o s  végezett.

Végűi E ö t v ö s  L o r á n d  bemutatta 
K ö v e s l i g e t h y  R  a d ó nak »Lockyer 
spektrál módszerének elmélete és a spektrál 
vonalak rokonsága* czímű értekezését.

29 , A M agyarországi Kárpátegyesület 
mind nagyobb és nagyobb körben s külö
nösen egyes osztályok alakulásával igyek
szik czéljait megvalósítani. Legújabban a 
M átra-osztály  alakúit meg Gyöngyösön 287 
taggal, czélúl tűzvén ki a Mátra természeti 
viszonyainak kutatását s azt, hogy e termé
szeti szépségekben bővelkedő, hegységet a 
nagy közönség számára hozzáférhetővé tegye 
s különösen a fővárosiaknak alkalmas nya
raló helyek létesülését előmozdítsa.

TÁRSULATI ÜGYEK.
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 

XIII. SZ A K O LÉS.
1887. május 18-ikán.

E l n ö k : Szily  K ál m á n .

27. N u r i c s á n  J ó z s e f  »Az arzeni- 
kum ellenm érgéről tartott előadásában 
előrebocsátva e méregnek öngyilkosságra 
vagy gonosz szándékból való gyakori alkal
mazását, elmondja az arzenikumnak a szer
vezetre való hatását és ezzel kapcsolatban 
ellenmérgének alkalmazását.

Az arzenikum is, mint általában leg
több méreg, csak akkor okoz halált, ha a 
vérbe felszívódott; azért ha az élet kioltására 
szüksége^ mennyiség még nem jutott a vérbe, 
vagyis, ha nagyobb része még a gyomorban 
van : elég korán alkalmazotti ellenméreggel 
az életet meg is lehet menteni.

Az ellenméreg feladata a mérgezés 
eseteiben az, hogy az arzenikumot vízben 
és lehetőleg a gyomor nedvében is old
hatatlan vegyületté alakítsa át. Ez eset
ben a méreg felszívódása nagy mértékben 
hátráltatható és a gyomorból könnyebben 
eltávolítható.

Az arzenikum ellenmérgeűl már 250 
évvel ezelőtt használták a közönséges tin tá t 
(vastintát). A z ilyen tintában leyő vas és

csersav az arzenikumot — habár kis mér
tékben — képes megkötni és így a méreg 
hatását orvosi segély érkeztéig ellensúlyozni.

Ez az ismeretes tény adhatta meg ta
lán B u n s e n-nek az első unszolatot, hogy 
a 30-as évek elején egy vasvegyületben
— a vasoxidhidrátban —  az arzenikumnak 
hathatós ellenmérgét fedezze föl. Ennek 
hatása abban áll, hogy a gyöngébb savak
kal is, így az arzéntrioxiddal (fehér arze
nikum) igen könnyen batikus vasarzénitté
— egy vízben teljesen oldhatatlan vegyületté
—  egyesül. Egyetlen rossz tulajdonsága, 
hogy ha a levegőn sokáig áll, vagy ha 
meleg hat reá, a különben alaktalan csapa
dék kristályos módosulatba megy át s ilyen 
alakban az arzenikumot már csak igen kis 
mértékben képes megkötni, tehát ellenmér
géül sikerrel nem használható.

1846-ban L e p o g e  gisors-i gyógy
szerész egy mérgezési esetben nem vas- 
oxidhidrátot, hanem vízzel fölkevert égetett 
magnéziát (magnezia usta) használt s a be
teg, bár igen nagy adag — egy evőkanál
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