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ELŐSZÓ. 

A i•Buc1apest.i gyógyszerésztestület<.-nek -· n1int az iclöben 
I\Iagyarors?.ág gyógyszerészetéuel\: egyedüli t·estületi képviselöjé11ek 
inegbizásából dr. l;'ellc-l!Ír Einil és néhai clr. - 11..~dtay G-ábor últal 
l.SG5-G7-beu szerkesztett »r1 Y/P;!lf/Szerés.:i iudonuinyok ala]Juonrdat·:: 

oin1ü. g1_r('.1rri·szeré:'zgyakornokok kiképeztetésére szolgáló elsö s 
, '·' Ö• • 

e:1, idein- eo-i·etlen 1nnO'yar bn1könyvnek 1880. évben utolsó pél-b ei. t:l. 

d<íuyai is e1fogyh1k. Nehogy n gyúgyszerészgyn1~ornokok. kiképez
t.eté.se h111kü11yv hi~inya n1iatt szenvec1jen1 ri; :.:.J\Ingyarország'i g·yúgy
:-:zcrészegylcf>: ! SSO. évi közg_yülésén elhn t:ú.rozta1 eg'j-„ a l(~t-ezi'i 

ilyne1nü 11n111kúk 11yo111á11 :::zake1nber által iranc1ó it,i - a g·yóg.)'
:-:.:zerészei-. (~s a vele rokon t-uc101rrúnyok 1nns!:anig tett hnlac1ását-. 
f-igyelen1be vovő 1 !:chát a mai igényeknek inegfelel\"1 - tankiiu:yv 
kiadásút:.1 hog_y gya.kornokaink n segérli vizsg<'ira igényeiknek n1.eg
\'elelö mnukúhól kellt•en elkészü111ess0nek: és n1egszerezhessék az 

0gyete1ni lannl1uú11yok sikere::: fr!lyta!hatú:::tlra szük~éges o.lüpot· 
az elméleti tndon1ányokban is. r\.. küzgyülés szrikférfiak részére 
u:yilt pályázat küzzétételét:. hatúrozht el s 1negliiz!a az egylet-, köz
ponti igazgatóságát a szükséges elüintézkec1ések rneg!:ételÉr'i·el: a 
beérkezenc1ö púlyan1unkúk és a ké~zii.le1H1D 1nü 111egbirálás~1val. ..cl. 
központi jgazgat.<'.1ság saj;í.t kebeléböl e 111ll1ll;:tiln.tok vezet-.é:-:(~~rc~ n 
tagn bizott:.;ágot kü1dCiU~ kii 1nel:_y az el1'.i111unkúln.t.okat-, teljesitvl~n 1 
1881. t'.vi inúrcius hrrvúbn.111 fl. l~idolgozaudó Létclekkel egyíitt; a 
pályázatot, a :>G.111j!J!/'iZcl'l~8.:Í !Icti(rip<-ban közzétet-te. :Beérk.ezett ~~ 
pálya111unka.; ezek ··a.,_, __ bizottság Altal 1negbir{tl!"atv<'t11) az 1881. 1;vi 
egyleti k.özgyülés1 a bizolJsúg elöte1:iesztésére, c.~1u·ya11 I\úl111ún 
l l 1 ' ' ' G . , . Il ·1 f'' l i ' o \: eve es gyogyszeresz es a ~· .1/0ff.1/·'i::ci·es.::1 1·f 1 ,r11;·~ omun .i'.a :ar~ 

simak beuynjtott pályamüvét,mint a kitüzött ce! elérését leginká b h 
biztositót fogadta. el: {;.8 i.ít a 1nünek) a l)izottság últal 1negállapitott 
terv szerint, inegirásával 111eglJizt-a . 

• A.z 1882. évi egyleti közgyülés a n1ii11ek köny\·úrusi uton s a 
l 1 t .„ . . t' ' 1 ' k' 1' ' 1 ' 1 1 f' e ie .oseg1g JU anyos a.ron va o ·u1c asat iatarozta e ; enne~ 111eg.:e-
lelöleg a 3 tngu bizottstig az Eggenberger kö11yvllrns cég tulajdono
saival_: .Tfryjj-:1nann és 1lfolnúr urakkal szerződésileg ngy ú11upoc1ott 
1neg1'hógy a- kE~ziratok -..:.... a szerzf\1 di:i az egylel~ pénzti1rríbr~il fer10z-

" 



II ELÖ8Zrí. 

tetYén - dij111entesen allatnak át a kiadúknalt; kiköt,ütte azo11bau 
a bizottsúg 'a inü lehetőleg· jut(u1yos bolti úrát és az eg·ylet tagjai 
szú111á.ra ebből 20°/0 engcc1111ényt biztositott. 

.t\_ 111ü1 a szakta.nárok és n n tagn bízott.súg· által megbirálvu 
elkészült. 

Részei: 
I. ()yakol'lati !J,lfá,ljy:j,-;;crés.:r.:t. Ebben az általános és fö gyakor

lati szabál:yok1 a gyóg·,yszerészi készítmények előállítása, a Yénye
zés stb. vannak rövic1e11 ismertetye. .t\. gyóg·yszerészi gyakorlat, 
iigyessl1g· kiYálóan a k:ellő vezetés mellett folyto11os tlolgozús 
últal sajátitl1ató el s a számtalan inüf'ogásokat., az előállítási 111ódoli:: 
apróbb részleteit 111int1 leirni - különösen ily gyi\jten1ényes n1ü 
keretében - csak11e1n lohetotlen. li. tanküuyv e része azonban 
nélkülözhetetleu vezérfonal a gyakornok részére, arra nézve, hogy 
a főnüke által adott ntasitásokat könnyebben felfog·hassa s a 
készit1nén;yek együut:etü elöállitásáuak 1nódjáYal, a Yéuyezés ú1ta-
1iu1os szabályaival el1néletileg· is 1negisn1erkedhessék ::: inindezt a 
~zükseges rendszerességgel tanulhassa. 

n·. 7lrn11,;.-;.:ctta11 (l::ihy;; 1'.ka). Felöleli a pl1 ysikúnak azon tételeit 
inelyi:k a g·yógyszerészetbon alkaln1aztatnakvag~_rYele össze·!Uggnek. 

III. C-i-.11úyys::enf:J;.:i vegytan. (i}h<!1Jtia). E résznel:J n1int a gyóg;,r
szerészet legfőbb segedtndomá.nyúuak~ legnagyobb tér szenteltetef:.f; 
a mii.bon. I~111ertetve vannak benne az dlt,rldnos vc,qyiail-Hak: rnind
azou tételei. 111elyok a részletes (alkahnazott) rész n1egértésére 
ok.vetetleuü]. :-::zük,ségesek. 1\.. rés.:lctes ve.(J.ljlani 1'(:.~·.: - az últalános 

.vegytani beosztás keretében - különöse11 a gyóg,yszeriil hasz11á1f;i 
vagy gyógyszerek készitésére szolgúló ele1neket és vegyületeket 
i:-1nert·ei-.i, tekintettel a rnagyar g·yógyszerkön~yvre. li.la11nl a jc1Pn
leg c1iYli helyette.sitési ol1nélet·. vétetett s ennek inegfclelök ü szii
veglJeu talúlható kGpletek. „A„ chcn1iúval kapesolat-ba11 a ·i11.i11Dleycs 

cl('n1::t!s ((ptalitativ a11alysis) i:;; tárgyaltatott föb.lJ vonásaiban ~ 

hogy ennek 1niu1~l ki...inll)'ebb lnegérthetése elökészit1essék, n1úr n 
rt'.•szle:tes részben. az e!_!,·yos ele1nekuél é::.; fontosabb veg·yületeknúl1 

közölt:et-nek a felÍ:::me1.'~~re ;;011atkoz1~) főbb rertkciók; így a gyakor
nok lll<Íx ezeknek is1neret:óvel kezdi az ele111zési rt.sz tannl111únyozú~áL 

1\-. „"\7i..iv1:11,11ta 11 (l1ofi11rika), te/,: int cttcl u gytÍ,1/}/:J::c J'(::J::ct re. i-~1talc't
no:-:; ré:-;ze a szükséges 11iivényszl'1vettani (anatorniai) is111eretek i;Úr
gyalúsa utúu foglalkozik a 11öYényleirústannal (organogrupl1ia) B 

~-i·~viüen kiterjeszkedik a nüvt.;ll}'tolet.tanra is. J\. rl-szletos rész isn1er
teti <l 1~ülünfólc 11övé11yrenüszereket s az eg·ves re1H1eli:et és csal{t
üokat: ]cülü11C1:-; l t!kinb:ttel n. µ:y~'i.U.·.ys:-::Priil 11íl:--"znúll·.: vngy µ;yógysze·· 
rekt·l". ~zolgúlLntt'1 11i.ivt.~11yekre. 

?f ·'>' 

. ,:Y. 
·;.g:· 

Eliiszr!. ITT 
V. G.yú,qyszeri;;·n1c (JJhal'niako,qnosis). J3evezetésül a inikrosz

kopiai vizsgalatot általánosságban, azntán [\hivatalos ~s t'űt1b nern 
hivatalos növényi és állati nyers gyóg:yszereket ter1nészete~ cso1Jor
tokra osztva ismerteti; a fontosabbal:nál a ::::zövetek n1ikroszko11iai 
szerkezete is tárgyaitatik. 

. \TI . .iL:: dsvdnytan t·ri.:lata 1 kiiltJ11üs tekintettel u kry,-:l1í1yt1n11·(L 

Az ált"'lúnos foglllmakon kiviil főleg a krystúlytamrnl foglalkozik. 
(~ólja, 11ogy a gyakornok a hivatalos gyógy:-:;zerli:ö11y\'be11: a L"lte
n1iíliban s tndomán:y-os 0lvasn1á.nyaiba11 elöfordulú kryshllytru1i 
kifejezéseket megértse. 

\
1Il . . Az úllatrcnds.:ci'i1u1 rdz{((fa„ t·oli:ii1b„•t.t.el. a. g_yúg-yB-zeran_'r'<"l

gokat szolgáltató állatokra. 

1\.. iníi. kiadását vezetD bizott~ág egyik lényeges ki„i\·e.J·.cln1é
nyül tiizte ki, hogy a szii·veg rüvi11en, Yelösen f0gal1nazott:.

1 
künnyeu 

érthetö és n1agá11!ann1úsra is n1kaln1as legyen; hogy i11ugc'tl.i<111 fog
laljon e tankönyv -- a.nélkül, hog.y t.nlterje(1ehnos lenne - 1.11in
dent1 111i szükséges arra, hogy a gyóg',rszerészgya1".orno1.;: az Pf!j.1._'

te1ni oktnhishoz 111egkiY1l.ntató elöképzett:seget 111egszerezltes;-;e. 1'~ 
kö"\'et:el1nények yezették szerz{)t a 111íi sze.rkeszt(~s1!n/·1. 

1\.. szöveg felvilágositúsárc1 318 úbra vt·tet:et:t ftil.. t+yakorla.Li 
kisérletek, kérdl'.:sek és feleletek közölt.ettek) 1nelyeknek kivitele: 
gyakorlása igen aj<inlato::;. 

Ezen történeti és tartalon1vázlnl; nf-áu lússnk
1 

n1íbe11 <1lll a 
gyakornok kiképezteté~e s 111iut lesz 1·élszerü

1 
ez njahb kikf'..11rizte

tési segédeszköz felbaszná.lúsával n. gyakornokok l:auitúsút Yezetni. 
Fennállú szabál:yai11k szerint: a g;yógyszerészgynkor1111ki id{_i 

Ll év. Ez idö alatt kell a g,yóg;yszerészszr~ lcvli i(jnt - a \·/·gzei í: 
gymn. osztúlyokbnn szerzett alapnak 1negfeli:lf1en - a gyógy::;ze
r0szi gyakorlat mellei:!; e1111életileg is toYúbl..1 kl·pezni. l!~l::;ajátihu1-
r1ók e U t~v alatt az összes gyakorlati n1üYelei.ek~ 111e1yek <l ~eg~(1i 
rnüködésre képesitik a gyakornokot s oly elöhalac11'Lst kell h::1n1ie 
az elméleti gyógyszerészi (ter111észet.-) ln\101núnyok f1:•11t.c~bb eli5::;o
rolt ágaiban, hogy már O háro111 év a1aU· inegszel'OZZ(' a;.:: egyet:c1ui 
f-r1nul1náuyokhoz szükBéges alapot és segédi 1'.·Yei alai t. a L.111111takat 
csak is1nételjo . ..:l. fönökök fela<1at:a; ltüt1-lcss/ye: hogy a g.ynknrnokcit· 
a gyakorlati teendők mellett az ohnéletiekbon i::; oktassák~ !"a11itúi . 
vezetői leg'.renek a rájuk liizott fiatal e1nber11ck

1 
hinek gy('.1g,y::;ze„ 

részszé képezését; n1agukra. vúllaltúk e téren is. 1\. tapasztalat azt 
1nutatja1 J1ogy a kellő eln1élet.i elliis1neretek nélkül az ugyct:e111i 
t.anfolyan1ot sikerrel vGgezni 11e111 lehet; ekkor pedig a fiatal eu1ber 

110ll1 lesz hasznos t.agjúYA a renclnck1 1nclyhez tart:ozni (qetpúlyúul 
t-~izf:e ki 11tag;li1ak. 
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l\Iinden évben meg-n1eg1~jul a gyógyszerész-hallgatóknak elö
adó egyetemi tantí..rolt részéröl azon - sajnos - alapos panaszi 
hogy évről-évre az egyete1nre kerülö gyógyszerészsegéclek nag~y 
része nem bir a szükséges eln1életi elöis1neretekkel. E panaszok 
föokát a gyakornoki iclö alatt hiányos kiképeztetésben kell keres
nünk, mert ha kérdezzük: követtetik-e mindenütt a gyakomoki 
iclö fol~yan1<.t1Jan valan1ely rendszer a. szükséges elméleti is1neretek 
megszer~é~ében? azt kell válaszolnunk, hogy - a tapasztalatokból 
és a tamtás eredményeiből itélve - sok esetben nem követtetik 
és sok: gyakornoknál az elmélet.i kiképezésre épen nem fektetnek 
súlyt Ennek szomoru eredn1énye az, hogy - a mai laza vizsgálati 
rendszer n1ellet.t - a segédi vizsg[n1 hián;yos ismeretekkel á~jutott 
gyógyszerészsegéd 2 segét1i év után: inel~y ic1ö rendese11 ismét nem 
tannlússal telik el, nem képes az egyetemi tanfolyamot kellő siker
rel bevégez11i. I\Iindebböl szán1os kár hti.ran1lik a gyógyszert'·szetre, 
anuak tekintélyére s közvetve az általános közegészségügyre. 

"T ·t' 1 )" ' t '\] l ] ] ,, 1 .. ' ' J.'í agy ·e e ossegc va a a gya \:Or110 ~ot 1e vevo gyogyszeresz 
e fiatal ember jövéije, annak hozzátartoz6i1 főleg pec1ig a rend iránt1 

melynek tagja, melynek últalimo,; tekintélyét, jólétét gyakorno
kának j61 képezése által is erkölcsi kötelessége emelni. 

E n1ü. kiadásával az volt célja a ~<Magyarországi gy6gysze
részegylet<:-nek, hogy a fentebb n1onclottak sikeres l\:eresztülvitelét 
előmozdító tank.önyvben ne legyen hián;y. .,:.'" tankönyv inegvan ! 
s így a jövőben csal\: a gya.k:ornokok szorgal111a és ig,yekezetétűl: 

főleg pec1irr fönök-karblrsaink: üo-i„szeretetétől forr füücrni. horrv '-' :::;., b Ob , bJ 

eloszoljanak a panaszok, melyeket; fentebb emliténk, s hogy a 
inagyar g5rógyszerészet e téren is üdvös haladást tegyen. _<i_ gyakor· 
noknak tanulásra serkentése, kellő ta11ulási iclö eugec1ése, a tann-
1' b t'f'l'l' 'i''. 11"' '11 'l as an veze ese, ··e v1 agos1 ;asa es sz1goru e e11orzese a ta a ce -
mel;y szép és 111agasztos - cléretik. Első na1Jtól kezd ve1 a midőn a 
gyógyszertárba lép: bele kell cse1)pegtetntink a gyakornokba azon 
tudatot, hogy a gyógys.7;erészet tudományos pálya: 1uinélfögva a 
gyógyszerésznek a i1ivatá~a. betölthetésére1 a gyal~orlat n1ellelJ, 
kite1:Jeclt elrnéleti - föleg ter1nészetiiudon1únyi - is1neref;ekre van 
8züksége. Ily vezetés 1nelle!1t az önmagától is ösztöut1 ketlvet kap a 
tanulitshoz. A kiképeztetés csak UO'V lesz tel1'es. ha elmélet és rr)•okor-oJ , , o. 

lat kellő össz11angl_ia hozatnal\:; önként értetik teluíL horrv a cryúo·\.·-, 0.1 e. o. 
szerészi gynk:orlatra is különös gond fordif:ant1ó. 

E könyv tanan:yagának a 3 évi gyakornolti időre való 1Jeos7.-
. ' 't ' . 'l hl '\ . ' ' . 1 la~a- e::-; a m111e nag,yo ) s1 ~erü t·.a.n1Jas Inenel;et llletö eg a kDvet-
kezii tanrencl ajánlható: 

A. ,lf,IJUko1·l(/ti n:::;;::: t.anuL't~a s pzzel a gyakorlati fogla1koztÍ!-' az 

v 
egész háron1 év folytán történik. kezllve az cgyszcrül1b 111iifocráso
ko111 fokozatosan ha.ladva. a bo~yolóclott gyóg~~t:zerészi (la.bo~·ato
rinmi ngy n1int receptnrai) készit1nén:rek elöriJlitásáig; n1ég peclig 
a gyakorlati kiképeztet.és főbb vonásaiban a következö sorrend 
tartandó meg: 1. éi:. Tájékoztatás a gyógyszertár különbözö részei
ben; a szerek elhelyezésé11el;: isn1ertetése; a inérlegek és súlyok 
keielésének elsajátitása; véuyolvasás; gyal\:orla,t.i 111üköclés az egy
szerübb laboratoriun1i 111n11kúlatokn:íl felügyelet alatt, egyszerü 
készit1né11yek: clesztillált vizek. ~zeszek. festvénvek. kenöcsök. 
főzetek: forrázatok, n1age1nulsi6k, elő<lllitás~ ::;tb. B~vez~tés a kézi 
e1ac1ásba és a vele kapcsolatos teendőkbe. 2. 1:v. Fokozatos ha1ac1ús 
a nehezebb laboratorin1ni innnkálato];: és eo·\·éb o·vakor1ati teen-o,· o,, 

dökben. 8. t:l' .. A„z elöbbeniek folytonos gyakorlása n1elleti" tieveze
tés a. vé11ykE-szité~i iniH·anbn. Gyakorlati 1nüköc1é.~ a receptnránál 
felügyelet" alatt . .:i. taksá1ás elsajútitúsa gyakorlat.ilag. a tanki_'inyv· 

be11 felvett taksálási n1inták segítségül vételé\·el. 
„.:\. 1nn11kálatokról a gyakornoknak :-; ~ven tlt külön 11aplót kell 

\·ezetni: melybe, kelli..i t'l'.111öki ntasitás ine1let.t. a gyakornc1k ina~;n: 

,i1'gyzí fel a napi 1nunkálatokaL a gy6gy~zerés~í é; cherniai készÍt-
1nények elöúlliblsának ineneté( a veg~~i. fol.yanuttokaí· l~s kén1lclése
ket, a nyersan;yagol;: beszerzc'.~snél eszközlencli.1 vizsgil1ás 111Óllját 
st.b. E mnnkálati napló a fönök által ic1i.'1rül-iclöre rne,o:vizs~:úla.nc1ó, 

a talúlt hibák felvilágositó 1nagyar{tzntok 1nelle.t.t. .._kija,itaudók: 
c~élja e nripló vezetésének az; hogy a 1nnnkálatok a gyakornokual;: 
jobban en1lékébe vé•söcljenek: is111étlésekre felhasz11úlhat6 legyen s 

főleg, hogy a gyakornok inár korán szokjék a ke1lü stylü fogal1na
záshoz, a che1niai és gyógyszeris1nei terminus technikusokhoz, rt 
,-egyképletc,zé::; ele111eihez. 

li g,vakorlatot kiegésziti a gyógyszerkönyv tanulása1 111ely <l 

g éYE.'11 keresztül folytonosan olvasanc1<'1: <1 S\-ll011in1Úk könvv nélkül 
tannlauc1ók. IIogy ; gyakornok: sokszo1: a111~1gy i~ hiAuyo~: is1nere
teit a la.tin nyelvben büvitse, a gyógyszerek ln.tin el11evezÉ~seit1 a 
\·ények olvasását. kellGen el s aj átitha ssa~ .fol_i;f 011 o! ro ;:;l1r ,,'s(:/,· s 1 chr:tLíl ey 
kii11,11vnélkiil truu'.tta,o.!s{k u lati'.n 0.:i)ucg . 

. A.z e11néleti oktntásntíl a kii.1önbözö st•gédh1c1ornányol;:ban 
::;zintén bizon:yos sorrencl t~.artancl(\ n1e13r11él tel\:intelhe Yeendök 
részint a gyakorlati igé~yek: a gy<tl;:ornok elöképzettségi foka, 
részint lJeclig: 11ogy nzol\: tisztán eln1életiek-e1 Yagy peclig la borato
riun1ban és sznbaclbnn Yéghezvienclö kisérletekkel ö~szeki.itöt.tek. 

I,egtC"1bb esetben a gyakornokok az iskola-év Yége után~ tehát. 
ösz felé Yétetnek fel s ig3~ az oktat:l.s rendesen a téli évszakban 
kezclödik; erre való tch:íntettol a beoszt.ás a kLh-etkező lesz : 
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l!Jlsö t.!1.:. /. ;-'Jléi:. (~L1€le11 1 október-1náreius) . .tl.z chnOleti okta
tást a fJh,IJsikdual kezdjük lneg1 mint oly tnclonuiuynya1) xnel;ynek 
isrnereto a g·yakorlati n1unkú.lkoclás11tll 111inc1járt kezdetben szük
séges; inég pec1ig isn1ertetjük e f'élévben: a. testek i\.ltah\.1108 tnlaj~ 

c10;1ságait.1"a. t:s~ek, n1érés~1:ül: súlyokról (á.ltahl.nos és fajsúly) és 
n1e~·lege~\:rol„s7:.olo re~zt.; n. Iajsúl,y u1eghatározását, süriiséginéröket; 
n.,gnzok. es,goz~k b:111~tb(_1l a haro1neiert~ gözgépet; a höta.nból a tüze~ 
les; leparlas, IP\leng1tésre \·onatkozókat

1 
a hőmérőt: a fénytanból 

a~ eg·ys7;e1·~i nagyi tót (loupe) stb.; n1indezt. az illető Í'ejezetek álta
la.nos re.szenek taunlá.::;áya.l eo·i·ütt 

- b .• 

Ug·yanez idöben ke-zcl(jdik a cl11:;111'.rí1utk taunlú.-~n. az ált;1lános 
resz::;zel; a részletes részbDl azon e1en1ek és eg;yszeriibb szervetlen 
vegyületek is1nertei:é:-:e1 1nelyek a hivatalos avógyszerkünvvben 
el\.'ifon_~ulnak (~~ kt.innyen clöúllithat/ik. Ezek ki:.., incn11yiségb.en -

inelyne! a h1lnj1.1ousAgok é.szlelése b'ikélete:::eu lehetsl•rres - té113·lerr 
1 .. '11" ·1· b 0 •:(la lUUH. uk a gyakornok_ úttal s a kt!::;zité::: Jnenete stb. a 1111111-

kúlaJi 11apl!'Jha hejegyze111lli . ..:\. hi\·atalo::: g\·t\gyszerköll)'Y 111eo·' l 1 ._„._, b 

te e ö szakaszainak b111nlásn. 

~-\z á;--;i:rf11,1;ta11. krystdf.1;t1rn (ki'/j8t11/loyi'''i1hi•() t-auitúsa, :-:ziutéu 
111indjúrL incgkezüend('.1. 

. , :.!. /.;fttr . .:\.z el:::ü l)v uyári felének (úprilis-szepte1nber) fötau
ta:·.~ya a. 11.i,it:1!11.11ta11 <'tltnláuos része1 a nöYényszii\·et.t.an és a növény
le1ras!:an (Dl'í!DUOnTn11hin) n·3~·1(-()\'J'ntokkn] e'[c')' 11 .. \_' k (. ·· · '-' · . ·a · -. e. ' 1. ' ' <• 1) enye ·eu a ayu-
li:l,1::'. :~ár, . lcvcdek: ~"Írágok és gyü1nölcsi5k isn1eri:etése). Nö1~é1~·ek 
gyu3tese cs hcrbúr1nn1 készitéséu13k rnegkezl.lé:se. 

.:-1. téle1t tanultak is1nét.lése. 

, -1/á,"1Jdik c:v . . ~;. (t1:l1) /1.:!1':v. -~\. ph,IJ:;iku folytrttúsa, é:-: bevégezése 
t.·~e!sze1,L a i,ncnnyire lehet. kisérletcz(·s~el (a tanki"'111y\·hc11 felvett 
k1serletek Yvgrehn.i túsa.) . .:-\.z egész physiki1 is1nétlése. 

Ji clieu1i1íJ1áf az (:•sszes szervetlen yerryülctek is1nert·~t/,-.:p 1118. a-
1 

b. '- ··- -· 0 

J(;'. t'lÜ ldsérletekke]; nehú.uy nel1ezel.il_1 készitinénv elüú.lliblsa :, lllllll-

'.t.~~lati 11apl('1 toviLbb vezetése 1~s a g_1·ógyszerki_in;:,. niegfeleli.'.; lJOut
.1.a111ak taunlr\.sa. _-\. 111i111'.;/,~y1.·.~· ,:f,.:;11.:„:.~. últalános részéne1~ isn1ertettbse 
(':' az ('f/.if8.:'i3J'ii 'JJ1ii1/;{,_,,IJ 1:;.: t1'..'ii/Z•.:,,., ..:\ reakciók kivitele es ele1nzési 
;yakorla.tok egy 1'~111blíl f'.'~ eg,y ~zer\·etleu so,vhól úlló oldatokkal 

_\
7

i_i 1:/n11ta 11. X 1}\-~ll v;-;z\„ivett·tu1 l «\·akorlatok 1nil·ro-:::z!-oi1 ··e~~ · „ · e.,.. 1. ·~ 1. _ ti 0 b-

l.rűvc 1. ~rorp11ologiai g,yakorlatok (l'líleg g,vü1nölcsljkön ós 111arrokon). 
" 1 . . '"]' b b :l_ -· ,u?~.ar1) ie ev en tannltak is1nétlésével. ..:-\.. 11övé113~rendszerek 

t:::1nerf:etese. 

,„. C?"yóy;1/s.:c1:isn1c cg3' :<~s:e (::::zlcleti gyakorlatol{kal n t1roguákon i 
a .. 11 - 1 bl:el~11'...:l. 21~1kru~zko1 1 1 v1zsgúlnttnl kapcsoltan, ..:-1. inikroszkoiii 
-,,,·1z~galat altalauos is1nertetés0. 

,jll. 
>·.; 

VII 

./-ik (11y1ir1) J't!lt!t" J{c'szlctcs i1iie1h1ytq11 . ..:-\ 11öyéuyrc11dszcrta11 
Uehatlibb !:aunl1nányozúsa. <}yógynövények gyü,itése 8s a növények 
n1eghatározú.sa I.iinné és a b1nkö11yvben is követett válogatott 
rendszer ala1Jján . .t\.. herbárinn1 kibövitése és rendezése n. neyezett 
rendszerek: ~zerint. 

...-\.. herbárin1n készítése l;::ényszeriti a gyal{ornokot a növények 
gyüjtésére, ineghatározúsára és elrendezésére s kel1en1es szúrako
zAs inellett legjobb alkalon1 arra, hogy a tannló figyelnie ininél
iukább foglalkozzék a tantárgygya1. .A. herbúrinn1ba tételre teljes 

nöYénypé!c1ányt (Yirágokkal s lehetöleg gyümölcscsel) kell válasz
tanunk; ezt itatóspapiros közt lesajtoljuk; a papiros tvbbször fol
cserélendö. .A. ineg~zárar1t n<':ivényt ragasztú IJapirosszeletekl~el 

fehér p8pirosi1;re ragnsztjnl~ s ellátjuk a cin1irAssal) ine1ynck 

tarlahnaznia kell a növény latin é:::; n1agyar 11evét, t011yészési 
helyét és a gyüjté.'; idejét.._.-\_ fehér iiapiro~ 111úsik lllpjtlra r'eljegyc'z
zük rt esalád é:-: t'a,L valan1í11t a i't.:nd é~ o;:;ztály latin lll:vét .Li1111l~ 

és a Yálogato!.t renl1szor :::zerint. _-1.z vg_y csalút1l.1a. tart:nzl> fajok 

külö11-külih1 :::ziues, L'cliráso:-: papiro~boritékbr1i tétetnek s egy vag,y 
több csal<í.d (nagy~ágnk szerint.') kíili5n kcn1(1uy horitékba lt~'tet.ik el. 

()y(íy,1;s.:d·isn11: folytat:ása és bc\·\"g1:zésc g,vakorlatokka1 . 
II1u·nu1dik 1!r. :)'.[k /éli!r:. Bcvezetl's a ~zerves yegytan ele1neibc. 

.:\..z egész szerYes vegytani ré:::;z tannl<'tsa~ 1negfelel(.i ki~érlctekkcl 
és 1~é:-:zitrnények elöállitásáYfl.:1. r);;;.~-.:·~'tctf n1i11il!",t/c'::i ,)r:111::é~: annly
tikai g:rakorlatok. 

.-:Íllattun a lankünyv szerint. 
1!-ik f~'l('t. J...._1nC11ése az o:--"7.l'" tanultaknak. J(é~zülé;:; a :-:1...'gédi 

Yizsgára. 
:J[inüezen is1neretek elsajlltil-ú:::a- t.•l:::i'1 :-:orban a g·yakornc1k 

érlleke; :-:zükséges tehát.1 hogy az ~zorgal1nas, ig;yekez1"i legyen: 
1ninc1cu t:ehetségl~t.1 gyakorlati fog1a1kozúsútiJ1 fehnarallL ~ fi'111.ökn 
által küli.111 e célra. engedett szabad i(1ejét ta11nlú:-:rü f(Jrüit~n: hog,Y 
1núr itt. 1neg\·esse jiivcnÜ\'i l.ioldognlúsúuak jó alapját. 

Ezzel befejeztük Yolna ta11kü11y\·üuk é::: a k;'1\·eté:::ro ajú.nlt 

taub2rv röYid isn1ertetését. l\Icg kell azo11l.11u1 inég két:. dologr~'.il 

c1nlékeznüuk, inelyek bár e lankCinyY kerctél1e11 1101n foglalt:atnak: 
a gyakoruol;;:ok kik81Jezteté~ének kiegésziti'1 l't;•:::zei. llycn o1sl1 s1.11'

l\a11 a. .9/JÚ.1f.IJS::erés::1'. liii't:én,1;e!.: é.'l t't.:11d1-l1.fek h1ui.t:ú:::t1. ..:\ 1l1agyür knr-
1ná.ny részéröl nincsenel;:: a gyúgyszcrészotct 1ni11tlen úgáhan ré;:;z
lete:;e11 szabályozó renc.leleteink: csakis az 187!'-l. l·v XT'i. tlJr\·~'.'.1i;y
cikk - n közegészségügy reuclezé:::6ri.'il - tc1jeszkedett ki uagy 
általánosságl>an a gyógyszerészetrc is. Rivá1u1to:-:; hogy a f('111i:1k ezt s 
ft részben ezzel kapl'Solato:::) id:)nk.int lriboc:;útott, a g,yúg:y:-:zcr('.:sze-'· 
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tet ércleklö kormányreucleleteket (melyek míncleu gyógyszeresznek 
megkiildetnek: s a g;yóg:rszertárban a ::·rendeletek könyvében.:: sza
bályszeriien le1nó.solva 111eg kell lenniök) gyakornokával 1negis111er
tesse. J\Iinthogy ezekeukivül régibb1 o:::ztrúk kor1nányrendeletek 
vannak n1ég hazánkban is érvényben - addig, n1ig a magyar kor-
1nán:r az idézett törvénycikk ér!'.ehnében a gyógyszerészet összes 
ügyeit részletesen ne1n rendezi - ezekne]\: ismerete is szükséges. 
Ezen rendeletek megtalálhatók 0sszegyüjtye »J[achcr ... cr0111JH!11• 

rli1nn de!' /l1,1ofhel.:er-Ge,..et:::!' 1868„.': ('iinü miívében. l\[iuthogy renclünk 
ügyeinek korn1ányi rendezése incir 111egkezdetett.: ne1n volt idöszerü 
a jelenlegi, áta1a.knlúsoknnk elébe uéz('f, rendszabályoknak össze
gyüjtése e tankönyvben. 

Második e111lito11llü tárgy a .'/.1JÚ.IJ/f8::t'i'1:s:::i krinyti:itel. A„ köz~ 
j•gészségügyi türvén:y (1.87G. XI\1. tc.) n kiiny\-\-ezetést·. a gyl1gysze
részekre 11éz\-e 0 l vbcn köt,c1 lezí'1vú l"Pf:.te : 1i i \-<:d:a losan azon ba11 a küny
\"t:k VC'zetésének n1ú(lja inaig sinc::; n1t~gállapitva. _-\. künyy\·ezott:'s 
nélkülözhctei:leniil szüksége~ ::; lllÍHth1.1gy nz élélil1-utl1bh a gyakor
laU_Hln is tényleg kötelezövé fog ,-álni: a fünökök nagy szolgálatot 
ll'szuek a. jö,-i.i gyógyszerésznc1nzcdéknek s közi·cí·ve rentlünk 
iigyónek: ha gyakornokaikat a köny\·,·itelre is oktatják. _-\júuljuk e 
célra t-ankönyYül a :>l\Iag,yarorszúgi g·yógyszerészegylet,:: kiac1ásúban 
1negjelent G'·hic::,11-félc :;· (),11J.qys::.c1"/1í1·i il.:let.1~: /.;l,inyueif<'lc· cÍlnü 111u11-
kát; inely n1egjelenésekor 1ninc1en egyleti tagnak llijtalannl ineg
kiilcletett. s az egylet titkárságánál (Bndapest: I~(ikus-klirház) 1na 
is kaphat6. 

:\. fönök és segéd közti s egyéb 1nagú11 viszonyokat. szintén 
ls111er11ie kell a g,rakornoknak. Ezekét tárgyal(:, füzetet aclot-t ki 
::-G.IJ!ÍffY"'·:i:i·td;·i hd.:·i r.:t1l1dT/flik-::. cirn ril8tt a 1nag,y. orsz. gyógyszc
részegylet.; mely a fent.nevezett helyf'n szintén kapható. 

~~zon óhujtás~al bocsAtjnk ki_izhasznúlatra e müvet: ,·ajha ez 
1ni11t a tndo1nányo::' 111üveltség eszkiize~ oly teljesen tennB elérhe
t1:ivé fiatal knrtúrsainknak a céll··; n1elyet az el1no11clottakba11 vázol
tnnk'. n1ely11ek elerésére törekedniök kell: inint a rnily 1nértékbe11 a 
~zerzö es fl bíráló bizottság e 1nüvet n célnak inegfelelően szer
keszteni ig·yekezt:ek. J~.eudünk jöyö felvirtÍgozásúnak egyik alap
kövét az e pályára lépi.i fiatal ne111zeJ.1ék a1apos el1néleti és gyakor
lat.i kiképeztet:ése fogja ktjpezni s ha e n1i't ha~z1uí.la.i;a í.íltal .„._ ini11fi 
;1zt re1nényleni teljes jogunk van - az elli1nozclith1tik: ugy a szerzö 
1;~ a bizottság igyel~ezete dusan lesz jutrrhnazi·a. 

Bnclapest-: 18813. noveü1ber hó 1-sli 1u1pjcín. 

Gyo.korlo.ti gyógyszerészet.. 
flerczt:lis; 

Oldnl 

Yiasztapa;:zok. l(ewic;:i..ik 

Füzöii L•lajok. J(cnet. Szappau. 
A gyóg:yszerész1:l ft1gahna 
~\ g:,n'.1g·y:.:zer0."zet i'onioss:ig-:1 :·: I\-. l"én!thi,,·zilt:si miita11 (RccepI1n·a_". 

. .\ g-yógy.":-.ertszeti tudotn<inyuk 

.\ gyógyszer 111•:ghat<iroz;\~a 
• .\ gyúgysz('l'ÜÍr ber..:ndezé;:e. 

Alt.alrinos eh·ek a gyl1gyszt~1·1úr-
heli vi:;eletet 0.-:a kiilünföle iunn

k;ilatokn:\l ki.ivetend{i rendt:t. 
IH111f\)s.-::i.goi. és ti.-:zta-ügot il!e

riileG· . . . . . . . 

Gyógyszerészi miitan (Technologia 
pharmaceutica). 

!. A gyógyszcn:•szi llllie;:zközök I'.·" 
!.l·~zii10kekről . . . . . 

ll. A g:yóµy::zeré.~zi n1üt0icl;r{.il 

lll. Szerkon!fltai (lab,n·a!o1·i11111i) 
miila11: 

,, 

A gy6gyszerkósz1ei. beszerz•.::::.;, -_:;: 

~\.gyógynövények gyiijté."e •'s el-

lartri.<:a . . . . ~;l 

.\. gy{1gyuiivényck cll;készité~e ~5 

Labl•ratoriuuii gyúg-ysZl'l'ké!.'zit-
111ünyek : 

l'Arolt vizek 

.\ \"énydi:rc ld~z„Jg-;i]t i;"_Y(1gy;:zel't 1 k : 

Kl'Yert•J;:\'k 

Oldatok 

Fözeh•k é~ l'nrn\?.at<•k 

Ft'.ietek 

Telitékek 
Sa\·(, 

Fiílevek. Xyúkuk. Koc~Pll_Ya. 

Xyefot és uy:tlnt. p,_wkev,;
rék,;k. 

.Lahdac~ok . 

Falatok . . 

1Jep0uyk0k ;-agy kt..'l'Ongc:;ák. 

Harapatok. Tal'tníuy. Tea
e!egy. . 

Keuet;;k 

·l·l 

.\ 1 

!(enöc~ök 1i 1 
1':1paszok ~\:2 

\"é~hélkllpl1k íH 

\"laszsz;ilacsok (Bot1!2:ie-kl. l'l•p· 

borogat:is. :\[nsUirp6p 1i5 

\"1·.:zélyes nn.ragok és gyógyszer· 

kererékek. ti,", 

Uyógyszeszek. 

Fest'l'Cuyek. :-:'i'trle.c:tv0nyek. 

Gsógyceetek é!.' g;rógylJorok 
.Kivl)naiok ... , 

~\1 \", .A g·yógysz<:n·k kisz(ilg;\ltaüis<i

ról á!talúban: 

Tiéstirlík é~ p1:·pek (Hoohok é;: 

pulpúk) . . . . , 

Szörpök 

Mézek. Cnkork:\k. Cuk(irt0sz· 

Yéuydi: .. 

Síi ly1n61"tékek. :ciúlyeµys0gdc. )li:•r

leg, 

Az edények s azoknak a ki::zulgü-
1ásra való külső lel~zerelés..: 

Js1nót.Jésekl'öl. . . . . . . . 

A kt•ú elad:ísról. ::'1-Iérep;elatl<is • 7! 
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Jjógenyl•leg-. Ll'gecssaY. All·~-

genysav , . . . . .. 

I'lwsplioi•. . . . . . . . 

Jlhosphorkönt>ny. Pho~pho1· 0s 

chlü1· ...•...... 

'...! ·~ ! 

~4 1 : 

! 
'..!·l:l i 

Phosphoro:-sa v. l'hosphorpeut-

PXyrl. Phuspllor;:av '..>~·! 

Pyropho;:pliorsa\·. :;\letaphuo:-

phor~a\· .• \lphosphon•ssav ~·!ti 

.-(,·,,·01 :2·t7 

.:\r:-:euköueny '...!·~ 7 

. .\rse11t.J'i(lxy1l '.:!·~·" 

.:\\'St'!l.'i!l\' . . ~.i[l 

Az arsen k(~n,·egyii!etl·i .. \z 

ar:-;en i'e1i~111eré~v :;.[~1 

A11limo11 . • • . ~;.i 

Anti1u0Hköueuy . 

ffürmas antiniow:hlori1!. Üti.i~ 

antiu1onehlC1rid. Autiinou l·:; 
oxygt!n 

lf <inna:-: k•~uau t iru1, u. (i ti.is ki'.•!l • 
auti1non 

Bá,· . . 

Hórsav 

i·:,'::<uci1!.t 

Széuékg:. Szó1isa\· 

Széneny és h,r\lrop:t!n 

·2;.:.: 

~;, ~' 

~.-.-; 

~.-.:-.: 

Szl·neny t!,.; légeuy. $zl;llk01w!.!· :2C1\.l 

Silit·iulll. I(ovasa\'anhydri(t :.:1;1_1 

S'ai:ak1'<íl li!la!ti&u11. ~ti l 

fi) remek és vegriileteik: 

F~·1nekri;l :iltal<iban 

~\ljak (Bnsi;,uk) .. 
Sók ..... . 

A ~úk fiibb csuportjai :!;1i 

!\:tilinm. lú\líun1h,rüroxyd '271 

Iüi\inu1 é:-: kl·n. Chlórk(t!ium. 

Jóc1kúliun1 ..... , ~7'2 

13rón1k:ilinn1. Clilllrsa\'ns J.;:i-
liu1n 

~z.}usavas káliu1n. . 

f,Cgeny.~nvas káliun1, 

Kéusanls k;iliuni. 

phospllorsavsói , . 

~Vtil!'ium ..... . 

f,öpt.ll' 

Kálin1u 

~<lirhunh.r(ll'oxyd. N:itrin1n és 

kéu . 

l' li lúrná tri tll\l. . 
Bróu1n<itriu1n. 

Jüd11:'ttl'it1111. 

Szénsa\·ns nátt'it\IU ..... 

Sa\·auyú ";;éusa\"ns nátl'ium. 
Légeny:ort\'as 1Hitl'iun1 

XI 

()!dal 

'.27 s 

l\ónsavas u;Hrin111 :!S-t 

Ph(•sphorsa\·as ll<itriu111 :.'.-'-'.') 
Bó1·sa\"rtS 0s kova,:a \":ti' n:líri11111 :.'.1-'.t\ 

('<1t>i1u11 :.'.:--;7 

Ji'u/,;,uum. f,itld11m.Ammtu1i1rn1, :.:.".':: 

.\nnnonin1uhydrox,rd. Ké11-

a1nn1(>11inn1. Chlúr:11utuPniu111 :.'.~~l 

:-:z1)11savas anBnt•ni11n1. ~~ 1 11 

K~·n:->a\·as ,·,:': h;µ-1~ny;;:t\"a:': :uu-

1nonin1u si b. :.:;11 

('.1!,·ium . ~\'1 

l.'aki1101nxytl üs l!ydroxyo.l. 
(';l]du1u és kl•tt . ·~\1"2 

Sz•"nsa vas l'aiciun:i.C'ltlórca kitt ni ~113 

K(~n~avas ('alciutn :.:~i.! 

.\ khlúrossa\·as és phosphor-

::ayas cakinn1. . ~;1~, 

],',i1',111uu és yeg-yiil1:tei . , . . '..:\l\1 

S'!1•u11!i1rm ~:·s \"egylileh.:i. :!~ 1 7 

.:ti u 1t1 ; 11i11 m. .:\ln n1i n tuiu ltydr-

K1:•llsa \"a~ 1;:'1 lillllt-:1luutiuiu1u. 

Tin1sú. . . . . . . . . . :>1..H1 

r·\·eg. ror..::d!liu . :>n 1 

Jla:1n 1'.siu111. 3Ia~tn0siH1nox}-d l~:: 

hydroxyd 

)lagné:-:iinn és kén. Chlórui:1g

né,:iu1n. :Szénsavas 111agul·siuni :itt;~ 

Kén;:avas n1agnl•siutu stb. , . 

Zi11J,·. Ziucun1 !!n111n\ai t1n1. Zink

oxyd 

Chlúrzink . 

Kénsavas zink stb. 

Catlmium é;: Yegyil!etei 

Ualliiuu. I1H1h1111. Vas , 

Vasp(11', Yegytiszta "\'as 
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Vas0xyrlulveg;ytih.'tek: 

\~askéncg. y·asehh1riir. Ktiu

sava!l vasoxyclul . . . . 

Phosphonmxas >nsoxydul. 
Vaso:'l:ydvegyiilefük: 

Oldható vashydroxyd 
·vaschlorid :.tb. . . . 

.lfangán. l!Inngáni'eléleg. 1~el
n1angánsava!l ká1iuu1, . 

l~gyéb rnang:ínvegyiilctek .. 

('hróm. Chrón1élecs. l'hrónitd
oxyd, chrón1sav . , 

Chró1usavas: li.úliun1. kette" 

cbró1usavas k1iliun1 
.Nikel, 1_lran. KobalL Ún 

Únvegyületek . . . 

Tnntal, :Niúb, Títüu. \\"olt'raiu. 
)!oJylHliin .. 

\·anadin. lHsm11: ,!;; ycgyü-
ldt!i ..... 

I1ógcnys:ivas l1ii-'11111i:, alja:: lt'
g-euys:a\·H~ bisn1u1 

tÍiom , ..... . 

Úlon10.\yd 1 ólo111h.r11eroxyd 
~\ljas sztinsavns úl\11u . 

Thallíurn, .Re':: . 

Hézoxy11nl- e~ rézoxyd\·egyti
Jetck . . . . . 

Kl;nsavas r0z s:tl• .. 

lli,qa111,1 . , , .. 

1IignnyoxydnlvegytUetek: hi
gall:rchlorliL' tis jodi'ir 

Higan.roxydvt:gyli!l:tek : hi-
r.:·nnyoxyd . . . . , 

{IJ,lcl 

:::·:1 
:::::: 

Jliganyktiueg~ bigauyt.:ll\oi·id . :i::7 
lligauyannuoui1nncl1lorid, hi-
ganyj1J(lid . . ;;:'.S 

E=ii.U • . . ;·1:1~' 
EziistvegyUl!:tek 

r,6g-euysavas eziist. 
Aran!/ 0;; vegytilett.>i 
f'/({/il/H t'.•:: "\'('g,YiiletL•i 

l'al!adinn1, iridittni. rnt11~·ui111H, 
rhodiuu1. osiuiuin 

( '.: Szrinenyvegyilletek: 

Széuenyvegyiiletek ri.lra J;\ ll\,•~·s;ig-

' . . ' . . ' . . ' . 

b;1ir/c~lck: 

I~gyvegyértókü széu hydrog·ónek 
Cs vegytilet.eík : 

a) Nethán csoport.: iuetháu 

J:\Iethylalkoho\ és eg·yéb 1ne

thánvegyiiletek . . . . . 

(\],];;! 

Chlorofonu 1 trichlünnethán. ~ 
.Hroinot'urni. tribr61n111et.}11iu. 
.Totloforn1, t.rijód1nethűn . 

b) Aetluincscport : aeth:in , 
aet.hylnlkohol 

Erjedés 

t:zeszes erji;dés 

B•Jr; aet.11ylaether. 

Aethylchloritl. aethyluitrit. 
"\e1hylkénsav. ahlehyd, clilo
r:il, chlorálhydrát 

l·:!!-.\·vegyl··rttlkl'1 szern:;; :;a \·:1 k 
(::sfrsara/,·): 

I-Iangyasa v , 

Ecets:n-. ecl't 

J-:ci.:taetlit'l' . 
Ecetsavas sUk: 

Eeetsa\·as k:tliuni 

Et:í:tsavas n:i.1riu111 ·!~ ainllll•

nilnu . . 

Ecet;;an1!' :dnk. ece1sa\'as 
úloin 

.\ !jns..:cet~. ól0111. ec•~tsanis 
réz . 

Yal•·riana:;a\· é~ ziliksóJa: 

pahnitiiisaY, steari11sa Y. olaj-
!'<l\' ••••• 

!llajsavas óloni; t\•r1ué;;::et-

~i.).1 

b1:n elüfonluló z~irok . . . :>1H1 

Zsirok felbon1hisa, szappauok :>7l• 
Két.,-egyértékii szénhy•lro!-'.·l;-

nek: 

l)ropán .~tb. l(öolnj 

\-a::elina .. Kétv. ,: .. szúnhydr..1-

gt:!nek vegyiHetei: aethylen 
A1nyleu, an1yluii-rit, parafíin, 

vil:igitó g<i.::; a l:ín;,r 
Bnnseu gázhíu1p;ija . 

Forrasztó c~\i 1:ingja; két
vegyértékii alkoholok. 

1(ütveg_r0rtékü sayak: 
TejsaY. • . , . . 

,, ( -

'''"' 
;; 7 ·! 

dJ•' 

Oldal 

Tejsavas vas; oxalsav . . . 376 
Borostyánkűs:n· 1 almasav, 

borkősav . . . . . . . . 377 
Savanyü és küzümbüs borkű-

snvas káliun1 . . . . . . 3i8 

Sal Seignetti. Ifiinytntó borkő H79 1 
IT:íronivegyértékü szénhydro

géngyökök: 

Gl.rc0ril i g·Jyceriu . . . . . :.iS() 

A.llylYegyületek. , . . . . :>t: 1 

Négyyeg;yértékii szénliydrogén

gyökök vegyiiletei : 
Citrouisnv és sói. :\S:! 

1Tatveg·yértéki't szónhydrogén
gyökök yegyi'tletei: 

:::l[auuit . . . . . . ;;sn 

Szénhydnitok: Szűl\icukor :·lS·t 
Núdcukor; tejcukor . :;s;, 

::\Iézg·úk; nüvénynyúkok 38ti 

I\:cu1éuyitíi: cellulose :~Si 

Cya1n·egy\UetPk : Cya11h;nlru-

gé1L ke1;eriixnan!lolaviz, ho
rostyii.nn1eggyviz . 

Cyankü11eny sói. Cynnyt1ok 
Illatos le.~lek 

.Ilenzoc. . 

Carbol:ia\' 
llikrin."av, anilin, kreosot. 
Beuzoesav, salícylsav . , 

SalicylHava~ nátrinn1; thy1nol 
Olycosidol;: digitalin, stb •.. 

,.\ 1uyg-11aliu, sanlonin ~i.b„ . 

('scn<r11;11gol•: csersav, g:a\lussai 
Fe.1"/ti'a11yaf!Ok: Inrligü, lak1nusz, 

earu1insav 
lllóola,iol; és l:dmf«1·nl.: 

l/ydntdl,: és l1al=samok 

A/l;1doiddl.: . . . 

Az opiuui alkaloid:ii : 1norphin 

és súi . 

.Apo1uorphin, 11arkotin1 codein 
~th,. ' ..... . 

A cbinakéreg alkaloi(l:í.i: dli

uiu, kénsavas chinin 
Snvanyn kéns:n·a;; és sósavas 

diinin . . . 

·i-;gyl!h chinin~ók: diinit\in: 

kün,.:aya.~ chíuidiu . . 

il!lll 

i\Hl 

;;\l\l 

·lOti 

·!07 

.\1•" 1 

·l\~\l j 

xrn 
Oldti.l 

Cinchonin, cinchouidi111 chinoi-
diu, chinoliu . . . 410 

Acouitin. . . . • . . 410 

Atropin és sói; brncin . 411 
Coffein, colchicin, coniin 41 ~ 

l)hysostigmin, pilorarpin és 

1nús alkaloidúk . . . . . . ·11~; 

Strychnin é,; sóL n•ratrin. tht!11-
bro1uin .i1.i. 

l•'ehJ1·11f1til.: • • 41 ;, 

Em é.~::tt5si arl!/a[/Ol: ·! 1 ti 

;:-.,r,:1rd11p dllali anpa;r 1:s r1íl11HÍll!t 

afl;atd1·.Js.:ci. ·! l 7 

III. A minöleges elemzés vázlata . 
.Az d1•1nzl;sriJI úlürlilllan ·I ! S 
Kt~1nleli,i szerek ·11 S 

Fén1l'k felo~ztúsa 1:!cJL1zé:-:i ct!lokrn ·i'.!:; 

nynkraliban diiforilolú .~avnk fd-

u;;zt.úsn. . . ·!·:!·l 

"Fi.ilJb t'éinek jelkgzlJ r1:akciúi ·I~·! 

Uyakran eli>t'oranlú savak reak-

ciói . . . . . . . . . . . ·i'.!7 

l:'ontosahh szer\'es sa\·ak reakciói ·1:',!l 

l:'!!!f•cerii mi11iilc,1jcs clcm:-:és . . .1:; 1 

fj__,,„_:ddl. 111i11i1'lcye.1· cle111::il.1·: 

_\Jial(tn1 ~ eljürús; elűvizsgúlai 
szúraz utou. . . . . .t;\;; 

l~!e;nzés nedves nton. . .\:\7 

Szerve,; santk kén1lelése ./.\;) 

Savakh:tn oldlwlallau any:1g01k 
dzsgülala szúraz 11ton 

A.lka!oid;lk folkeresésP 
i-'zinképi d1·n1z;;:-; 

·!·!:; 

·i·!·t 

Növénytnn tek.intettel a gyógy
szcrészetre. 

Általános növénytan . 

!. fe.kzet,, 1Yiiv1!nyN.:·ii!'d/a11: A. s<~jl, 
sejtcsoportok: edények, :iejt
~:züvetek és scjtegyesUlések . 

A nilvények fejlűdóse 
.\ !(.'1J.é:'•·ly~z1·r1·t.·k J„q1e~;:t·1'];('-

;:'.(~! \' 

"\ lCV!'\ek hllll('.SZt·rkEZl·t ;~ . 

.\.!\! 

·! ;,\\ 
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II. fejezet, 1\~üvd11plcii·ds/a11, 
Clyöké1· Üi; türzs vagy sz<ir 

.A riigy 
. A levél 

l\[ellókszervek 

A Yir:íg ; vínigrészeJ; egy1uds

hoz viszouyitoit :ilhisn.1 Yir<ig-
zat . • . . , , . 

Yit·1igok segédszervei~ .~zaporu
tl:isi szerye);: 

. A tennés Ytl!!Y gyihni.ilcs . . . 

~\ iuag. . . . . . . . . . · 
111. feJezet. Rés::lt'lcl• (/ 11iivC1111act

!anbríl: 

'.l':ipl:i!koz;\s; szap(ll"{J(l:is 

Részletes növénytan. 

1 \» tl:kz(:t. //(:,,. :!c11.'s olalo.'1!11 1\· 
1·c11 r( s::ci·t a 11. 

A rc•nds:1.erekríiI últalülm11 
Yirrigtalau niiví!H,Yt.·k. 
'l'elepes növények : 

01'1111 

·168 

.Jf;!J 

.i 7 4 ! 

·!84 
487 ,: 

-iH l 

n. 
vu. 
VJU. 
lX . 
x. 

l'Gnd. Bark:isok . . 

E!Jte,iképi.iek . 

Babérképtiek. 

Szel'ecsen!lió1Clék . 

Labodnképiiek . 
:2, :ilo:-ztüly. PorrtsziriuÍlak . 

I. n:thl. Ftilnpuképiil'J~. 
11. 

l!I. 
ff. 
\" . 
n. 
Yl!. 
n11. 

'l':i gk ely hitek 

1Tangakü1iiiek 

Cs1'.iye;;szi1·1uuak 

So(lorthiu1búsak 

Csukotta,lkuak. 

Jfakkti'nulíl;: 

1lotlzaí'aké11üd;:. 
lX, c.„eng1·tyiiképiiek. 

x. c.„opu1·tos vinignak 
::. :duszt<ily. Szabarlszil'111Ílak . 

l. t:en·g· . .TCdte!ylH.'% lliíit SZil'
ll1Únk .....••.• 

I. 1·eud. Eruy\i,;küpiiek 

11. ]~grcsképiiek. 

flld:i! 

t>I !) 

:.;; l 

Jloszatuk, Go1ul11\k. Y.u7.1Húk 
Csillürkúk, 1\ful1ok. 

.TIT. '.l'i•kg-yliB1•:•1c:-:ii;·k. 
!\", 1\:ald.nszfélék 

;.;;.1 

J.:deuyes Yirüg:talanuk: h:1nlsz-
luk . 

Y. }'iirenykűpiiek. 
VI. .Jly1·tnt:képüek . 

ZsnrUJ/;: 

1\:orpafiifélGk 

,-iritgzú 11ün~nyek: nyit.\':ller-
iuGk. . . . . . . . . . . 

.Z:í1·v:1tern1ök: Egy.~zildiek . . 

1. Us;:ók.II.?l[ocs:iriak. IfI.1Jéka
tntajfUlék. rv. JJu;:ogü11yo.~ak 

\". r<>n<l. l'idmák . . . . . 

\'.!. I>dyr;\s fiivr:k . . 
\ ·11. EIJ1•ufoi·(1 ul tc.~írfi.:;ok 
,.llJ. I\oron:isok ... 
IX. J>ioscore<ik 

X. 1Cardo::Jevelüek, 
:XJ. l)izúngképii(:k 
:X 1 I. .Auya hiuie.se k 

[, J (1 : 

t.i l 

51:.; i 
t· l :! i 
t.J;; ' 

[, 1 :: 

r, J .J 

VII. HUzsavir:ignak. 
VIIJ. Hüre!ye:;ek . 

IX. J~b.~eképiiek. 
X. Il:dzsan10,; HiirU-

. ..... 
:.!, :<eJ'\!g. "\-acok1·a 11Gtt s;1,ir111ú:ik 

f. 1'1.:wi. Szegfliképi.lek . 

II. )fúl,rvaképtic•k. 

1 bolyak6püek . 

Gyúntah:nu\Jk • 

1'."arnnc,;képiiek. 

.Juharfaképüek. 
'J.'t•JelGkefélék 

GU1yaon·küpliek 
2\frikfélék . 

.'.d! 

-"•·l ! 

i'•·!l 

.·-··!! 

;,.f:.! 

. Köb-zikliek iiltalúhan. . . 

J. :iloH;1,t<ily. IJepl1•sek Dl G 

11 r. 
!\". 
\". 

Y!. 

nr. 
\°Ilf. 
IX. 
x. 
Xl. 

'.l'a ;·i rózsiik , . 

Sokanyú~·ok .. 
I. reud. Ser1Jeut:i1·i!ik. 

.ll. ]focs:i1·Jiú1·kt:!Jiiek 
Ill. 
l \". 

\°. 

Centrosperni:ik. 
1Jorsfé1ók . . 

Osanlil1.:.é1Jück • 

517 
l"iiggdéf,·: .:\ IJii111t!-ft'.·le 1·eudszer 

i•ss;:(·liasonlítüsa a fouf'osa11h 
c~alúdukkaJ. . . . , . . . . 

..:\ fiild Hüvé11yzete l1.~ru1észeli vi

dékei, ldilünüs teküit~t.tel a 

funtosabh drognúkra, . . i'i·!t• - ·lS 

:„1.1 

!\". 

Y. 

Gyógyszerisrue. 

55G 

ü.30 

:is 1 

tiOU 

lillli 

lil:.! 

(i l í 

('C)f) 

' --

XY 

I\:ryst.(tlyreudszerek 

Sz.alJályos reur1:;zer 

N !igyzetes 

Hatszöges 
Rho1ubos 
Egyhn.jlásu 

Ilúron1hajhisn"' tiirvé· 
I J ültalúnos 1-Crystúlyala ;:o;: 

uyd · · · .',. 't~k~l v~cl.en~égek 
I-Crystúlyosol1a:.l , -

]!- '\'1-l'Y';tálYOk J 
d.! • • · • • 1_ hahnazu ' · I-Crvstúlycsopo1 to ,, 

Al;d;:talan úsvúny1.'.k·1-". tu1ai(1on
Az Ús\·úuyok ph~ s1 "n . . 

O!ü:d 

ii71\l 

fltOU 

fl\iS 

!\Gi1 

1it\S 

(iti\\ 

l\"iO 

G il.1 

G 7 1 

H 7 l 

j\j' l 

{\j' 1 

.1 ... 11 vázlatu ·11utrenclszer „~ 
Az a „, ,\,rú\-

. \" "/'.l'\''\!\\"tl!.("H\\a\ ;-/,i "' \11ki11t\'il(•l a g-yu~ •. ~' ' · · 

lntú ;\\latoli:ra. 
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l:J. 

1 i. 

rn. 
:!·!. 

·H. 

.i;,, 

w; .. 
!17. 

·ltil. 

olt:l:i.l nlulról 

folilkii! 
:ilnlról 
fr!Ulrü! 
:1!11!ról 

f<'lii\riil 

t\•lillrii\ 

alulnil 
folUJrm 

f<>l!ilr::i 
:ilulrid 

frliilriil 

:lluln',J 

:!·ik l~Ílll)H'll 

fdii!riíl 

nlulrf·I 

frlülri>! 

; 

aJUll'cil 

foH\lrii! 
:1lulról 
:.!-ik chulo(•n 

1-fiÜ 

:!-ik 

alulról 
1„imrii! 

~dnlrr'•\ 

SAJTÓHIBÁK. 

10. llOrlnlll 

\!. 
pharmal1ognosia 
kémszekrény 
lopár/ócsészék 
lapdacsgép 
fo!iae 

·!. 

\l. 

l:!-·!f>. 
.. 

17. 

.. 
:!!. 

1 ~~-

:!:l. 
1;. ··!(;. 

~O. 

s. 

ti. 

:!·l. 

~l. 

ll. 
.J. 

11. 
t~ :· lt!. 

:!(), 

7. 

I:í. 

H. 

7. 
.. 

sarsapari!la- és chinagyij. 
lrnrnél 
feönleni 
2·, 3-, .i-., 5 első 
Mos e 

~"i·km rábidiurn 
Bietel 
r 57. ábra 
lepároljul< 
(ölvény) {nem vegyUletet !) 
ferlözö anyagolctól való 
kiválasztása után 
a chlórna!riummal 
[Cu Co,, Cn (OH)o] 
acid, formiciurn 
ember bőrön 
sölétvio/aszinUek 
rostos edényei< 
IOO. ábra 
lrnnnamasó 
art. 
convulvu!aceae 
convulvuh1s 
salvi 
flora lamii 
imula 
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BEVEZETÍ~S . 

.:1 gyl\~.r:::zcrt~~zct, (l?l1nr1naein) az a !l.'/af;orlrrt1: f1ufoi11Ú11.1;, 11101,Y 
:1,g.y/1gy~zc~·ek~il l1a:-:z11t't~t, .11.\-er::-:, teruil~u„\·c~i: lH;;-.;z~~rz(;,;:-;éru /.:-; t;.l~ru.tt~
:-:arn, 11gysz1ntun a. vegy1 e:-: gyog,y:-:zvresz1 kt:'S7.1t1nunyt·k eloall1tt.l.
:-:úra. ít~,lisn1er/~:-;ért', nlk<1hnazúsnk11<1k l~:-: :-::-:abúly:-:zerii. ll(•lye:-: ki:-:zol-
g-ú\t.;tA:-:111\1\itk rn1'.HljAra hluiL · , · 

•1 o..-o' o-.í-~Z('l"\SZ(''l· ·f··1-11'•>s~·Í 0"l ~'-. :-::-.' ~t ._ .1 '-"- , •• ·' t' ,_,Jt o« o 

1. Közegészségiigyi iekintethen. A kiizeµ;é,z"'.giigyi iutézményck 
egyik i'i'.)ú.ga a gyógy:-:zrr/'.szet 1 n1ely n1'·lküHizhotet".Jeu kiegúszitöjt~ 
<t7. or\·osi i11tez1né11ynek. J.\Ii1uJket!:i_inek llivatt'tsa 1nngasztos; c1o 
a ki_izogt~:5zség·ügy er,1ek:t.'~\füll kiilön egyik se1n tülthl'ti be }1ivntá:-:áL 

:\ gyógyszert;•:::z nz általa ke;-;zitett. gyi'.igyszerekkel, közyetyo 
ngyau iaz orvo." lúvún rt közvetel:len gyógyihj): t1e HH~gis sr.ercpel <l 

h1:l:Pgek gy(11gyit;úsá11úl ~ igy bcdúly a. kiJzeg(~SZS\~·gügy úllapotúrn. 
E lH·folyú~ <lünlÜ1 ine1t a beh:;g.s1'.~gnck hcl,ye:::: lHcgúllapitá~úu 

ldviil (n. lni. a,.; Dr\·ns t.i.:-:zl'e) a. f'o1g·,v(:•g)'nlús egyik felt·étcln az: l1og·3' 
ri. liel:eg n. k(Jri:-::1n1!n(dr 1Hegfeleli'1 /;y('ig)'Szeri· a !lf/l;!l.'f!!,:;1'0:.~·.:·f/;f„ f\.fHif 
.-;.~of.·111.111folt /;,_·.:r:/;l1DI .. kapja. 

il. gyúgy~zoré~z a gyúg:~::-;zcrek ld~zolgo'dl'at/L:::a úll.al luíro111 
ir(n1yUa11 gyakorol befolyúst: <1 közegészségügyre: u) a vényekre ki
szolgú.lt;atott gyóg,yszerek; l1) a kézielac1(u; és e) a, lal.1oratoriun1l1an 
ké,zitett gyóg·ytestek últal. 

a) .-'l. 1:/11,11i.:kí'r~ ki:;;,-;;(1lyúltrd(,ff .r/,1/1,;U/JS.::•:r,.f.-1·1: 11/.:Tr' szüks1Sgcs: hog,y 
a, heteg azokat szakrtYatott gyógvszerl~;-;;z kezeibCl. tnc101ná11Yos 
elvekre a}a.pitot.t szabál)rok: sze1:in!~. 'h:észitve: oly ini.ndségben kaI'.ia1 

1nely teljes biztositékot. nyujt a1Ta. 11ézYe: hog}r a beteg <Íllapota, 
1ut gyúgynltísa egyálb:llúht:n1 lehetséges: a. gyrJgyszr:r hatúsa kö;,rcl:
keztébeu jobbra forduljo1i. .:-\.. v0uyek i rJ ké::;zitése tch<'.tt fö-fonto::-:súgn 
k.iizegr;szségi ügy. 

h) l!...,ontos a f.-i.i.:i;n.~·!!:11·.-.; 1.-/::.i elorlrí.~, is. l\Icgsznkott. í1olog ina 
rruír1 hogy a 11ag:y közüuség sz:bnos ,ielt~nh'd.;:teleHohb baja. clle11 
ün1naga renc1el! vagyis belát:{isu r-:zerint, u;;.:etlng egyszeri\. CTjCn1lr'tsrn 1 

vásárol 1'.~:-: hasz11Al 11é1nely S7.erokeL }[a o ~zerck nvatat:.la11 kezek-. 
lJijl sze1•e;.-;f:eJ11Qlc he, sokszor kon1oly 1·::t:1len1el'lenség~ sÖ{; él0t· 

1<·•· 



veszély· köYetkezhetik be: ez nen1 {:örténik) ha a beszerzés sznka.Yn
tott közegészsén·ücryi lröz~gtől: azaz gjróg·yszerb.'n·ból történik· ez -
b. t •t 'k "'· "'· . ' ' ' ' ' . , , iz os1 e -ot nyu3t a szer JOSagara es arra nez;;·e is, hoo·5r csa.k oly 
szerel;: szo1gúltatnak ki, lnel,yeket az eg·észségTe való krl:os befol;yá's 
nélkül alkalmazni lehet. A gyógyszerészetnek tehát e jelentékte
lennek hLtszó téren is közegú~zségiigyi fontosságu szerepe ·van. 

e) ..:J laho1·ttfQ1·iun1i 1iliit/f1,/;: vagyis a g·,yón-,ytesteknek a 1~é113·
készitéshez n1eg·kivúntató alakban el6készitései::iszll1tén közeo-észséo·
•. •p t ' t ' t 1 . b 0 u;~;y1 ion .?ss~g·n; n1er · ezen g·.ro2:.Y ~este;: szolg·áltaJJák a vén3rkészi-
te.shez sz1:kseg·~s ~nyag·ot;, s ha esetleg ezek ]1iányosak, hibáik a 
ven:y szerint kesz1l:ett ~yogyszeralakban is 111egn1araclna.k; pedig· 
ezeknek 11en1 szabad h1básoknak lenniök n1ert minden hiba nz 

b . ' ' t '] . , e1n cr1 cg·eszseg·e ·vesze :yezteti. 

EzenkiYlH jelentékeny szerepre hivatott a g:yóg'}'Szerészet n 
l 1 íFlá~rJ 8,::(;1·1,k (:.~ 1,:/v1".:·1'fi·r· s.:ríilt u11_1;uyok ui.;,,c;!JIÍlutdnu/,: terl•n. 'I\ipl1.U1'i 
~zereu1k es a? el'vc·zetre szúnt anyng·ok 111inöségének kifogúst·a1n11-
11ak kc1l 1e11n1r': hogy a kel1ö 111t'·r!·t-'d.::hcn t~lvczyo az e1nbPri szer\·c
zetro kc.irtékon.r hatási~ ne g,yakornljanak. JB sz("rck L!s aJLva12·ok 1nint1-

, ' 1 'll . ' ' 1 1 . ·' ~ segene.;: n1ega ap1h1~ara ng ii \-atot:.tn hbnk a. grógy::.:zerészek, 11101·1 

t.nc1onub.i:y;)s I,.::észiilt:-:~giik képesit-i arra íjke't'_: (l1: e1tc1;jedt~:-:iiku/il 
fog·va k1,-:.dt.kupe11 alkahnatosa.k is ily Yizsgcllatok te1fesitf~sél'C'. l~::; 
:'alóban a gj'Úg,yszerészetnek ily nliiküclését múr t<lbh :U1a1nl1an 
igénylJo is \:e:::zik éti fontoss<ig·út ·e r(:·szben is elis1nerik. 

-~\. gyog·yszerész Inüköcléseért az ülla.1nhat.6s:í.o-11ak felo.lüs · 
] „ ' '„ .„ t ' ' ' ö , 
\'.OZi~g\:szs~gug·y1 i:ou ,ossagat e Jcle1üsség is eme1i (·s biztositéknf", 

nynJt a .küzegészségüg,y érdekeinek elö1nozc1itásúra. 
, .. 2. T~rsadaln1i .szernponthól. _~\. g·,yúg,yszer(~sznek) in.i1tl ily1:1111cl.:. 

tar;:;adal.1111 szereplesél:, n1el:r Hein csekélv fontossá()'ú 11cn1 lehel 
1 ]. . ··1 '1 .. . l . " J b , 
,e Jesen _,„(' Ya .n:--;z.tn11: 11vahts!"z~rii közegészség·üg·yi szcrepküréLűl 1 111ert a fl)rngu rn111cl1g n kDzeg·e:-z."égügy Urc1ekeiuek elDJnozdit::'tsa, 

J\. g·,y<'1gyszcrésze Luek, i11 /il I lri1·s1ulr1l i11; fr·sf iil1·f 111./•. 2néltatásúra 
l.1a.z:b1kbíln az ·1.>..;7r;. évi XJ\r. t;ürvénycikk (a küzeryés~Sí~'o-iio·j' reu-
1 ' ' "l) . ·1. 1 . b 0 b 
l eze_sero .. 11y1_1.1 :J<; az ~ :ir!?t: r~hbP1~. ~ki1no1Hln.t:ll;;:1 hog".r: „_.11. f/.

1
/';.tf.'J

,.,..:·1;1·1:,...:.:·l't l.·o.:·1·.r;e-":.:.)·1',1/ii.r;,1;1 tii/i:.:·1n/;11;." ( _;gyaucsak e törvénr szerin!; 11 

f//j(~tf{f:i::.ci'1:,„„:·.ut r<.:: dl!fl111 . .f~.1iifJ/f1-/1.'tc ({/ott' dll :' ennélfog·vn: a gyógy
s7:er~~zek b1zo;iyo~ tc.k111tet.hen (ön111agnk által fizetett) úllan1tiszt
il1selok szerepet v1sel1k, mert 111üköc1ésükBr!; az úlla1nnnk felelösek. 

„ E törvény által biztosított állás és a szakma. helvzete "'1tnl 
k~jelölt társada.ln1i kür t::ío· i:ér(:. llV"Ít a rrvúo-vszerBszn;k, horn:r a 
l '.' ' ' „. .' . b ,. bJ bJ ' b,/ 
rozegeszsegug,y es igy a. k<.izjó érdekében tti.rsadal111i. uton is n1ii
ködhessék. 

1i. g·yógyszerésznek társadahni szere1)1l•:-:e fükepen kih.:•1jed: 
• 

11
) a szakr11ú.11ak1 lnini- a J;;:ijzeg·észségüg·,y og·yik füt:án1asz{~11ak 

ineg1sn1er!:etésére a. hatósúgokkal
1 

11) :J, t:er111észettuc101n;Í11;yokna.k gyakorlati alkahnazáslÍTrL 
1

) a g,yakornokok 1-::iképzésérc. ~ ' 
1Int~súgi intéz1nén}'-eink nini álhí.sti11á.l fog·va a. (ryógyszeré~ 

.->z.etnek n1nr:se11ek z.::ehol snjút r-,lürulói. a. vécrreha1't/> li~f·alÜ1U rri·r1-
l ] ' '1 . . ' ' 0 ' " < < b. ' 
~.::or as:t .\an H111c:::011ek 1uvahllos szake1nberei, l1anern iio·yeit; a 
rzn1c111a ké{:~ég·l1ev(!lll1at:.:iJlan 11ng·y Ji1nt:0~::.:ú.g~1, 1nellctJ. ~~ D.·y/)\•·v~ 

' , '-'~ 0.1 

;) 
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2. (i.111.dtorlutiu/;: Cij/tÍf/.lf·"::en!::::.:i 111ii/ru1 \lechuologia phar1na
ceulic:a). rra11itja últnlúban a gyógyszerek elké:::zité~o é::: ki~zolgál
t:atúsa. 111óc1ját j is1nerteti a használt n1üszereket s az elöforc1nlú 111ü.
téteket. Feloszlik: 

a) 11. B.:crkon,i;lt,ti ( l11l11)i'1if ori 11 n11) n1 iitél1:ket ttÍ.rgyall> részre 
(tlefeetura.\ rnely a gyógyszeTel;: JHtgyobb n1ennyiségbe11 Yaló el
J;:Cszitését, az előforduló inütéteket s az ezekl1ez szül;:séges készülé
keket. edényeket s ezeknek kezelését is1nerteti: 

'b) rr ;.1:i1.'Jk1:s.:.ité:::i n1iilt1nra (receptnra): 111ély a belsü és külső 
}1<u;z11úlatra rendelt. gyógyszcreknel;: az oryosi elöirús (Yény) últal 
k.iYánt alakban Yaló szabályszerü elkj~•sz-it:ését s kiszolgáltatúsuk 
mü,lját adja elő. · 

X .,g:rüg:r~zer" meg:hatürozüsa . 
.:~zun anyagok1 1nelyck képe::::ek a renc1ellencs (beteg) e1nbcri 

vagy :illati ~zer\·ezeLlfell gy1:1gyul(Lst elöidézni~ yag')' i~ azt-. a re11dc:5 
úllapoira Y~:5szayezetni; f/.'(;Y.tJs.:·\"1-!,'.n1.J,· :ie,;'e.zt:tne~\:. , , 

.:-~ gyugyszereket szarn1azasuk: in1noseguk1 allü111auynk; hata
~nk és használásuk. in/1dja szerint osztályozha~jnk . 

. s·.:ifi·nui.:.ús11kra ;11:::i:e. n1inthogv a ter1nészet 1nindháro1n 
urszág·a szolgáltatja f1kef:. 1 i'el1et11ek ~ ·· gyé1gyszerek növéuyi, úllati 
l:s ú:::vúnyorszt'tgi anyagok. 

Jfinr';f/yii/,:ef illet-.i'ileg inegkiilü11btiztetü11k: ;1y1·1·s és 1-lk~!s.:i'.tell 
gyógyszereket; az elébbiekhez i:nrtoznal\. azon ter1nészcli1 nyers 
terrnények_ (J)l. fii vele gyl'lkerek stb.:11 Jue1yok inl'g lényeges változást 
11c111 sienvecltek. „Az utóbbiak. a nyers ter111Ónyel;:bül különfBle inü
h'.·tek últal úllitlatnak elő: ip;,1· kaÍ',ink a "''!l.'J!.-;;,,,:il1w'".'/'ket (pélc1i'rnl: 
(j-Junbers(.\ e11ini11) és a többi !!.IJÚ!/Hs::1:r1!s:..i'. kr!s.:it111t!.11,111:k1:t (péld. 
kenöcsöket, illatos vizeket, olajokat stb.) 

:\.. nyer;::; ter1né11yeket legnagyobb részben a növényorszt't.g 
szolgúlt:a~in. NöYl•11yorszt'tgi nyers l"er1nények: a gyökerek1 Í'~ík, 
:-:;zúrak1 kérgek, füvek1 le\·e1(~k 1 levélrügyek1 virúgok: gyünü.ilcst1k, 
gyii1nölcshéjak: n1ngvak1 bn.lzsan1ok1 111ézgúk es gyant:úk: stb . 

. A. vegyszerekhez föle[!,· a:;; á~vúny- és növényországi. a t:übl1i 
gy(JgyszerÓ~zi készit1nényŰkhez, ngy. az ásvány:: 1nint-a növéuy
orszftgliúl szi:Í..r1nazó tern1€11yck ac1i<'1k az alapanvagokat. 

JÍ {/ 1.1111d 11.'/11 /; ,„:.-i: i' i 11! : ./'o1y/ J,-0;1yr1 k (gyl1gyvÍze).; 1 olaj ok: fesLYé-
1iyck: balzsan1ok: 11én1ely vegyszerek sf!J); lrí,1/.'/111.- (kenöc::;:ök1 vn11a
tok1 tapaszok); .-:.:ilri!'ilr1k (yegyi tern1l!nyek1 nyers nuyagok). 

/[r1trf.,ul" s.:·1·1·i11t a. µ:yóg:yszert;k: g_ye11gé11: C'rÖsen hatl•li:: 
f.!s Int'.·rgek. 

Jf/:r.1;,.J.- azon anyagok~ ine1yek 1niir kis 11dir.r;f!„r11 i,~ képesek a. 
szervezet iuüki_.1c1i'·sét uly Hl('.1llon inegza.varui1 hogy az ;Utal az eg1'.·sz
:::1"g veszélyeztetik; si.it; a kürülrnéuyekhez k8pest lialt'tl is itlCzteLik 
elf!. ~-\ n1érg1.;·k az egész;~éges szervezetben a szervi részek alakját s 
vegyi viszonyait rneg\·áltoztatjii.k: a szerveket ::;zútro1nbolják1 vagy 
1nüköL1é:::;ükeíi Jn0gzava1:ják . .:\zon t:anf:.1 n1ely a n1érgekkel s hatásuk 
tndon1áuyo:-; hír.D:yn l<i.:-:Avn l fn.D;ln l kozik. '111/(1'.1/lr1n11r1 /,· ( t:.oxiko 1c1p;i n) 
11-P\"í~/.7,i\ k. 



r:En:;:r:rls. 

lias:::ndld8uk n1ridj('_,s;:crint a, g·y('.)gyszerek fe1oszlalunk: /;ifi- ós 
Út'l!J,lJÓ.rJys::l'l'l'k 1·1:, 

(; ,IJl.Íf J/f 8."::C 1·{([ !'11 ({ J.· (pharn1ako1) Oli Ulll) 118 Veztet11€k IllÍllcla ZOl l 

hel:yiségeli: eg·3rf.Htyéve. melyek berenclezésük1u;1 foo-yn, a gyúgy~ 
szerészet g·yakorlHsára hnsználtatnal~. b 

Részei: :J. a '111iitf're111 (oflicina) vng:y a közönsége~ l'::; szoros 
értelemben vett gyúgyszortúr1 2. n 1'1(/;trír é~ :-_;, a :;,:·•,rk1J111;/ia 
(la bora tori nm). · 

1. A miíterem (officina). 
Ez szokás szerinf' ntoúrn. vag:r tórre nyilr'1 helyisf'.·cr. Itt ké::;zit

ji.i.k és szolgúltatjnk ki orvosi 1·ényel\re és· egyesek ki~·únsúgára a 
g·.yógyszereket: ii:t tartjuk a vény szcri11ti gyúgyszeralakok clké:::zi
téséhez szükséges é:-: fol.yto11 l1aszná1atban lt)vö e~zki.iz1:il.-et t·~ 
ecl("nyeket. .„'.-\. rnlit:crcrnheu ;t reutlnek a t:isztasúg·gal és a sza1ia
c1on clo1gozJiatúsra n1egldy(111i"ah\ l;:('·113re1en11n(J kr:11 e.Q·resülnic· : 
ennélfogva annak : '--~ · 

a) 1}/y fdg1rs11ri/,· kell .10nnie1 J1ogy a ::::zükseges <í11Yá.n:yt:ik. 
szek_ré113rek t•s a 1nnnkun~ztnl elhel)'ezi~:-:G nhí11 is ccléff hel\ .. - inarnd~ . . l . ' . b • 
:1011 1n111c l! gyf)gyszerc·sznek za varhdan 8~ leLetéíleg ké11vrln1c:-: 
dolgozására: n1üul. pedig n várakoz/1 küzéín~0g részére;· · 

, . b] ?:i'.1í<1u:;111.1l.· kell lennie; a vilúgo:::súg l<;n,\-eg0s feltétel; ;l 

n;yar1 íorro f.rvszakbnu nznnlian n. 111iih··rn1e(; n kDzvetef:.l011ül bee:-:(", 
1u1psngarakt.úl leJ1C'Uileg é1vui kell; 

o) s.:·1íru.:·1111Z· kell li·nuic; ez fiJkel1t'.·k: 111er! e 1u'dkül a nüvéu,yi 
11:yers gyógyszernnyng·ol{ (fih·ck) g·yükorek ~tb.): vala111iuf; a ]\ivo11a
tok és eg,yéb nedvsziy1'1 auyag·ok künuyen 1neg·_penészednek. 

11. ,fj,lj(Í.<J/j:;.:·e1·f1ir li,Jn11!r„~·/klct1:t a 1ncleg t'.'vszaklian alkal111as csz
kö;-ökkel n1érsékelni l:ell; !:élen pedig ±'ütés által szükséges a hö
mernékletet lehetőleg folyton + 1-l---1'' <.'. hüfokon tartani. 

A műterem berendezése. A mül:eremhen tarloU gyúgy"zcr
anyag·oli: külörrf1.'.>lt:'~k; e11111'.•lfr1g·i·a az elh:utiís11krn ;o.;zolg(i]('1 be{:endo
zésnek if:! J;:.ülönfClo e1einekLül t.'1ss:-:ealkot:ottnak kell fennie: ezen
ki\"'Ül n. berendezésnek lehet·üv/: kell tenni a 1niiteren1h~n valú 
<lolgozást is; e:-: okhr_'.11 a l1creu1lezé:-: f(j :ilkotú részei le:::zitrk: a 
szerek tartúsúra szolgúl('1 rílll'lí11111,f.· / . ..; N/1:111;1·/o. vala1nint- n. ilu/1

1
11.:·rf 

11~.:tnl s ennek felszerelt•se. · · " 
.t\z úfl1_·((111;r1J.· nU)<~iJ 1u'.~~zif't.Pí:uek uly lllÓdon, 110Q.'Y nz als{l l'(~SZ

ben; n pac1ozat.t;1'il n1l11f:eg:y J ntéh:·r 1uagass;ín·i(r 'a ·J-'d;:ck, n·vöker~k„ 
1"·1 l·b ,, . 'bb '"·· ' ··ne eg·ye,;: st . sza1narn kil1uzhai't'J -1iokok YanHak az úllvtinyLriu 
elhel:yezve; a. fiókok szorosan összcilleszt:et.t. r/·szek bi.il készii111ek ::: 
1'.'l..l/illfistú! te!/1'.'i(:/1 1:lloiilii11it1·(· l:r-11 l1·1111iii/.· :" ne1n enget11tctö n1en· 11L·l
dánl1 hog,y a. feh:;fí firÍ]i'. ff::11ekc hel1orif:.sa. az a1:-::('.d< lia11en1 InÍ1Hlcu 
fió1i: körül felül 11g,r: n1in!:. a.;;, oldnlakon vttlasztú t1eszkafa.h1ak kell 
lennie. Ol;y anyngoli:Ta sz:'Lut fi(Jkokn(i11 n1el\-ek cri'.1::.: i!1ntúak. van·y 
a. levegötiil n1ég jobl1nn 1negóvaud/1k~ kíl1G11 'l'nl/)-l:el/d; is frr!ll 'alk~f
J1Jflz1nn1.k~ vn,r;y <tz nnyn.~:nknL n Ur',l.:l,in kil]iin P•lt'·nyl1n z;\rr;1. kt:l! 

/ 
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tcn11ü11k .. A„ fiókoknak könnyen olvílshatú: rnosc't~ é:-:: clürz~ölCs ú.1-
t.n.l 1e ne1n kopó jelzékeli:kel (~ig·natura.) elhí.t.ya ,l;:ell lenn1ök. ,E~ 
alsó fiúli:os rész fölé rendszerint 11yif:ol:t. <lllv:in:r: parhnza111osan i:utu 
hosszelosztúsokkal Yan helyezve) inel.yeken a lepúrolt vizeket., sze
szeket~ festYényeli:et.1 olajokat, v~11atnkat1 s/1knt, „porok~t-1 li:enöcsö~ 
ket stb. helyezzü1i: el a]kaln1as eill·nyekbon; arra t1g,yc•l\·4.:~n, hogy az 
crr1-n0n1ü a;1yarrok lehei:.öleo· C!:!.:Y sorba 'jni'snnnk. 

;:;,,, ~ ' ~ • b, ' ' o, ·~" ' ' ' ] • • ' ' l '] ' 
_<\. fa. n1111ósegenek: szn1ezesenek: ( 1sz1h::.'sene.;: n1egva aszb.tsa. 

egyéni clolon.·: /i;/:1,/11:/,'. ir l:ün111;ii fi,..;.:·fitlurfri.".- n t11i·fr.:s„-:ú,r1i'.s11 ::<·.:·di·r1::~ 
slÍi/. hogy a Í-iókokhan 0lhel:_rez'ot-t gyóg,y~zerek ine~ ne ron;oljanuk. 
E 'célból nz <illvri_nyoknal.;: a. fal felől osö r1~-szükön is rlrszkazva. kell 
.lenniök. · 

Az állványeclények. ,~ miitC'rr:mbcn o gyógyszerek dtartá~úrn 
1nn kizúrólap; csak iivegliijt porcellán- r!s fiíh(J] kf:szü1.t edények 
szolgülnak. 8zü1\: sz;íjú ii\·egcdényok a Yizek

1 
szeszck

1 
fest:\·ények

1 olai~k :-'tb. részére: bí'i szújt'i Ü".'egek a ,-cgyi szerek e:~ S{~k st:.li. 
. ' ]]' 1 '1 1'1 l ... ··1 . t l ' ' . ])]J•t• részere: poree n11 :io vo1 ().;: a .\Clll1C~o .:1 >;una o,;: n.:szl:re e.-:: -'<. • ·e-

kul a szörpü;;, balzsan10:" ii,-egekrc: v~:.gre fite<lényeli: a 11üvt'.•11yi 
porok, nl·1n.el:y; inag·, ... ak Bi lJ. ré'Sz~re. ~z e;1~nyek a1nkjo'n1a~{: ~1ap~~
súgá11ak, kiállii:úsa cl iszességéne k 1negu lla p1t:asa. az egyesek izl~seto l 
és a köriilntén:rektöl függ. Nt-1J.:ü1i.izhete!Jen kelléke Yn1i:nn.e1111y111ek: 
L hog\" j,;7 .:·1í1'71at1: legyen: e1111ck n1egi'121.r·lt•l0g az ii\·egedf~nyek11ck 
szoro'SU11 heköszf1rü1t (lug/,yaL a fn- t~s i1orcel1[u1edúnyek11ek Nzoru
san záró tot.frvel kell c:lf;íf:.va lenlliök; 2. Jiogy J,·ii11//.1;1·11 1 1frq,..:/i11/(í .. 
farlús j(I:·//.·ei/,· lr'ITl/eil/.'l,· • 

... :\. fiókok fe1zékeill.ek) \."aL11nint- az ú11vún:ycl1é:1ye1i: elre11dczt~
sé11él renc1szeri11t. az al11habet-iknN lietiirent1c!; köve!:,iük. Ez a l1elycs 
rencl l~ gy kell nzon Lan i2;yekez11Í: hng',\· a gya1\'.1·an ha:-:znc'tlt szerek 
1ehef:ölcg a dolgozó asztal közeli~b(' jnssnuak; a. keYéslJ1!6 l1asz
náltak t~ÍYo1abb eshetnek, ha e 1niatt a hcl:iirenc1 :-:zigoru keresztíil 
vii:elébe11 11én1i 1negsza1tif:ás is történnék; 1nert 11ii :c:e1n kcllc1neiJi·
l1e1JlJ s g;_'t!Jóbll n receptarin:-: r(·~~z1!rc: 1nint11a ::;okszor haszuúlL 
:-::;,erér:t ~ gyógyszerhír t(iyo1nbh c1 ~G rr'.·:-:zélie gyakran ké11yh:leu 
111C'1Jlll.. 

.\z 187"1. /:Yl)en kil1ncsútoLJ:. 111'18".)"lr g,„-,·,g,\ .... ze1 t.On)-\ hoY
u~atoJt X.TX. t~s XX. tiíLl:ízat:ok e]C1soroljúk nzon nH~rgec:: é~ ki~ 
adagban i:-: ort'1.s}1aül:-:t'i sze1·eket--: lnelyek a t.öblrickU_íl. 1)/:iifi,iuitctt 
,..;_--;•1<r/11.11··kf„.n l:nrht11{l/1k„ .:\ ~\:TX. hlbl:ílinn f0l:-:ornlt: 111('.'l',\.!.'C•keb 1nr
tahnazó .szekrt''ll,\" a 1111·1·r·.(f·"'·:rk1·/11„11 neYt~t Yiseli; e11nek rnindig· 
knlcse:snl kr.dl ztÍr\-a le11nic. n1clve1~. a f(_ínök Yagy 11cl,\·et.l'cse hord 
1nagtínú1. .\ ~\:X„ i'áblúba11 '1t::l:::o1:·nlf:. crí'):-: 11ai:ás11 ~zerek, szinf:lou. zúrt 
Hzeln'l'.·nvhen Ynnnnk: c1111ek lnilc::;n nzo11ha11 a gyogy:::zorf:.arlJau 
bntatik,,1-.i.innY'OH 11oz.zú ne111 fí:~rhet.í'i alkaln1a:-: hclyi.'n .. /',' .~·.:1Jn·/
i1·1;i:k n1.?kiifii:;l~·1-fctl1·11 /,·r,{11:7,·e. l11i.'f.'I 11 111tr,r1.i111r f///'Í.1/„'/"':;1,r/:ii11..i1i; _\-r"IJJ. 
f1,f/1lrí.:·otríl111;1 1'/;:irf fcg11f/.1/„'f"/,7, l/d11f!u/,· 'll/i11rl('11 r :J,'/'.'-'" f'rl1:11,1;r'1/ 1'11,.1/// 

JirJ/:11·n f:ft';fil11{1-frf' le,r/.'}''i/<)o. , . , , , 

}Ta oly n1érges vrig·y erij:-:(·H hrd;o szen:k ,ii.inHenek gy.ugya
sza.ti fllka1111rrz;í.sba. 1nelyBknt tlne-:'u·n, hog·y n1ég· nen1 lett0k lirvah1-
losnkkú1 hntrnii k;·,11, 11i's·y azoluit a hh.-.:r111]/1 1--nln,i,l1)11siígn :-:7.C'l'Pl:: 
közi\ n.i illc·!i"1 ~zr,kr/;nybn liPl~y·.:-zz(iJ-:. 
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1 \1 J: !:' 1·I.'X1~· '{'(,'.-. 

A dolgozó asztal. Az á!h·áuyokon, úllvúnyec18nyeken, mércg
f:zekré11ye11 k_iylil a 1nütere1n berc11dezésé11ek egyik fö ré::::ze a dol
yo.:1í as.:lul. Ennek_ célszerü ber1:1H_lez~sétöl függ, hog)' a receptarin:-:: 
gyorsan s lehetőleg könnyen c1olgozhatilc-e. l\Iár felúllitúsa 11:ivúló 
·tig~yehnet érc1en1el j annak a g·yt'.1gyszerb'u.· legvilágosabb részén kell 
ti!lnia. 

'11· ' ' t'!J.'' ~ 1 ., -'1 a i:JU: nng,ysaga fl- ,gyog5'sze.r ·ar ie ~y1seg· es a 1orga 0111 1ge~ 
i1yei11el1: 111egfelelt) lehet. ~.\ ltalá11os k.cllékei: hogy igen rövid és 
keske11:y1 Yala1nint se111 tuhnag·as1 se1n igen alacsony ne legyen; a 
kónyeJ111es es tl testnek 118111 Úrtahnas clo}n·ozhatás SZ8111j10lltj'álJÜl • b 

legjobb a D-i centin1étertöl l 1néterig· te1:jec1ü inagassúg. 
Célszerütlen nén1e1ye1.;:nek az a szokúsa, hogy az asztal két 

Yégébe is helyeznek1 töl1lJ11yire kész szerek: eltartására szúnt1 állvá-
11.vokat. J?ont:os a ir./s() ri:s::: 111~1·e1lfft„:;,:s1· (a 1101. a receptarins á.11). Itt 
t:élszerü ~losztú::;ban ii1:1k.ok 0s egyéb osztályok ,·annak, Jnelyel\: <L 
Yé11yl\:ész1t.ésl1ez szüksóges eszközi~1kct.1 edényeket fogla1júk n1agnk
lin111 Ya1a1ni.i1t a használtak idriiglcne:-: clhelyez1!sére szo1gúluak. -
~zabúlyoknt e bDrenc1czésre Jel<:i.llítaui ue1n lehet. inert az külü11-
11~·\zö a'·szerinL a n1int n dolgozó asztalegy;;agy töl;b egyén részére 
re1Hleztetik be. }'öelvül <'tllithntó fel: hogy_ e bercnc1ez6s a Yény
].;('·szitf.st inegkönnyit:::e az <.'tlb:i1, hogy a. dolgozónak lehf'tüségig 
H1i11L1en t:!trgy kc.ze üg·yébe es:-:ek. 

11. H1n11kaaszt8}011 foglalnak hi:lyct az n. 11. tára-111érlcgek
1 

('P:Y(:b 1i:6zi 1nérlegek alkahnns811 e]helyez\·er a ::;úlyok: a y/·11ynapl('1
1 

<l l1e\·ételi 11a1Jló s e[!;yeb szük:::ége::; apn.'.1bb szerelvé11yek. 
E :F.itúrgyako~· kívül n 11~iítere111 bc·rt::HL1ezésé;1ek szlikst!go::; 

ré:-:zei inég a s.:c/,:n:11,11 (/ .'l.'/<;!f.'/·"·:1·1·iice.1Jcl.: r1„s:::1.'i·1: (t'iJbb l101yeu a. dol~ 
gnl.Ó aszlnlbau íilikokat liaszuú111ak e ct·lrn; ez 11e1n célszcrii

1 
1nerl'. 

]~Öilll}l'tt suk tür~::; fordu.1lint. elii): Ynla111iut íl ·1·i.:t11rll; l'rl1:11y yagjr 
a. \·Í:;,\·pzctéki esap; ezeket ]olici:öleg 11e1n iuag<'1ban a iniit.ere1nlJou1 
!ia1le111 a köz\·cd·et1en ;:;zou1szédos l1elyiség közel fckv\i rl·::;zélH:u 
1telyczziik el; sziiksége:-:ek 1nég szint-én a;:; Ór;t l's az ü]t1l1e1yck H 
\·úrakoz1.'J ki.izi.iuség részére. 

~- A raktár, 
11. raktár1Jan tartjuk továl)bi hasznúlatig i1a.gyoL1L i11e1u1y.iségü 

gyúgyan.J'agaiukaL ,\ gy('igyszerkt:•szlet:. kiilöul.1özö lóvéu
1 

a. gyt'ig.J'
:-:zertúri raktúrt i.öl.1b rt:·~zre. kell o::;ztauu11k. Ei111ek 1neg·fl.Jelölog :i 

nikhí.r úll: a) a s:::l'rf;unu1!'rí11r;/ (calllCl'[l n1nteria1is\ 11) a ,/'ii11i1d{if . .::/1r)f 
(11erbariu1n) és e) a 71i11cc?1r'i/ (aquarintn). 

a) Szerlcan1ara . ...:\ :-:zorka111nr(1nl Yúlasztandó 1ielyiségnek a 
ll!ii\.ereinhez J\:Üze} ke1l fekücln1e j 8.llllrtk s.:'lf1·a.:uak Ús lehcti.'Jleg; 
\·ilúgo~nnl:: kell lennie . ..:-1- fi.ibb nuya!2;ok. n1cl\'ek a szerkamarábane]~ 
hel.\:uztetuek: a kö\·otl\:ezi.ik: gyöi;:iC'.~·Ük: · kérge.k

1 
lt(\jak1 fák~ 1na.gvak 

t'.':.: gyü111l.i1csök; gyanták, súk s n1ú~ Yeg,1,·szerek: Ús\·únyi t:ern1ényck
1 

kiYOHntok, 11<-iYényi s eg·.yél; i•orok1 fe:::t.yr'·nyc~k. ]~zen ril1yagokho;t; 
1.:épe:-:t:. 1negfelclri a l 1crendczt~S i:-:. 

_·l s::•:!'l,·1u1u1r1r 11t·1·e11if1:;;/s1; n ltely.i viszonvoktúl függ . .c1-1akra. 
1u~zye a 1nüte1·0111 1-10rP.nt1ezf'.~sl':liez l1flsÚ11h'i úllv,\1rvokknl J;\ttal:ik el. 
:!nr~lye:li: ;1 lól n :-::i:iíksc

1

!g'Jlf'lí inngf'c:lf·lií nng·y:-:(t.~~;11 lk·kokni; tnrtnln1n.z~ 

:;:ti 
.,~~-, ' 

11 

nak. ]Sze-kbon ta1:t~tua1i: a uü\·ényi nyers tcr1néu;y0k és 1ni11c1e11 nl:r 
nagyobb 111enny1sc•p:ü a11yagok1 inelvekct ncd\·szivúst/11 i1c1n ke11 
félteni. „:\.. '/iúkok felCLt. az úlfvúnyokt~l iirr:11(.f.-l11·11 helyezzük a festvt.'•
nyeket: sókat, egy1~li ·vegyszerfket, az ·~~rt~kesebh poroknt stl1: 
1J//i't"'l1d11 rlf,1/,lf a. n. l,·r'.ir·d1;n,11f/:1r-1.i;r·klJ1· a kiY011a!:okat s jg;y tovúhh. , 

Azon ftnkokat 1nelyekbcn eri.is i1lntn anyaffok tarh:i.Jnak. kiilün 
toló fecJ.űye] keH ellálni; vagy pedig elűzéte;en h1ídogrlol;ozban 
ltelyezzuk el az ily szere1~et s 11g,y tes:-:zük a J-ló1i:lJa. 

•.·· ..:-1. i;orok s egy(:·bb ;zilrircl anyagokhoz használt ü\·ege1i: b(', 
szn.1nal\: t:.'!':i alkahnas clup:oyal ellútottak: a bennük le;;ö an;;an·ol;:at; 
portól1 ned;;e::;ségttil lehetőleg ()yni kel1.. l:7.r1.11·"·:':1·ii 1111pi1·0.-< i,.;,·~t1::; a 
11() s.:·r~jú Iin'!1r:k1u? ,'fei11'111i ('Sr·ln· 8si11 r·11qr·1fl11dií 'iiU'rJ.. inert az. ne1n 
gátolja 111eg, eléggé se111 a por: se1n n neC1Yesség hc"]ntÚ:"Út. 

....'.\z edenyek 1e11c•t11e1.: cgy.szerilek, i::sak a célszeriis(~g rovtí::::ára 
nc1n sza bnd nz eg::·szcrii:-::1 h~s11ek i C1rté1111 ie. ]~11nek 1negfelelöleg 
uagyobb H1e1111yiség·íi :::zúrnz ni-i\·(~nYÍ 11orok ré:::z{re a dn~:~;/1::: ü\·ep;ck 
]!elyeti ji'1l zAri'1 p1t'·lH1nhi"1Z(.'k i:-: 1ue,Q·e11gedliet.Dk. ' '· 

...:\ jelzr:kek :::zi11h~11 eg·v::;zerÚEk, lehctnc·k. de lu rf1;so/"1111l,· l.:ell 
1c1111i(;J;:, :Fi1:1kok rl·sz~re: ]ifi' 1i:erii1ni akn1·ink «_1 porcc1Jú11-zL)l11\Í.111· 
::;ig11nturú1~aí:: legjotibnk a b(111r:-iµTa n1nife,sh~kkel irt l·:-:: lakkozott; 
ie1zéke1.;:. l·vegekre: lxitlogszeleJli.'l·krr~ n ·]elzf.k e~·vene:-:en r<'t!'esthcti_'i. 
J~gyszerü pnpirossignntnr<t 1insz11/i]n!a ;1e111 c1'.·l;z·erii. 1nert C.'\'akr1111 
kell azoknf. 1:1L'gn.iit~Hi .. l

1

H1gy ;1 ('('.,h1al\: 111cgfrlc1lik legyenek:-· 
..:-1.z ede1ryek t•:-: :hol~o1i: c·111elYozése az ('rr,·11e1nü anyarrok1u1k 

1e11cU'1 eg·ynuís.1ne1li'.• rnl:ú:-:a /':-:a l\~tiireud '/ig·y;iC1nbe vl:tc;le7ne1letl 
i i:irténik. ' ' 

Rziikséges ke]l~ke a szerknn1:trAnak e(ry eo·vszerü asztal.111elve11 
szintén. egyszerii, d.e .ió n1érleg· a ~ziik~l~g~S 1{~{;·yol.1b súl.\·ol~1~a1 '11e
lyezf:et1k el; ezc11k1Yiil nag·yolJb ka1Hll az nu\·ar:;ok betölt:ést~re s!:h. 

~). ~ Hípacllás. :U'iirakfárúl :_1 11a\1liísból eg,,:a. htízi szükséglf:trn 
szo1ga11.if:ol r·:1/.„·.:·en ('/hii/ii11itf·ft n'.~·,:'/ vúlc1szt1111k. 111r:lvnek tetüzol:c 
teljesen 1iibt'1t.]a11 .. '\z itt fartoiJ n11vaQok n fil\·ek. le,:,i.,lck. YÍl'<Í!:!·uk 
('.'s neh<Í11y 11<1gyobb 1ne1111yisú.D:ii 1;~ni;- vn:.;:,· g„vih~1i.'1lc~s. - ·_'-\. bc1:·~11-
t1ez(~s :1 ~züks~·g·lei:Hek inegf'e]e]ii t:8rjcti8In~Ú t.'os ldsebb~narryolil_1 
~zekré11yekbt1l úll. ]~ ;-;zel\r1_'.1ly::;0rnzat. r'011(l:-:zr:ri11i· f!th1_'1l k(~szitf:'~t.ik· 
r:z csetl)e11 igeu }~r·'.1 iigyel11iii'1k 8 toh'ík ,iúl z<'Lrá:::tlrtL hogy le1u.dÁ'.1.leg 
::'elit por. scu1 1nas u1cgr11 an:y<l.g 11e .intliassnu a :-::-:ckrl~11:rcli:hc" 

„:-\„ szekr('.·n.yek :::ig·nnhn·úi leg'<:.élszr::.riih1Jcn egyr,nesell a gra-
Iull fára fostelnek. · · · · 

'.') A. pince. „\ gy('.1gy~zcrtúri i1i11cl,11ck: ha li:ii1ön bej<írá;-;s;il 
11eu1 1s b1r, n l1<'1zi pi11c/·U.il 1uiH11ell('Sef.re ;11111,1r1s k11rlríf t'.·:::; .:·1íi'11at1í 

u,itú últ-n.1 i"e1je:-:t.:·11 clkii1ü11iiYe kell 1e11uie. J 1 ndlŰh1 lehetiJle!.!: sz;Íraz. 
lit1n. a \·i lúgo:::sáp: r-l1~:1nozdi tú:-:a szein])OHl-jú l \\'.] f('hr~'!TC iue.-.;zr' i j:. l1•(ryeu' 
\. . '] ' . ~. 

1 lHlH·e Jen cgL'Szen eg·yszerü 1·1·1;„; úllvúnynk kl~sziU·,pfn1'k, n szíik-
,::~óghez alka 1.111azo! t" e l~~zl :Í :-:o kl\nl. · 

..:1- pincl•l1r:n tartat11ak a fc1lYntlf!.k0k, Yaln1niut <tznn szi!úrd 
.:111.yagok: 1ne\rek 11eürc::: ]e\·(·gűn '111cg ne{n válí.1)z1u.1k::: hiis helyf.d·. 
igc:13;·e1n~k (~:81nph~irn: nlcn1n i1neis ino:5ch. prüs~nn1 ~tlL): 1nint1en 
(-~1n;J es ;.-;s1r~ pnro1t; vizr;k~ 11agyobb lnn111rvist"!2,'ii j'i;:-f-.\·/·JlYt''k. :-;zi'1rpök, 
!0ly/,kr,ny \'i.\~.r,\·k,'.~sí:il,1ll/,ny0k (p1\l1l :-;i.yr;,k). · , 

~Ez. 

vl•s40:;;;~; . 
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Az etléuyek az állv,ínyokon oly módon helyeztetnek cl, hogy 
n, nagyobb ~úlyúa.k: a legalsó fokra. jutunk !::: így tovúbb a csök
kenő s11lyl1oz 1-:épest 111i11dig inagasabbra. I~iilö11öse11 nen1 sza
l;ad savakat vag·y n)ás efféle inaró anyagokat a. felső sorokra, 
l1elyez11i . ..:-i.z üveg('};: a sr1ro/,· r/.-:.://'t' oki:r·lr:t1e11i(l üveg·c1ugókka1 
láta11c1ók el. Kenőcsök 1:s zsi.rok íf~(1iivel ellátott, n1úzos cserép~ 
edén~·ekbe jömiek 

-~z elhel;yez("sre nézYe irányadó, hogy az egyne1nil anyagok 
külö11választassanak; t0Yábh1.i a betürendre is ];:ell figyelnünk. 

.. A. jelzékel;: 1negvúlasztása a pincében 1igyele1nre n1éltú. J?api-
1·0::;; signaturút nen1 használhatunk, mert az a pincébe11 a nedvess€g 
folytán leYálik. Kőedényekre (tégelyek, köcsögök és korsók) jó a 
jelzéket beégettetni, üvege]-: s eg5·ébl-J 0rlényekre pedig vilt'tgos alapra 
'ötét lnkkfestékkel ráimi. 

Í:'Jpngy 111int a tuln,idonképe11i gy(jgyszertúrban
1 

a 1·1!1.-td,· ·1ni11-
,7!'il r1:,-:.:·i!l1ei1 i . ..: (k1u11111·r1, 2iadlrís„ .11i11c1) t! 'ii11!1·yel.· 1,:s {'J';;,,.til hrrtú s::l'l'ek 
t!l;iiliJ11itett .:·rí1·11"' hl'lffi't',fi_iu;1,};, - .:\. pi11c(!·be11 e tekintetben föleg 
e1nlib:ndök: a l1hos1)hnr é~ n tij111r'.~n}·saynk. 

3. A szerkonyha (laboratorium). 
)"- labora.torin111ha11 a gy1_'.igysz1;rkészitn1én;rell'.: úllittat11a.k ell.i. 

)[Pll<.'.·ld1elyiségc a tiio';J:1111u1nr. 

„.:\ laboratorin1n írú11t fouf:-os:::(lga i:~ U.ilJlJ irúuyn 11asz11álata. 
l11i;dJ jogosan tú1naszthat1111k aránylag 1u1gy igén;yeket. 

. .\. 1uüt·eren1 szo1nszé(1ságábun1 Yag,y lehetlileg hozzú. köze1 
!'ekrí.i he1.yisl\gbeu kell berendezni: fo11tos ez kölönüseu kisebb 
gyt

1

lgj·szerbíraknit.1 1 hol eg,r1 legfeljebb kld·. sze1uél:_y 1nüködik; 11a 
Hgyanis a laboratorinn1 közel vnn, ugy a gyógyszert/irt akkor i~ 
::;ze1nn1cl tartlialjuk1 Jnidi_'111 a luboraf·oriu1n1au dolgozunk; kc'.>L 
szcn1ély11el pedig a receptnrius a 1aboratoriussa1 a szüksége::: dol
µ:oli: r~lint:ézt~se v(,gett 1_',rtekezhet a llf]kiiJ~ hog:r a g·yógyszert:árbúl 
d kellene t,\,·oznin. 

i\Iagára a helyiségre nl~zve szii.kst~ges 1 11ogy az a forgalo1n11al;: 
1negfe1clö1eg elé,:::: hígfls~ szilárdan 611iilf:.1 tíizl!1entesen bolt-ozva s 
k/·rnényel:kcl ke1löen e11(d~,-a 1eg,,·en ... A. padlózatot it:t i1e1n ,ió fúlit'1l 
k(:!szit:erd: inert :iz e1kerlilhclet.lc11ü1 Bokszor kiszivúrgr'1 Heclvess('·g
li-.J (pelrl. lepárlúsnúl), kihnlVr pnrnzsnkf:r',] " töhh e félék kö,·etkez
i ('·lien a Clcszkapncll/i 11rnnnr elro1nlik. 

~e\ laboratorin1n log)'011 ,iú szellüzJ-ethetö1 hogy a ki1'ejlöc1Li 
erD.-; siag1'1 gtÍ.zok ('•::-: gt1zii1;: e:r; nton kiin11Ycn cltávolithai:úk 
legyenek. "' ...... ·' 

A berendezés fökeffékei. Nagyobl1 forgahnn gy/1gy::;zertúralt11úl 
tt lkahnas ,r;íi.:-/;c:s;;iil1:/; (leirúsút 1. a rn ilszere krö1 szóló fejezet,l iell), 1ncly
l yel s:::rí1·if1; (~:::; _lJ1í{lif1; .~·::r·k1·/i1,1J van kapcsolatban; elkeriilhete!:1ou; 
ki:-:cbli helyeken a gözkr~sziil(('ket: oly 111./-'rrlrt:-.:ntt 1111,qy11lil1 tii.:1u.{_11 hel:yet
te::;iH1 1nelyell egyszerre iö1ibfé1(~ n11111kút-. i:~ lehet. Yég·ezni: utólJbi 
esetl1e11 a ~záritús {:-: pú1lih'ts cr~ljilirn /,·ii.:·1./ 11 tii:::lu./,1;!11~.: a1kal1nas el-
7.<ÍThrth'i szc-kr&nyL >:agy :'t11v(ll1yt rcniJezíiuk lJ(') olJ" in<JL1on

1 
hog,y az a 

1 n l·,orn f'.rq.·]11:.:.;i·. n1i''tkfiflf::-::1~ l ieu 1tr:! za va1:irt. .'\ ,q;Dz kú:.;zii.1 éken ki viil kíili'in 
lcji'il'l(; /;,:s.'.:ii//k . .::;;.iik:-:t~g(~:::: rnolyhcz kiiliin (!lh'! 1-:rdln.nJ kell (',pit„ 

)1 R r_EhE1'/~',s. l:J 

tetni. Ezeu föt:üzhelvcke11 kivül a laboratorinn1ba11 li:lilönféle hor
dozható kályhák (re1;'1esen kerek szénkúlyhitk) nlkalmnztntuak. 

~FoudlilJ1'. l.-1.:ll1!l<ch: Egyszeríi1 jó erős dolgo.:r_; r1.-.:::;f((l) elöl íiókolc
kal és rekeszekkel apróbb szerelvények eltartására; az asztalon 
kiilönbözö nagysúgn1 cg·yszerü kiúllitúsu l1f1·l1- (;.-; /,·ú.:i 1nérler/l1l,·„ 
súlyok stb. foglalnak helyet. Eri;s álli·d,1!;ok a fal körül a különféle 
mütétekhez hasznúlt fémedények (üstök, ser1ienyök stb.), Yalnmint 
s.:ckr/11.1/ az ü·1,reg- és porcellánec1ényclc (l1engerüvegelc

1 
111erö edé

nyek, n1e11zurák: dialysator stb.) részére. l\..-,:n1,c.:.:i'ki·J11y a gyógy
szerkönyy által elöirt hivatalos kén1szerek- és készülékek1cel. 
/3ajft;/,: nagyobh j.loi'celldn- t:S n11_i1·vdn,1;-111(1,-;;;1r!'a1'„ ./'t!111.- 1!s kr'ítdlild/,·. 
tapa . ..;.:sod1\Í duI.-:.f„,;1~ s egyébb szüksége::;: szerclvé113„ek alkal1n;:is elrcH
dezésben. 

Ila elég lH'l.riségünk yan, ng·y a tnltlinli.ittsúg·t:t l,s :1 fl·1n
cdé11y,-,knek külünfélv g·;izök általi n1eghín1<:u1úsút kikorülerul\i: ,i(:i n 
ritk{tbban ]1;1:c:znÚl\: :'.i nagyobb f~~lllÜÍl'g_rakfl{'. killt°in l1e1yis{ght-H 
Ítll'h1HÍ. 

Törökan1ara. Ez a- laborat.ori111n kiegúszil·l'i 1.-l·:;;zo. }~_.iil.iin hr·],·i
;.;~:g kell a tGrú~ckrr':::: Yúgá::;okra: znz:.'1sol-:ra: nehogy n ki.;z\·i~tot..le11 
küzcilic11i kopogús, fDlvg _pf.'dig· a. t.iirt <lll}:J.gokhúl 1nind.t:ll ('l~"i\·igyit
zaL t1acúra felszálló por a 1r1bnraJorin:::l: 1nilkiidt'.'séb(•11 z,1yn1:in: \·;1µ;y 
kúrh;kou3·a11 hatha::iso11 a;;.; elC1<íllitnuaó lu;~zihnt'~uyekre. 

..:-1. U:.irDkan1arúnak ~zil<'n«l alapzatnnak kell lennie. 
1.:..'.:·,,,.,,; u1: o 11ei. li:ülö11 l1özü nau·y::;ügn ~s alakn /~'11i 1ii11 . ..:sr11'11 i,·. 

ruelye k re1H1sZerint kis eb b-nagyo bl) t.C1kékre :;;zokt:i1 k ú 11i!Jat1 ti . 
hogy az üté:.;ck 11e (~1:jék köz\-etetlC'niil az alapznl·oL 1'.:1e1·"·:1·i·li /." 11• i1. 

d11l1s;: it 1í k. flf 1·11/u)l isdf 1} l</s:;ii//l<ek. Ya.la.1ninfi a lk:-1 l1nas l iorendoz/·:-: 
er.ek elhélyozésére. l:{:·lt1i/1.; as::.tr.d.- 1uelyen a kiilöuhiizfi rúgú:-:t": ap!'i
j ~'t.sli is eszki:izDlltelj ii k ; ,t'ií v1í,1 f(Ík. 

/.1i11ur11f1jf'i111111,f 1;11/(:le{1·11 U1•1·e11dr„-:.1il 1iC111 /,.fu.f, 

Alialünos <'In•k a g,yúg,rszerhírhPli visp]pjpj ó: •i 
kiiföuföl<• m1111külatokmíl kUn•ie!Hlii J'<•rn!eí, ponlos-

0 •'t"'OJ- C\" ;. Í"ZÍ'"' '1o'"j· ; 1·1„J:!>] no' ,:,H ~ 1.! ·i'.'I l1.,_, J. 'h_,J( ~'-' ' Jl \_·~ U \.!::'.lo 

:\. g·yógyszerhlrt a. hözönség 1nint oly helyet látogatja; n1ely
töl bajaiban segit.séget ren1él; ezért a. gyógy:'.izert<ir k.ülsejének i:-: 
olyannak: kell len11i.e: 1ue1y 11iza10111ge1:jesztij hatú8t gyakorol n 
betegre vagy 11ozztitartozóira s inár ez {~ltal is maga8ztos l1ivatás8 
betöltéséhez júrul. Rasonlóa.11 a gyógyszert<'Lri sze1nélyzetnek :::en1n1i 

, o1yasf:. nen1 szabad elkövetui1 ini a. közönséget e bizalrnúban n1eg
ingathab1á. Tilos ennélfogva a gyógyszerf:.árbau iuinden csopor['.os; 
lárn1ás összejövetel; clohá113czús stlJ; szóval 1nill1,,.len oly cselekedet:.) 

l b ' . ' b ' t' . ' t ( ' t' t 1 ' ' ' 1ne y ar1n1 resz en a. gyogyszer '.a.r iran · tar :ozo ·.1sz ·.e ei:. rovasar:1 
esnék; a11:1yi:·al inkább) 111ert. n1a,r11!11u/; r1 {f/l';!f.'f.'i.:·r~rt1'.i'i s.-:.1~111/(1j.:1·f,
nek sc111nu s.:·u1 (lf<!lt ;;(:111 ·"·-:.rd1a1l .~ohrr u 1/'/'-'f/i/.'i::1:1'i111' 1·,,· r11;0111;.-;.:·1·1·1·

sz1~t ·11urr1a,'f::;,f(1s !u:r(llrísrít. ./'1:11·d11i'. :; j:iilc,11 ,;1:.1ii ·.~.:ub(ul :5.1_1/iu í.1>1(ltit ,..,,:·1J{

[/fíllaf 1u'. Cl/'r(I) lio,11/j 111ú:;1;k a ff/J';H/J·-;.:.1:J'fri1· irá11l !1.irfo::r_; f/,..;:;f!'/1.f1·i;/ 
·111C,t{fr·l1.'d k c:h ,, s.~·,, n r: k. 



l.J 

Különös fo11tosstign a vén;ykészitü (recoptarins) 11u1gavif:ielete 
n közönség·gel szen1be11. 11. vényk(~szitönek rendelkeznie l;,:ell 1ui11cl..'." 
azon kellékekkel, melyek a mii volt e1nlJert ültalübau jellemzik; 
szükséges ezenki;.-,:u:, hr:)g-.y~ l:eljo::i. s:-akis1ncret inollett g")·orsau fel~ 
forrú és elhatúruzrJ ke1Jesst:ggel 1J11:1ou; 111llkül1ése leo·1,-e11 öntudatos. 

o '] , '] .. ' ' .. ' oJ , inun~a„ abuna ug:yess~g· es gyursasa~· rnellott (Jvatos; leg·yen n1in-
clen 1dob.~11.s~olg·alntkesz. Ezen tulaJclonstígok képessé teszik hiYn
t~:ísa be_t?lt:sere. ,.,.,.L !."ü.:p11s1::f/il':I s.::!!111lic11 /''fl}JCll ·n1inrli,r; cl/Jz1!/:cny, 
ovakodJek rngerlekenysegtól. -~i. gyakorlat inegtanit az e részben 
licl:y~es középut eltalúlására. l\Iint 1nindig- követendő szabályok 
cmlitenclők a következők: ·-

„ „ .:t i.:
1!11yk1!s.:·ifli sohu.,·e l"(:i'dc.::rJ.„;J;i;(~jé/,'. 1{ ÍJ+]fl.'f/·"i!.rf 111iní;s1!f!c j'u/í_i/) 

l.·.~rlo1u_i!ien nc111 ,''kkr.11~', li.o 1111.:,r;hi.:·1_!ff jött- 11 !//JÚ,t/,IJS.:·ci·{rt. Kivételt tehe~ 
f·u11k1 11p. szen~:l.yos .JU isn1eröstink 1n~1.1;u. i·un j1;/1: 11 • 

. (_Jr( 1 !"1J 1 ~Ji:!" u Ú1:ft.<,'f i:lr:;tt {J1Í1·111if.11 1111,_r{/e,q,1;.:1_::-:t fent1i n 1·1,';11!1-lt 
f!//

11
!!//·"·:

1_·/'i'e: 11 11ii1rk a!tri1· iii(i1/;,,.,:,;i:'t_. ak,;,. h11!ifsdt stb. il/,.f/í/1'1/. ]1~7.Pll 
;-;zabú~).-?k,kö\-etés~ últ~l sok kŰllc1netle11ség· kerülltch) el. · 
, . , .I! ukL'l 1.c11 a tnla1donképe11i g·yt'1gy:::z1:rtúrban (nfl'iuiua\ (lf; 
al1aL:l.1uu uundcn he~yi:::t.'.!gben: n leguagyohl_, t.isztasúgnak kell nral
kcnlnin s n liLTe1H1L"ze::;t 111iudouiitt teJios ron<lben kell tart-nlli. 

~.\. gj·úgy:::;zerészi 111nnkúlnt:ok1uil (vénykész:itésut.'.!l no·„,/. n1i11(: 

:1. 1abor~.t 1~riu:nba11~ kli\·etendü legfübl.1. sza'lxí.lyok: a i'1·111Tv.~.:·iyn 1 ·1 1. 
/'IJi//(1.>;,ql1/ l'S flli.:.fr!.~Uif, 

„:-\. ·,·t·iit/ ,, dof,111;.:·1i.'fl,1_111 \:iait'tt érdekiiuklJt.:11 i:::; t:zükséges: reud
szere~cn ~·ez;tet!; n1l11,1k~; ~ltÜl ng,\·all.is eg·yré:::;z:t 1negfelolüul~ (rt ki.
,-;z?!gal!'.~ta~. e~ v1.;~nykt~s~1i'.L~:::11~1) a kt_iztjn:::ég kivúnnh11ai11ak, lHÚ~rúszl 
;-;;_~Jat. elunyunk a r;11tlb·;'1111bn·bí.:::l.ll)l 1nindenütí· abban fog nyilvú-
unl111) hog·~7 

i::nnkankat: sokknl g)·or:::;n hbau vúgozziik f:l; 1ninU1a. 
rt·tu1:-:zer llL·lku 1 tlolgozunk. 

/'i„ 1-:Jivetoud(j re1ulhez íciri-oz11ak. lJéld<.lul ho"'")~ (1ol(roz/1-
t 1 1 ' ' ' .~. " ~i:::;z n 1u1 .;:on .'-'zer!·esz(!t· targynk (kn,nalnk) :::nl,yuk1 e(lényck) l\(! lic·vcr-

,leuek1 1ncrL azok a (1olgozúsbnn nkarlá!voznak: Inincle11 ;1z as:;,!aln1t 
lo\·i_í túrgy (t:int.at:art:ó, Y~'.·1i,y11a11iro:.: :-:th.'_:1 ú.lln11i'Í/1aH sajúi; (d,("'l.1! lllL~'"
Jiatúrozott hel.',.-L~u leg·ye11. i\IérlegciHk 1nindig· rend~:-:ek :.: 1Hindi~i 
iiill,111atbn11 l1asz1ulll1at;úk log,yen~k; :::n!;yokat rn.jtuk no lteverh:·s
siiuk, l1anon1 l:eg·_yük nzokat- rögtön illet:() tnrt:iU_yu1dJa ·vissza. „.'\.z 
úllváuyokról elhozott cc1('.n1i-·eket.. 1nihelvf; n szüksúo·os n1cHnvi8éuíl ' 1. ' ' ' •1 0 J ö 
szeri; i:llner.tük1 rögtön helyük.re ~együk; fGlltozhatú lnég· sz(unta-
1an ha:::on_~o clolo~; 1 • n1ol3~ek iukal)lJ c:::;ak szcrnél;yes ntnsitús és 
gyakorlat alta] 3'lJatltliatuk cl. 

.• :-\„ s.::i,qorn 11011ft,1,-.;sti11 J;:üzebn·(.:5zséo„ünvi últalúnos érdekü k1Jvutcl-
1né11y . .:i. 1aboriltorin111{ n1ü.tt'.teknL•l.

0
a 
0;~1cnnyi:::;1;~gek. iníiszabúlvok 

ponlos n1ogb1rb:lstt biztositékot HFllJ.t arra 1{ózve h'oo·v készit~n/·-
. 1 '] "! . j' 1 ' J ' b, nye1n..: ::;11:er11 n.1 ogna-:: j a g„_rogyszerész n1üködúso pedig· tl vénv-

k1s;.01gú1;lsnúl J,:Jjzvet.e,tl;n, h~1tús:::al lij.r a bel:og·ef-:: á1la.pot<irn. :\_ hct~g· 
g·yogyn1a::::n. a szerek JUSa,~·ntuL az 1;J;'11rt" 1ne11ni-·1súo·ek )lOnto:-; 1non-~ 
1 1 ' 't 'l f"' J' ' " „, . . "' "' :ar ;astt '.O -.ug·3" · (l in1nuSl'gÜ ~ZC1'l·k tnrtúsn. ki)i:elczö\-ó van h':\·u a. 
g,yrJgyszerl.:ön:yv últnJ azon ~;zcrekrn nj'.~;..;\·(; i:--:. n1r:lyek 1H"lll lii\·aln
lo::;ak rtg)-t\11: (10 az Or\-·o:-:ok úlhl1 r11nc11_·lto(:\-r:·1~~ a g}'('1g,ys;..;nrh\.rnkbtttl 
lnrtnh1ak. 

... 11 pontosság kö\·eteln1én;yei 
kezzünk lehető legrüYidcbb iüö 
nél hosszabb ideig ne vúraküzb:ts::-:nk 

' l J ' 1 ' . l' ' a venye 1: Jeer 1:ezes1 sor_rcut.Jut ;:; o 
magunkat 1negza\·nrtatu1, ha sürgijs 
yng3r nsfafi-111" szavak jegyeztetnek; 

.ti. ti;;.:lr1s!Í_f/ };:özegészségUg,yi 
érc1ekü is. .:i. szerek t.isztasúga aJ 
értjük, 11ogy azoJ.;: .~ret1et·i nll~at.r 
0s 110 legyeu ÜOZZi.IJ nk S81111111 1 
sze1npontból lJeclig„ szükséges, h?g;y <~ - ~ . 
leg tetsze.tDs alakn legyen; az ec1enyek s lllllHL,__,„ 

r0szek, a kiszolgtí.ltatúshoz haszll.ált es~küzök stl?·_ k11v6 ._ „., 
"'írruak lerryenek. - ... 11 O'\·óo·yszer l.1ovetele ug;y 1::: ke1101n€t11.::>..___,_ 
:1°0° n~enn1~iYel l.;:ellen1eti8u~bbé tétetnék az' ~'dtn1: hog·,y n belfsg- ,~ 

' " ' . ' ' ' - ' 1- f „ +' . - .. , . ~ ' .• -··-1: t' gyogyszer kesz1tt:se11el YUg)~ lnn7tu1, a. ~.,,~sz g·'.. (_ 1g}, :::.~e1 0:1. l:.::-:.-1,_ :t :'1.-
lansúgot tapa:-:ztalna. - ..:·l. t1;-;zi"asa.g ,al;·al.aba1,t u11.111,1~nnl.,, n:inti :::, .1 

gyógyszertár tekiutély.~~ok fentart.asab11.l i0~.):<_1 .J . .;:ut,ele_;.;::::·g. lt~t.·~; 
nkkor i:::. ha csak kii1su:::egckn\ ne1n pr~ll1g· n 1"i.:::-z1tn1en)i•k llt·]l,11-
f.ahnúrit ~-onatkozik, 1tol ti:::zhi.talnnsti.gnak e11Jforduh1itt- t'1ien ne1n 
szabad. · 1 

.A. tisztasúghoz tartozik p~ld.: I:og,\- a ki.szo1go\1<ísho:.-: 11nsz~1a t. 
edények tökéleto::; ti:::zl:a::;cígúra ügyel,1ü11k; a folyatluko_l_~bc1H ?::;et leg 
uszó szilúrcl testeket okvetetlenül eltávolit:::nk: a paratadngot csak 
is az e célra hasznúl11 szoritóYal: ne pedig egyt~bként tegyük. n 
beclno«.i.sra alkaJ1na.ssú: a YÍsszahozott; e1.1í;nyeket: 1in azoklin11 u.1r:1 
rtyúg}-szert:. kell kiszoÍgúlni~ 1110::::-nk ki s ht~~nk cl, új :ielzékkcl: ':\ 
~yóg'yszert:úrban, föleg betegek jo1en1étéhen, sziÜ'l:.'.':30k~1'. \·ngy 111a;-; 

haso1ll('.1 Inlib:t:eii nu \-t'.'gezzünk: iig',rel,iünk, lt?g,y .(lol:~ozq aszt:a\1~nk. 
inérlegeink1 az <lllvú-tt,\·ok; o(1/,11yck .-:tii. P'•rhd H1nu11t;· lll(~1il:u1L !i~z
tún larla~~n11nk. 



Jj 

Különös fontossiígu a v~nykészitű (receptarius:1 inagaviseleb:i 
a közönséggel sze1nhe11 .. A„ vény!_;:(~szitöncl;: reut~elke~nie };:_ell 111i1;d
nzo11 k.ellékekkol1 1nely0k a :uavel(; e1nlJcnt altalaban Jelle1uz1k; 
szüksérres ezenkivül, 11og_v t0l,1os :-:znkis1noret n1ellett 0·vorsan fel-

0 , ']', 11·· "]·]' oJ l foo-ú és elhataroz1J i:e1Jus;:;egge JllJOH; 11ut ;.öc ese leg·ye11 öntuc atos, 
111~11kúlatainúl ügyesség· és fLY'H·sasúg· 1nellet.t üvatos i legyen 111in

tl;n iclöb_~n ,s~olg·úlatkész. Ezen tulajclonsúgok képessé teszik hiYn
t,asa be.t_?lt::sere. , i·l k(i:,;~i11s1;f!f/1'/ s::i:111l1cn fr'f//}Cn ·inlndÍf/ clü::.:iJ/,·c11,1;. 
ovakocljek ing·erleke11ysegtöl. .:1. gyakorlat 111egta11it az e részbc11 
lielyes középu!; eltulúlúsáru. l\Iint n1inc1in· li:öYetenclö szabályok 
en1litenc1ök a kö-retkezlik: 0 

..-1 t:f!11vk1;.,·.:·if/i sohr1.-;c 1.',;i.dt.::.ü,..;J,_·;;(lj1!k t_{ Ú•Jlc11si!q 11lin(:sér1e fel Dl. 
/;.~ilüntili<.:11 nc111 ,11l.-ku1·1,li.rt 111cy&i.:.ott ji;tt '1( f!.1}';!/.llS.':c~·ér't. I~ivét8lt 'tehe~ 
t 1n1k; hp. szen1elyes JU lSilleríJsünk ·111uq1,1. t'(UI j1;lc11. 

(.Jr11!..111~j//, u li1~te:1 cl/itt l1d1·niil_;1 i11r-,ru'·:.r1,1r:·1_:,..;f tc;1ni (( "i'ei1d1·lt 
,1/// 1;!///s.:·vrre„ 111111r1h: rd."rí;· 1n1_"1/l~;.~·/111:t .. a/:1Íi' lu1t1L-;út ;.tb. illi·fi;f,~11. }~zen 
~znbúlyok kö\·etése últal sok k~llcrnetlenség keriilhct\j cl. · 
, , J:'i-1kép;;n a tnlujdonképcni. g,yúg,v-$zertúrhan (i:dl'i(:iua\ de 
a 1t ala l1;n1 1nn1c1en hcl vi::;én·]Je11. a len·nauvo b 11 tiszt:a.sú o·nak kell n ra 1-

• •·' 0 ' t::l ,'::J„ 0 

.knt1111a s a licrendezést 111í11c1e1riii:t teljes rendben kell tartani. 
~.\. gyú.gyszerészi n1n111;:úlntok11l~l (vi:nykészitésuél ng}") n1iut, 

a Jaboratl;r1u1nban) kövcte11dü }egföbl.1 szubúl,yok: a 1·01il, il:::iyo1·u. 
;111nf(1s,"'Í,i/ l'S ti~2.:f1r.-;(Íif· 

...;\. ri·iid 11 dol1;0.-:.1í,)·l!(_r11 :>aj;'1t. érdeküuldJc'n i:-; ::>züksége:::: renl1-
szeresen Yezotott 

0

1n11nka últUl ugyanis egyrés;1,t 1110gfelclünl~ (a ki.
szolgúltatús é:-: Yénykészité;:;1u.'.'l) a k.1,izönség kivúnalinai11ak

1 
lnÚsrészt 

:-:ajú.t. e1Dnyünk a re11dJi:nntnrt(t::;\_1ól inindeniH-1"- abban fog nyilv<i-
11nlu11 hog,y intni.kúnkat. sokkal gyorsabb,1u -régozzitk el; nlintha 
n:n(l.:zcr nélkül t1olgozuuk. . 

..:\. ki.!yeto1u1íJ rendhez tartoz1ta.k példúul
1 

hog·y llolgo:;;i'l
:y.:;ztalnukon szert-eszi:!· hlrgyak (kaJ1alak1 :::nl,yok: e(1f;nyck) ne iiPver
. 1euek, n1erL azok a t1olgoz<'1slian akadúlyoznak; 111indc1.n n;;; a.szh.tlon 
lo\"i.i t(trgy (l:illhtLart:ú: Yénypapiro:-: ~Ll.i .. \ úlland('.ian t.:ajitli (:li'1r(• ineg·
liatúrozott helyl•11 legyc11. 1\fúrleg-ei.nk 1nindig ronc1e~ek ~ 11ti11d(:ll 

JJillnnatbnu ha:::znúll1atúk logycn0k; ::;nl.)-'Okai; rajtuk ne hc\·erh-.':'
sii11k1 J1aue111 legyük azoka!· rögtön illetíj tarbUynklJa vissza . ..:\.z 
t'tllvánvokról elhozott ec10nvekoL iniholv!; a szük~éo·os n1en11'-'Í~éo-ü 

,) •• ' ,J :::':> .J ::::> 
szert ki1nértül.;:1 rögtön hel,J-ükre tegyük; J(;lhozhatú inég szá1nta~ 
Jan ha:-sonló dolog·, inclyek inkúhh csak szernélyes utasi!·ús és 
gyakorlat által sajútithatók cl, 

..;i. s.-:.iyu1·n po11f11::>s(iy közegész:-ség·ütLYÍ últnlúnos érllekü kö\-"etel
Jnény. „A„ laborat?1·inn1i rnüb'.~teknél. n incnnyü;~gek) inüszabályok 
lJOnlo::; ineg·tartt'tstL lJiztositékot 11,Yl\j !:. arra. 11ézve1 hogy készit:nv~-
1tyeink sikeriilni fon·nak ,· a 0.')"1'.i.2:vszerész n1üküdéso neclin· a vény-
1 . ' ' ' v '-'• c_,-„ - b " 
_i:.iszolgalasnal küzvetetleu liabís:-:al bir a„ het:egekúllnpotúrn . ..:\.beteg· 
g·ytJgynlúsa. a szerel: j(Jsc\.~·c'ttú1~ nz (:li'1ir!1 inennyiségek pontos Hteg~ 
t-nrtúsútúl ±'iigg .. J('i ininíjst'.'gü szerek i'artúsa kütelezö\-é -vfln b~1\'(J a 
gyógyszerkön3--\· últnl azon ~.;zcrckr(; ltr~zyo i.«1 n1elyek unni lrivnlri
losrrk 11u·vau. üe llY. orr(::i::;ok úlhll rriiult:1t:c!.v(~ll. a 0·1',ón·vszcr!·:'t1·nkh<111 

'-'" • , t'.;),_ b„ 
tartatnak. 

1:-, 
A pontossúg kö\·eteln1ényei i1élc1únl) hog'.Y a vényeket igye

kezzünk lehető legrüvidel1b idü alatt elkésziteui; a betegeket kelléJ
nél hosszabb ideig ne \·úrakrJZLl:"i:-:nk; tartsuk ineg· az elkészitésnél 
a vény·ek beérkezési su1Tell('jét :.: e r1:szl.io11 e;:;ak akkor hag3:iul_.;: 
magunkat 1negza\·artab11Í; ha sürgGs e::;1.:lekb1::11 az orvos által _„citu" 
vagy nstati'llt" szavak jegyeztetnek a yényre. . . 

.ti. iis::lrt::kÍ!f k:ijzegészségügyi fontossúga. inellett aesthet1ka1 
érdek.ü is . .:i. szerek tisztasága. alatt ki:izegészségi tekintetben azt 
Ortjük1 hogy· azok eredeti alkatrészeik tekintetében jók legyenek 
és i1e legyen hozzújuk sen11ni idegen anyag l;:et,·er\·e . ..:-\..est.11etikní 
sze111pontból pedig· ::;züksé,ges; hog,y- a kiszolgált g·yógyszer lehető
leg tetsze:i;Cis alaku legyen; az edények s 1ni11den azokra alkahnnzoti· . 
részek1 a kiszo]gáltatúshoz használt, eszközök stb. l;:ifogústnlau tiszta
ságnah: legyenek. - .ti. gyógyszer l1evétele ug,1· is kollen1etle11 l1o1og·. 
cle 111ennyiYel kelle1net.lenebbé tétetnék az úli:rrl: hogy n. 1.ieteg· a 
0-)'ÓO'-)'SZCl' készitésénél varr)" lnarrÚn í1 kész 0'\·1.'1g:\·szeren tisztútn-:::;,, t:J, o. b o,. '-'" 
lans~1o·ot ta1Jaszta]na. - :i. ti:-:zt:asá!.:~: últ·al1íbau t'J11n1a::::nnk irúuti s :1 0 - '' •' 

gyógyszertár tekintélyének i'entnrtú:::úb/,l foly1'1 kütcle:-:~{·g 111<'.~p; 
akkor is; ha csak külslíségekre~ ne1n pe(1ig n k1~:-:zibnénynk lir·Hnr
Lalnuíra. yo11at.kozik; hol tiszhítala.usúgnak cli_ifort1nlliia. t'~pen neut 
s;;,abad. 

.:1.. tis:r.tasúIThoz tartozik j)ékl„ ho.:2:v a kiszolL!.·úlúshoz linsznc'dL 
0 ' '-"' ~· 

oclényelc tökéletes tiszta~ttgúra ügyeljünk 1 a :D:ilyaclékokbnu osot-.leg 
uszó szilúrd testeket. okvetellenül cltúYolitsnk; a parafadugót csak 
is az e célra. haszuúlt ::;zorit.ú..-al: ne pedig egy1~bként·. tegyük n 
bedufl'<Ísrn alkaln1assú: a visszahozott e1_1('.'ll)'eket. lia a.zokhan 11ir11 e ' . . , 
g·yúgyszort; kell kiszo}gúlni~ n1os.~nk ki s hí:-::::nk cl új jelzékkel: ti 

0·3rúCTvszertárban. föleo· hef'eo·ck 1'cle1ilét.ébe11. ;.;ziiri~~eket. Y<lg;\ .. ' 1nú:-: b t:)._. ' ' I"' ö ' - •..• 

hnson1/1 1nüh}tef'.. 111.' ,-1'."-:-•T:zzünk: üo·relr'iink. ho<r\· \l01.'.::~:nz/1 nsztal11ul~ 1 o .• -:::i.. • , o„ ..., 
1nérlogci11kJ nz {tllYÚ11yo1;; c(l("uyck :-;HL pi-1r\-/1l 11ii11di.~· Hli:'n(:1;11: ti~z-· 
lt'tn tartns:::n11nk . 
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~L Szitá.k. 11. /.·i.i:-:.i.i11s1:f/f:<- s::itúk alakja isn1eretes; T..i(1ször- vag:r 
1i.no111 soclronyszöveLböl li:észülnek. l\:iilönbözö ~iiri'tségi.iek. Egész 
rit.kák a durva porok ré:;zére és ±Okozatosnn sürübbck. I-Iogy 
hasonló célokra inindig ug.•/a11azo11. szitút haszuúlhassnk, azokat 
szitmoklrnl L 2. 0. stb. jelöljük. 

A !lo'1.-;.:·ift1 sürii n:yersselyen1-, yag.r .:;zörfonatból készül. .. :-\.bbau 
külö11bözil;: a közönséges szitúl;:tól1 hogy fino111 poru anyagok: elilla-
111ísá11ak n1eggúflúsa ;;égett alól-fClül blirrel behnzot.t. f'et1ö alkal
mazható reá. miitltnl clohahkot; nnr. Ily clohszerkezettel - szük
'f'.~'g esetén, o\y anyagoli: részére: {nelyeki1ek pora kelle1nctlcn: pl,ld. 
l>orkéisavnál - a ritkúhb ,zitákat is ellúthatjuk. 

'" A rázókésziilék (Alcoholisator). Ez múclo,itott ozita. j\foga' 
b(1c1ogszelt-•net'.be; 1nelynek ~zája tt1lJl1i. ré:-:z~nél :-:zilkelili: ke1né11.\·i
tt~t.l1211 YÚszont1nrabot illesztünk ol,Y 1nódon: hogy az a :-:zt•le11cél)c.~ 
zac:::k/~ a1aklian i(~) n11~·lyen csü1Lc!;jö11 . ..,.\. :-:zeli'HC(' ~zt·le kiiriil :1 ...-:í.~:--:
nnl; zsin(•µ;gel t~rt.'1:::e11 '1ekl.\tjí'tk._.~ l1<'1tlcigfe(1t)yc1 lt·l1orit,ink: 1•1111<'.k 
11i<Í11yúba11 lekliLl1c•t:iük pa11iro~::;al. 

Ii. A kernencék igen :-:ok g·y/1gy.-:zf:)rl·:-:zi 1nil11'.·hu"l l1,1:-:í'.11:í.li:1.í
uak. "\'anuak horüozhat,ó n. n. ,...:.:·1://:eu1e11cc'f,· t'·:-: /11:/'11/„_:·ni'/11/;. 

„ ,r\. __ b;'t'alaz~tt_ kt:nH"lll'l~klie he1yt•ztet.ik a lcp:'1rl•:i kttz(111: t«:-: it 

c,·,izkes?.ulek kaza11p.1. 
;:--; :\. ken1e1u.·l~l~hnz :-:z;_'nnitl1nti .. 1k u ki:-:el1l1. Y8!..;vi n1C1t.éi:ek11·~l 
( füzt'.18ekné 1) használt n. 11. /1í 111 prr /,·e ;1i1· 11('1:'1' 1) :erzcl i11~-'i<'nn pa. l~ntt:-::1 ~11 
gr:L~'::lá:1.1pú,).:1 .~t.h.): 1n1·ly1•kl1e11 bor:::zc~:-:zl" \·agy p('t-rolf·t11H(ii·~ e:-<\,>ih',~ 
gazt egetunk. 

7. Lepárló készlilék 1>.:.zal 1all tíizC1u vah'i l1·púrl(t:·d1nz·:. J~z 1uí i·ont 
fj"'1ré:-::zl1Dl frll: a) a J,·11.::.1/11!11:/ 1 li) a. /;1111/'ufi;/11'.;/ ( si.~11/-:f: llli'ly :iz <·di'1l.d 1ilit~ 
:-:znr11:-:a11 hc:illü.szihPlí'1 :-.: lr·ft:l(: l1ajlot! \·a:-:tng (":-;;·,r1·l V<llt ;•JlúLva ("~; 
c:i <L /1iif/;/,·(:s.:·ii///,-/,;;/, .\. ltiitiik1''.:-:ziil1'.·l-: kii\iinfi'.·lc• a.\~1ku t~~:i"1rr.:ud:-:zí'r
hj'Jl úll, 111(·\y a 1iiiU') hordúlia ·vaH l;elielyezvc :-: il"L 11ii1ulig hid(·g 
vi;-:;.i;ol \'(\h•t-ik ki_.1riil. .\ kazt'Lllllak; kiili.ini.1:-:en 11r~(lig a knpf~·tl\'11tek L·::· 
ltii\'i'ic:.-:i_i\·c·kn('k l.ieliil erö:::en /,11nzn\Jak11ak k(d! lL:11itii_il\. 

J\ le11f1rlú ké;:-;ziil/~k azon régi alakj<l; li(1] l1ilLi.ic::;(:·,t'(~tt1l~z('r tt/·!
kiil il. 11ühb:-: n slsrtk felo1t f:ll1elvozotJ hüti."1h:1rhí.l\·liau türh·~nL 1101H 
t'.{!~zerii 1 HlPl'L az isn11'.•!:. csoppfol~y(J\·;t lett vi;;;gi,iz. kové:-:s/· elégiele11 
ltii!.l~sutl is a knzúnba visszafnl,y·ik. J!~ 1Jerendt:•zésn('.,l a hüh'.'s ne111 
Pgye111ei:e:-: ('.~s 110111 tiikt':letes~ inert·, a. hii.tlí a. 11'.'d·, ig1·u közelrí.'1] knii_ja. 

S. A gözl<észUlék. >\. jeloHleg 1eginkúlib 11n:-.:.z11:'tJf', gj·('igy.szer
túri µ;iizk('.•szül('.·k fürf:szci a ktivetkoztík: u) a vijrüs rt<,-:l>i"•l készülí 
.11if::l,·~~-:1í11 ,~ n.11nnl.;: nh1kja kiilö:1biizí:i; f1.•1u:,k;~ .'.~:~ o\11,n1u l'g".): l\aral.J~J<'d 
k\·sz11]1 t·ere,101 inely rerH1szer111t ::-:arga r1:zl1nl Yalu~ ltozza Yan ior
rasztva. yag-v csa:varokkal rúr.·rli::.:itv\~. ~I.1etcií~ll ep:v lHt~;y ~; l.i:1ld1 
apr/ib L '11;yii~is Ya n a különlJ«.iz() ell~uyek 1t:>l;elyezt:-i·;:re. -- , 

...:·\.z edi:uyek legf(··,11b'ik<' a f,,jlfÍ1·/1; iisf, lllc·ly kiiliinff:d.:· :-:zerk(\
%t''.til lehet«. ]!Jz használt:a.tik vizek, szeszek lcp«trb't:-::'tra. ]i~zeuki\·id 
YtllUtak kiilünfi'.·le //111 é:-: 111J1"Cf.)f1ii1 /1,príi'f1: 1~::' (.//'lrs:.'f,; <\"'1:,..,.:·1:/,·.j«1r 1·,/.:-,; 

;il/ 11,11ek f én1 liöl l·~ porc.e11ún1 H
1

1 l. J\Jintlezr·k i 11et i.i 11elyíi krn (J ly ::-;:i:uro:-:an 
t11eszf.1H·!lik lii:1 hogy a kaz<'u1\1,1H 1eyi,'1 fnrn'• riz g·tizo ki Hi:llt ,illtlia!. 
J:'i"ialkaCr0:-;zt: iu1:g u y/;:.r:1·:;1-f/; 1«·::;, lll('ly(·11 út a ka;.-:ú1il1.'.l µ;("i;.; \·ezcd„ 



l.S 

hető a lepúi·ló üstl1e és egy ltosszn nyakon ll'"nn·vó naO"v fel()'lin1b , , , E '11 , , J „ oJ „ 
alakn sarg·nrez cse::-:ze. • z ut.o J >1 resz tetszés ~zerint le is vehei:Ci: 
sok dolognál i;cclig inüküclhctiiuk rajt;a auéll~íil, hoo._y az nlsú eclé~ 
11yelr...bármely1két el kcllcllc· túvCJlitani. Ilú lehet; 

0
tcnni csészéket, 

bepúr~tfSnál, olvasztúsnál st-b: Jnert a f(i1rvilúshoz hasonlóan. n1indc11 
sziikseges részszel el ·van lútv;i. " ' 

, ~-g·özkésziilékhe-z tartozik a. s.:·1í,·it1: s.:·1'l..i'{n1; és a liiltlíJ..1.:.-;.:ii//f.· 
leparlas1 célokra. ' 

, !l. Görehek. _e\. glireli .Cret.orta'l g·ol3ró- \·agy küri·e nlnku ii-i;-cg
etl.~1~y, ~nAl,J:n_eJ.;: re~:1cl~zer1nt ti0°-n3~i f'zlig nlntií ineghaj1li hot-::-;zú 
llJ ,t11..a 'an. lla a goreb a. 113-ak kezdete fdllitt elzúrha.tli nyil(tssnl 
\ ·a.n {-:'1lt'tí;-.;;-n.: 11 // t'ld.: r '"' , i ·ti o r t tin a 7.: (re l·orl:a. i n bnla ta ): Jna.ga n · 11 y Üií s 
t1;lu_;:~-n~;k .~1nyez.t-et.1k, (h,1bnsos retort;n). :\. glirebe-k ho1nokli('1l Yng,Y 
,-1;;,/111«lob( 1l Yalo l1·pa1·lashoz ltnszn:ilhlf:nak. -

:10. Lornhikok. ~-\. lcnnbik n o·i_irehhcz l1rt~onll1 (i\·ccrcl1t'•nr. eu"\ .. f'-
r ] j' 1 ' 'l l ' ] ] b ,., . ,' M, 

l1f'S('.ll ;,e.· f; L' n, o __ 11.~·a \, \al ~·" 1npns -J'cnl·kkcl: e1111ldfng·\·a kii1i.i1-1ii:-: 
lHPg

1'ru:-;1b::-; Ju:lk1il ts lr-l;\l11t11ah',, J\iilii11!(:1 lP !(·ilv;u1i',knk 1nel0uift"-
:-;i'.rr~. Ji11n1~:alil1 ;llií!/·teJ~1H:[ :-; 

1

l(·_púrb'1sli<>z uzL i:-; lH~·szuúljnk. ~ 
. .:\. gorel 1 t'S 101nh1k kii;r;Hpvast-.ng ii\·0g-l_ilil kr"sziilut•k: 11:·1 nz ii\·c~·· 
tgt'n y/'.kon:r~ .:1e111 <Íllja ki n H_\·01u~'t:-;!: 1 :~- ,-,1:-:l·-ag· t·llPnbc•n 11nyif:/:: 
alknhnaval kuuuyen elpat·.fru1. 

f 1. A.!loren?i palack. J~z J;:özti1tst~g·e . .:: g('f1nlJülyii ]Jfllar:k~ fl1s/1 
rt'~~z1"b<a l•nn(~ul(.'. .::-: der~k~zlig· a1at i·. :fr:1hajlú fririuU'1 (küzlcl;:t•t1ü) 
0:-.:uvel.: .. P kt~sznleket oln,idns i11i1to::.: \·iz-púrlnf-ok ·!Clfog·{t~Úrn 
1iasz11cil Jl l k. 

12. Üstök. lrt!zbí'1l: :::árg·ar('~zlií')l; Ya::.:b/)1 vnu\- lJllll/il kL·:-;zif'.\·t'~k: 
ldi lii11l1i:izíi nng.rs<'tgnrrk. l\:t:•n(ii ·siik1 t n11a~zol;: ( 1l~:ft.sz!:ú:-;:1l11ú.t sziirpiil~ 
f(.'.'.zúsr~·11 ~·1: ki VOltn 1 ok 1-1e1Htr1:'ts<Í..Hc'il 1 iaszut'd t ni-un k. .A. n \"<'.' llnl el l(t tr,·l !·. 
l\lt·siuy i\:-;U'1k s1·1·;u·11/l/;J,·,1r:l.· l\C'Vcz!c·l:nek. " 

:i::· ~ajtó vagy prés. ;-\_ g',y/)gy:-;zcrh'1.rnkba11 lias;.:1ulll· sfljl/i n;.; 
f\lnnlt·.yn -~~s cs~\:~r. _eg·J"fifJes 1níiki.iüt'~::.=t'.'1T~ YHH alapit\·n. ]\iilöul'l'·lc• 
:-;zerkezeLnek .. h\irt~~zo1: nz rilr1jl.:·11f l'CH<1szeri11!; f~il1('1l, az 0 ,._:;fu

1
i.::rtl. 

1ncl,\- f1- csnvnr/:. t-rut_1n s nz cn1f·lt.vií: n1cl.rn(:k scg·ély/~yel a cs11rui·! 

Hl ~zgas1,in I;ozznk. .A~. n la11:;af:. kijze_pén iireg· van: 1ne 1.yl 10 a. s1~jf 1,/(; 
cses:~c (unl_iul yag-.v <~l'uscn unoz0t·f:. ré%.Liüli jlJc~zf:eí--ik ... '.-'.\„ sn.jl:olnnrl/1 
anyagot- YÚ~zonz8-eskliba s a%.;.:;al eg)·iii:t n ::.:ajtol('1 csl~szébí" 'to!:i:-;ziik. 
.'\. fnl.vaclé1;: alknhnas kifol.r('.1 csatornán ö1n1Ík lo !:i alú.ja f:.!:U; odl·n\·
lieu f~1,fo~liatii. }:„ö.Ieg, a fi:::-;tvé113'el;: 1nnrndékainnk' ldsnjt-o1/i:-;úi'·n 
1tas%.1ui.lra.J:1k ; o}n;p;a1 t:olas lll<l rnár o·vlio·v:-.:zert·lrb'lll 0 11' n· ~·'"""(''' t·ot·1' l-
E ' . l'- J t:'l' - „ „ ' ' " h ;· '-;'--, -~- „ ' ~. •, ~njtóuúl a n:yo1n1í.s fiiggiaegcs. .„ • ._ · 

. _ 1-L Sziirő (colator~a)_ gyn11:l.nt a J\iilüab\_izü nnyngok :::z:'nn:íra. 
vaszu11-, ·llauell- va.g'.Y ~zll:-as;r;üvt:l; ltrrsznúl!".rttik. :l.lkal111azna.k bt'l.(1cio·
rag·,y poTce11úuszíirüket i~. Naµ;ro1Jb n1en11yisén-ü nnvno-olc ~zürés7"-
1H.'~l i'l szürürnha 11l~gyszügletes i~lránuírn, i:rÚsitt~f-ik. i;1cfy f,-n;icidun~-
11111.: 11ovoztet-ik. · '· 

l:). A tölcsérek l1údogbú] 1 ÜYe•rl1('.'1l -;,-an·y )H!l'(:ellúub/11 k(\sziil-
1 ' „ 1 ' ' l ] 1 b b. 11_~ L . .:t. szur e~~s :.oz .cü _<'.in<~s nlaJcn !;ölc:~/:rck kt]szlttelinek (:-:ziirle-

Lol(·:-.:t:!·;kJ. .. ::\. ,](~ tulc:::er falin fi0 11-11 szi.ig·PUkr:'llrz11elc n:;, als('1 {':-;('1rt'.~:-:z
:-;;;,el. .h.1gy1k -bqn az 111"1i.111.~·.::f1; !iil(·s1-'1" inel\·111·k nl~/1 l'(~~z('.d1c· ki-
voheii'i dngi\ ·vagy r~:-:a1J Y:1n illo.c.:zLvr. · 

( „ l" ( ir ,' )','-.'?.E n 1~·,.:..· ;7, l J[ (T/ Tl~'H. !!I 

lli, A !alak porcellúnból vagy múzos cserép hűl vn1,:,k és kiillin
lilizű folyac1ékol;: szürel1L·t-:.ei11e1c felfogúsúra 1Hl:::z1ullt.at-nak. 
· 11: A hengeres iivegek szürlézés!tez, icztalásokhoz stb. alkal-

111asak. 
18. A mérő edények (menzurúk) folyall.ékok folfogitsam és i1l

i'1ut.éséro szürésnél és szürlézéseknél alkal111nzk1t-na.h:. 
J\I_ A forrázó köcsögök <'·s különféle alakn, porcellúnl>úl yagy 

fé1nliől ké:.:zülf:. rfJhírltí cs(;,..:_:(:/; (pn-t-onL1n1n) for1·tlzú~ok é::-: elp<'t.rlt'1:::ok
Jioz hn:--:ználtat·.nak. 

20. A tégelyek ol,·nsztcísrn: izzi!'.Úsra~ szinil'l·sekrc :--:tl.i. szolgc'tl
unk; tii%á11ú anyngb(1l: poreellúnból Yag·y fé1nekböl (p1at-iuu: ezüst) 
stb. késziilnck 

21. A lapocok (..:1111t11!dl.) ldilönfr!le n11yag1)k nl,·n:::zt-.úsú11úl. 
f(_izl·sl'111;' l ke\·erésre ~n 1, 11 flSZH<'i1 f:n h1n k. -\ ~n ~ l 1/1l; fú \_i(1J Yagy :-:za rn l1('il 
kt'.·sziil11\•k. 

2:2. A sülyok kiili'111.L(izt'> 1H1gy~úgúnk fl lal!Ol'ül'0rinn1 l'l'.·szérP. 1\ 
j-.e 1 i e:-: :-: t'il \·doboz lin11, n. rc>cept"nl'Ú lioí: a Ili il1 igr;nnn:-; :-"-t't 1y(lkí /,1 k( ·z11 Y\' 
;itiil gran~1uig 111ogY:11111nk a ilir\·l,11ye::: :::1'ilyt1k. , 

~:L A 111é!'legek. :-\. 1a1.1(1rnforinnt1101it1k l\i_;z;;11s/·g(.'~t::-k ~ ;t tar<.1-· 
t"." kózi-111érlegek r1 Yt'.·1ryl\('.>:-:zit/·:::1iez va1(:1 hn~z11ál:ttr;1 Hnon1nllllflk. 

2:1-. ]\:".iilGnbüzű 1.-:11101(/k, ./1í1:1;f,._ ,..:_:·/rr1r11,1f!íf,· :::: c•gyt'.'b a11r/01t~kn:
;-;zorelvé11yek a szük::::l~!„d1oz kl\11cst alkahnazt-ah1ak. -

:2;11J' A lapdacsgé(i a küYc·i.1;:c7:'.·i részekböl :'i.11: ke111ÚH~- 1y1lJl'1_l 
kl·:."ziilt alapdeszka: H1elylJe egy :f-el11e11gt:re;-; VaJn1n!:okkal e1lat-ott. 
vaslap va11 beilleszi'Ye: ez az alnpt1c:::-:zka szélc:-:séµ;(;nolc lnegl'elclűleg 
linsszn :-; ;\ kt~t rL'::iZ fel~l'1 :-.:íkja egy Yonalhn esil~. ?.[úsik l;:iiliJ11:'t1li'1; 

f'ngan\:.yi'ikknl r:Jl:'tlot.\- 1<'.SZ f'oglal_j~1_,' 1n;tg:í1Ja11 a .1"~'ll1e.11p;erckcf- J_;:it'•gt'•
:-;zit\'1 Yú.in1ntoka!·: ng,r hogy e k(~t resz cgyrnu:-;~·,~1 i1lt-•s,z_tvc ·. (re1;11-
:-:zcriat-. i)(J.1 kis heugeral.1 kn csator11úkat képez. - J:..ize1: v11.1 n1at os l'(:\C-:/. 

n1ur/) n11yan·okaL ki_.11111-vou bcnnl1:1 sókn.t st.lJ. h1rtaln1azt.1 lrilJ(lnc:::nkl10z 
• b • ·' ' l' ' szn.rn L/11 \"<tp;y ft'1 l l('.1l is szokott l~é:::zittc·í·ni. - ..:-':I.. lal 111ac~gt·p ctcge-

~;-;i!Jj rl·:-.:ze a"11;;,11l,iil11it:: ~· ez kiúl11~J sz('.·lokk(:l ellt'it·ott· ki:-:: fakorong. 
:2li. A ta'paszkeÍlö gé[l küliiHfélc\ alakban íalt'tlhnt(~• . ..:-\. legltasz-

111'tlrdosnlilJ1i:tk lényeg·c a ki.ivci:kezö: -;,-asly~l l::i~1 :-:zült; :feuekcUcu 
vrll-yú é~ e,'..!.'\" Ynsla!...!.· vaslap. 1nclYek az aszta1on csa;;arokknl n1eg·
Pr(j,sitetJ Y<~:::f·n(T ken~éuyfa 1.lŰszkú~·a erösii'tetnek r•ly n1r'1cl(lll: hugy a 
vaslnp és a f<:"l~tf:.e ú1l(:i·' vú1yú ki:izt egy >:Úszi.Jnt1ar~t1Jot fcn1Hlkfldú~ 
ut'·lkül lí'hesse11 itle-orln. liúz11i. 

~/. A véghéllrnp-, pokolkő- és viaszszalacs-minták ' wi" ha>u11-
\1\k :-:níúts<'tgos célokra szolµ;úlnak. 

~:..\. yeg·yt:ani ki:sziilék~k, 111-ili.L ,r;1í.~/-'.;jlc . ..:.::ID!.· .. J/;1,·0r/1-f1:'·le 1.:J~s;-;ii
lí'.·k stb. a Yeg;ytnnlJan lr~sznek 1negisrnerl:el'.-vc. 

,\_ 0·1-,';0·1-"'Z"l'<',.::·n-,(-. (,„,-.,·l;::nrlt'i..:a <::. f(ilt"" ;1, u\-/1<r\.-c:í:nrel~ 1aliond11· ~- ,:.., ~ '"' ,.._ ..• _/,v, ,...., '< " " ';-, ' ;-,,, .'-;>, 

ri11n1ll('1 ( ~ ll_i'f\'~·:-:zi f:(!~C k(i;~ÍH!ll el (ifor1ln 1() lltÍ! i.t\J:,(:k f(jJ.f1 iji: i. l\i.i\·el-k(~zii k ; 
.l. A vágás ((·(11!0-i::.;in.) ;\_ vúg:'1~ ci:,lja gy('1gyui'1vt'.·11.rc·k i''lnpri
J~zL yúgé1ki'.~s(·1ckel oszk\i;r;i.iljiik. 



2. A zuzás (uoutusio:•. Szúraz, kc111Úny a11vaffok. rnclvek 11E:1n 
']' '] ' ' '"' J vag iatok1 mozsar Ja11 zuzatnak :::zet. 

8. A p_oritás (pulverisatio). A poril(" türés últttl (mozsúrban) 
e9zközöltet1k . .:l. g',yl1gya11yagok clükúszitésúnél is lesz róla szó . 
..:lltolti~1u;;.· s.::.1d1,í(_1;rJ!.-: a) a poritandó an:yagoknak jól elaprÓzya és 
ki,szitritv''.. kell lenniök.,/,) Belsö hnsznúlal:m lehetőleg finom porok 
kesziteuc1ok. e) 01>· e<1enyekben kell törnünk, melyekre a poritanc1éi 
a113rag· 118111 hat. 

, 4'. A dörzsölés. (praepa1;atio, trituratio). Ez a poritúsnak egy 
lllil:-3 Dlücl.Ja: hasznaltat1k 11e1uel y Yegykészit111éuyek és ásv:inyo::; 
a11yagoknúl. ~~ 111ozsúrban finÜrnra tört anyagÓkat azután inég 
illlf/,IJ luj.!(1s: 11uí;;r1f/r111 fou./,·ii jl"J'('1.:lfrín csészébe11 kis részletekben 
l.oYúbb t1örz~ül;iük és szitálús nélkül eltesszük. Itegebben e inii.h.'.•t 
1J111·J1!i_11i;l.:·rí/ú.~11(r!,·, is llff\"t"'Ztrtett 1 n1intl1og·y az eldörzsl.ilésrc 11c1n 
porcellan c:..:t;SZt;'L 11a11e1n va::;tag pnrpl1yrlen1ezt. :..: n o-yr1110 ly n u vao·
l 1t'1l k~szült; Llürz~(il<~·,t. lia:::zuúltak~ - ' 0

' ' '' b 

;), Iszapolás (lac~vigat:io. elntrintio). .:-1. 11orihuHló a11y;tn·0t ki::; 
i:t',:..:z1t•ic•kbeu J.:e:·(::..: \·izz(';l dö1,·z:..:iiljük el Íi1101nra s azntún t:Cbb vizz1d 
leler1::..:ziiyo ; a Ytzet: a bt·nne f(;lkaYar:i.:..: nhín fiig·g\·e 1nara1l/i rl~szec~
~,:i~·ld,:el kü\ii!1 f'Ül·uybe vagy :..:zii.rl\'.·re öuljük. :~-~élra kli.iuUivcl ellú
tol t )_1orce!lau <li.irzs~lü csés~ét hnsznú1nnk: 1nely11ek jó erősnek kt·ll 
!_e11n11:1 .11:11.~·cl n 111nvelctnel nag·yobb erökifejt--és szükséges. ~·\z 
!i:..:~~eg,\::i.Jltlff:.; le~ileperlctt por alkaln1as 1nl1c1ou ki~zúriiivfl: és 11jrn 
e!{lorz~olYe ti..:tet1k el. Ez ut911 nyerhető a legfi1101na.bb por. 

, , li. A szen1csésitést (granulatio) férueknck apró részekrü o~zf;:'t. 
sa11al nlkahnazzuk. ~~ n1egol:vadt fL•111et (péld. óhnot:.) krétúya1 li(~Ielt 
l1t·!i•r1l1t•t"<_'1 t~l~z.t:J_enc{;be (intjük és kiliíilé::>ig· gyorsa1L r;'tzznk. 

'. A sz1talas: r11".1;ot1 ./'iirf·!.: sf/,, rostálása. 
H. Az alcoholisatio. }: né\·1·n az igen fiuo1n por11nk a. d11rvúhl1-

!.i'il va lú cllrü Itin i t/~;:.:t',i· úrl·-jük rúz«1 kf:;ziill:l,: rdkn11 nazúsú \"al. ... \. 
'b ' 11tozsar nu n1cg·!:Lirt a11yagot n„ ráz(jk/~::;zülék za<'sk('Jiúlia tcss:r,ük s 

Lt~t(~.il!L rccÍ.f.Úye; a(l<l}~: r<Ízznk1 1nig· c:-:;ak a rnhún pÜr ineg'.r Ú-L; n 
Y11s~z:.nnartH!t; durval.ilJ n-'~::;zt Í::>nu~t 1uogt<"J1:jük s njra 1-:.:irúzzuk .. -\. 
razasltoz nunclt.'.11 anyag rú~zére külön jelzett; rn1u.lt kell tart:aunnk s 
11nsz1uí.Iat·. uf.ún J~ir<l.zva 1 1ni11clenikct kiÜi.in papirosba (~l kell Í:l'lllliink. 
~l.\il.'il.>szüri hn:..::c:núlat-. ut(n1 a ruhúk kiinosandók. 

. _ !,l. ,Az ~ztatási pál!itás, ,fözé.s 1 forrázás a növényi hat:úanya.gnk 
k1vonasat ct·lozza .. .:.\.z azta.tas }nclcn· fo1yaür~kkn1 küzönsén·ps ltünéL 
, :11·t;. "0 JO" , '1 .e , 9 , i"· , , , . "„ , , , .t. ptt l . .ts ·J -- . -una . a :iorrazas e::: „ozes a ±01Tns1 1uin1ersek~ 
11él. vi.teLik véghez. Ii:: ~11ittr;tek all~alrnaztnf:.nak a kiu111111to/1i.-; 11 1il 
\.~xl11:ac1-_io) _i::;; iuelynck e:élja: hogy az illetG anyag l1ahJ r~:szei 
tun1uny1tetr, alakban uyercsscnek 1neg . 

.l 0. A ldsajtolás re,pre"io) a szilitrd tc,stek1e felvett folyé
l~.011y au.ya_gok kisz( 1ritúsúra szolgúL I\:isnjtolha!:i'„k: a n1ngva.kban 
log·lal[- olaJ1 a száraz nöYén,yi részek által felszi.vot.t JOlyarlék (f(izE'.•:..:i 
rnuraüvúnyoknú1: it::st.véHyek. kt·szités~:nl~l stL.) · 

11. A sziirés '„culatio' :íltal "zilúnl a11"an·ok fo!)'a<1éki:<ll bili;-
·11 . J 1 ' . " 0 • 

HL_·. 1·_l·1l'.-' {.e \":1:-:;zon ;.;t!1. ~ziiri'·1 :'ieg·•~·1yt'·\«:l. .:\z <Íts:-:iirl: fnlynt1t',k u 
sr.iirerlek (eula111ra 1 • 

.!~. A sziirlézés 1_liltr:d it"i) úllnl a Jiilyuü(~knL n1ngt:iszl-it<i~.: (>'.·!~ 
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" 
1~1-·.-:.1·ssii /,- ri.","·:·11; .:\z ujra .. 111cg·::;~ilúrtln]t b.::.;;.t a.,/'11!1'11,11irn11:11.11 (:-:nhli111t(~ 
tu1n). ..:\z e l'L'l.ra ha:-:z11alt C\1t·nyek: k~szüli·kck in·cn kii1ü11hüzlík. 

l\!. ,Oldás (:-:o1nt.io) últal ~zil~1r\l tesh;t 1(1ly~dé·kbJ.n1 Hg,y o:-:z
la~·,u~1k :::Zt'i--;_ hog·y az~al eg,\:_i1~1ni1 fo1ya(lékkú Yúljék . .:\. 11y('rt fl:il,r<t
dckut o?d1d11 1 r/,·, inagat :1n111tet-ot1Jd,í . ..;,111k i1evezziik . ..:-\. folyadl~k az 
11!1!,;,..;_:···1· f::iolve11:::_). n. szilúrt1 test az 0 !,f~uu/1;, ' 

. . i\.fitlD11 a ::;zilúrd tl1 Stcl;: ~eloll1císntíl egyél.i sajút:-:úg·aikban vid
!-uza:-:t 1;cu,1 szci1;\·can;·:k: az oldoí:::t:- !','!/J.'i.:·;fii11ek n1out1,ink; lh!l(l. Yaltt· 
1;1el,\·. s~ fclnlc1ns:1- ;'1zbe11. E11entl·te ennek il rcyy1: olrl1í....:„ nlitlüu a 
lelol1;lot; rost:. ,olc11_1tl<t:::a. ki:izheu Ycgyilt~g is 111eg\·últozik ::_: HHÍ.::' tc::::ttl· 
alnknl _at. ___ Pel.cl.„;tz ozü~i; felol(lúsn, lég·e11ysavl1an; a :[(11yildé<kliau 
n~·u1 le::::z tob~c ±t·n1eziist:: hn11e1n eg}'- cttül egészen elt:érl"1 tnlajLlou-
:--'.<tgn test, a legenysnYa::' czü!'i:. ' 

.. ,...:-i7: L~~tlús_ leh(•t: nu1<y vagy i1i1f1·!f· a szerint~ a 1ni11t kijzli11si:'gl':--
I u 1 111cr:::1:·l~~l ( 11 tdPg) -\·agy heYii:ett ulll('.iszert 1Htsz11ú ln11k : tii/;1:f r·f 1 -,~-· ~~ 
1·1:.„.:-/ 1'! ''''· .U t'.·:-;zlet:e::: r:01c1ús <-1 /.· i 1.:0111 ís. a./; i! ú 110.:d:-:. inidi'..)11 .szÜúrt1 tü1nen·
u;·, 1 ü1t1l;n:<1 <lll~~ago('. ,YOllllllk ki: p~ld. H }~an1r1,JdlúguzÚ:::Ú11Úl a SZ\1'~
:--'.ü\"i.l:-' kaluun k111YCl'l'.'(~ Yég·ei.L 

_, _ l\~i11_<lc-11 c;lc1~1s~e~· (·snY-: l1iz0Hyns ine1111yi:::{gii uldltah'.i a11yng(1\ 
kepl.::--'. it:l(;•ltla1;1: 111tt}l1H a lc·gnagyoldJ leher(_'1 lllf·n11yi:::t·g íi:loltlatcJti. 
<l7. u}tJ~1 tor t 1/1f1-if 111 /,- li10lll1,JUk. ~~\.z ü1aQk{'.~pc:::::-:l,g· a lil_'i111l·r:::t_'., k ll.Ü\'C

ke1_}e:::e\"el re1l\l(:se11 11;1g·,\·(1l1l:io1lik: ya1111ak azonban ki\·l·t·e]('k i:-:. 
, 1'1f(!C:·':; 1 r/; (_~atnrni:iu_l \·ag·y 1-!il_i/''11:.-.:ucl: !nhsc1r.1_1i:i.u1 ll.e\·ez;iik <t 

gazokunk :lol.\·<tdt~kokl.1an Yal() fC'lol1l'ts:'d·. ' 
•)() 1 ·1. . , -,-_· .eg.ec1 e~, (l.;r,11:'1'1tflisilf1'.r.1). 1Ia. vüL.nnely ol1latl11'.)l tlltIJak 

l.l~~1 1 <1rlt.1s.a ntan.:-:nJat.::;rigo:::: liaf-i'Lrozott tör\·ények szerint; elhelyt!Zl'! t 
la11ok ali:nl l1at:arolt alakok (j1."/1'1'r-l.-.I Ycílnak ki. e tünc1nl·.t11;\·. ·-„u <ci-
f,::-:111'/.- 11evc::-;zilk. ' ' · · 'v · .J .! 

. . .. A„ jegoci.t:0s CL"lja kiili-,td!'.·lc· ~i'1k r~s :-:zil('u·d ::Hl \·ak lllc"·)·!.i:::zt"ihl:-;a 
1~-,a .i_eg:eces an;yaguf· .. nlduut„. fel :...: ujra li.i_jegecii:jiik: tÍ~fe.11 ;~il/8 t Yt'.·p;~ 
'.·:t,n11... . ...:i.z n~1yns.·uk v1zlJell: l10rsze;:;zbc1t stb. o1dat:nak Jld. ::' jer"LTit~s 
Y:>~c.t:.t ,addig· p;,_1rc,lt.n t11ak l:c·, Htig a folya11ék tel:-;ziuéu npró' iÜ~1-ct:L•k
l_1ul <tllr: :1. n. ,-;n/1;irt,1111 :_eut1cnln :--:il1inn'1 k\'.·pzi.'1tlik. ]~1inek f(:dtŰ 11 t~'.:::l·i 

.1 1·.11r·cl'1f(',71. J""lt n~vvcl jel1jlji!k::: ekkor nz Óldai:ot n. t:flzröl levr'.1\·l·H. 
11_:yngoc1ta11 hngy:[nk <'ill,<u1i. ...:\. kiYúlt:. .iegecf:kc11. 1narallli fol;yallék a; 
a11,1,1(/f.l!fh 1n~ly le1 •nh•tve11: h('p(lrl:'t.' nicín njrn ·r·cn·ecitltci:ij. 

·> 1 F t. . · . ) ' . . " ,'. ,- :· ~-~e es i,n:-;ho, i::< eln1áffá~ (diln11:-:is). ,.:~ j('.gocvizzel l_iinj 
~ul~bol .'l. \ tz r·\\-11nhnt<:1; '.:1~k(lr a :Jt•gr·cr:k szabúlyos a.lakjnkat 1 '~s 
at:~a.t:szo:-::ag1.~kat-. cl\· 1 ·:..:z~1k. 11a e foly:11ua\", 1niui1(:n ltozzájúr;llús 11i'.·I
ku1 .a ,1cvegu1~ 1.ueg3' Ycgbe. az cl n11íf!,ís ne\-\·t. n,-rer. Ir,;. a iniih'·LeJ 
11cv1f:.es~el Ju:i,1t,p1k 1'"í'.'grr,, ng-\· nzL /111·!/",11ek 11eyczzük. 

22. i{icsa1>_ás ( prncc~11(t-"at:in l a~on e1.iúr:'1s) 1nic1.Dn az n1aott {.(~:-;
!.~/; ,\~<:l~~nt:·ly„·BJ<:;:; rt~.lj~.~1g: alí:al_ nldat<'Lbúl ·!in?InH1 elos.zl.oU (tl1apuL11a1t 
\ ,da_;_Zf;Jttl... 1-..i.__ ...:\ J ... 1 \ ,Llt. anyag· :.1 1:.-.:11111/111·/,· !. pracc1pd:ah11Hl. 1110 \ \'" 
ucliez ,l1or:::zcru: l~oe:sony<'ts; i nn'i::; :-;tJ 1, n 1akú 1chc~L · · 

2€J. Olvasztás (li(1ncfactio). J\fidii11 Yalarnelv szilúrcl 1·,.,f···I ] ·· l l 1 ' 1· l . . .. . . . .. . '" 
Jc_„~a-~a-~a ·_o Y'.:aH fo1y,t~k 1J1:iy11y~~ te:-.:z~il1k) olYnszt'.Ú::;t. v(·~gziink. J\Iog·-

ol 1 ,t:-;zf;1111... a 1ag:ygynr: zsut. YlaszL 11liu1)L zi11kot .s!·.1 1 -
. ~.\. tisztúu_ YC'_.Q:yi. n11"1i:1'.•i1,kk('l n' ;,·!'·.1:::yi·iu1 illetí'i i.1u1;tjainit1 fn~·nnk 

n1e.~,:;t:::1!1erkc1l nL · · 

.IJ:11/.'.!T11t:ff:'.llt Jf('f".l.Y. 
„„ 
-'·' 

UJ. :-;;r,erkollJ· l!a i (la horal ol'iu mi) m üt a 11 (ilel'Pdnra). 
l. A gyógyszerkészlet beszerzése. 

~i 0·yórrvszcrauYa fl"Ol-: nen1 HYeretuek közvctetlenül azon n1i.11ü-
- :---i„ bJ •' b .1 ' 

"l'•rr\JeH éS alrrkba111 a 1nelybeu a- g,yógyszertúrüan kiszolga.ltatnak, 
•
1
",:1"11c.1u azok: yao·-..- l_iizo11YOS erömüvi inüt:étel:: által ellikészitenc1ö1-: 

' "'·' „ ·11 . ' . ,·uövenyi 11yers tern1ények11él\ yagy· i1cdig az i eU.í vegyi e_s gyogy-
~zerészi kószit·.inéuyeket kell eli'izetesen he1ölük clöú.ll1taui. ..:-\.. 
~.c,O'y};:észit1nt~11Yel,: részben a n·yón·yszcrL~szi laborat:oriu111ba11 késziil
'1 .]~· ré;;.;zbe1111~llio· - 111intho:::i~··v ~{én1elyek l:icsi11,.·be11 bajosan <.l.llit-
1 t.- \..) "' O b,/ , ,J ' 

Itatók clö s 1na. inúr a Yegygyár~ t~cl11~ikn unu_yir~ clöhalallt, „ 11ogy 
·t Cl''--ócrvszeriil használt; ve(l"ykesz1t111(.'11yek t1:-:;zbn1 11yerl1etol,: -
' bJ "'·' b. ' • • . 1 1 1 ~yógyszerkcre:::l:::eLll,sckl?l'il yagy gyar~kbol s~erezten1~,: :e. il- lr,yer~ 
lcrn10nyck rl·szben gyil;itctuel,: i_a 110111ak), r1::::;zben szinten gyogy
~'/crkereskeL1ésl_1ül yéh.>tnck. 
,.. e\ ayún·yszerauyan·ol,: beszerzl:s1~1\;. Ynl<nninf:. az cll'Jk1}szit:ésre és 
e(1·vl·lJ-·~1{ir\·el'etokr1: t:i_·,r~uykö~1 y\„ünl-: a' lLivatalo;:; gyl• g·,y:-;zerkl."1nyv 
(l~·~rrr1na-l-:opoea:i. EZ n1egs~ab,ia; 1_1.ogy .~t ny~rsterrn(·~1xel-:_ iuily 1n~:1t:1~ 
::::l·n·bcn szerezi.:esseuel,: tie1 a gyiiJl't:n<1•..rk 1111kor g,yu,1ro;:;se11ok: kozlt 

" ' l 1 . ' " \. . . ' . l ' 't· ' . ]- . ' l . 
0 tcrnv.~nye '- en·a~at. ..:.. gy( 1gyszere::;z1 „-:e:--:7:1 .uu:n.~ e ... ~ 11eu10 .)' 
\-e0·\„i !:orn1l:ny el.D,íllitásúr:l szttbrí.lyukat n.L1 s f(·lsorol,p1 i1zo11 vcgy
ké~~ibn1~'H\·el~· fi.'1bb i.:::trtcri:eti:i ·jeleit·, 1}s tisztaságnk felistnorl~sl1 nel,: 
111ó1.loz;ttaÍÍ:: 1nelyel.: ,!2;yú.n1k1J;,_,1 \·<.tgy gy1_~Jgy;:;z0rkereskedésel-:L1öl 
~zcroztct11ek 111cg. 
, „:\.. o·yó~vsz~rkészi.t.1nL·n:yckol; J[iv~tcl 11<~lkiil s legn1<.Í.bb is azu11. 
ye~··yi tc~~né'i~Yekcl··: n1t:·l yeknek készitésére u1'.·zve a gyógyszer}\. üHyv 
IiaC\rozatokn.t l-:özi51: a inboraJoriun1lJau 1-:cll ké:..:zitcni s az itt llol
n·ozú gvÓ!.2;yszeri!sZnel,: (lalJoral-oriu::;: <1ofectarins) el:::ü kötcles::'ége1 

hoo·v ;_{z ~~1yagok 1nin:jsegc (~:-:; 111c1111.yisége ~ a n1üszahúlyok }\.ÜVe-
"·' . ' 1 .. 1 ·11 . ' '] tó:-;o Lo1-:intetében :-;z1gornan a p:,yogyszer ~<.ntyv ro1u. e ,:czesc to:t. 

tLlktilurnzkotl jék. 
1\zr.111 Szerek (1tivata1o:-:~ n1Fici111111.„ :--zerek) tartú:-:áraJ 1nclyok u, 

g)·('1gy:-:zerk(111yv·\1e11 fog1a1tat1lÜ.k: az ú1hun 1-:ütelczi_ a gy{'igyszert'.:szt. 

:2. A gyóg;s111övéi1yek gyiljtése és elta,rtása. 
_:\_ ha;-;z1u'tlt H(i\"l~l!yi nyer~ gyó.!..:'.yszcra11yagok r1:.s::hc11 /ilf::1í11k

/11111 !1·1·1·111111·!: (11011iak~l ·" fiil1!1/-(,-„r,;.„/1f1/ iin11111r11111/; 1ílt11! !l.'Ji~jflicf/;/,·. 
..:.\. gy('ig)'ui.iv(\1tveknek !.!;\·r'1~vú:-.:zat·j h'n:--:znAlnJra vn1('1 l1cgyiij!/·

:-:ún/·l flg:)-:Ch.'1~11.10 \'"e0'1Hli.Jk: , •' , „ 

11} a rryiijtt~:-: helye<'.~:---: i1lPje, !!) rl nqy~·uyré ... z 1nPgváL1s;;;l<Ís,1 1 

i·) a, Sz:'1rIT,~·1:-;.' dl :1 '11,1sz11úl;~1 ,..,zúutÚl'J Plkr'·:-zili} ..... vl·gte r) az 
dlartú~. · 

..:\.. 'f'fiijf,:,„ tdta1ú1-1an oly év:::zakba11tiirt:l-uik;1nicli)n a HÖ\'"ÓHy

ré:-:;r; 1Pg){at'ús0sn1!b: lel1c•U:1leg c1criilt ldi.'ijúrú::: 111ellel-t. N/·1nel:yel,: 
1iatJ1auvno·ri..ikal-. kiilönbiiz;-, y;'dtozi't~ok. ki.•Ye!".kezt:l-'Len lu:nnar elvc,sz
f.ik. vn~-v~ rncn-rcnn1annl:.: ezeJ,: j(}f111kint 1'ijald\.a1 11ótla1u1\'1k. :[!} ni_ivl·-

. b.• ~ ' ' 
nyo1" sorozatú( n. !2:\"(,J!.-:!;V:-.:zerkünyv álla11líja. 1neg . 
' Gyökerek (rn;-l~cCS\ é:..: gyökt'örzsek (rhi.z1)1nn~tt1„) reitr.10:-:cn l.n„vns:-;-

,':?%td Yngy i'isr.:-::;,;·.·1_::.:yil.j!e.l·-111·k;1t11'.·_g l_lt:(lig: 1_'.vr:li'i i1iiy('•uyel<;núlr p_.;1, e1sii 



2.J 1:Ano1„.1r(i1•rr·.11r .irrr.r.Y. 
' /n· ki\·('·i·vlt~vel ké~1:, ö~z:c:zcl, Yag3~ i:n.\·aszszal al'üg·yhajtús alatt.. külö-

11(i~eit n il-ik ('·yben; két l~,-esrknél az elsl:i éY ő;~én 'Yag·,- a. ~iulsu
aik11ak lttYJ:'ZÚ.H: i:'g·yé\·e~ ll•~iyf'.inyekn('.'l n, Yir<Íg·zás idötú}~n (keYé~
:'el eli'1 Lt_~, ':: Yiri.ígzús, n1af·L. vagy Yn1a111i.Yel utána) .. A. gyökerek 
Ya~::r gyo.l:t-ur~sek n rat:aparl11. fü1df"iJ] ler<Í.z~Ís: kézzel dörzsölés) -..-égiil 
kefekkel uszJ·tftnf-nnk: (·sak r1f:k:ín lnossuk 111co· azokat.: an1eotiszti
iott g·yC1kcre,k kCiziil, a ne.b~n ron1lot:t részi". e1b~·o1il-juk,· n, vn~tagali
bak~t h_os~zaha11 szP.tl~a:silJuk lu!t vap:y tübb darabra) a. Yékonyakat 
lll'(11g i:'g1;;;.:zli~;u sz;ir1t,J11k1 elébh pru1l(ison

1 
vng·y 111ás árnyékos 

lir.'~~·:11: , c~z1.1ta11·~ ~ lnhn~·atnri:1111i. :c:z<Í.r~t/1brtn. X~111el.Y g]tlike~~~k 
l1~·.1ar .. :-:zur1b1~ e](,tr leYOJl.Jllk: pe1c1. n 1'fl(1tx alt.haeae

1 
rhizon1a cnhnni

nal :-:1b. - „A. g·y,~\].:erel:hez szán1i1"]1at(1Jk a ltov1;n1d!.: it-: (bulbi): ezek 
akkor gyiijti~11c1i.ik, n1itlD11 lcYeleik száradni l~Czc1enek. · „ ' 

.A„ falcat (llg·nn:l 111<'tr 11en1 igen fiat·aJ, de nen1 is idős éli'rü'dd_1úl 
:-::,:el\'zzük br. T„eg·jobb fi 1::;yük1jr- aztán a törzs- 1:l·gre a.z úgak _18 in. 
_\. szc.íritt'1:::i hC1n1l·1~~.'.·k felnl;rit:ntt fc\núl B0-:-10 11 C!.' ' ' 
. , \ Sz(\ra!c (-:fjpi\c:--) kora 1flYa-:z-..zrl] Yngy i1::;zszel g·yii_itctuek. 
t p.:y kczcli·0f·npk: n1i11f". a fúk. 
. .:.'i kérgek j'.·s héjak (cort-i(:es) !iaí:al i:örzsekrC1l Yag-y küzt."pideili 
;tgakro1 !.11e1n fintnl hnjhí::.:r('.11) fejt-etnck. JT:í:::;nk11nk t'.• . .:: idegen· a11,:a
g()kka1 (pi.lel .. 1no1ulk: znz1n('J}(1 fe\lettel\nek ne111 szabad le1111iük. 
~zcc1(!·:::i il1C1 <,111111-i, 11ü\·ényoJ~!1(:l) a bl\·as7.. (_lc~v(~lhaj bís el(íti· \ Yag'.y az 
'

1."Z . .:\.zoka!: ~t l'll \·e: kos. ::-zPllus he1Yen :::zur1t1uk n1r·o-. 

..:\_ virágzó 
0

fiivek ,(herliar~ ·1lo1:irJae) és a· 1:irrf110!~ (Horf:s·l a. Yirún·
:~ú:-: i(1e.ie tdatJ gyüjh·1H1ök. IJ.\1l.i0s Y-i1«Í.gz;_'tsko1: szedetneh: . ..'.'i. 11r~ 1 
r;·;·1 i,11.:· 1

; (iir1·k111:/ Yag,v 111c1:y('ket; yjr<igzás eli-ítt kell :::zc•c111ii11k, Jll('O-
Yt'trjnk ~l ui.;ypn\- h·l"jes kifejli'1c1(~sét ::: „,kkor :::zec1jiik · ·1 Y'l.::Í·1 n„d~1 :-:zúrak i.\s idiís 'fű\·el~k cl\loiia~1d/1k. -- - ' : 0 '···•e' -

}[a c~ak n f,·r1./ • ./,· (fnlia(.") ha;:.:zn1llt:nt11uk. azokai rc·11d:-:zt>riuL a 
\"il"úµ;nzni kezd(_"i Jt\iyi{·Hyri_il ~zct.1jlik. }~j,-(,tetu;:k e sz:abúly alól azon 
1ti"1y,·~11,\·ek: 1nclyek a levelek 1.:.ifejli-J11l~sc· C'lött YÍr<Ígozunk ~· czokuc'.·l il 

lc'\"t"lg,yii:jt"c"snek Jlc·h<'n1,\- }i,:·U:c~l :t \·ire.'tgzú:-: nhín '~kc11 Uirl:é111tie . ..'\ 
f'il\-t•k .. lr:',\·elek: v~rt'1gn:-: fiiYek P,-,\·ii_itésér(: lrlictöl(?g· szúraz 1 Hnpo~ i(lt'd:, 
.l.:.(:11 k1-raln:-:zta111~ n1uri ncdycs i1llilJell ;;·vüjt-.·~;e 1 könnyen szi11iik(•! 
\"Vf'zLik. ]\éf'. l'Yes 11ü\·ényeknél n levelek~ 'n1.\soilik óvl1en szc(1eh1ek. 

_A levé~riigye.k (g-'.~'l"r;111n,e) kif~~li'·:<.:iik el_i_ii"f': it 1:ir1Í!f.:': 11fie1;11.'/<'s1i-
1·so/,· (:-:n11nntlate:-:) a Yiragz<1.-.: kPzdPh_'ll: a 1111npor 1d1in1lú:-:a elötL :-: H 
1· i 1 1i:f 8.:· i:~i11 1.'/·· ( l.': ' 1 :-:~Ú'nií l: ca lc;1,rl nl<ínü l) t:e 1j 1- 1 ~ ki ~i3·ilús ~1bí n gyüj t:uHd\_ik. 

G_yun10.f_~~o/~ e:-: 1nagok !_1rncf:.ns et :-:en11ua_) <l· t:el.Je::: 1111?p:1~r(~.-.: !tlcÍH 
:-:1J:<letuf'k: _h r.\·et1Pl n c1;l„h/,:11n1. 1111f111'.11/_r1~,- (i:1szi kikirics) 1uag'ja

1 n1•_·ly <1 1ua:-:(_1(l.tk •'\" ll.\·nru11 (.1n11n1:-:l 1a11J er1k. 
.. \ g·yti j t:~·si icliil J;aza i li i \"Hl:a1os g·yóg,\·11ö \'('.·11yci n kiu'.1 l i1on!·n~u 11 

a µ:yug·yszerku11y;,: 11ai"arn:-:za 1neg-. 
A száritas . ..:\_ g.\·iijl"iiit fl'i.is n(_i,,-l~11Y(:ket nzo1111ul :::zúriicí~ nl.í 

kell í'C'llllii11k: lJHQ"\'lrlC'llllYÍ:.:.:t:<~ii zt;\d 11\i,~/']l"\"i 11€111 "7.'lh't'l (•O'\' ,.,,.,_ 

1u'.'ihHn l1ag,\·n.n11k:'-·i1H:rt- e·;, ;\]1:~1 az lL 11. 1neifüllcdl·~- {~(-;~'.0"t-k~~ik,i.11'. 
Ut! ,Úl'hd:_na,:-: fi"í1eg ;1 1tii\·:"11y kiilscjc"nek; li; pedig· t·z hosszú i(1ci~· 
tn1·1~ <l nr

1YP11yek rot:ha!1111 kcz(1cnf:'k . ..:\. :-:zúri.hísnak n1illel 12:vorsal1-· 
!_iau k.-:·11 U5rh~1111ic: !:ekinteUel k~·'ll nznnbon1 lcnnilnk a nö1;l•71'~~ekLeH 
i'(!_o;l :1 l J- 1 in hi :-:(•.e: n l ! _\·:1 ,s.~:nk i"· l i ll ~n1:í :-:;Í_.n1 •:ng·_y y;'1 ]l·oza11d r'1.";'1 g·~í ;:n. Tlli"1 

l .. -ll!t1!;.l "{"IJ/,'/f'.\{/ .1/(T.·l.\". 

... ·nn-v könnyen bo1nlú an,yngokat tartn11nazó nöYén3-el~nél e:::ak igen 
' "'' 1 " 11 1 1 ' (T 'e11n·e. iu a ;:a 1naz ia1.o. 
„,,) ~\_ füyek, le.-elek stb, szárit:ása tiszUira söpijrt, ~ ha csa!' lehel, 
deszkázott paclláson történil;:, 1nelyre a nö'\~ényt, vek?113~ ~i:et~~lie1~ 
1··teritiül;:,. s néhányszor n1egforgatya n. tel.ies legszaraz~ag1? .~t.t 
1'"~(Yyjllk. Deszkázat hiú11yában a 11ijvényeket gyéké11s:eJ;:re ter1t.iu~~· 
]}g3~Szerííen .~· földre t

1
erités nen1 cngec1hetií ~n-~;~;. 1~1nth~gy a 1,10_

véiiyrészel;: osszeporzoc1nak, es.ctleges ne~l\· e::i~e$_to~ „elron1la,n~1l.; 
l\éiiiel:yek: a leven-ön való szúr1tás után n1eg ru\"1(1 iüore a. szar1to 
]·„ 111a1'a 11e111 nao-v~n n1eleo- r1~·szébe i:-:: tétetnek .... ~lka.11nazható l1G-
„l ' ' "'·' b ' 1 ' 1 ' ' t f'' t tl 1nérsél;: BO-J:O ° C. Ez á.ltal n1eg<J';u11;: ne1ne "'!l v1rago ·, uve s_ ). „a 
. hivtLltozástól. mely a lén·cn yaló hosszas szárító.sna,k rencle~ ko
~2ct.]-e~1nénve. Né1118l1·ek: c~'l.kis ez úto11 szárithatók ki teljesen. 
,, ,, J 11"1 "]' „A„ inár kiszárított füvet 11e111 szaba\ so >:a1g eYegon 1agy111: 
1tane1111ni11c1járt el kell illeti'f tartálynkbn helyez1ii. Né111~ly virágot) 
ilyen a Jlores Yerhasci, kiszá.rac1ása nb.in ÜYeghen 11elyezu11k el. 

:J, A gyógynövények elökészitése. 
_~\. szárított növ611yi nyer~ i:er1né1tyekne1i: 11nsz1u'tln Lra Yal/1 

ü1kt.~;.:zitése it f'(/11in·it1í.<.:.l1;111 ú11. lTgyanis fiíkép a fil\T'k, p;yöke~·i.:k 
egészben, a. ii1int gyüjteh1eki igen nagy helyet; fog1a11~ak c1.~. igy 
~L'I11 el 11e111 tartliRb!ik, sen1 ki 110111 ~zolgúli:at-.ho.tok .. _-\. fu1a111·11.as a. 
szlik~égl1ez képet:!:. a. k;_i\·etkezl1 rniib;tek ú1i:a1 t:örtén1k: 

vágás ( concisio); 
zuzás ( contusio 1 és 
porítás·· lehet p~(1i(r ilz ünyaO": rl111·v1ín porit,·a (grosse pnl\·e

ralu:-:) yaITy Íi.1101nan po1~tot:t (s1lbt~lit:er sen ::-;11bt:.ilissi1ne„pnl-reraLns~: 
·A vfgás ( concisio) célja a g·:róg·ynövényekneJ;: lchctoleg f g)'eulo 

apr(~J rl:szekre osztúsa. "\'"úgás előtt a. gyöker?.l~et, ha ~·as~ngo_\' i.?:::z
szú1nu1 sz6f-.hasítjn1;::, Húso:o; gyöl;:ereket egy :11elre a p1!1~ebo tcszu~~k1 
hogy 111cgszivósoc1jana~;:; v~í.gA~ ntá:1 ___ ~1~-(~1,g~ a_ s~.a~·'.t_:,ba. _ Lc~~11k: 
ho0·y a felvett·, ueclvessegeh 1s1net el\ C!::'ZJtSL'l... ).„ :c.Zt!t\,tgoti. 1c.~zcl.. 
Ati~'shilt:at.nak: R 111i. vi~sza1nariH1 1 azt njra vúgjuk; a. port r1tl~n. 
:-:zibb1 t:ávoliti11k r1. - IIasonlóképe11 v1igab1ak n_. füvek, levelek st~J. 

Zuzás (co11b1sio). :D'orr:'i;;,at.oli: és t.ei,telegyek :-::;.;{u:uúrc_t. 11:egl~ata
ruzol;t alak van, 111ég pedig a. rlurrrr (gros::._\ c·o11c1su~.l; es ./1;10111 

(1ninntün co-11cisns) i:oaelogy _(specie~) al~k. :r.len1,ely k;n1t.:ny kcre,g 
ús rryijkér ( clii na) C<I ~co.ri.lln) ipecacnan ha.) ue1n vagl1ai.o ~-vagy z1tz11~ 
kós~'el) vagy 1nozsiírba11 zúzat-ik sz(.f:. Tl:r ini°H1nn egye11l(J (1arabokat 
ue1n 11yerif~1k: a lchel:C1 egyenli.í~ég elérése .'·égc.t:t-. ;tz n-. 1i. teaele~·~'
rosb'i kat-. liasznúljuk, rnclyek kiilönl)eJ1 egyt;•l) tiuvenyreszok apr1t.a-
::-;únál i:-: használhatók. . 

Poritas alatt·. az anyagoknak lehotéi n1lrÓ :·t~:::zec:::~.:.i:ln·f;~ o::::zLú:::al 
úrlj iik. 1\Iegkiilih1l1i_izt-e!-ii11 k (7 rr rro (Úlla t-i l1<1s~_11'.:·1a t:.~.'a: .. f (!.~!;ve11yckltnz 1 
kiY01n1tok11oz) és /ino1i1 porokat.. ~'\.porok: kal1111hL1Z( 1 h.:11unnzsarak-
ba11 való tiiréS és 'szit(tlús á.ltal úllittah1a1;: elü. . 

Oly ~1nyngokat1 1nelyel;:nek pora ne111 :-::;,(dl fel (11élc1. olnJO:-: 
inaµ;vakat:., 1nint so1ne11 un isi) enbebae stb.)1 vagy i1en1 ,_alkn11natlau 
és 111::111 c1r/tga, nyitotJ 11102:-::'t.rban törl1etiink: elle11kc'.zu e::;r:f:.~.ie~t ,a 
rili11fle11 1noz~á;·hÓz kó . .::;:i;jf'.hef-,{í -fntef".f:d· t·-r·s~ziik f'e1 n pnr 1:.]s1;allrtsn.-· 
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t .. l/!11fi.IT11fi/l .. l!I .lfi'"T.l.Y. 

Hak 11ten«1·úLlú:::ci yégcLt. Nén1ely igen rrö::; <.lrtnl1nas a11yugok11<i1 1 

Hiint <:a~7f1,11"i1f1,.-:„ cnphorbin111 1 '1:ac1ix Yeratri, ipceav.11n11ha, jala.pa: 
L'Z ::;c11n. e1t'.·p;; ezekhez .-;i11u1 lj1'.í1-l1/;{ J;,:észitett zacskót .~.cell a1ka_l
tnttzni (fal:ct:l'i 11l·lkül, nehngy a ncYezett auyagol-: ~ far~ .rnl;;:o\l.
·1«nta.k ho11na11 nehezen b.í\·olíthatók el)1 n1ely a n1ozsaT szelehcz L':::! 
' ' ' J b' a. türöhüz OL1akütl1ető. I~ülünü::::e11 a. k.örisbogaral;;: es az eup 1or iu111 

l)OrtL a tö1·ö sze1nélynelc orrú.t1 száj~tt: sze1neib 111egt::í.1nal1ja.; :-::zük
~l·gcs i·chúJ1 l1ogy inl·g 01Tát1 száj<ít, sze1nét is i·nlu

1

lYrtl lieküss?. . 
.l'ol'if1Í;-; cl/ítf a. 11í.in!11.111·i!s.:11<cf. "ii1iil1!! jobf1ail 11 kell fljl/'ifl{,/11. ·;· 

, J'/;,..:1·;1 1.-is:ririfunl,. lllt~g 11eüig i1en1csal: levegü111 h~1n.e1n a sza.r1tu 
:-:zekrény· kevl>:::l1l1l~ forró részl,ben is. E 1nii.veletok l;,:1y1telc az auya-
0'(J1;;: különbözösé~e szerint vúltozik. Igy: 
b Yl·ko1rr gyÖkcrek: 1ui11t: arnica1 asa1·n1111 Ya1eria11a1 Ycra.trn1n 
.c;yi)k(•rcl. i~1i1{l-;'111 a fi:i1de:-3 ré:-:zektX1l 1ncgtisztit-tattal1:1 innzsárban 
~;·1za!.11al~ :-3Zét: a képzi"1L1ii port loszit:í.ljnk, s ugy tl"':::~zük a. :-:zúrib'.iba. 
Jf"cp;~zúrac1á:-; nh.í.11 1.:-.övetkezik a !:Uré:::1 111cly últalúban ·11t i ndl' il rr 11 .'!,(/ !/~ 
111i/. (1ildi1/ -(ul11f/lt/11rf1Í. 111 111 u 11 111!'//dt;J; i'll;;fu:-:sd Jll'/11 r1i/ik .: l-n\·abh 
!'(1lyí·aí11i.' ,{ !:Órl·s!·- ·nehéz.· 11c ne1n i:-: lcell: inert·. a ro:-:to:- ré::;zekl 1e11 

re;tl1c:--:cn ic.;en kt"~vl·s n. 1t<~i"/1a11yup:. 
:l\[ozs,úrhn.n zÚz;<ltn,11-: :-:zé't. sZltritús é:-: 11oribí.s eli")tt; a ki„'1vct:.kezr) 

L:.'\·ül--::erel;;: i:-:: rru1. i.:1nTnn1ae. hryon1nc1 zingiberi:-:, zc(1()nriae. rhei é:-: 
Ji:1~n11l!.',l.;-.; ez(·l: ~zúrii:ús nh't.1'1 ei0:::zl?Jt pori.t"hah'.ik. }[<Í~ol.;:, 1ni11t f!io1:
i i:tll<I: acornst h•;r1-l~111a: i1y;·(_~,t'.1.u:~1111~ galauga, :-:al'::::<1pnr1lla stl), lltl!tel 
\·(·kcn1vallb1:a szt~\:.\·agva ::;zar1rtatnak. 

~[, i'l(i/, /j11·1'flt'l~~tlii/it11·~f11;/ (',-:1i/<is (! /;!;i'l','fi'/S;~ j!Oi'ifu11tf1}, _:-'\. l'U::ilo;:: 

rt'·::-:::1.t 11c1n ::::z,1hal1. t1o n1iµ; i::; le11et lnegtörui . .:.\.ltalúuo:-:súgb:nl úll. 
lingy 111i.\11"111 a -ví;tr, ::;zú1~-az gyük1~~1· súlyúnn1.;: kéíharn1a11a i1or.iLya 
Ya1-1. a l:ölihi rész c'lYeh?n(li,'1, 

' .. :\. salc11gn111Ükat 2·11~1rl1ig viz}.ieu .úzl'atjnl~: ez lÍ.lta1 _p:lf1<1gtt,d
Hak: ekl-:nr rn11ú\·al sz(tr<tZl'<-t töriiljiik e::; 111ozsarl.ian lehetoleg SZl~L
z1'1;;.~nl.;:: a r1ycrt"· i1/,11t::-: i ii1ncgct i1npirosra, kiterit;\·e :-:r.úri!jnk ('.~:-: 
azttL'u1 poritjnl.::. . . . . _. 

.litírlill; .f-'ii1·,}:1·f (_liyo:--:\·iaH1n:::~ 1.it:11n11n111ut stb.) 11y1.tr;)n 111uH1,1a1:L 
<t 1 evt_'~Ö11 Yalr.'.i szú ri i:ú::: l 1h't 1t 11ori t·.11a tn1t k; a nyert, pori lHlpt ro:-:-zal~S l;-J 1-
l 1c111 r',·.i-viü iü1:'1ru inl„.,. n sz1í.rit:(1 hiiscdJl1 ré::::zl~lie l:e:-::sy,ü}: S HH:legcn 
u·.it.:jlik júl './.Úrhuló Gycg\·1d.H:. ]~ l.:ezc~l~:-: in<:.lllcC!i sok{l incgLa.r!j<'Ll: 
;::z<'1i ;:;ziuü1c1'·l-, l,:-: hab't:-::nkat. 

()/(1jf((J'f(l/n 111 'iiltf</''/: /s 111;il1niilc.-:ii/.: .-::::1íritúl111 1u·111 Lehc~iük.1~zck 
e:-:rtk igen csekély li(:d:. 

0

tiir11e1( Cl. ]~:;,ért 1noz:-:úrbt1n t:ö1jük; t'tltal<'tl 1an 
nchoz~n porit.1u:i.t'.ük 1'.·::: fi1101n pn1t n1ig11yerhetni l1eli_ílük, 1111~r!; ö~:-:;,,(:-
!npatlnal.;: s a .szih1 lynl~aif:, l1ett.!rnik. ,. , . , . 

(i,i;iin1i;fc„-:/1,Ja!.· (pt~l~1. cnrtc•:;: t111ranunrn1n.l Yl7:zcl 1elpn1ut.tt;t
l!Hk1 hogy -i)c:l::::ii lapl/)szerii r/'.szi"tkli'1l lll(_,g::::zalit\\l1thas:-:11k; azb.ut 
iµ,·1:·tt ~yeHge hi'111<'·l szúritvn. l1nril"t:tbu1k. . . 

Né1ne1\- nnYag-ok. 1nillt·. a frnctn:-: co1oc:r11t111c1111n: agar1uu:-: 
;1l!.1n::;, t.raga~1t 111í'.:zg7111yúl.:kal 11l'pJH'.· a1al~i~v:1 ::;z(n·it-t:.at.uak l'.l.. . 

:\' r:1n l1orii·1iah'1k a 1111." co n11>:1 1.n<1 gj n l. _Ez.:1;,:e!:: hogy sz~ vus'.11~ ka. 
ieg\·ük, iteluíny r'„rú-in· yizu(.1:;, 11ab1:-::u11ak t:esst.nk k_1 s aznt:i.11 t1nont 

'~·· ' ~ b ~ 

re~zelí'in n1(_1 g;re~zr1.iük. 
J\.illöul'J:' kc·i;rlt'~s ::;zii1{:-:1_'.ge~ n .'l/,l11nfrílt~} ·111/:::;ríf,·~ i\:-: 1J11.:::,tffl,'//f(li!-

!„ 1 ! ; u /i .! '/'u /,' f f' .111 .11 (""/'. I .\". :27 

tdknríf. 'l'iszla 1nl·Zgl1k, g·ynntúk i1(~ld. az arab lni"zg<t, tragnut·-: nloi;1 

o·uLf..i, enphurbin1n :::z(Lrit.va egyszerüeu poritl1ab'1k. 1','yf/"8 iilc:.:·,11dk s 
~ 111 /.:·ytrf/.'/'111fúk úlll/ldfn.111 c,-;11/.: ft;len., i/11.f/// hirl1',t/li'·11 jJ11rit/111f1;k • ..:-\.z 
elitirú.s a következő: először ez anyagok c1urvc:b1 szétt:öretuek1 aznt:ú11 
H 'szúrii:Ú 110!11 nagyon meleg részébe11 n1eg:3zárittat.11ak. }iio::;(i fedett:. 
Cl1éuybe11 eg_y lricleg téli éjszakán út sznhadbau hagyjuk s azubl11 
por~tjnk hi:1eg· 11~·lyist,gbe11. :l. ny~rt i;ort g,\·orsnn papirhüvelye~;;:bc 
t,.inl"Jük: s zart hac1ogdobozol;,:ba11 ta.rtJnl;,: el. Ilyenek az auuncnuak
qyt~nta, galba11n111: asa foetil1n, lnyrrhn; az nh'iblii jlil e1úll pora1ak
bitu is, tl többi azonba11 Dsszetapaü; c1e ekkor in<Ír kön11yebbc11 c1ör
zsölheti.ík szét. 

I-Iogy porulakl1n11 biztosan eltart1Jnssn1.:: az i1y auya.gol;;:at) 
küv<.'tl;;:cz<.Heg ,iúrn11k el: kis falú(Jt'tt. l1eliíl két-húro1n kc~keuy 
1·ú1nával látunk el~ n1elyekrc Y<.~kony dcszkúcsk{d;;: ille::;z!:hetök . ..:-1. 
lút}a. íCllekéro apró 111é::::zllarabuknt tesziiuk; ezt ti::::zhl vúszo1u1al 
Oot:erítjü];;: ~ reáTa1;,:nuk egy sor gya11táti::: fölibe vúsz1utt. i:e:::zünk. 
]i~rn~ az el:::ö rán1úr:.i hcl:yezeí-1; l1eszk:.L következik 1nt~·:::zrl·l:vgg(·l: 
fülibe. is1nét g:·aui:a az 0lGbbiek szeriui-: ::: ig,y ttiv:'tLli ~1:-:-) :-::nrl. 
kényc11nc:-::cn helyezhetünk c·l. 11,v 111('111011 u 11orit:ott-, l1() li:::szeú1luU 
gyanta, inézgagyn11tat ~(.it az cg('.~szben lcy\j js lU-lf) 11_<t11 alnt..t. 
uyúrou is porithat/1 le:-:z . .:1. 1neszet: 1ni11ij111n<Ír ~zld·n1nlott. (.[l fL1l\·oU 
11cl1vességtül): újjal p/itoljnk (2U-3U nn11lia11 cgy::;zer). 

...:\. l.-di1~/';Ji'f koY('.·::; l.Jo1·szl:Szszc1 100:::0],iuk n1eg :-:: 11gy l1\Jrz:-:iiljük 
cl purcel1ún vag·y 1núrv{n1y inozsúrban. 

l~1-,r;,1;k/s:; it 01/nye/,· /s 1Í seú11y1111,i;o!fok poribí sa legt.öl f l) e::::etl.H ·11 

(sal('.,tro1n: kénsaYas kalinn1: horax, f:i1ns1\ 11alTlu1n bi('nrbouicn1J1: 
liorkGsav1 citromsav, a lcgtöblJ of!icinalis súknúl :-::tli.) egy:-:zerii(~Jt 
ugy Lörténik 7 hogy azokat szárit-óbnn1 igen gyenge 11!:111ó1 rii\'id ü1uig 
{dlni 1u:lg·yjnk, hogy a fclsz1nül;,:i·in lévi'1 He1-1Yo:::::-'.ég olt:Avozzi~k ::; 
azut:ún poritva, fi1101n szitán }.;:iszit.ú1jnk. 

Il:y anyagok h1i1uliy 1:11sn10:;.-:(í1·Z1a11 porittatuak. Sú.rg·arÚ?.-
111ozi:;tí.rban a törés.1dt1iinöse11 :::aYnl:nál (citro1nsav. Ü(1rki'1sa1·) 11e11t 
e11go1_lhetD u1cp;. tT'gyelni l;,:ell: ho,.g.-,Y a ,i;11,-:1110.:"-;(i1·, ti'.s:;t11 .. /1.:1i,i/':" i:::-: 
:;:;1íra:: 1c~;vcn. 

Né;r;c1,y í.lsvÚnJ„an;yagnúl (pé~ltl. a liehiut:é:-:rc l1asz11{tlL lapi:-: 
ha11tist.ae-11él) t::zitúl:í.s últa1 nun1 uyerhutünk elég 1-iHOin i1ort:.: ezek
né~l a. rri:;,;1;1:.-.:.:ii/,:J.-,,t (alcoholi:::atorl haszná.]jnk. I:::uu~t ntú~okuúl a 
diJr.:·.'iii/1:'s (prae1)aratio: trit:nratio): vagy a:;, i.-:::aeolds (laovigitt·.iu: 
elnt.r.iatio") inüt.étct-. nlknl1nazzuk: (p/·1<1. caln111c11 kr1'.~ta: o:-:ztriµ;a
lti,jalc, lapic1cs cancrorum-núl stb.) 

}'éntck s.:r·;1u:""/sit/s (grannlntio) úll'.a1 o::;ztn.L11<1k ;1111·(·, rt.:;-.:zekrc. 
]!orolcnnk n c1nrvúh b réflzcktCil vn 1 /i el vc'1 laszbí ~llra a /.:ii.:·ii ns/1;f.~-

6B az n. 11. dol1sztlú/,'. ha:::z11ú1tah1ak. D0b::-:zit:út Ye:::;;,ii11k n1i11~1cn iP;en 
vorz1'1: ·vagy crCis l1atúsn auyngnkltoz (ipccacnanha: cl1iiu1, rhe!lll!: 
.1a.1a11a~ c·i1n1a1n0Jnu1n st:.b). 

.:\. szitúk rc·11l1:::zcrhti' c:::ak lek<:f('.'l(·:-: úllal ti:::.zt.it.f.at.11ak. Jia 
olü1:ató n11yngot szih.í.ltunk, a szitút hi11eg vizze1 (~ohasc111 111cl('g
gol !) I~1os.:::11k és n1eg:::záritj11k. 

. !:i·yiíridd.lan a„ kiiliinf'i':l0 nH.vngok porihí:-:n li(111yoanl1nn:--: ung)' 
gerekkel h"1rliénik, , 



! .. l!ti11:.l'f'11/itl·.111 Jt(rAX. 

·L La boratoriumi gyógyszerkészitmények. 

A) l'frolt Yizt'lí (Atprne 1le,tillatae). 

. ..:\_ 1~1 1 <.iro~t gyóg3·yizek (az ai1ua. dest.. si1nplex: kivételó,·el_) 
illatos ol<l;iok.Y1zes oldatai s vag,y s.:·1rl1arl til.::ün,. vngy a yli:::k1...~.-;.::ii/ék
/Jfíl u((lrj le1)(fi'/ds által készítjük. 

A szabacl tiizön a lepárlás lepárló kazánbm1 ti.irtéuik. Szahacl
Liizöu pároltatuak a. víznél nagyobb fajsnlyn s így nehezebben illú 
n~a,p1t t-a.r~aln1azó an;yagokkal J;:észült vizek (pélc1,íul az a(put 
1_· 11111a1no1nl.) 

_ ~-! nih:/·n/ji ré8z1./,'. l1'jld1'7úsho::: 071rúra ·i:t(lfl'a l'U.t/.'/ s.:·,_:1:.:·11.::ra r1:fcf-
11ck. Szaliac1 tiizün Ya1('1 le11oír1itsnál ez anyag·okat rt lepoirló keszüiék 
ii:-:!j{ben annyi '\-"izze1 öntjük le, hogy híg elegy szár111azzék s a 
sziiksi'·F·es i1101111yiségü Yiz le11úrlúsa ntúu is elég· folyac11:ku1aratljo11 
arra nez\·c, hog;y a ke;;erék az üstl1öz ne égjen. 

Általános szabályok: 

1. 8zabnl1 tiizüu ha::::zná.lt lepúrlt'1 kf!szti1i~l1:11ól a ré~::-zek Hl'lll 

! lleuok Iég·1ne11tese11 össze: e1111élfogva n, güz kitúdulúsn„ nz ÖS8ZC-

1lloszti's ,helyein alkalmas elzi1r:ís (loulisztpép stb.) úllal moga.kaclú-
1 Vl1za11do. 

· 2 .. \z iist:üt csali". f6li.o:.'1egfe1i' ebb két harn1aüAio· szabad 1necrtül-..._., .__, . Cl 0 

l:r.'Hi. ; cllenkczti esetben a forrás kez(let.l~n felhal1zás lniatf; kö11nye11 
lnehrtnek: az üstl1íil szil<í1"ll anyagok a szerlübe. 

n . ..:{ jitfl'latnt1/." ,:.:ultit Sr'/il 8.::af/(uf '/Jle/cyei/ Úf'/l/rJlllÍ i kc]}ö ]oJiiil:Ö~
l'l'iJ gonüosli".oclni 1i".el1. J\-Ieicgeu útpárolo·ú vize]\. költnven rnerrrryúl-
kú~oduak. b „ 0 • 

....<i 1cpúr1ancl(\ keverékhez néha borsze~zt is acln11k; az 11.Y vi;.:ck 
11 11 1-...,:;1".~.::e.~· ll'JlrÍi'ult 1:i.:·1./;1111.- (a<1ua.e cle~tillai:ae .spirit:.nosae) lle\·ozliet.
n1•k. Ezelc több illó olajat tartalrnaznak) iniuf-. a közöu::-ég-eH illata.~ 
Yizck. Pi'·Id. a(1na cin1uunorni sririlnosa. -

Né1nely ·viznél az anyagokat Ie1Járlú8 cl.titt 1)izuuyo~ idc•i(J' 
úzt.af·.1"nk a fo1vac1ékkal. ]?éld. az a'1na aro111atíca-niil :J-l- óníi0·. 0 

• J - ~ 

~i\_ l.'(~zsaviz (rU.JlHl rosariun) nz illeti.) ci1<1juak n1ka11nas n1úd1JH 
\·izze1 kever(~So últa] úllit.tatik eli~i. 

Foutos Yizelc az (/r111r1 r1111.'fffdala1·1011 r111101·ar1u11 1·s (/.': ti'/'!'' 
/ r( 11 J '<)('1· /"(!SÍ. 

_ ..:\.z aqua a1nygd. a111ar. a g_r(~1gyszerkö11:rv szeriuJ„ kt)szittct:.ik. 
~zabad f:.íizön kaz;inbr'il pároljuk 1c . ..:\. kazún fenekére elébb tiszlr.t 
szahnú.t teszün1\: s az ezt betnkarrJ tiszh.i. Y<Íszou fölé lei.iut-ve \·izzcl 
a kisajtolt. 111andn1n1epényf·, nz ciöirt 1nóclo11 hel~yezziik el. 

Aqua laurocerasi lcgi11kúhl1 a ,iu1ins és augusztus ht1ba11 g~yüj
i:ii(.( .. teljesen ki±(;jlett friss levelckbiil úllit\atik elii. A lovoÍd<~I. 
elüzet:eson egy ideig <Ízh1t,juk. Ez ntóbl;i két. viz Joii:'trl<í~a nl1Í11 a. 
1r1nírló késziilt"k különös gonddal tisztitnnclél 1neg„ 

:i. lepArolt vizek i11atukat legjobban 1ncgtartjúk söb~L 1tilvü:-: 
helyen (pinceben) és lnzn bezitrás ~iiellett : csn k n h~rszeszes ·,·ízeket 
:~ziiks(;_.Q,·es nr('1srn r-l;1,1lrni, · 

1 ' lt · 1 ']) t ] t t'l \-ao·•r 111e2·n.'-'·,'1.l l~·,'tsOL1-J\Iihe yt tt paro . v1 ze ' l a ·ll rn Yesz l ' 'oJ ~ ,, 

nak, njakkal pó.tlanclúl~. .. .. , . .. .. , .. _ . . 
Aqua dest11lata s111111lex. A ko~omeges, Y1z k.ulonfel~: ~ut~l .. s 

·ve'b ,·cleO"eU an"(·ao·okat foo·lal 111arra.ban: nzert 9:) ogysze.1 Llll hct::;Z-. 
eoJ ö ,1 o ö <:i · ._,, •• •• , ·t 
n%latra lepár1ás által tisztitjJ.J.l;: n1eg. (..:-\„ lepúrolf-. YlZ ~a,Jatsagn1, 
lás\l n -"'·Yeg,ytan(~-hun). 

ll) Oytig:)·szeszek (Spiritns). 

-11 lcf/fiilib !l/JÚf/.l/::i.:.c:s:: 11ijvr:11yt n;~_::c!.-11e!.- l~o:"~-::e.-;.:·.~2;c{ 1_-11!,_í l.1'J!Úr
[t;.-;a dltal d1littut.lh cl/i. Nén1elyek (111111t a. s1nr1!:us s1nap1s. ::-:p1r1L11:-\ 
caniphoratus1 spir. sapouatns) az illetli nnya.go1\:nak hor\ze~zbe11 

\"tlli eo·yszerü felold{tsn: 111ig is111t3t. rnúsok n borszesznck 1.11as !?lya
dÓkkaf'va1tl egyszerii. li".C\'Ol'l~se últ-al (Spiritns net.h(•ris) ú\l11 tat„ 
ua.k elö. 

1\..z apróra y{1gol-t vagy znzott nli\·/,n,\·i ri~·::::zek g:yal.;r~111 I ·-„ ;; 

nrtpig elüzetcsen •:tz!:~.t:.na~~- , . „ . .. '" „ -. • „ . , , •. : 

;-)zeszek, le1iarlasn, turte11hef.ik n f/".:1.·, .. ".:11/i_'f.'/,„/ (.iz ii~t f, ltL kt. n 
le-vi'1 szita és gi'1z\cczott1 c~ii alka.hnazúsa. n1'·\~~!íl) vagy ,.-.::::1lnrtl .. tii.·.~i'..11 . 

. li l1üven3.r.i részeket b(1rszcsz t'.'s v1z elont ke~·erekov.(_:l ont~111k 
Je. GéjzkésziiléklJől va]1~1 lepárlásnúl a L1or.szeszL ige11„err.1se1.1 ue1n 
"zükséo·es hirritani. Inert itt oc1aéo-ésti'il kevt·slilJt" kell !l'lnt. ~zal 1a11 
"' "' " ' " . 1 . l l'll tüzi:h1 vnll) lepárlá.suál a tü1né11y (eo11cenlrúlt) .lor:-:zesz 1.>ga u l 1 

nrryanaunyi vizzel 11.igitanclé1 . 
::::.. J]ur.~.:es.:· t:s ho1·szcs:::.e.~· f'of.111r1/1:k()/; lcj1'i,-l1ís1í11ú.I e.~1r!.- !l//1'11!/1· lu rit~:,-.:1 

t:.„ r~1·lis ll'hiit1:st kcll 11ll;u{11u1.:11i . 
. .:-\. gyúgyszeszelc többnyire viz~i::;ztn folyru11':l\:ol~: . . 
:\.közönséges borszeszt i~ szükseges a benne' levo v1z ~- eg:.~·t·l 11'. 

ic:lerreu anyagok eli:ávolitúsrt végett l1:1Hírl1í.-< 1íl!a~ incgL1sz'..1hu11 
(re<~ificatio.) :\. viz 111i11f; ue1u:zch1Jen illó anyag Yts:-;za.1uarad ~ ~\Z 
últnl a- szes:t, h.i1nénvebb lesz. Szi\{n·c1 auyagok Ht.~Ht 11úro1oguak ,aL 
l\. szerves fcstöan}~agok é;-; a koz1naola,i 1negk.öh'.·se. v.~ogtdt. _:-:zen
<larabokat t:e:-:ziit1k a 1011úrla11c1l1 bor:-;zeszbe. Jla <l k1vn11t. c1·!1 (•gy 
lcpúr1As últal 11Clll ér:jüii". cl, a inüt.(~l:cf". is1nét:~ljük. 

(') Festr<'nyl'k ('l'iuctunH•). Siir!'estrénydí (Elixiria). ti)'ti~.rf't'C'lc·I< 
(Atl'ta me1liea1a) 1•s g:)·1íg·)·hornk (\'ina 111e1lit-a111e11to~a.) 

A festvények (tinctnrne) nüvényi vagy lcllati,_ ritbí11 egyé], 
anyagoknak horszeszos kiYoua.ta.i 1 e~et.leg o1dabtt. ?\evttk('t t 1nl!rtH 

11yerték1 hog,y 111iuc1 színesek. . . . . 
Ha tiszta borszesz helyett aetheres szc~zL (spmtus aether1s.1 

vcszün1i". a kivonúsra. a :festvéuy oethe1·1·s rne1leknevo!i visel ( t 111cf 11 l'r 1 

. 1 ' 1 l ' J l ' 1 . 11dhe1·1:({); ha. a 1i".ivonús '\··izze arany ag .::eves Jorszesz ,1ozzaa; nt':t 

mellett·, törtú11ik1 a festvény r i:::,e.-; (t /ncf 1u·a (u11111S(() _. pe 1(1. n: 1:1.nci": 
ferri pornati (rnelyot külünbe11 1Lelyosi:1Lbe11 :::1.ilutiu 1·. 1·t1·t11·f1, .f!·rrr 
ponuttl'.M11ul\: k('lJeno nPV!'Zni); l1a bort is a1ka.1111nznnk1 ngy l1r11·u.o; 

/esf1J(;11.yt (tli1t·fH1'11 c1~110,<:11) nycrilnk: pl\lc1. tinct„ rhoi .vinr1f'a. . , 
Né1nely fosL\·ényol;: csali". ogy:.;zerü o111al;ok.; ilyen :1. t..1nc·111ra 

jocli; :i gyau'1:'1kb('.i\ t'.·~ 'nti'.-zgng.yaHL~U-:.li/11 kt'·~:-r.il:uU i1~~l.rt':t1yL·l~. 



J:.·IJ:ril/.·!Tr'1f:ll".lff .lff'T..1.\-. 

_. __ .. _ .. „.~, 

1:.ino1:.-!T(1J:rrr.irr Jrtr.i-:-..-. 

a) EÍökésziiés. ~·-\. kiYonatolc YaP'y friss vag·y szt'lritotL növ~nyi 
• •. ' „ . ' ' "' ' ~·1 „ l . ' ' . rCszeklJol kesznlnok . .I1..1J'J'(: ltL'ZYe a gyug'.YSZl'\' cu11j:Y iatarozabtl 

irányadók. EgészlJen n 1liiy1'.·H.)-'ekot vagy a1111ak egye:-:: rl·;,:zeit kiYo
nús 'alá venni. ne1n_le!1.et; azokai; alkal1nas n1t'.JÜOH elü J:e11 kl·szil:e
nüulc azon célbó11 _hogy a ki\'Ó11ó folyac1~k rajtuk áthatolliasso11. Bz 
clökészités száraz n(_iYt'11yrl·szckn01 (leYelck, ftil·ek, gyökerek, iiík'1 
apróra. vúgús: va9y s~_ét:.7:~'izú_~: n~n1ely:knt'.>~- (:~nrvn; poril;úsbú: <íll) 
(kérgek. inag\·ak ~s g:i-~n,11101.csukn~~r J:1 r1~s Hu\-t·ny~·eszek n1oz:-:a.rlia;; 
:;:nzaf;11n le egyenleres lleppL" J__,egt u lJ l) k1 Yo11nt. :-::zan1os a 11,ragok 1 lt.H 

készül. Fri~~ nü\-l'll}részekbi~·l úllittaJ:.n;tlc c,1ij lc-gink;'1.bh a búL1iit'• 
(nnreoticn:") füyc·k ki\·onatai: iniut az ext:r. 1tyosc.in1ni fo1lorn111 stli. 

· b) A kivonószer . ..:-\. kiyon<'.iszer (1ne11:::trnnn1) Y<'tln:-:ziá~rl n!"iúl 
függ: hogy 111.ibe11 olt.1ós1i1c l.cgjo~JbnTI azon !iut.(;,11ty<1g. 1u~1ye'.· 1d 
nknrnnk vonni._.\ 11n.szna1t k1Y01H1szer1?l~: n y1:;:. a lior~ze:-:z i·:-: \"lZ. <1 

bor~z1'~Z l:s nPHter J{e\·c•rl·kl'. ya1:nnint n ti:-:ztn aet11er i:-:. - ..:-i linr
:::ze:::z 1'.:-: Yiz (11i.vahdo::- ki\·t•'11a\'1Jlcu:'tl n µ:yt'•gy:-:zt 1 rki."111y': 1'tlinl 1•1íiirt 
nr1'1n\·La11), a l1or:::1:e:-:z \'.·:-: ni.'ll11·r keY(·rt'·keií p(\ l111:-:1:111'i1jnk. lH")l tiil11. 
kii1i;i.1li(izt.'1. nldl·knlly:-:úgn <tll}<\g1i(·. 1-:ldl ki\·11111\llHk .• \. ]\iilii11l1;·,z,·; 
kÍ\"illl(\ ~ZDl\1lc :-:;:1.'l'illt. ll':O:Z: ri::i's. /11q·s.:rs.:·,·,,·-1·i_:·,.„;, fi,-:·:111 /1l!r . ..:.:·1 . ..:.:·,·.-:, 

fid /11'/"C .o.:-l11J 1\-:,: 1',o.::;1'.o.: \.'.· ~ fi.~·:: t r ! f! •' l /i e re s 1c i \"(l 1 \ :l Í . 
Vizes kivonatok. l\f.indazon C':::ot11(:u. 1nt'l\"e1dH·1t <t ki\"(111,111(1(\ 

11a b'J n11yag ~(\kl1('tl; 1.::e::>eri\ n11yngold 1('11, C'.ll korl>(·; l ( {' x l ro11 ·l. li' l ni rí t.i au) 
vn.gy c~crsa-,;1)(.'.•l (ex!:rac:i. rah'nil1int.·: -- c!tinae) t'd\: Yit: alkahnnzi.a-· 
t-ik ki\·011():-:zcriil: 1núg pedig vagy Jii(1egc1L vngy i'urr1'•n (ftizcL Yngy 
forrAzat n 1nkj:'t hn n) az i1lt'U.i hn t-/i-:u1yng1)k 1 d1ll, kn11y:-:úg:'d1oz k/·p(~~t. 
J\. yj;-;;ne1c le11et-.\."ih1g Li:'"zt".ú11<1k, f\.'11eg in~:_-;z~(~1kb'1l inc11t.11ek 1.:e11 loll
uie . ..:\.11, egye"~ l.;:iyn11:it u1c ké::-:zi h~~1'.'.re a gy1'>gy:-:zerkiiny\- 1'('1ldf'l kl'Zf

1

'

sei ir:'111yallr'ik. };zck n. ne111 liiYah1los: (1t· l1u:-:z11t'ill- ]1n:-:n11l('1 kiyonn„ 
!11krn is i11euuk. 

l\. ko1liílcg npri!.nU. a11y:1gnk reu<l:-:zeri11i -!-JU :-;zere:-: JllC'llll.Yi
:-:i':gii viz:;;o1 iilltctnf.'k lP.] ri(.leµ; h·il1t!:é~::-:n~.'·l J-~ 11api úzta!t'1:-:. CnJ't'('i 
h•i."1Hit':::-:nl·1 rt·1Yil10l1l1 j(1rjii i1t'111itú;:.:: füí:e1ul(:1 n11y:1gnkllt'1l !i"1h.h t'.1rt1i 
fl'1z();-; küYcik\:zik. }~zutún n, fol\'<H1l~k lcl.1nh:t.ik :-: a k1\·01uí:-

f;~lr~l!\-i Yizzel i:-:1nl;iPltt;tik ..:-\. f1.ll'l'('i ic·(.inh~:-:f. ki:·rii1ni kí·ll (1l\· :i11yn
gokH·;u: 1nv1y\Jc fu1T('1H oldúdó, l1e hi1logen 1.;:i-,.:'11('• aHy:1g(1kat: L1rt'..:il-
1na7.ua.k. Igy n gent-.ia11ngyökérnl~l a i1(~t:Li11: az ldt'•;.:g,yökérn('·l a kt•rut'·
nyitii 1nintt1 az npin11111úl gyautúja, a;-~ anyaroz::::nú1 z;-;in1:-: (ilaj:i 
rriiritt.. ]~zckct kiJz(.i11s1:'cres hőul:l c:-:n.k úitaL·juk hideg yizben. 

Vizes-borszeszes ldvonatok. Oh- em:a;,ok tc'i jcs ki,-onúsicrn, 
inclyck sók, ke;-;eril au:yügok :-:tb. lne,llet!", _\u/; o1nja\-. ~\·agy gynut[d.;:a1 
ktri:a1111azna.k

1 
tl bor:::ze:-:z é::: Yiz keYvrékl'.{ ha~z11:'djuk kiYnnú:-:zerii!. 

Ilyenelc pél(1. az extr. ;;nJerianae: extr. c11aJ1101nil1ae; extr. acori :-:!li. 
1\.. borszesz i}::; viz n.rúnya a szerint Yúltozik. a )nint; t1 Q;yanbí:-: é:-: i1l/1, 

·1 ' • . . ' 1 'l ]'' '' l ' ' ~. J l Vagy r1eu1g fl. YlZC:-: klYU1l'1tO \.!la enl ltotr .. lal:Ut1.H}ago;: YtlHna \ 
túlsúl vbau. 

Tiszta horszeszes kivonatok. IIa a ki\·unau(1(J uüv~nyi ré:::z l"~nk 
illó a11yngoka t:: ill<'.1 olnj oka f·. 1 gyn utú kat: s cg,yl~ l.d.1 b11r~ze~z lH'll ol11ú{.1ú 

·n:nyagokab Jnrt:.ah11nz: t:.i.:-:z{:n, Übnco11Lrúlt l.ior:-:ze:::zl·. 11a:-;z11úln11k. ]~z 
óf:lcit1Jon

1 
V<~.1a1nint a !_iorsze:-:zos-yi.zus kiYOlltl.tuku:'t.l i:-: 1 az a11ritoU; 

ilnyagokat; rnngh<tb'trozof:.t i1_1cig ( L-2- iuti.1ig:1 in't1litjnl~: (·kkur 1otinl;~, 
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•:én a ~olyaclékot, '.' kisajtolt marnclékot ismét p{dli~juk ugyanannyi 
folyaclekkal. A ktsa.itolt üsszetültött folyadékok ülepítés utiiw 
~z ürléztetnek. 

Az aetheres borszeszes (pélcL cxtr. culJelxmun aetlwrenm) 
és tis.:ta aetlie1·es kieu11af1J/.- (p. Extr. filicis 1naris aeth.:1 clús ill('1 olnj
t-n.rb1l111u an.):ng?k aetl1er és liorszesz keYerL;ii:éYel vagy t.iszhi 
rietherrel valo kr\'Onása által nyeretnek. 1tetherrel a kivonás inin
t1ig közönséges hlinél, 1'ól zúrt Íiyeo-ec1é11•'el;:be11 t'Orténik: a kisrii·to-
1. l 1 J • ·" J • ' asna i: e 1etlí gyorsnak kell lennie: hog,\· az elpúrolgás áltG.l sok: 
n t•t hert ne Yeszi tsiinl;:. 

Az áztatás vagy pállitás időtartama eléi van irrn a gyúgyszer: 
l~li1\yvbe11 s 11en1 hiYatalos kivonatokn{tl az illető ell'1irúsokba11. 
:\lta1i:íno::: ::;zabtU}': hog3' 11.: 1i.:t(lf1í.-:11ak eu_i/,1/ 11ú.1/itds111(/„ ill'J/1 .„.:«d111d 
0!_11 li1 1 .~·:-:.:·11 id„i,11 elhu.:r:duiu. hn!l.11 rr.: nldatoh 1'1:f1·<l1};.J1c 1;:> j11'11iis::('d/sf,, 
·1111'/ic.-;,"{'111·!.. 1ff . ..:-\. ké::::zih'.•snél fC'bnerillü nn111kúlatok gyorsan c•szkliz
lP11dük„ hogy <l 1e\·eo·~"i a kt'Zt..•lt :1.11yacrokrn lP}H~t.lile(~ ;::::ak r(i\"i(1 idt•iff 
]1ntha:.;S\lll. , n ,, b - . :-. :::> 

l\ivc1uliszert !'elesleglit•n 11en1 ;-;zaha(1 alkalinazni. 
.. '.-\. hö1n1'.·r~0k :~ztatú:-:núl 2Cill-ot-) p<í.llih'1s11úl legf'eljc~l1l1 fi0°-nl. 

JJ('lll 1ia1a(1hat llH.:g„ ._ · 

Kivonatok friss növényrészekböl. A nyers 110,·ényekct. (fol. hella
L101111ae1 fo1. 11yoscü11ni. chelidoni111u st·.b.'l sz{~t;;;Úzznk kii1noz::::irl1a11 
('•s kisajt.oljnk; a n1ariHléko!1 i~1nételt; szétzúzú~nak é::; f':ajtolúsnak 
·vef-r,iil1;: rilú . .._~i. nyert. fo1-vru1ékot rrycno·e f0rrúsio· l1eYit1'iik: :-.: ekkor n ,„ J b„ ' 0 0 • 

nLegal1111l; feh~·rn,yopelyl1ek eltúvolil'.úsa \"érYe!-t. n1eo·sziirjiik. azntú11 
\·i;.:fíirl1i.ín liig ú.1101núuyra lep1Íro1V<t 1 ngya~1a.11113~i lJors;,oszt aduul.: 
linr.zú s 11nszonnég-,y (

1

Jrai AJL'ts 11hl.11 li0~iiritji\k. N/nnelvc'k ~1i~XLri1t-
lH~l szúril tnhiak 111Pg. ' " 

„:\ kiyou<'tshoz gyt'igyszer!;'n·nkl1:111 f\i.;.:ek:il.:a.t. \·agy :-;zl!le:-: ;-;;.:ti,i1'1 

ii'.'('ge.ket·. 11a~znúlnnk: 11ielyek borf':;.:e:-z:c:-: \·agy aet.11erfl~ fo1yac1L~kn1{-
11al lio1yaggnl .\·agy i1erga1nentpapiro:::sal kiiitetnc!k 1c .. -\ kiit,olt;k!11~ 
Pg)'--k1'.'L gli1nl1iishi helyeztetik: hog:y nz f'<ll!ny1H;u kif(·•rjt•\1í'1 f'('il<"i"' 
11:vug("1 sziiksl~g e~ef:.1;11 kiszabadnlli;~srni. ' · 

c_i A kivonatok beparlása. A többszöri kivonutolúsnúl 11rm-L s 
Pg'Y;~~sitetJ. fol~'tHlék1Jk n1intcgy 1_~ órai iilcp.itl~s ní:ún g·ya.p,jú ~zi'tr(í
rnhau inogsznretnek, vagy pa111roson sziirll~ztnlinok .. -\ {101·s.:'1!.„es /,.; 
ru't h1· ,.,.,.. 1.- i ennr1 f ul.:ot iu i ni! iq .„.:ii r/1:.:.:íik. E;.:cn fo l \'n(lt~ kn k szürlézl'.':-H~-
1 iez a barna sziirlcpn-piros' is hasz11álhat/1. ' 

.:\ ti:.;zt.it:ott folyadék porce11úu-. ón-. vaO"y 1'úl ó11oz0tL r1~z-
.l ' 11 ' . ' ' "' . 

üJ L'UY?..:. :('11 paroltaJ-.ik l1e .. rJ'i;zh1 rl~z- vagy va~etlényuke('. e. ('élra. 
l1a~znaln1 uen1 1elt0t;, ngysz111l'ell ue1n yasspat-.nlat·,

1 
inert-. a k1\·01H1-

Lnkl1aH lPYÖ csersav s egyéb anyao-ok 1niatt kDnui•en 111eo-f'crtil'jzb't-
l '] 1 . "' ~ 0 • ~ 
ietnt:;: a \1vona1-. fen1ek últa1. J~ézzcl való fertü:--:és a kivonah)kl1:1-n 

kilnni:athat/1, ha a forró kivonat,ba f(;n\·psro csiszolt·, vas1e1no;.:i- :'t11i
lint1~: e~ rövitl it1f'i alatt Ylirös rézréteg·gel yonór1ik be~. :\. va:.:b1rta
lcnu a. k1vonaf:.nkat-, sötétel..:.J..:1;~ teszi. 

rj'\_ibh l~SPÍ11e11 (ig_y Q friss fiive1J>(',j k{~;.:zii"-uif. ki\·ountokn:'iJ) a 
rt'•szl10H l1ofiíz(ij'-i, fc1ly.1ilók isnu'.,fe\f; iilPpit.(:~nt'd\ -vagy szii1«':s11!'k ,:t:•l
!ei ik rt1~'1 s ('~ak nzn!;}n 11<'1roltal-ik !n\·:ilili :1 kc·llt> úli(Jin;'t11yra, 

' L\[;(1/,' .. \Tli/iTi'Jll Jli'J'.t .\. 

.::\ bepárlús- célszerüen csakis güzkészülékben, ./'ol_i1to11os 1.-u ru
rd;; közben történik. Ez okb1)l épen a kivonatok nagy része -
inelyeknl'.l .pet~ig tl.llon1únyl~k1;ál; sz.ii1_ül~11él fo~va ,legt~b1J Yis;za
élésre n;y1hk t.er1 ne11eze11„ lev(:n valuü1sagnk •/1zsgalhato - gyog·y-
szertúrl)an nern l..:.f.'..szithetök . .:l.1Tn. kell teluít törekednünk: hogy 
nzol;: lehetDleg ottl1011 készittessenek, yagy pcLlig n1egbizhatú for
rásból szereztesscnel;: be. 

Szaba(l tüzüÚ vnlú beJ_JÚrlúsuúl renc1kLYiil kell ügyo1nünlr a 
f'ul,11touos k11c111·!Í81·a s arra: 11ogy eg~ren!etes -~~izl~nk leg3ren-, 1l. folyn· 
déknnk lV''lH szalJaü sohn„ 11eve::: forrnsba J011Hl: n1ert ez a.li:al egy
részt illó nnyagol;: üzetne1;: el~ ll1Úsrészt a leYegö ox.yüúló hatúsa 
a-lat.t' (' hü1nérsékletnél fl kiYonat 111<-Í.r bo1111úst is szenYeclhet· ~benne 
kiiliinfl~lc oldhnh1th111 a113·agok képzüdhetnek. 

.:-\ folytonos kn,·arúsra. nng·yobb 1neu11\·isl·gt:knt!l kiill'1nfr'.~Jt' 
szerkr•zctii f;evert'i1;: lia:-z1uílt-,ah1nk.":nyeu IH'.d(f n. i\Íohr-félc keYerii. 
nh:ly n be11úrl<'1 serpenyö felett H1egcrlisit\·e: úra;-;;.:(·rk0í'.ehi gép\~zeL 
:'dtal ltoí'.atik a folyall8kbnn klir1nozgúsba. 

Bur.sze:"zes és net-here;-; ki\·ouatoknúi az flel:her U::; bor~zosz 
nagy ré::;zl~ lepúrlú::; ú.lt-nl njr<L nyerhei·ü. 1;.:-e11 l<i1_·u1111tol.- ...:.::r1/J({d 
fií.:ii;,' l'f//11italú11 ;1e111 .JHÍruft1!!h1rf1;/„ /,~!„ csakis Yizfürlli_in 1··agy gi_iz
készüh;kcn. 

d) A kivonatok állománya (consistentia). A folyadék nclclig 
párolta.tik bo (sürüsödés fL·lé- 111iudig (:1vuto::;t1bba11\ n1ig az <1 g.yógy
:::zerl;:önyv últal ki \·úut sürüségeL el ue1n ért-e. Erre nézve általúbau 
a gyógyszerkön.:O:/\' rendelkezé~ei -irúuyaclók. N1~1n hivatalos ld\·011a
tokat a hozzá ha::;onló hi\·atalo::; készit1nény11yel lnegcgyezi.'ie11 (>·agy 
rrz illott1 hatúrozai:. szeri.ni') párolnHk tie. 

I\[egldtlö11böztetünk .r'jflJ,_:1.-011,i;„ j·'/{,c:ifi·ii: ,,'ii1·il ~=-' "·.:-iío.c: l..:.i\·n-· 
uaLokat. 

.:.\...J'ul,i;1:!.-011,1;rrk n tisztitutt inézhez haso11l(.Jk. 
11.. sil1'iik kihülés nt-ú11 az ellé11yl1()l ki neuL i.'i111"1H~iJik s a lfl11oc-

n'·l nem folynak le. 
1l.j'1!liiiirii/,· a két elDbbi küzt 11elyet foglalú állo1núu3"1u1k. 
.tl. s.:d1'(t.:ri/.- porrá dörzsölhetök. 
]l·i.~·.-:drit1Í.1i céljúbúl a inár sürü kiY011al:ok porcellánc::;0szé1.Jo11 

•JO 1Lot 1neg nen1 halndú 11ü1nérséklt::tnek tétetnek ki Ne111 niinL1cn 
kivonat tarL11atú el igy egyszorüen száritva: különösen 11en1 a 
hóclitó i1üvé11yel..:. kivonatai1 1nel;yel[ut t:gyeuli_'1 rész c1extri111)01Tal 
szlikség1JS inegszáritani. Erre néz;;e a. b".Yóg·yszerkünyv a(l részlete~ 
ütasit:ást. 

e) A kivonatok eltartása. Szúraz kivonatok remlszerint poriLvn, 
j61 z{1rt üvegek.ben, szúraz hel;yeu tartaucl(~)k, 11ogy no(lvosség fel
vétele által össze ue cso1nósoclhassa11ak . .:i.. higfoly(J ki vonatok s7.(~

szújú1 ;iúl zárható i.iyegel..:.ben1 a fé1sürük és sürlik lJOrccllú.n.„ 
rnázos cserépfa.ziC<kakbau trn·tal:nak1 rnelycknck jól záró fedelük 

anyngb(\l Yalú. J;jzel;:ru uéive legjobl.J clt.artú::Ü 11cly n 
•.···,·· :<.s2;er.ka1mmc, 1101 se1n gyors ld~zi.'trtu1ú:::11ak 1 ~e1n 1nng·lH~11t'·:--:ze(l(~~~uck 
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J::) Lésiiriik •'s pépek (ltoohok és pulpük). 

Ezek g'.)'Ü1nölcsökbDl készülnek. Készitésült ha.sonlit a kivona
tokéhoz azzal a különb::;ég·gcl, hog,y a g,yihnölcsök neTu. vonatnak 
ki n1tis a11:yag·gal1 l1anen1 többnyire sajút neclvük sürüsittetik n1eg·; 
cg}'edül a fenyöbog·yókat fözziik Yizzel, n1ert nec1vességült csekél.r: 
1·alami.nt a ta1narinclagyün1ölcsöt1 1ninthog}" ez friss állapotba.11 nen1 
kerül hozzánk. 

11. nedy kinyerése Yegeit a g',yü111ölcsök összeznz\-a főzetnekí 
a hl;] és inag· az ehez elöirt szitún -..-aló 1neg·sziíres által választatik

7
, 

el a képziiclütt folyaclékb.'.1L inelyet~ 11asonlóa11 a sürü ki\·onat.old10;.: 
re11,.lszeriut cukor ]1ozz1Íatlúsrt IHL'llet-t fi..izünk be. 

„-\llo111úu;ynkra Cs clt-art.lu::ukra 11l·zye a sürii kivn11a.t.okr/il 
111011110! Lak irú11;radlik. 

F) Szii1']1iik (S_rr11pi). 

J\ :-:zi.irpiik tlitnl~n.r (C'\"lllCf'lllrúlt) eukt1rn1(1af..ok. 1\.z o1cll1szl'l' 
\·;ig;y Liszt a pÚt'(1ll; 'Viz (~',1;r11j!Us sl111/'l1·,1•-11é·l), vag)- g',yÚg',yszt~ranya
g·ok :.'1.zf:flh't:-:a; f'nrrÚzÚH<t úlínl uyeri.. !'ol,r<ult'.:kr vag,r i1e(lig· gyii1nlilc:-:\i'„ 
Fiziirpkl~:-:zit('.>s11ez 1nin1lig a fi1101nit:otL fehér cukrot l1aszuá1jnk. 

"l1. szürpük a g·yúgyszcrbírnkbun füleg· izja.vítónl (corrig(•nsl 
] 1asznú l tat:uuk gyúg·yszerke ve réke1thez. 

Ha. a szürp hntúanyagot is i:artltln1nz (liui';;i1/t11fa,. 1·cl1al1a!'a-.• 
.<;;:;e11nas:)i1·;1)) nk.k.or a.z illető nyer::: auyngot cllizetescn Jd.degeu, inelo
g·en vag.r forrúzús által ki,·onjnk a ;:-;zerint, a inil,y saj<.ít::-:Agn a kl~r
dt~scs an;yng„ 1\:i.vo1H):-:zerii 1 re11(lszeri11 t. küzijnséges vizet haszuúl 1111 k

1 ri!'k(~~Jb ~s?tckb_~~u. knvu1:filk .t:zt, 1~or;zesz:-:;-el. .1i.z. így nyert f'olya
<lek nlepit'us, szuru::::: vngy sz1trlc;.-;1:B alt·al f..t~ztithtt1k lneg. 

Nénuely ::;zörpükhüz a folyacléL:ot·. ne1n 1lztntú:-: vagy forr1ízú~ 1 hanen1 eg,yébll n1i'ttétck úl!;a] nye1jiik) (pé·lil. sy1·up._/'crl'i'. jodati.. s,1;1" 
tn11,11,t;r(trf.„ .\'f/1'. acct. citl'i stb.). 

.. A. cnknr arúuya az oldó fe>lyadék1ioz gyóg·yszerküny\-ünkbeu 
u1iuc1eniit:t adva vnu; lC'gkevesiJJb kell a. 11:yúko:-: és ~zeszes folya
dékoku(Ll ("'/fi,', rr/flu!('({('_, ,'iCll(f/tl<'> Ul1/'11!/l/1Ji'l/JJ1) .• legt\fb}J a gj'ÜUI(jlc:::
::;zörpök]1öz . ..:-i.ltalúnossc.igbru11 valarniut; a uern ltivatalos szörpökrc 
llf~zve a G (víz): 10 (cukor) lehet irúnyac1ó1 111int az a syrupns :::in1-
plex-re uéz,vc elö van irva. 

1i. cukor render:;o11 fözés últal olc1atik1 inég pedig a. fűzés aildig 
tart. inig a folvac1ék a feloldódú::; utú11 egyszer f8lforr. I~ivételt te.s:r.-
11ek1 a. -"/fl'lljJ<i,„ ·~un,1;,r;rlolul'1uu .. 1nelyet a b'ö1111e foglalt e1nulsi11 n1i11tt 
Hein lehet 111elegiteui ::; a 8.'f 1·11 p1c~· ,/'u·l'i'. judat i„ n1el;y a vasjoLlür 11agy 
1Jo1nléko113'::::Úga n1iatt csak igen g-,yeng·én inelegithető. Ezekhez 
porrA türve adjuk a cukrot s azzal összerázzuk. 

Felforr/t::;núl a f'ehéruyo-anyagok n1Agalvaclnuk (coagulálua.l\:); 
ugyszintén összetö1nörülnek egyébb1 a fol.radékot zavaross<i t0vt1; 
an:yngok; tL forralús tehát fontos. Ezenkivül sz;:ln1os szörpnél {lr.'!'i'.
t/,-:t (elarifaui-io) is nlkahnazuuk. 

· .:\. ~zürpök últ·alúban jól. éiuozott ri:zc(1ú11yckbc11 Jt'izctnok ~ 
Yn.-.:tng· gya11ju:::zijvl'tCH ~ZÜl'Cl:1tek 1ncg. 

J,_1noU.A'f'(1f,'TUJl! J!(J'AS. 

G iimölcsszörpök. 1-~. n;ycrs gyürnölcsök ((ruci ;1.-; · ·n11J1'0/
1
·11111„ 

·"l ·11 .1.1 Yrnbi'. iduui stb) összezuzva ±h- vEigy uscrepcdeny?en u-;~ "'!l '' ] · 1' b ' t '· · E·, ~el1··1ne1·]1.otc• na Jig e1:jesztetne \:a .:zeszes ,er1e<- es u\·egez ·,01_~:_. ~.~: .1' .. :-.:. , ..... · _ 

l,l ho,....'-~ c]-]-01· a tu· 1ueo· 111·1r 11vun·odt.. errvene:-.:. i:cl::iZlllU, legbubo arro LJ J \. '- ' :::::> ' . J a , o„ , , . 1 . 
' 'J-ok'w c::i.k uao·v ritkán szállnak: fel belőle. Ha ineg egy lC e1g 
re' "' "J · 1' ] 1 t' · ' 1 11 t "']- • el-, ·a harrv1·uk. az ecetes erJBC es l:ezc e et 1s esz e ie Jll '-, enn '-
nrngm, '""· . . I Elk , „ ' ' • l~J
azonba11 toyább fejlü~l111 ne111 sz~ba~. i .\ -~r atszu;·es-~es ~~?Ja~~-~ t. ~ 
kisaj tolúsa küvetkez1k. l\. toY<-1 bb1 e1.JarHst gyogJ· ::iZe1l1..on:y \'un1'
irja elö. 

' E szörpöknél ónozott ec1é11yeket nem hnsz1:álhat.unk,, inert 
az ón a szép vörös szint elro11tja. '7oro"- Yag,r Bargarez-ede1Y\·ek 
haszíuila11clók a főzéshez. . , , .. _ .. _ ... 

A szörpök eltartása. A szörpök .Jül zarl; ttYegeLhen, hm"" 
hl'l ·en tarh1111lé1k. {Tvegbc tülh'.~s e~ött n forró :-:z(irpöt, leI:_iihn f·ng<~~l·ud s lehetőleg száraz üvegbe tölt;,iiik i\Iclcge~L .ne<ln's uwi;l•e lnl
{l)~nél az clpt'trolgú ,-izgi.1z i;:-;1ni'.>t cseppfo1yu-..-a le7z: a;-; ~t\·cgbt•_11 
f, ·lnlt' ,.,·.„;„l 00·\·iit.t- 1nco·liin·it1·a a sz{ir]J fel;:-;ö r1'.>h'•g(•t-. ;:-; a;.1. P1ront-on < ' ~;f;<::_ --:;:... 1 b b . - . 

lú~iak te;-;zi ki, 111i nzn.táu az ii:::szL·:-i szürvr; c1h,1:1c.:~·, , _ _, ... · 
J\:(.innYCll. ro1nll1 (pélc1. syr. alt-lu1enr') \.!:--'" llL'l!l luz1•:--: a1.J.;tl 1'-e:;,„_~

l;el;f; szörpö.ket1 külüllü:-:cn 11yúro11: a. fogyasztúslioz arnnyns kis 
1ncnnyiségbcn kell csak késziteni. 

GJ ?Iézt:k (Jíella). 

.A. ~zörpökkcl egy oszt:úlybn, :-iO_rozlia~ó.k, .az t~de.s 111/~1·.~·.· r.:s fl 

savanyn- vagy ec:etil11:.:1'k (oxy~ell~.l. }[u.~z1H_d.ta1,1k_ :1. t.1.~zl.;ltu_L:· ~'.t~:·~ 
(rncl. tlepnrat111n) :-.: az ezzel k1:~::;z1telt tobln 1nezld::--z1l,ui_en): c.zcl'
l~'.1nvegüklH:H 11e1u eg·yel1(·k1 inint oly szürpük; HH:lyekucl <l enk(_\r 
ltol:Í,ét méz foglalja el. 

11) Cttkol'luík (l:o1ulaP)_. <>ukodt'szhík il'as1illi et 1almlaP). 

ii. cukorl"ríl,: alapanyagút. kevé:o: Yizzel füzi~i:t ti~~!:a. cuknr 
l-é11ezi inelvhez íllato::; olai'ok ada.tua.k az .. olrn::;zrct;-; nhn1, Yagy <l 
' ' ' ' l' l l. 'L fi::irrnáha alakitú:-: és kihülés utáu beloc.:-:o u::; n :1 i:,ia nn.. , , 

ii. 11usti!lúl.: és tal111lri/~ ala11anyaga általabau. 0:1~turbul e:. arnl.1 
mézgaporból úl1, inelyhez g·yakrnn tojásfel.1ér115:? 1~ .iarul. -~„to~cg·
hez kevertetnck a habJauya.gok1 vagy pedig cluzctese~1 !i:u:un iuzc•
tok készittetnek1 inint péld. a talnrl(u; tii.:liu1i.„ i.;;{lf11d11:1-11cl s cbl 10 

kevertetnelt a 110Yezett anyagok. . , . , „ , , 

E inellékL•S szerelt 11e1n hivatalosak s 1gy k:sz1t~:::::ukn~~ t,et:::::z1:~~ 
szerint járunk el, vag·y a kézikön;yveklJeu t-alalhatv uta:::;1üt:::;okat 
követjük. 

I) 'l'apaszok (fünplas!Ta), 

1\. tapaszok ke1né11)c állo1ntl11yn1 tapa1ló tö1negek~ melyek 
gyenge rnelegnél ineglúg-,yúluak i~s a bőrre ragac1uak. Ezek csak 
külsöleg hasznúlta tnak: 

Legeg-y.szerübb tapaszalak az.c;/.1/"'·:·{:i~ii 
i.>;Ji'fi;]Jllln11tJt siinplex) en1pl. L1iac11ylou s11nplex), 

·~:!rsavas vagy olajsavns ólon1. 



3(i f,A/:Ol?A.TOnT(J.Jff .l!{T.·LY. 

.. „A„~ ('[f/f..,.:·srii ólo111tap!'1..;:..·1 a hi\·a.talos határozat ,:;zerint: 0 rú:i 
zsn: es resz olomoxyclból készül 'tz elöállil'\s 1_ .. ~·ti· .:·1· - 1·:.' · témk : Jó na.a: - fén . ;;: . _, ,„. , 1 . · .-. .. .. '· ., , \.o;- e \.ezo eg· -or
felett (Il s· 1 ~1?-'1 ·] , } )e .1 e e,1szo t ·' ezustbeu, mersekel t 1iarázstiiz 

. zen ül\.· iau incrrolv'l~„zt l· . t , -
1 1

. ,,· t _, . •·,. t· 1 o, .'ti.~Jn ... azs1r·.1 azuta112orészzsirrrr 
• vlZB ·, 1-errte U\ a, QS[LU fa}· _ „ .. 1 j' f' ' 

lett az ólom~\:ydot .· ''.'" .. 1_' be\ 8101 ~ v~ 0 olylonos keverés md-
n1ók eltávolitás'a yéo·~ ~~:::;~.l~ \..". ~; olyt~rniani ~o.gJr azt g·öcsök1 cso
clpáro}D"!) víz lassú o1)ó~i„l~1~ .s_~1.t.:ut az ll1stbe ;z1ta~:1nk .. A. tö1negct. az 
ral'uk t"> 'o· . - <L_a e:-:; O\·a os i:everese kozben g\-enO"én for-
szi~1li.,~é ~~~~n ~~~;1., n lythargyrn111 :G:•l ne1n ol1lóc1ik s a tó1neg feht'·r-

Jó akkor a tapasz. mi<liin a ki.-cU hlml' -',b , . 
nak nen1 tíi.nil- :Gel . t , 1: ~ ·11-··1 ; \. e \·1z cn innr z:-:11·0::.:·· . . 1. · ::. ..rtpac ,1s ne 1.ll o·yurhat!. t.' 1 fi 1. 
Y1z tel~res elp:lrolgi:í::;a YéO"ctl: szabncl 1 o~o· .„' .· o :. e~n. ·<ll\. e~? e ,lf'lib ~1 
~A.z cg~..:".~ ,:n~~tét ~zt1ba:~ ffizlin alig la~~·,cf'o~·~~J~~1 ~<le~.f ~ .f_,·H~~n liagyn1. 

l\.n1onusen 1ne~lto·,-e.1endük: l1orr - . ~ "··f· · .. LlJ.11,l, ' 
llng,y leo-vcu. itricr\' .1· j·o"'

1
·" „ ·j' ll l , ::'), .lz „us' a torncgltez kepl~st·. 

bJ „ · b ' '"' J.cSZ C lH )Z't'-'ll'tl ]- 1 j ' j' j 
s l1og,y viz n1inrli~· lt~rrven 11 ~ '1-„'1'·~ i' \.l.l .~nyen \:! ne "HL ia:o-;son 
liarun!. o ~... enne, di on )Olt kuHnyt•n inc•g/~g =-' ineg-

.c\. o·(jzké..:zülé!- '1 •• ··f ~1 . 
t~pasz ;. itt-. az~n~bnit 1.t ~i\:~~;,i~;:é~:~\, s1°,.~·1:,11',".11 1 ~! 1 _7:t.?1~al;.l ha 11 t~ll1i 1.lial/1 e 1t.í a .. 
\. " ] ( 1 , . "'-· , , e u :-zn \.Reo·c•s ~l,_ ·e·''7 l"]l" .• 1 
. lZ [l i.1 ': l!S YlZCS dnsz]-.'1\t eo·. j [· - . ' ,' b ·', - \. :--,-, ·n asz '-''- · \.• · yen P ű"l'C l-1n·;;~Hl'J 1 · 1 · súgú cl_nrabokra sodoi:juk ki~· · ·· "' b.l , ni:: :::: )tzonyo:o-; nagy-

}Iasonlóan ké~zül az ,. / . · „ / . , , , 
ox::vdból csal-hoo-.r .. t i11p. ]_111.1111. iu u • ...:fu111 ola1bules olo11tsnper-
t:~n1og l;a 1 ."~ni. szfn·ü~~~~~~;~en1 n.~ .. ni,1 1~ h~-~~-~L ~ at~llig· llo\:itjük, 1:1 tg n. 
t"ablúkba öntetik ki.. · t.lp,t:-;z futuinegc:ben o1;:qsnYas ulo111 j 

. A„ 1·öbbi tapasz j'.filJbui·il'f' t'cr .. , , .„ 'l . 
zsir farrrr ·ú n· e ./]- ',-. . ' - - • -::;:,.)bZCl!l !) Onttapa;:;z, YlaSz olnj, 
1 
„
1 

', 
1
eoeo.) ' eo.) anl.t' "' lerpenlm keYeréke. Elű-\llít: :1 ]- :1 '1„. „ « · 

hl} l /INjlj 11 .:·.'ill'l!S rr/(ll/, :..., .. ·'· ; . • · ~ <l::; 1 \.ll,l· .U:-<Z,l-l.··1„ .. - ,_/l ..• 11, I,!.\ 1/ lj/l(lii/(//, ·1,·· 1 !'/· 1···1·· 
.
1..ico11 oltas.-;;/ris.~·ouii/.· . , . . . I· · .; . : 11 1 ··!/< f/,lj'UI r1' .i1 1111-. 1 1' ' 11111; .~ {,~({' //{f'l/1tl1·f/rl11. ·11!. /, 1 "\-· .ie o11 ete kerülondö. , . . . .\ ru1 ,, 1·1·1·1·fr\'\"1·111·1,·, i 1z 

. A ·i;i/::,1Jrt.1J.1;11nfrif.- renclszeriut: p .. ] ll . "• _ . , 
LtnlJen. !.Y(izbeu J(.·lol\"1 ·zt·\·" ·'t t·. ol1a ~r:i\ _ian: '\flg.) pe111g ierl_Je11~ 

.' " · ~ · ' ', " \".e ne · • elol\'" „ (·] 1 '1 · D.'jrau{;a.k CCCtbe11 i'" ·\ • , '"· .. ·u~Z l<t",!J \: a lllezrrn-
'--'• , ;:,, „ lHCZO''l O'\"lllÍ"d: l" I· ' . 0 
n·if·1'ül~· . -1 .. ] ~o' o, e ·'' 1.e '57.81' flllll\'l C'Crtb•l felJneJ •-
b ; \' a 1ne eg ecet JOll az en·é::::zt" ] 'rrf 1 e'.'.'- ] . ' 
Poetct n10Ieg·ités últal elpúrolta!"tlk -~ 1 

_ 
11~1 ·_0 J u\',L.„~ -~ra<1 1ne9·; nz 

olvadt n1ézaao-Jraut,lhoz acl 'ul· . ·! „ 1 ·: ~.11118 1. n1egt.01 tente ut:a.n az 
o·ve110-. e ho" b,lb" e 1 . ' ) \. [l to Jb1) uapaszalkotú részt ,::.: nzol·J·al 
aJ h T, ne osszeo vasztJnk. ·- '- ' · 1. "'' 

.. Nemely tapasz az eddio· említett 11- t' , . 
n1Jvényi 1iorokn!: i" tart'thnaz .o , I- , a 1..0 o reszekeu k1.vül 
növén}1~orok t:e~jo~en, kiszú~·il~t~·~~ ... n~~. ~rra._ k.e!~ ~.i.g,yelni: hogj' a 
lnegpe11eszeclik. E l , 1- t ··e .. _. leb_> cn~Li 11.ulunben a, ~apa.sz 
1i:evertetnek be. Jo10 \. a apa~ztorneg· rr~szloges kihülé::;o utúu 

liorry ~;;~~~~~~-11a.k ~z~bac1ktüzön Yaló készitésénél ügyelnü11k ke11 
t::i, <-~ 1. ·bueegJene-. 1 

1~ tr111as.:u!.- r;1;1íi'rÍ...:t1 ronc1e·· . 1 . l 
l_:ürténik: kivétnt1i~1-" a~-on t . ::ie11] iue eg· v1z a kalrnazásE n1ellet-f, 
., , .' ·' 1. ~ ~ -a.paszo i::i n1el:yek i1övénvi . 1-„ t ' 

'"·l)J]Janl 1arlalmazn·1l-. ez col· ·]· 1-'. ·1 . '1 . ·' po10 "l · '" 
< ' 1. • • • 8 '- 11<' 1. ·l'-01 ra"'t 1oz ol 1 ] '1 JBrrl•szi•n 1~010··11!1]!; . , , 1 - ·- L ·-L ~ a.Ja; lfl.S:7.Ua nnk. 

0 1. <· (! ,17, f'/!IJ' 1/<.:/}'/I// · /' ( 1 
n101yoi· a cryr'iQ.·vs%er1rtinv\· '"ZCl'.- !" 1·_·,_.~ ;1.„n'/ff.1.cunu1n /lngo tapasz), 

:::i ........ „ · J ·· • 111 · .,_e:-;;t,t ·lLHK. l\:[egon1l1b:~ndíí 1 liog_y a 

1;.!f;11fi..1'f'(1f,'f( .lff ,1{('/'.·l.Y. H7 

farclu1ú.ra erüseu ki kell fc~ziLt.:·ui. 11üeli.it,t. a i'clken(·:-;t 
Szokús a tö1neget; különféle nny~gokkal (Linut. bcu

zoCs stb.) 1negszagosit[u1i . 

1() Tiasztapaszok (Cerata). 

Tö1negüknel\: nagyobb l'észe viaszból áll. Eg~yéb alkotó részo1i: 
rendesen fa·ggyú 1 cctvelö, l\.evés zsir1 néha gyantús s inús ható 
anyagokkal kever\'o. i-lz enyhe 11iJnél 111egol;;asztott tö111eget papiros~ 
tokokba (capsn1a) ijutjül;;: l\:i s kiliülés után szétvúgjuk. Ezek 
többnyire törékenyek a sok vias% miatt. 

. ' ' 

J,) Jüuiicsök (Uugneuta·). 

..:\. l.-c1u';c;;iik zsil'os, Líg:r állon1{n1yu gyúgyszerala.kok:. JTüalkotú
ri,:::zfik zsir és vinsz1 oln.i és YÍasz, 11élul gyantúk :..: egyébb ható
cn1Yngok. 

" --]~lüá1lilúsuk1u'1l killönf~l(':k figye1endől\: 1neg a szerint: a iniut 
tis2t:á11 zsiros alkotó részek 1 Yagy gyantús és zsiros nnyngok összo
olvasztásá.ról ;;,-an a sz1\ 111ihez 1nég n1c'1s anyagok, péld. Ús\·únyi é:.: 
lJÜ\·ényi i1orol\: is };;:cyoreudí:)k, 

Zsiros anyagokat n1i11c1ig c·nyl1e hön1:·l olvasztunk lissze. (ií.'iz
ké::;ziilékckn~l ez n1i11<1eu li:ülönüs !igyelc111 111~1kül lehetséges, azl,rt 
lPg;jobb a keuöcsüket a g-C1zkészii1éken l;;:észite11i. Szabad tiizün igen 
kell Yigyáznnnk

1 
hogy a kellő hün1érsékletet eltalt'tlva1 a kenőcsöt, 

ol 110 égessük . 
(1·ynntúkat tart-al1nazó l;;:e11öc.stü1negek: üsszeolvasztású.1u'tl 

ügyelnün1':: kel1
1 
hogy a gyn11tús részt lehetőleg ldilö11 inegolYnszi;va 

csak akkor adjul;;: belé1 n1idi'n1 1neggyüzi.'.1c1tünk, 11ogy a zsü·os tö1neg 
(n1ely n Yiaszt is tartaln1azza): nu.ll'es;;/:1et 111!11· ·iu:111 lartalnu1:. :i~~z 
szól föleg oly kenöcsökrül1 n1elyek11él növényi anyagokat Y0111111l~ 
ki viz segélyéYel, i1élcl. az u11gnentu1n alf".haeae-nél a e;nrcu1núb: nz 
1111g. n.ro1naticn111-núl az absyntliinn1ot :::t.b. ' 

_/!i. 1nogolYac1t ke11ücst:ön1og 111egszürésére Y<Ísznat vagy c6lszu
rilbben ~iirü lynli:u fi~1nka11a1at használ11nk: n1e1yct tisztif:.ott c:::epil
vcl töltüuk 1neg. 

lia. a l\:enöcsltöz porokat l\:ell li:overniink, a poritot:t anyagot 
olöre legfino111ul1 ú11npotban túlhn vagy nagy por1_,el1úncsészébu 
tesszíik; a l>enücsnek c::-:ak ki::-: részét ::-:ziil:jiik re1'1 s azzal elébl~ 
egye11l(:tesc11 cld.örz:-:i'1ljiik i"s esak a;1,nt:án adjuk kis rÉ~szlctekbe11 a 
többi tö1negc1L 11ozzú. 

.A. k(~nücsüket k-ihi'tlt,:-: l::özl.1c11 kevt~rni kel1 1 hogy a kiilöHbi')zí_') 
űlYaclúsi fokn alkob'i részek egyenletes tün1cggé liiiljonek li::i. }Jri_'iseu 
_kevcreuc1ök a gyantn uélkiili: keyésbbé a gya11táL nagy 1nc1u1yi:o-;éghe11 
, bt-rtalinazó kení.'icsök: n1int nng. ele1ni1 nng. -sl'.yrrrcis. 

,, 'lizeli vagy rnús vizes folyacl6k0t fl- kenlics teljes ltihül0~c ('.· . ..: 
·ielke\:eré::ie nt.<.í11 adnnli: ltozz{t s.a7,z_a1 ujra eri'iseu fe1keye1jük 1 1nig 

t,el.iesen 8zét.o:::zlik a törnegbe11. 
Szoká~ a zsir

1 
oln,L viasz es c~·t,,·elí.'~h(j} álló kcuijcsl:ön1egeket-. 

h'ernmis n(!J1kill n11:gfn,2'.ynszh1_nl ~ ;izut-:'in -ful\]örz~íiln1. Ez er~lszevC1_, 



ns 1 ·,~·s). Í\. /-.-:y, 1 r/:··.' r J[ rr.-1-:-..·. 

lle iip;yelui ke11. hr.1g·y a. kenöc~ nyngot1t hel,yeu; rúzús 11élkii1 ltiilhe~-. 
St'H ki~ np:y~zintén livntosnn kell <l fcldörzsülésnél eljúr11i

1
hogy11ngy 

! ti111egck eg,yszerrc ne t-ü1:jcnek fel. 
.:~ hi..-ntalo::; keuijcs<.il~ közül különösen e1nlitonL1Dk : az 

1u1 y ur' ;1t11111 yf,1ji't· i·i 11 i c11 n1 tu11.'fl o „ 111ely tnlaj l1onképen Hein ke11('1cs: 
Ju111e111 egyszerü pl'p gl\·ccrin l·s ke1né1P:itöböl. tovúbb<L a .~·.:·iir/.·e 
lii,111u1.1;kt:i~·'f1·s (nng. hyl1r~rgiri cinerenn1)." ~~ 11iian~y1 a g,yógyszer-
1~önyv szerint faggyn és disznózsírral c1örzsültetik el. ..:~ fé111higa11:y 
akkor ya11 teljesen elc1ürzsö1Ye: ha 1·iaszos papiros közt szét111úzolt 
kis kl•111lébc11 1iign11yszen1cséket nngyitóvnl se1n lehet 111úr 1(.lfn
tlezni . .:\z elllörzsült higanyt tartalnH1zó tö111eghez igen óvatoBan L•s 
félig kihiilve kell a többi alkotó részt keverni. 

Jl) Vúziitt olnjok (O!ea coeta). 
~\ t\'izütt olajok kétféleképen készülnek . ..:-\ fris f'fivekbi.il 

~zalJ1uli:üz~5u a. phnrn1nkopoca szerint; ·vagy (nc111 l1iYatalo~nk11úl) <L 
g·iizk~'~ziill,kben a :::zúraz flibDl. :\z összeznzot,-t fri:::;:::; :t'iiv(·1di:L'l ac1t1íg· 
f(_)zziik az ulajat.. Hii~· iuinlleu 11el1\·c:::;~ég elillanik. Ezt (a kenüvsük
Hl·l Ü;;I nrr1~1 l t~nt111atj~k n11:g: 1106'.\" az ul~j i'(_ilibé ue1n lialJzik s uyu
goüt: ~i111a D~~lszb1t nyer; egy-l~1~t esepp izzó szé11c11 recseg{s 
uélkül elég . 

.:\.. fözés b(~frjczése nh'tu ~ziiri.'1rnha segé1yével vúlaszljuk cl a, 
l ']j j'·· 1 1 . t "] ' . ' l "]! „ ' l' „, l . ' ~lH:::!Zll<t : · uve; s az o tlJa, szu \:seg eset:en ~en Ppltes u ·nu JU! \:IBZa-
ritL1lí: pa11iro:::o11 :-:zürlt~zzük. 

j'\) füq1(!( (Linime11t1Lm) • 

..:-~kenetek az ola,iua1i: vala1nel:y innrú alkalikns folyadékkal 
\·alú li:evcrl,koi: p('.'lll a1n1n(niit1tvnl, 11u~szvizz(:l. Sürün foly(~i úllo-
111ú11yn1 kii1:-:o:tileg 1iasz1uílt szorek. :Lini1ne11tn111 n(:~v\·el jeUiltctik az 
~1. H. u11o(Ji:ldoc is (1i11ün. sapo11ato-l·a1n11liorat-tnn) 

1 
L1tÍ-r]1a ezt 

u1kií.b lJ 1Uc\gilleb1L· a kocsonya ( gcla tina) elneYezésc. Ennek ké:::zit.és-
111('."1 ja gy·úgyszerk{t11yviinkb(?Jl vnn leirvn. 

0) Szappau (Sapo) . 

..:\. szappuu zsirokb('1l <~s ..-aln1ncl:y- híg a1jbt'.il készül. Tgy a ltiva
laln:-: g·_yúgy:-:zappan (sapo 111et1icinnlis) inn11dnlaola-j és 1u'd-riu1nlu0·
l,tt'.!l kl~.".;-;ittet-ík. 1\. nt'ttri11111s7.npprn1ok szilárd ö'sszeúllásnnk. ~~ 
k<lli111nf-:zap11a11ok lúg·yak (1iél(1. az ole1un jecoris 1'·s kúlilúp;lH)l 
k('.•sziilt·. sn110 ..-iri(li:-:). ]~Zf'll alap-:-:zappa11tij1neghez kíilöniJ(.izö 
a11yngoknf. ud\'a~ 1dilülll'('.'1e ~znp11a11okat 11yeríink. Jg·y- pé1<1. kt'.'1111el 
a s<.1po ~ulfhrat:nst1 kiíJ.r<'tuynyal n :--;npo pici~t·; u11:lyok.liivntnlosak. 

lr. \'(\11,\·li<\~r,iü\si rnütau (l:Pee11t11ra). 

„.:-\. i:/11.1;/,·/s.--:it1:s„ Yag·yis n g,rógyszerekne1c az orvosi v(:uyek 
c~ltal l.; i.vú ut a la kl ian való el k(:·szitése: n gy·ógyszorúsr.et legki vú lÓb li 
teladaf:a, ez 1év('.~n az, 1nely· a küzö11s('.'.g jól/~h'.:ro leginki\-hl1 befol:y ;-; 
111e1.Y 0 rninfJ, lr~µ;i11l;:1Íllll is1nc·rcd„r~, ' ' 



•lO 

li) ]Ja .-ryn.11tú~ festvé11yek (1nint ti11cl:nra. lJcnzoi.'.•í:<), vao·v 1n<Í::: ~ 
' "'· J l l l ' b. • cJ::apudékot. elöidt~ző any_ng;o ~ ;::evere,iH ö ~ vizes folya(1ékkn11 szii_it-

ug,y ji\rnnk e1~ ho,g;r a. k11:aI!.1 c~apal1ek 1n111él finon1nbb legyeu. lia 
11gyau1s a. gyantas fest,·enyekhoz e 0·yszerro öntünk sol;:: vizet. a, 
g~'n11ta cso1nósan válik kj, l?~g 11~egfo1~litYa: ha a festv€11y(:, öntjül';:: n 
v1zbe; a g_yanb1 fi11~n1a~1 :·a~Jk k1 és csak tejes znYarodás áll be. 
, !!a· 1l:_y g;yan~as fesr.Yenyt tartahna.zli keverékhez borszeszc8 

:L•_l,}~~t(l·e'k ~-~ndelt~~·lk ~1ngy~?~J s ,Y~z cs~l.;: kisebb 1nenn:risCglJe1~, ug,y 
.i. le~ t\·~11~- ti 8. .llctan \ ce1.1c10 11Iacos o1n;Jat1 a borszeszszel kevci:Jiik é~ 
csak vegnl acl.i nk be a vizet. 

l'élclúul: 
r:p. ()lei rr1.w1 r1u11 

~'l71ur1• c11lo11i1:i1.'iis 

1S;1lritus t:i111: rliluti 
:l'incfui'(!c 11en.:ui:s 
~·L11111e rri.w11·1011 

gnttas n. 
gT1U. ~IÜ.n 

gr1n. ti0.11 

10"1 
-J().11 

j\[, D. S. 1\iilcöleg. 
I~ :-:01Te1H1 tartnu(1ó ineg inindeu ]1a::::o11l('.1 kcYcrt'.'kul·l. akk(1r 

l:-:: 11a. al.ihn lialz~runokat ke11 lisel1!1 ii/1;u11;is1:1;{/(11 at11ll1nk. 
( \:.:apadl"k képzDl1ik, ha ('}lon1cvctCt i;trtahnazú fol\·:ulékh(1z 

plqd., opi1.11nfestvé11y!: ac1nnk. ]~zcu auyagc•kkal rc1ulclt~ l\e,·crl·
k:k!le.1.: pél{l. sze1nYizekHó1: az alúbbi \"(:•nybcu n1Yashai('1 ~111Tc1ulrL 
kl 1Vei;iük, hog',)· a c:::npad1~·k ininél higii:ottabb 1'ol\·al1LildJan kl~-
lctkczzl~k: - " 

J]jf. 1)111111!1/ s1111acttici 81,1/11ti gTnl. l.i:1 
..:lqur1e l?o.-;uru111 lClO.n 
'l'i11cf//i'1U! apii ,qi·111r1fi1·-is gntlas. 20. 

J\f. :o. S. Sze1nviz. 
l\:üli_'1n11e1nü :fc11yadékok keYerésére ú1 ! nlúuos sza l 1(tl ,. . hor•·\

clt'Jil.1 az egyuc111iiek: vag·,y egynu'tslioz ha~onlúbbak kevcrc•;Hliik ·~:.~ 
esak \'(;g·tn nanndó hozzá a küli:htn01nü nnvno·. 

]\üli:inne1nü rn13"agokal t·artn]1nazú k'Cv~rékeknél 0·yukra.n -1(·1-, '. . ··1 ' . l' b, 
raza.-; .-;z11 \:St·p;os . . '(./r1Í.::1ís1uíl„ f'fi/1'!/ hrr 11tlsííl1'1/ li1i • ..;.:·;uífrtur!1; s.:·r'rr1./ 
r;u1 :~1 1l,r;11.:il"_. _s11/i(./S1>((1,i,~j11!" !11· 11.:· iive!! ~·.:'r{jdt 1'.li;utf„kul„ hoiu~iil rt:: 

1
.//irr· 

( f! .: u i'1.'." 11 Ve!Jl11) l1c 1ll1·s.: t r·t t ti 11 /j!; r:n f l1ul !'f; n 1 /'/ (.:·.:· nl.: ./'r:I, 

'.!. Oltlatok (Solutiones). 

. a) Sók s egyébb vegylcészitmények oldása. Eöm1yen c!<J,',cl,', ""k 
(kal1n1:1 -inílat.i.1~11 .. ~-rge-nt:nu1 11itTicnn1: key(;S t:nriarn::: :-:t-i1Ji;1(·11:-:. 
nl~llutl:~ alkalo1dsok_) eg;ye11c·Sell u .f'rd1rarl//,ot f1u·f(f/.inu.:·(í iir•:r;lw,; 
ol<llmtok. · ' 

_ .. 1:'e!1e~t,bbc11 oldr'.1dó ;:;r'!k :lürz::::ülö 111ozsúrLa11 a. folyadékk:tl valú 
1 l?rzso~e~ al~al o lrln.h1a.k1. ha k1:::~~1 J h inennyiségiie k. N flg')'obh lllPHll yi
~egek (pu_ldaul: 111ag·11es1a. snlfurica1 11nt,ri1L111 sulfuricn1n. ii:d:-ri{un 
i1hosplior1e-nn1 ,stl 1.-né1) 1nclegen oldat·.na,k: vagy a 1nelerr 'fo1yadék
_1~al~ a "1:1011~1~1-·.ab:l- t:e{-f; s~:·a öntés.~, s f:3ll.;:ayn:i·9sa

1 
1--ag},- IJ~(lig a 

fo.l}adc1\naL. e~ sonak pg·,yutte::: hcv1tesr: altal. 11.a oly só reiHlelte!:
J1ek. 1nel.vr(Jl t:1uljnk, 11og',Y Inelc,°'eu ú:lolü('1üik llO'\~an de kihiilése 
uf:-r!JÍ 1 

• ,, 1 • 'l"j bj V.i ) e.c.:,Y rn;:;r:p Isn1e-r, .\.J\'11 1 {. n.k ~i,ir :1:--:j·. esnk hidegen.~ porcPllúu-

~ 
1.1 

iuozsú.rllall 11110111 .. ll~:1rrt~. c~iir~sö1Yc ke\:e1jük_ ~ _fol,YH\1_~~.;:.ho~ ~ _ :'«.'l.o 
(,ic:c::;i;er<'lzznk. (~-\. }.;:ulouhuzo ~ok stb. olc1ckony~ag1 tabla,1.tL l. J, g) tig.) ~ 
s;~rklin:yv végén.) _ . , 

Szabály: ~Sohase ijnfsiinl,· olilliatatla11 11ni·alu!n1 _."·:·tl({J'd ff:;;fre 11,;; 

i/l'i'l/711 ~ .fol!!a:l/kot„ luu1c111 1ninrl:'.i7 ti pri;·t ,'q.::1,í1:/u,1,'. c)/l,lJ !c'eV1,;s f'u!,1p1.: 
di:J..f;a s a.;,;,:rrl ö."s;:erú:;ra i_iilfsiih ,i1 tii~il11 JOl!Jtul1:ftnt /i1J.:.:·u. Ellenl.ezo 
eljárásnál néha a. por összecson1osoc11k. . .. .. , . 

]•'est i:ihi ,?J''ldJe 11 rt s 1)k l i·f/{7.1/a 7.- 1'(( li1;r1 n ·n1 o.: :.;r 11·l11n1 rh1 r:::. sul r; , ,z 1 l1r f !Ifi!" 
Csapadékok képző,dése. OJ,lásrn töbh esetben kl,zönsegcs v1z 1o< 

~zokott használtatni. l:!l!f'./11ii11l; l:cll <.1.:1111lu111 11::·011 (1il/j(1ff!'ILl'1!., ·mel!)ck 
(pCl~l cnpru1u su~f::ric;1m, l~yc1rn1·~·yru1_11 .b1~-hlo~~~t1~1i: 1 1J~:~.1~1~,un1 
acet1cn1u stb.) l.:o.:·1Jn.qef/fS r1.:lie11 felbu111lr111'.!!" ]_, .• el„1J1;l ki_ai ull(,i/ 
11' Hirolt ri.:: ltcu;.:11dltassr7•.·, ha. az egye11esen :lu1r;·a 1~e1~1 ~s .~·olna. " 1 

.:\... bo111ltls csaprtc1el;:: vagy zrtYnroc!as -~.;:epzuc~e~e'.)o~ Vt:h.~~t~ 
t~~r:ro: e bon1Llsol.;:na1.;: lé113'egc a vcg·yta11 llleto pont.ia1bol erthet.uvc 
v:1iik.' Itt c$ak rüviLleu lesznek 11é1nel:r e~e~ek felen1litve. , .. 

(
1snpac1él\: k(.pzi.í<Jik n1eg bizo11yoB sol~nnl~ olda~bau Ya~u k(1l

C:"ŐHÜS liatúsánál. Igy 11élc1áu1: ha 11g3:n11azo~: 11;1ya<1ekba;1. z~11c1n11 
:.:nlfnrieu1n és plnn1hnn1 aceti~111n o1(1~t1!( feL ±e1:er c~rtpa~l.t'k (~11nu1-
bnin ~nlfnricnn1) k~:·pzütlik._ ·y·egyh1111 1s1nerete111k ala11.ian 111111l1c~1. 
vénynél tnc1jnk; hog:r hol fog ily c:::ap,adél~k~pz?clés beküYef:kcz111. 
,• 1Ta kell ürr\·elniink. 11oo·v a csnr)i.H1ek n11nl'l h1101nalib legyen; t-\ 

··'c\]li/il az en~;:·ik st.')i: Ínindi:~lrt kezdct1ie11. a n11l~ikat: tnn1ak felol11t'.i-
c "'' ' . ' l 1 l " ' tlása ntúu a, telies fo1yaclCk1nc1111yi:::égbe atl,111 .;:, iogy a .;:er e,gy1ua~r;t 
bontú hatAsti ::l;yakorló auyap; 1ni11~l 11igahl1 ol(1atban i.alaJkuzzt·k. 
Célszcrii a ké'f.' anyag Jdi1i:i1~ elö<í11itott. olda.tainal;: ?sszcl.int6sc) a 
nü11ön fi. renL1clt fo1yac1ékot elüzete~en két részre osz!Jnk. 

Csapaclék képzöclik továbbá: 
ininclcn alka.loi.dn:U ji'1(l.festvényn:rE'l; 
szán1os alkaloic1sóntll a1111noniú,·al (pélc1. 1norphiun1-: uhiuin-· 

si•krn"tl): 
ólÓ1n- és ezi\stsóknál chlór-, bró1n- és j('.iüfé1nckkcl; 
alka1oic1-:-:é1k11ál csersa,vval vagv csi:~r:-:n vtartal1n1 l vegyi\ let.ekke 1. 
Tlv c:"etckhon inegl:örténik; ~}~ogy cg(!:::zcn niú-s Lula,i!l011s<i.p:tl 

LosL ;jö i1;lTe: mint a 111e1yek rendelve voltak. //ír 11 l~·r'11:fh1·::r·tt 1n1,111,r_i; 

criis hri!tÍs11 r11!11a„ 1!.:: 111'\'0," /rles(f1·11(lii :' a betege\, i;c:d1g: ha- usapac1L;k 
van1 inin;1i~; ;1t~sit,:jul~: hog3r a gyógyszert hevetelkor1 \·ngy inas 
a1kahna.zasaua1 i:.: f-e1razza . 

b) Egyébb megfigyelendök az oldásoknál. Ni·mcly sók cgy;núo< 
oldéko~1ysúgút nöYelik. llasonl/1~;:ép n8111:1y sú k;·_111113~eblien. ol;1od1k 
oly folyadékban, 1ncly11cn keY1.:·s ~nv fof?·1n.1tr~L1~;:; 1gy pelda~1l n 
1nao-11esia. snlfnrica ki'fzih1séQ"esen 2 rc'.~:-:z v1z;el; 1ge11yel a fclo1clu~rn; 
11° 

0

peé\1· ,.,. o1 \-vízbe at11'ul.;: (1ilele(reu) utclv 10 r('.·szre egy rc'.·::'z higi-
'" v ' t"> ,) ·' ...... ' ' - • 

to{J, kó11:::av;tt tnrt:al111az: akkt1r ~ú1yúva1 egyc:uli.'1 111e1111y1s(:gil v1z 1:--: 
fololclja. 

':ria illatos yizckben ren(lclnc1;: n1elcg oldúst~-: a 111clcg oldú~110;.-; 
csak egy részét, has7-núljnk a Yiznel.;:: a 111á~ik részi· az oldú~ ('.s rész-
leges ldhü16s nt:in ac~jnk 11ozz:í. . , 

Né1nclv :ln"trno·ok n1an·nl;:ba11 -'l;l~\'(' y\zlH:n a11g olühn.tnk! de 
•• 

0
" " • ' 'I'Jl'Jl1'11 n1ás alka-ln1rts t'e:'"t kis 1nennyiségen0k l1ozt:a v1:·t(:, í:'\'P 1 ~ o. ( oc nn ,~. 



' 
li,.~ ]Ja g·~-~·11,t<i_~ fef::i'vénycl: (1ni11t tü1ct.nrn. lie11zor·~), Yngy in(t::: 

c.<::apac1ekot, elo1dezo auyagok kevereudük: vizes folyadékkal szilll'-
11g,y jú.rnnk eL ho,g:r n ki,:á1('1 c::;apaL1él;: ininél :íl110111abb 1eg,y~11. Ila 
ngya111s a gyanta:; fest'\·euyek11ez eg·yszerrc öntün1;: sok yjzet. a 
g~yn11t·a cso111ósan Yúlik ki: n1ig 1ncgfort1itYa, l1a a festve11yL önt·iin';: a 
Y1zbe: a g.yanta. fi11~1nn~1.:·ú~ík ki és c.sal;: tejes zavarodás áll bé. 
, ~a il;.y gyan~a:-:: fef::t.Yenyt tartahnazú keverékhez borszeszetl 

~t•l_,Y~<1_'.3,k rendelt~~1];: nngy~!J? ::: viz cs~l;: ldsebh ine11113~iségben; ug;y 
,L test'\,~ll~'f". 1 a .uc'tan vce1.1do 1llatos o1a,Jnt: a bor~zeszszel kcve1:jük é~ 
c~ak vegnl a<~Jnk be a y1zet. 

l'élc1úul: 
l\'p. Olf:t i'(l.')(/i'IUll 

~'1'./i!IU' culo11in1sis 
F311i1·ihts ei11i rliluti 
'.l'incl'lli'l!l' l1t.'11.:·ui:s 

gnttus G. 
gTI11. ~JÜ.!'1 
grni. l íO.P 

10.„ 
~·lij/!1(!' j'(l,''f(!•Jil// .Jo.!I 

:II. D. S. J\:iiHikg. 
. .!~ :-O\Tt:1H1 tarin1H1ú 111eg 11rinden h'a~ol!l(', ke\·erékn('·l: al\k(1r 
t:::: lia. a.liba l1alz~a1noknt kel1 /,/s<'lil1 i11• ilill/i:-:,:1.1/11 ;1 al111llllk. 

, ( fsn11n(1t•k képzéil1ik1 hn. ólon1c('ctét í·.;1rf'nhntlZl'.1 foly:u1ékltoz 
peld. opiu11rfest\·é11yt adunk. ]~zcu rtll'\"H0'ókknl rc11(.lp]( ]·cYerl1 -

kek11t~1: péltl. sze1nv~zckH(·l: az nlúbbi Y~'1~yl~cn nlYashat1~ ;::(11~rcntl(•L 
k\.i\·e!jük: hogy a c~npadl:k 111i11él higíi:ottabb fol\·atll,ld.iaa kc-
lc 1.kczzéJ<: " 

:n.p. ]J/111nl1i ·"'"'(/cctici ,,·,d11ti: gr111. l.1_1 
~·l11u1r1c J/l!,.;aru111 lCiO.n 
~l'i11cl11r11 1 ' opii si11111t1>·is gnttas. 20. 

itI. I). S. 8ze111Tiz. 
l\:ül<·_;n ne1nü :1(-\l ync1ékok ke-;;r.:résére AH a 1<'1110:' ~za l i(tl \'. ! 11 1a \' 

clúldJ n,;-; eg·yne1niiek ·vagy t'g'.\·111ú::d1oz hasonlóbbak kcYerí'~tc1iik (:s 
esak '.'<:giil nc1a11c1(~1 hozzú a l.:ii1ön11e1nü nnyng. 

J\.filönne1nii_ rniyagokat J·artahnazl1 kcYerékel;:uél nyakn.lll Jf_\1-
··j , 1' I "· razaf:: szu \:Sc·.Qes: . .'1 1·1Í.:rÍ.~11ríl, ./'!i/1·,11 1111 l„Js(i/('1/ /urs.:· 11 ,í/11ii1/1; ."::1·fi'r'I 

1:~111 dl)/!11111/": solu1s1' _/'1.'.i,(ju/; 111· 11.: iiUf',11 ·'·.:r{jiit l{ii~t1il>!.·a/, /11 111 1,111 ('{:: r:U;n· 
( u :; li rcs ii r 1~ylH) /;e i I t 1·,".:· ! ctt 'I 11,111; ru / /;n l 11,111·11 rrÍ.:::.: nk .l'1d. 

'.!. Oldatok (Solntioues). 

. a) Sók s egyébb vegylcészitmények oldása. Kii1mye11 oJt1(,<](, "'"" 
(kal1111~1 'j(lf1ntt.11n., t~rgentnn1 nitTicn111: ke\ci'.>:-: tnrlaru::-: :::t-.ibiaf:it:'. 
ol~hat:~ a11~n1(11c1sok) egyell('SP11 1r j-'r,/11!fd1:/:1,f !111·fq/.n111.:·1) iin:1if1c 11 ul<llrntok. · · · 
. Nehcz(:hben o1(1,'.1c11~i ~('.1k dörzsö]h inozsúrban a fol\·aaékkal Yal1'.1 
<lörzsöl(~S ::'tltn1 n1tlnt.11ak1 ha kis:clJh JncnnYi:'én·iiek. Na(l·\„cil•b n1e111i\··,_ 

~égek: (póldánJ: innguesia. sulfnrica1 nn'i·.ri11~1 snlftn~~\tun. 1u1t:ri{uu 
phosp11oricurn .stli.-nél) n;elogen ,ol<lah1ak; yagy a ineleg 'folyadék
nak a n1e11znrabn tel't sora (·intese s felkavrn.·ó.sa) van-,y petli(r ~l 
folynd1~knak és st'inak <'g·,yütte::: hcvitl\:-:r: által. 1.-I:a ol\~ s6 reudei'tet:~
nék: n1el~yrí'.i,J tnf~jnk; 110~5: ;nelogcn t'clola1'1llik 11g;>~nn, de kihillése 
!.lhín e,:::.·,Y 1'('Si:'.A 1s111nL J;:1va11k. akknr :1;;;!; ('snk J1idep;e11

1 
11orc(•11thJ.-

.11 

. ...:·LrlJan fi1101n i1orrA c1<'irzsü1Yc keYc1:i ilk n, folyadékhoz :-:; vele 
~~~~~~~·úzzttk. ,C~~ különbüzö ::it'.1];: stb. o1c1éknnysági f-ábláját 1. a gyt'igy~ 
szcrkön;yv vegen.) - . , 

Szabály: ;Sulia.o.;c íi;d:·riink u7dliulat71111 j11Ji'al(l/;11 ,i.:._;:i/11/'d li:st1·e I{;~ 

iirt't /,e .f'ol!Ja~l{kot_. luu1cn1 ?n.úuli!f a p11:·t :1..:::1íi:/11_k cl1:Zi11 :~1'D1:s ,l'u(11a.~ 
dt:f,·'fia 8 a::::;ril üss:::(:r1.L::ra Dilfsiik _r1 fii~il11 Jol!Jruh.J<nf h•1.:.:·a. E11enl\:ezu 
e1járás:1ál 1:é~1a a por ?~sszecso1nosoc11k. „. . . . . „ „. „. " . . 

.z.·c:.;teenyr}JJcn r1 sok l1-,r/:l.'/rtk1·rili111.u1 'IJI0„.~111 !11111do.'.·"~ 1il1..;.1_1ldat!10~ •• 
Csapadékok képző.C.lése. 01<lásm több esetben kuzonsegcs v1z" 

~zokot:t használtat.ni. [·'ú.itr'111ii1il; J,·1·! l f.1.:·f/11111111 11 ::·011 1111_110!/l'k re!, n11:l1J1.'7" 

(pel'.1. cnprum sul_flll'ic~m1, hyc1mrg;yrnm b1d1lo::~ti'.11:, pl'.'".1b.um 
ncet1cnn1 st.b.) hu.:011.~eycs r1.:l1c11 f1.·lli11111l1111'..r!„ 1~„tl,.,11,t 1..1.:.(1/ ullf,1/ 

/ . ···olt vi:: lia.o.;;;11últa:.;s1:1;, ha az egyenesen elu1l'va ne1111s Yolnn. 
'1'"' . . . ~· ]' 1' "l' 'l "l 1 l" ;\. bon1lás csaprtc1éh: vagy zayaroc. as ~epzo\ e:e .JO, Ye :~ L: 
• .„.,.,, · ,) 11c1111lú.<:.:oknak lén'-"en·c a yen·vt.a11 1lletö jJont1a1bol erthel.uvc t''"h '' •' - .._ ,J b ::.i... ' 

,:~lik.' Itt c:mk röviden lesznek uémely esetek felemlítve. , „ 

Csrrpnc1ék ké1)zi.'i11ik Jnég bizonyo:' só1;:nak o1t1(~~ban Ynl.u 1;:r 1l
e:::i.hii.)s }1atásáná1. Igy pélclánl~ ha 11g3~n11azc11: i'<:;1yadekba;1 z~nc1nn 
:-:nlfnricn111 és phnnhn111 acetic111n 01(1,1:1:1:~ fel. fel:er c:'apn~1.t·1;: (.vhun
lnnn su lfnri~un1) k1:11züdik., \-e.gy tant i~1~1er~te1~1k, :'l1apJ.'~~1. n:~n~1e~t 
yénYnél tnd.ink: hogy hol fog 1ly c:.:ap1acle1~ke.pz?üe~ be11..o\ c!J.„0z111. 
.A.lT~ 1i:e11 ügye1nünk: 11ogy n csapa(1ek 1n111el. '!1_1101nal1b lcg'.7·c11; ,e 
.q11('11 az eo·yi};: s('1l'. inind1·,_trt kczdci:l1e11. a inn:::1kat ;1111u1.k ielo1d()-

cc ""' . ·1. l 1 l " . {1ása ut{u1 a teljes folyac1ék1ncn11yi:-:;l~gbe a(.111 \:1 iog,v a ~cr ~gy111a~l'<t 
bontó hahist gyakorló a11yag 111í11é~ liigallli ol.tlal\Ju.:1 tah.~1kc.:zzck. 
Célszcrü n két, anyag 1d'ili5n elöú11ii:ott olclab11nak ~sszcunlesc, a 
111iai.h1 a. rendelt folyadékot e.li.'izete::-:e11 kél résZro oszl'Jnk. 

o~,11iac1ék kepzöclik loviib bá : 
ininc1en alkaloiclnúl j('Hlfest,vénynyel; 
szán1os a1kaloic1sóná1 rnnn1011iú-;;al (pélcl. 1norp11in1n-, chiuia-

:-::úknú1): 
ólÜ1n- és eziistsóknál chlór-: brón1- és ,i1'.1üfén1ckkcl; 
rrl1;:a1oid-:'(1k11úl csersrrvYal vag\· cscr~aYhLrtal111n vc.~;yii1cLt: k kol. 
Tly esetekbe11 111egtörténiJ;:: }~ogy C'gl>:'zo11 i1tús tu1ajdonságn 

LetJt ;jö }Ctre: mi11t a ine1yek ren(1e1ve volt~tlc 1!11 _11 1~1/1,th<':,·1·tt r111_11 1,r.i1 
1:r!)s 7iat 1ísu ·r1,/no. 11.: 111·1·os 1.:1·!1,sil1:11dii ,· a bc·tegct i1ecl1g: ha. csnptH1l~k 
ya11 n1i11c1i(r nt.a~itjuk. 1100-3r a gyógysze.rt l1ovétell;:or: \·agy ina.:-:: 

' J ' y ' . ; „ o. '~· ' 
rrlka1111azasa.11al i::: +e1razzri . 

b 1 Egyébh megfigyel emlők az oldásolrnál. N•'.·mcly "ók cgy;ni<> 
olí1l~ko-11ystígi'ti~ nÜYC'lik. }[nsonlr'11~ép n~1n:1y só k~_inn:y~eblieu, ol;lol1t1;: 
oly folvat1ékban: inclylien kevás. sav 'Íog1a1b1J1k; igy .pel11an1 a 
Inao-nc~ia snlfnrica kii~i.insé.(!esen 2 rész vizet igényel a fcloldá~r;i; 
Jut }iec1ig oly vízbe a(1jnk (~~eleg?n): 1nely 10 r~:szre eg.y :·l~~.z ~:'.g.i~ 
toi..t kénsaYat tartaln1az: nk1;:nr stdyaval egyenlu u1enuy1:::c·gt1 \ 1z 1:-: 
fölo1<1ia. 

)Ja. illatos vizekben ren(lc1no1;: n1eleg olc1úsL a rneleg olrlti.:::lto:.;, 
csak egy részét haszn<ll,ink a Yiz11ek: a lná:-:ik ré~zj·. az old1í:-: t''s r(':-;z
Jecres 1dhülés u!:{n1 ndjnk 1tozzú. 0 

Nen1elv iln"'rn(rOk n1n.<rnkha11 ·~:é\·e vízlicn nlig old1u1t/1k, de 
"Jb 

0 ' 'I'lf'Jll'll más nlkahnns f'esL kis 111en11)•isóg1'.~neli: hnzzlt\·Pte eve r~ ri r oc na„~., 



1· /:.Y l. /\-/; ... :;/,/Ti:.'-.' f .11 (·"/~·l.Y. 

Az aclhcreB .1 illó olajat tartalmazó) kivon:1tok (u. rn. ,cxtra;•Ltnn 

l ·l~art1111. - ciuae. - filicis n1aris stb.) v1zbe11 Ya1o olc1a:::n1.:
cu IC ' • ' . ' 1 1" ··1 l"l 
l , előbb 2___..,,.a. rész arab1nézo·a i)orral 1nozsar )l.lll e orzso 01u. o.: 
wz . / " . k' t t 11" ··1 ' ··l. }Hi. a keverékhez szörp is rendeltetett, ~ -1yona ·,o e e orzs~ .. es 0 
(} 11 a ször-1)11el s azután k.is részletekben n Y1zcs részekkel keYCl~Jul.:. 

u a l , . 1 , / . . " 'b "el li };:ivonatok 1oz szan11t iato a acfui:arl'lun is. ~"l.Z inaga an lt::i l 

nehezen dörzsölhe~ö el; e1111élfogva 2-H-szor .annyi rlara'bos cukor
ral elc1örzsölve oldjuk fel. , , 
' d) Oldhatatlan anyagok. Ezek a ke;·erékekben mozBarban valo 

l "i·zsÖ!es últal oszlattatnak el. Ilyenkor a következőkre kell ügyel
' u 'J " 11 11" . "\ „ 11- · ·1z illető oldhatatlan anvagot n1e1111e l1110111a J )l'a. e e orz:-::o -
nm •.- ' J • 1 'l · · \ l "·l iük ::;; a folyacléknal.: elöször ininc.11g csak cse .:e y reszeve .:cve1:iu .:.' 
\;::ak azutÁ11 ac.ljuk a. többit hozzá. I-Ia szö11?: 1néz: yagy haso11lu 
~fi~·ii folyadék 1·efü1eltetik, eli'1ször azt t1é;rzsöl,iük a 11oritott anyag
hoz. Ily vízben oldhatatlan anyagol.:: n1agnes1a- carbo111ca: calo1ncl: 
~ulfnr: 11nlYis i11ecacua11hae stb. . . . . , .. 

Né111ely anyag elo;-;zlatásúra lna~ 1 t1·sh~'.\:ct l.:cll ;-;cg1t~1.'gttl i:;-•Jt
uiink. Ig:y a l'a1n11hora 11e111 oszlai.ltai.o el y1zlH::11 lu:H·~al.: azt ?lt·l11J 
l"ir csc·p1 \ borszesz::;zel ~ azulúu 8-10-szer nu11y1 pnl Yl~ gn1n1111 ara
Uici-val cl 11e111 c1örzsö1Jül.: . 

..:~keverékek ('.!S oll1atok: i:ül1b11yire belsöleg: azonlii~11 kiilsl'llL·p; 
i-.; basznúltatnak. ICülsi:ileg hasz11últ alakok: a 0:;~"/ll vi.:· ( cvll,1j1'i11111)) 
71:,/·rc:;;l,·e11d('.:"1:,„ (i11jtcfio); n10.'i1)ei:: (foti;1J ... t;J1·;,1kiil1lit:í (.q((r!f!lri.:;n1(() ;':s 
l111 ror11dti.~· (f(l111e11tatio). ]~zek11ck l.:_esz1teserc 11ezve, a 1nar elu
:-orolt. keverési és o1c1úsi szabályok 1rányac1ók. - J.l. Tegobbcn g·ya
koTi használatbnn volt szerel.: ld..iziil fele111litenc1öl\.: . . .. 

/{:;(!1/ll'i.:rk11/l és infecfi(;lnuíl n c·111iru111 rdu111i11otun1 (1ap1s d1.\·1-

11us ), ~nely kú1nfort is' tartalmaz; a kú1nfor egyszerü feloli1ás11(tl 
kiválnél.:: hogy a folyaclékbn11 ez is eloszolYa (fiiggve = :::::nspPn
t1álYa) b:lrtas~ék1 az Üldaf'ot kevés a~:a~J111l·zga hozz~to.dása 1nellett 
1noz::::itrbau elclürzsö1ve készit„Ji:ik: s:::Ii1·l/::.·11/ 11t1n s::o1Jad. 

. ' '1 'l l Csapaül•kok k(!pzDdése szen1vizek.nél s ha~onlu 1:1u; gya ;:rn~1 
forllui elő: az err(jl álf:.altl.ba11 1nonc1oti"ak.ho:-: ineg rneg,1egyzc11üu, 
l1ogy: az ~;/0 n1.«1:k (11élr1.11lun1b. acet..) c'.·s l1irs1d11111-11,1jtíl.: ~1~1ucil_ag,o 
cyclo11inru1n) egy111ússn,l csa11ac1t·l.:ot, nc1n~k; hogy~ cs~~pac~_el~ 1n,111el 
Hno1nabb len-\·c11. a. ket anya(rot n1ozsarb1111 va1u t1or;i;so1cs altal 

b,) ' ' t:> 
kcve1:jül;: s ugy acljnk a. többi folyaclékho:-:. , . . . 

J!(1s1iri.:·clnu:1 és li11)'0!/a!1í.,uol;11rf/ hasznalta{"1k a cn/011·1rr h,1J1111-
l_'liloros11 (közönséges: <'in1bár nen1. helyes clnc-v;z.ésscl ,!·h/;;rn1<·~=) 
o~data.„ Er, inozsárban készül; te1.1esen ncn1 olduc11k: nr,c1+ 1s ::-:znr
lozenüo. 

Il1jdrr1r<Jil'11111 suldin1af111n 1·n1·1·11,„ie1u11 <:}::-: a'.Jlll! i:(llcis ~:Lrga l'Sa.
JJad6kot; a(1nUk: ha eze11 k1•verékhcr, ti1u~t111·a o]'ii yag,y 111Ú!-' ha~Plll!\ 
folyti.ü/:k rc1u1e1tet.116k1 n:; l!'.'/11f1J~jríra '1i/1~ru1rlíi le. 
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3. Főzetek és forrázatok (Decocta et infusa) . 

.7·'/h·/s (·s .lorrd:::ds által a nyers anyagok hat·o ré8zeit Yizzel 
magas hiJnél kirnn,ink. A nyert· folyadék főzet (,frcoctum) vagy 
forrúzat (inf'u::nun). 

I\:észitésük r:lt&ríj (n1int azt ne-vük is kifejezi). I-Ia. a g,yÓgj-
au:yng· hi11eg vizbe téye1 azzal együtt fözetik

1 
./'D::f'f('f) ha. peclig az 

anyagot alkalinas edényben csal\: leön~jük a forró Yizzel::: bizonyo::; 
it1{-·ig áJlni har.ctri"nk. f'ol'rtÍzt1fot nverünk. Ezek a réo·ibb szár111azá.sn <.. ._J, '' „ b 

J„e~zitési n1úclok. lTjabb időben főzésre és forrá.zúsra is a .'l(·;::J.-/s.:iilJ~ 
kct használják, a hol ilye11 van. E végből a 1i:rers anyagot az erre 
'2olgáló edényben forró vizzel leön~jiik s ha /(;::cl rendeltetik (pár
:-:zor fölkeYcrve) 1 ;~:/(;r,Jiy_. /1.1ri'IÍ:.:dsndl 10 pel't'Íf/ a göz hön1érsóklet.é
nek tc~szük ki. :i. gözkt'.:szülél;:hez e célra. fec1öve] ellátott (~111- é~ 
iioreelláneclén:yek vannak. 

Szabad tüzt.in vall'.! flizésl1ez sárgart'.•z vng·y Ó11ozott scrpenyü
kt~L ha~znú]unk . .:\. lcfo1TfÍza11c1/1 011yagokaf; ón- Yagy porccllú11 for
l'<Íz('i csl·szében ((:iz utóbbiak föleg ~avakat tari:ahna.zó anyagokhoz)

1 inelyck .i('•l Z<Ír('.1 fedöYcl hir11ak: ö1itjük le n forrú YÍzzel. 
I'üztshez 0s fo1T<'tzú~hoz .iz anyng·ok kellöeu a11riLYa (leYe1ek

1 
fii\·ek1 g-vl:'ikerck apr('.1ra v1íqrrr. kérg·ek. héjak ::1!.:nL inagok l•::-: g\·ü-
H1lilcst:il..:' di!rní11 prJ;·ifr(() -v0ené1ök. ,_ · ' · .... ,, 

_~i../ií.:·/s l1ti·fhnt /'/lú1·rii!/ :· kiY~teles esetekben p01"1. ~arsa11;lrilla
t~'~ ~hi11agyC:1kéruél st:b. to>:úbb is. ]fözhetni 1ni11dazou anyagokat-: 
1nel\·ck i1lú alkotó részeket 11e1n i:ari:aln1az11flk. 

' ..:-\. ./'orrrl.:1í::; 1>liítoi·lo 111a .10-20-.!JO Jlf.:re„ a haióauyn2;ok illt~
ko11ysúga. S?.erint; ennEil f:o•;rúb1 a forrúzús soha. ::-cin tarthat t_'.,s 
1ta11yngstig a. f'orrúzni'.ot ezen Íllií c1telt:l•vcl n1eg 11e1n ~ziir1ii) 1ut11e1n 
a gyúgyanyag·gal együfJ, hagyni kihüJésig. J/cn(lesen forr!tznnk 
111ÜHlon illó olajat; tnrt.nhnuzó nöyt.':11}'részt-r péld. 111agot; (f(1e11ieu
l111n s!b.); a se1111aleYeleket; is 111Ínf1ig fnrrcizzuk

1 
hog·y esika.rú~l'· 

nkozl) p;yanhíjuk: ki ne vonn:.:sék. 
N{ha fözl·s l~s ·!inT(iztís egy::::zerre forílú1 elő (c1ecnef:o-i11J\1su111'J. 

}~z e:-:;et.ben a ·Vi)zés vé.Q.·0zt:ével adiuk lJc a. forrftzanc1('.i anvnrrot s 
~ . , ~ e 

rliµ;!ö11 forr:_'tz/i es1~:=-z1~he i:;uh,--e1 10-20 percnyi úllils nhlJt 1ncg·
:.:zií1;jük . 

..:-\.. kész füzct.11él t.'.~f: forrúzat11<l1 a szi1Arc1 l'(~szek ,..;;:.;iir/.-: úlinl 
Y<ílaszt.nt-nak el a folyac1ékl"ól. :\. szüréshez nen1 .igen siírii. vú::;zon
Lól ké::-:züll-. 11t'.>gy:-:zt1glel:Ps s.:·iíi'l0íl.·1.f (co1atoriu1n) haszniLlnnk; ez 
tc~guélszcrübb: t'nnbc'1r hns;..;n~ílnnk búdog- és porcellúnszíirtH::.et·, i:::. 

A folya<1<'.•kot iCüzcl.ci rngy forri1zalol) kiöntövel ell:íLott ]'Ol'
:(·ll(n1cl1éu;vckbe (.n. 11. 111cu.sn1'<íkba) szii1:iük, 1nelyek 1neu11yis~g·
.J'~lzi_ikkel \·an11ak e1L'tt;va; a 1nogjclöl/~sek ne1n ür1nt'.,rtékei;) haneru 
::-:ú ly1nc1111}~iségeket. ji:leni·c1H~k (Iepúro l t. YÍ~re vonat,koztat.',.,-a). Minil
an1ellet.f·. nen1 1e11et" ezekei·. n .'ciil'lr'f (co1nJnra) 1ne11nyiségé11el;: 11011-

i os Inegrn/·résére hasznúlni. mert a. ra.jtnk Je,·ü bcoszhls nen1 hiztos. 
t.1'i1önt~s is úlJlinJ bi:; 1·s(IJ,/s r1 .~·1íly.:.:1-i'i11t 1·11/á ii1,~r'f1l,1: 'J11ti·/,-1 a sza~ 
b(1l,y~znrü . . :\. Jeszíirés nh\.11 DZ c1tdrf·, <·nlotnn\l1nn n111t·n(·.ko;;:c~:i kevesh
h:L il· 111/rle.1/l'JI t:iszbt Yir,zel j\Útln11d/1, 

,_,. __ 

.1:, 
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;rizet s egyii.!t ,szü1:j.ük meg; ha azonban az olaj fejetitése az orvos 
altal 11e111 kJvantat1ki azt csak a kész fejettel összerúzás últal 
keve1jük. ' 

Olajfejet (Emulsio spuria.) 

. Ez .a.l'((I: 11~é.:!Jff}JOi' segély~vel fejetitett ( viz ben eloszlatott) zsíros: 
oln.]. "!'- ±e.iet1\es vagy az olaJ!rnk előre készitett mucilagúba yalú 
kev~re~~' .~'agy ?.laj ... v~z é~ arab1nézga-por liizo11yos n1ennyiségeineJi: 
egy~cleJH ~::;::;ze;1or~solese. altal h?zatik létre. Le,ru'ob/J .:;;iras (/lr~jj'1;j('~ 
fi·~ l.rr_1nu1!'.) !tu ...! n:::;;; olq1ra _f 'i'1:;;.: lJldris ,1/Hnuni a!'al1ii:it 11,~ /'/s.:; 
v1.:·ct vc.-:.:unk. 

„.:-\.. készités vag,y ~lg',y történik: hog]'" a gun11ni arabicu1not Yiz~ 
7;el egye1:Ietesen k:eve1:iük1 azntún acljuk be az olaiat: vagy az olaj 
e::; gn1nn11 egyenletes elke\·eré::;e 11bí.11 a vizet: sÖt Ú1intl n hú.ro1l1 
n~.l.\.otú rész e~~;yszerro Ya1ú összekeverése tlltal 'i::: nyerünk c111nlsicít. 
1',u:Hil,11'. ,1::1./~.f1-/;f1·f11ii1'./~: a::: ui1y1r,11ol" ;1nnfus l1·nu:r(!,.; 1:r1: s a g·yors ke\·e
l'l'Sr~. _i. .( 1keppe.11, a Jü. 101nérésbeu rejlik n j('.1 o1njfcjet", kl•::.:zit-ésén1•k 
nlnp,1n. )~ ... z ohi,J L'~ v1z le1nerL•:-í'.'hoz ki::.:: lapo::; parcellán csé::.:zt~·t·. 
( pate11t1ula) hasz11altn1k. 11. készitl·shez inkúLlb ~zélcs inint ina•r;1::.: 
g·fi1nb~.lyíl feuekü inozsúr ;.; gön1lJlilyil fejit dörzsi.ilö (pÜ:>ti.11~111} 
Yeendo. 

. . ;Iú f~jetnél olajcseppek nem uszkúlnnk a felszinen; a fejet 
~-ll$?tas elutt ragac1us: keverésnt~l csattog s higitAs ub.í.n is a 1nozsúr 
lCJJ el bevontnak látszik. 

11. l~igitó fol,yaclékot a kész fejet.hez adjuk lassn keverl's köz
h:1:; C.rJ/J.l'l1 a11,11(_1,1;u!.-at,. }Ji:frldul 0.:iirjilik1·t_ . .<;1)kfit .• kivonufokat :;f/,, rr k1:8.: 

1
!11.r1 1·toll/"i'·tl11:.: ud1uilc„ olyfor111<.Í.lJ: hogy lehotüleg· azok is nulr o1c.1yn 
r1g·yenek. 

.. ,Az clro„doll l"-'id (mely üsszeftüott, nem taparl és ola,icscppek 
:1.~.~1\.ctlnak ra,1ta)! 11.c'ln„1(1.u1tl11.1l11 ·1111·.11; sokkal kö11uyehhen s röviüehl.i 
"lo alatt lehet n,1al; keszitem, 
. _!

1

r11,rprnt~ny1íf.-k11l it:i készithetü olajfejet.. E célra 10 rész nlrrjra 
1 

._:! r. fi11on1 Lragant..port veszünk, n1el3r e1öre ü r. inclcg vízzel ei·tí
:-;~:1 ~-lclürz,söltete~t ~az, olaj_ hozzúrulúsa elüt.t kihagyjuk cg·észl!.U 
h1tln1J _; ntolag InBg o resz y1zet adva hoz'.1:ú, hígítjuk. 
, Hci iujú.<s.:i/; (to,jús sá1:.c;úja, vitellnm ovi) rendeltetik fe,iotkésú-

t~~he~,. ~o gr111. ol,aJra szan11t:1~1k egyet.1 s legelüször a toj<issziket; 
tlorzs,olJuk el inozsarbau az olrtJJa1, azut<.'u1 apránkint a vizet ac1jnk 
hozza. ' 

. I-ia a 1~~.jetitést ha~ározot!:an ne1n t-c?nc1elik: ::.: gnunni arabicn1n 
sLb. s11;c~ e!o1rva, az.olaJnt;, cgyszerüe11 hozz(nn•~·1jük a vízhez. Szürp 
~··~utlelesB.nel .~1z ?l~Jat e~ohb ezzel rúzznk erősen össze s ugy 1nér
.iuk hozzi.1 a tuhb1 folyadekot. 

.Jie!ey t:i.:tf. a."": uluj/t')ctel.:he.: J/"11/ s.:·,111ud t:1;1111i. 

Balzsamfejetek. 
i _ .t\_ .b.al7:samok (ln1'.lsa.n1un1 copaivae, pernvüuuun st..b.) azon-· 

kt;JPl~en le.ieht,tetuel~, 111111!; a zsiros olajok. il. lwJ:-:.1Jcrnvia11111n elöre 
ke~ztl;etC sürü 1uncilagnlJa ntlaud(l cseppenkiui"·, !'01yto110:-:: kevvr/·s 
l.:üzb011. 

J7 
~ 

Rendelhetik ·a l1al::sanud ol({//'rJ1.:.ll11:.::. Ekkor a 1Jalzsa1not óv~to
:::aii a kész olajf8jet.tol l;:eve1jük: s azut{ln hígitjnl;: az egésze~. (.Jél
;zerii ily esetekben 1/.1 résznyivol több arnh n1ézgaport ·renn1. 

Gummigyanta és gyantafejetek . 
.A ·11u!.:,r1a.r1.t11.u1trík (gnn11ni resinae) nagy n1ézgata.rtaln1nknál 

fogva kötő szer nelkill is fejetithetök. Ily:enek.az ({$(/focticlu. yuttj, 
qalban u111, !11 yr i:Jur stb', Ez,el\:~-t h1~?~1~a11 por1t~1uk .~s cseiJpenk1nt, hozza
uclott keves YlZZel peppe clorzsol.]Uk; 8 pep tobb YlZZel Yulu kow
resnéJ tejszerü folyaclékkú lesz, melyet letöltünk s .a maraclékhoz 
ujolan· kevés -vizet aLlva1 isn10teljük a clörzsülé;-;;t1 1111g csal\: a letöl
tött folyaclél\: tejszerü. R.enclesen n1aracl Yissza oldhatatlan ré::>z. 
Nyáron a inézgagyanta i1ehezen poritható; ilyeukor elösegitht"'f-iü1~ 
az elt1örzsölést pár cse1)p olaj hozzá.adása últal. Ha igy sen1 incg_y, 
akkor inc1eg vizzel ineglúgyit-jnk s ezt letült.ve rlila: n1c1r~g Yiz1,el 

fejctítjük. . . . , . , , . 
Biztosn.lJb n. gnn11n1 ar1tb1cnn11nal v<tgy !:OJa~::;z1kkel Ynl1f h:1t:'

t,ité:-:. _:-l. fi1101nan iioritotf-. yag.r 111elcg y[zzel ±Cllúgyib.i!,t Jn('.•zgt1-
rr}''lHb.'t.hoz 1 ·„ 1', arab 1110zn·n11nrb s nrryanannyi ;;izct·_ yc:-:zünk. ]~gy 0 ~ 1- 0 - - o. . ,_. 

t:ojá::;szik 1uc~~;t.'e1cl S-:J:O. gr1n', arab l~1é:qúuak. „~~?)·t~bkt~nL ~1µ;y 
jilrnnl~ ef, 1n111t. az ol~\l~-_cJ~tck11e1._ /l. f:.1et;t:t;;sl1of; ll t :!'-1 l/ll~~eg \·1zcd . 
hasznaln1, azonba11 h:ulo1lose11 t0Jassz1k11t:l a v1z hun1er:-:(:kc i1c1n 
haladhatja meg a GO 0-ot. . 

.A„ 111ézgngyantn, es gyantafejetek Inegszüre11dök. 
Ci,11a11f1íf,· közül e1nlitendö például: a tli1·1·1-l1i1illii11a vc11('t11. I...i::tll~ 

cryos viz és a gyantával ccryenlő súlyrész gn1n1ni aral)icn1n nlk.al
~1azLlsa n1cllet,t 

0

fc,iet.ithett_:1.
0

~\_ n1oz:-:arat ké:-:zi h.'.·:-;é]1ez 111egu1e 1egitj ük. 
Jlesi11a Ja/111111111: ily n1<Jdo1111cn1 fe,iet:.it.li.oti.'i. Ezt inozsúrban potTÚ 
Uirvo 4-G rész inauclnlú.val zúr.znk össze s uznt{u1 úvato:-an kevó:-: 
vizzei

1 
yagy o1üzetese11 szijrp11el keve1:jük s ng\c 1Ligitjnk fel. Igy i~ 

nehéz a fejet:.ites és igen soks;.:.or a g")'ftntarészecsl\.1'.'.k ogyu:-:ii1ve a 
pistillm1:ra ta1,ac1na}c. , 

Szaraz gya.ntaknal félannyi arah 11H.'.~zgaport Vl?:-:ziink a fejt"·~ 
titéshcz. 

Tlli.í ol1~ju/,: közül az olcuui tli1·1·el1i11t!ti11a1: szokot-,t 1H'.d1a l'e1u1el
totui. Fejetitl,se nehéz. Legi11kolbh f-;ikerül t.oj(t~szi1(ko1, (l.e igy i:-; 
kivlllik. 11.rabn1ézgúb(Jl a.z olt\jjal egye1llü n1e11uyi:-;ég1 a i:ojús~zi.k 
ennek megfclolően Ycem1ü. 

i°>. Telitékek (Saturatio11es) . 
-~ telit1':!.: (saturatio) s::a1111rl ,.;:;J11;;uu la1·laluui ./'o/.1;•ul1!/,:, s vala„ 

.::.n1ely szénsavas alkálinal~ sayval valU üsszehozústi últal nycret:i.k . .ti. 
sav k.iüzi a szé11savsóból a szénsavat.: iuelyuek: egy resze a. folyaül~k
bau szabadon elnyelve mamcl. 

J\lint.hogy a ;;1!lu1·at[1;/,:J'fj h11t1.;1.uiyayo 11 s.:alJt.ul ::1.':1.:118ar. a k:észi-
tésnek olyannak kell lenni, melynél ez alkotó részből minél töbh 
van jelen, " nélkül, hogy ci folyadék felesleges alkúJit., vagy foleslo

savat tartalmazna. 
jó saturat-i(~1t l..:eszi.thes~ii11k 1 isrnernünk kell azuu inen.r

:Y.0é>'IlJitségekol, 111elyol..:l.1cn n sa.Yn-k 1~·~ :-zi'.~a::.:ava::.: <l1jak eg~'flll!'t:-:L !.t1litik j 



TELITESI TÁBLA. 

rr e l 

[ll g·n11. P('(•f, 

1 fi (·itrn1nll·. 
<l<"id. r·i!-ri('l!lll, 

ru:i1!, f al't:1ri1·ttnl 

n.7!_1 J,()(J 

i>,/!l ].()( 1 

l.10 1 ,;~1(J 

!,!1(1 1.~:u 

!.H-!: Ji,;-;11 

u:t („'-;(f 

:.!,:,!() [ .:2.~! 
!.~ !I ) 1.10 

Telit: 
i Eeetl1iil 

[ gr1n•)t: 

1 
.;\.cid. citri~ 

Cih·u1nlél1i.il. 1 'l 
1 

c:n1n JO 
n·nnot : 
"=' l gnnot: 

.::-\.cicl. tarta~ 
ricuinliól 
grrnot,: 

t "·1·111. J;:n lin1n (~arl1l•ll. • 1·.LHO 
~ l)icarhon. i 10.úO 

Ll.;10 í).~JO l.00 
0.75 
0.52 
0.90 
!.GO 
1.2:-, 

1 
1 

uatÓHlll ea1·b. er. 
hicarl;on. ! 

uo 
12.50 

1nagncs. earl;. 2H.OO 
HIHlllOll, carh.. . 20.00 

10.50 O.U7 

7.-.LO 0.±7 

12.50 0.80 
28.00 0.40 
2i'l.00 1.lü 

·E túlilúzatl)au a;;: f•c8t és "itro1nlé (;gyculii cri;snc1~ YaH fc]yfrre 1 1núg 

1
1t'l1i•_" a;-; elsii fi.:. ''·'o ecei:::;:n'at.. az Htú11hi 5.;, 0/n (~itrou1saYnt tartalmazónak. 

Ila ~:f:hiuk Taµ-y 't·itronilúuk ·cri.ist.:11ti, akknr k<:YC::->cl1b1·t.1 lu1 gyengél1h: ald;:or 
ÍJil1lir.~L !'ng1111l;:. ],~·Híle a il:li,tf_.shcz fc1l1asznid11i. 

G. Savó (Serum lactis.) 

_..\ :-:a\·o n t0j11ek azon ré:-:zc, lnely a. z::;ir és sn,iL részek (e;asei11) 
kiv:'ilaszt:úsa után Yi~szan1araL1 .... 4.... uovezett; alkot('• részek: ha. n tejet 
:-riYakkal; :-J1kkal

1 
savanyn gyli111ülc:s-11et1vekkel, pepsü1uol Yagy 

pepsiut. tarta1111azó anyagokkal fiJzzilk, tur/.1 nl1.1kban kiy{i.Jnak:; n 
visszamaradt; folyadék a ·"av1í. J?epsi11 li_elyett a bo1:jngyo1nor pep
sint t.al'f:al1naz('i 11yúkhúrt.yája ltasználtatik alvaszJónl (coagnla.ns). 

l':ilrs :'lln;I (sern1n lnctis dnlcu) ll.)-'8l'ií11k; l1a épen csuk annyi 
alvnszb'.1L l1n:c;z11(tln1tk, n-rnenu)'i. a :;,sir és cnscin 1;;:i..,,-á1asztúsúra 
":1.üks1~crf'" · · . ' ,_ "b , .. 

. 8an11i,1/11 a ::.:a\·Ú: ]ia a ;:;tlV ±'ölö:3legbc1i. van (sern111 lacti:-; aci
dnlurn). - 1\. ~zeriut;, a 1ni11L az alva::zb'ts11uz Lirns()t: t:an1arinda 
gyü1nö1c~üt-: t·itru1nsavat sf"li. liasznúlnnk, i1yerjük: a sr1·11111 111ctis 

ril11u1i11nt1un. - fr1·11iU1'ii1dt'.11of11n1 1 - ,_·il1'i1flliil ;.:tb. k~szit".1nén;yekeL 
1\.. ::;a.vt'.J\:. l~11es t:el1éntojbül késziljük: s elkészülése után sziiré:-: 

által yálaszljnk cl a tnrótól. J\:észitéséhez (különösen savanyn sav/i
n{d:l parcellán- vágy 1núzos c:-;erl·pec1ényel:et l1asznúln111~. 

f100 gr1n. tejre útlag szükséges: 
:I0.(1 grni. ecet. (:-ernn1 lactis 

0.;. citron1sa v. 
( l,:1 borlcösa v ·' 
:;.o higif":olt kénsav 
l l.1 ;, pc11s111, 

.li'"'J.(• 1inlpa. t:a111a.ri11t1or111n or11dn 1 

~.1• ti1nsó slih. 

C01lllllll118), 

citratmn), 
t.artarisatu1n), 
(~n1n ani(1o snlfnrico ), 

J\. sn:v(',1 innjt1nent inin!lig zavaros. ITüviis helye11 is c~a.h: púr 
napig úll el. 

7. Fűlevek (Sneci herbarum rece11tium.) 

_4._ fri:::s gyógyil:/1 11(jvé11.yel::i1el.;: l.;:ű1nozsti..rbau Yal(~J ÜS=-'7.üZÚ'.!,Ú:-; 
kisaj!;olt. neclve lui.sznúltat.ik gyóg.ys:-:erül; szíirlézvc; Yagy 

>······· ... · .. ·.tojutsfohórnyével (lnr.il'.vor szo1gúlt·at:ink. ld nzol.;:aL J{i11t!to,11}f i/•-111 fr1.t

.f'l'is8f·11 f,·/ . .;;;/l/1-f11rk. 
,J 



1·A·s1·1c1~·sz1rt:s1 .i1rr. 1 s. 

].farrn a pc,rkcvcrés i1urcell:.'n1l1úl ké:::ziilt n. ll. dii;-:.:. . ..:i;/;; n10:.:..~11-
"/1111 t6rt~!n.ik. Jne1vc·k be11 1nélYC'c1('~snr'k. kicsorbn1ús11ak, yagy 

'j'(/fr i ' ' ' •' •' ' '· ' 

/ltn1úban o1,ra11 ·felszÍ11110k: n10l.yct a pistilhun közvcl·lcniil 11en1 
Ji·het

1 
110111 szabad lenni. l\ag~7::;úgnk l~üli.>nlJijzG; n~~ndc~n porkovc,~ 

rékl!oz akkora 1nozsarat vcsznnk: hog,y-bc1111e az us:::zekevcrcnclu 
· Joroknnk legalúbb i:.izszcres 1ncn11yiségc c1Jé1:ien. 
l j\l/·r«cs an-.,·an--ol:nt tartn1111a7.t'i 11orkc>;crékck részére (11élc1ánl ~ , ~ ,1 :::> 

h'vdr. bichlornt. rorrosivnn1 stb.) h:ülün signált n1ozsarakat hasz~ 
11 ~{lnn1-: s rtzokbr111 egyebet soha, sen1 készitiink. Kiilön ·n1ozsarat 

· knp11 ak az erGs i1\at-n rn1yagok: pí'.:ld. a 1noschus1 1ncl.ylicz külön 
iuérleget s últalt

1

lban 1ninc1e11 a porkcver68hcz: closzt-úshoz val<'.i cs2-
k özL -külün tart,nnl::. 

1\. porkcverés iiltalt'n1os szali:í.1yni a l;:i.ivetkezíík: 
1. ~-1 lrn1/!'/.-:t a lr·.1;Z.i . ...:,-)d1 1111·1u1yi.~·/!/l'il /,·1·.:rljii/; s l'fi/I IHiloduii/,: 

fu/.:o.:·11ffls1u1 11 i111y.i;o1J11d,T11. Ez n1(J1 azo11bn11 kiYí~t"r:lck va1111nl~. 
·· :2. ]\"/s 11ll'i1il_1;i.,·/;;„-r' n1·1;1 l:r:1·r1·ii1i!." r:yy.~::1'i't'I.' 11 111ú . ...:i/.· 111;r 1Hlf/.ll 
-mi·iiil_l/ÍS/fjl:r,1. /i11i1r·i1/ (/1:/J1 llili/li/; t•.,·uJ,· l.-is r1: . ..:.:·i'.1:1./ ;' i11i1//;11 1.:·/ ií...:,...:::1:
,/ii1<,:,...:(iifiik. 11rlj11Z. o r;;/,!1(1 /11t:_·:.:.1i. 

]ienücsen. a. 1int:ú flnyng szokot.t. kiseh1J rne1111yisl·gii 1cnni; a 
nn:.:cyJJlilJ n1c1111yls{'.·gb011 rc11{1clt a11yag J1(:l1a c:-:nk a 1nerntyi:c;l·g sza-
11o;:i·f:.úsa y(·get.l: rc11delt1:ii.k (.ilyc:nc1;:: a cnkcn·: tcjc11kc1r1 t'.-t1c:--gj-"i_il;:~r
por stb.); n1iuthogy },:is {J~1111c-gel", eg~·e11li.'1 e11 UjlJl_) r~:-:;.:rc o:-:zh:uü 11en1 
lehC'f'·llC. 

Egyc11li'1 :-::i'1ly1nc1111yis·5gck .k1~YCJ'(·dl'.:-::c 1u:unar 1ncghjrif:nik. 
Kiilijui.)s súl,· fektc•tc1111C1 az cg\·en1ete:: kcYcrcdé~rc ntl' 1 hol };:is 
1ne11nylst'·~ii. · eri'•scn 1 in l /i anya o· i{a.Q:VH1c1111vi~égii vi \"("1sz(:1Tc l koYcr
tc!:ik~ '11él(l_ J~1or1Jhinn1 cnko1:ral st.li: 'Ilyc·nkÜr n."i'e11t,i szabúlyc,}( 11i.el

lctt c~aki~ a kr:Ycr~s ic1ütarb1nut nyujt az cgyculctcs kc;;.·ercdésrc 
nézve l1izto~ih'.·kot; 11 /,·1·1:1·J'/,...:i11./; il_11 (·sr·fll!·// ii'f/'i!rf!ii, :.! 111,1·1·i.11 /,:r1{ 
trn·t11ni. Nagyobb 111e1111yisL,g;r_·l1:n('.·l artl11yl.1g hyy(LJ1b J(Jlytatjnk a 
keverést-.. 

I\:i~ 11101111;>-~is('.:gii la11ad1_\i Yng,Y ip;cn szi\·t')s a.11.yagokat (kivona
tok. snlfnr nnra!:n111 a11t·i.ini-.•11ii st·.h.) 1ni1u1iu kr:vi'·::: cnknrra. \'<1!!\. 

rnáS vi.vDszc1Te: nen1 1.1eüia: n 1nnz:-:~'u· ii:::zt:n~ :f.~:11ck/.rc kell sz/•r11'f''~ 
ne111 szal1ac1 .ilvcnc•keL~ cG;):t:diil c1Drz:-:<ilni. inert a. Htozsclrlioz és a 
·ristil1111nl1oz L{Í1ac111ak. '"· ' 

l!~ri'1~C111 lial/1 kivonatok pnrkc•\·eri"kel:hez c1Pxt.rl1111cl ~ziíril'.va 
vétc-Jncl:. ]~Qy!:b }dyonaf-ok:tt (lia i1e1n ."zt'1razak) YÍzfiirr1íi11 1ct:11 
1dszi'u·lf.nni. '1(i:-:r•lil1 inc•1111Yi~é:.di actltcTe::: kiYQ11ai-. cnkorral f•l1-li_ir-
zsü1Yc. lc·yegÍ:111 i~ 1;-i~z(t;·nd~, , . , 

lln i.gr:11 (~llt~rii ±'n.i:-;ldyl: porok,1L l:ell 1-:o\·\'l'lli, ng;r a n<1gyo'l1l, 
.;fajsúl;yú r/~~zekr:t; killi.'1n ii~:-;zvke\·r:r\·c: a. ki:-:cli1_1 1~\i.:--ú1yút npr/) rl·:::>z

lotckl)(;n kcY1•1jiik az cliilJlJickltrz. Jgy p. lia (·nknr~ rr~L:-1rl_iarn. ('.·~: 
lnagnesin car1-io11icn renc1cltr:tik. (•](_ibL.1 n eukrot, a r(:l1arl.1arú\·ul 
·1coverjü1;: ~ ezen l:cYerl:kltcz ~Hljnk ki~ r\'::-:zlct:c1':.1.1en a kii1u1yü :-: 

tl:rfogai:n 111ngne:::iút ::-: ct_~:yf'11lcd:e.-:en oloszlat-jnk. 
Nagy 111e1111yi~t:'.~g11c11 rendel! 1i11on1 pnrke\·crl,kc[. az erre re11-

,delt :-:;zlb'nt Hl('.:.;'; kc,11 szitú lni. 
1\:ülüuüsen c1n1ite1i<1Dk: 
a).:'! /trí11~/'nt'. elC1zctc:c;c11 púr esr'PP br1r;-;/.0:-:z:::zPl i\i"1rz~j··1li:cl'ik r·l, 



b) J /lrí oloJok t:uknrraf kéinnyeu kevcrl1et.i.:>l\.; e ke\·erék olr~J·-' 
cukorllak ( eiaeosaecha:i:u1n) neveztetik . ..i\z olajcnkrok 11on1 trn{at-

11ak };:észen. Készitésiiknél a. gyúgvszerkönvvben clöirt 1HP1111vi;::;t'.•ff 
111indeu illú olajra ii.11. ' ' " ·· " a· 

A porok elosztitsa. 
11. JJOrok va~.Y ?sztatlanul rendeltet.11ek, ekkor az:oknt, papirns

clobozol\:ba:~' az illo an3rngoknt tarht11nazó pnrokai; széles szú,ii'i 
<1ugaszolt; nvegekbo11 szolgáltatjuk ki. varrv p(~{1io- n, i1orkevert'.kef; 
egyenlő apróbb részekre kell os~hunu11.:. :;:,„ 

0 

A~ utóbbi tekintetben az orvosi eWir"" kétft\Jc lehet. c\z 
alko~oresz~k. fCl_so1:0Iása után vag_y ez úll a ViSuyen: ;:,Afisce ·fiat 
pulv1s cl d1.r1rlc 1n ilos1· . .;. r1N11uilr:s .\''' ;1:·· -. Yng·_y pedig· ez: ;;.J\L f. 
P: /)1:11fur trdes rl{Js1:s ;\" ;1'<:, i1.z eli'.ibhi esethen a porkoveréknok 
Lnzo1~Tos s_zú1nn részekre o~ztú:::a 1 az nt/1bbiban az 1'.·rtcn(1li1 ]1og_y 
n7; elo11:t J~~s adagol; n 1110lH1ott ::-:zán1ba11 \·e1111ünk k.ell. :l. l:J~f':fl'~lu 
veny peldm: 

:H.p. /:lul(111·is ou1·f1fi 11iil!1111•11ii gr1n. U.O::\ 
F.!.111.'cfio i·i ul/11' ( l.üU. 

nr. f. ll· 1)e11/111' 1(//1·.-; di/scs =::;" ·1 () • v·1
1

rrv. 
T?p. /·,'11{(. 11111·1d. ({11fi111. gr1n.·· ;0.;1

1
i:>,, • 

,'{11c1)111ri a//,; ;, (l 

. " l\I. i'. Jl· ./ J(ride l:i duscs 1f{'1111u/c.~· :N";, Ju. 
l\:I1;u1k?t;t~ be,n n,q:,yru1az Yau rc1ul1: 1 \·e .. A.z osztaHdú J.H ... H'\'(~11y1" 1.:

n~l e kel; J,:1feJezesre 1~cn kc,11 iigveluiink. - .. A. k('~::-:zih~::>re uézY(' 
itincs eltérés: „/11:11/ur t;_d1:s d11s1's·-'-'i·i:·11delé:-:811él a kl~sziten(l(j poruk 
~za1naval ineg:::'zorozzuk az alkoLln:f'.~szek ine1111visl~µ;eii·, i'.~s e;;.t.1ul~r
Jük1 a kúsz keveréket-. pedig; e1ri~zfj11k, Ini1it11~. „,/;·uid1· iil d1,s1·.„'' 
70Jna rernlol rn. · 

... 4.0: <:Íos::frÍ:-;! s.:·/ij1·f'JJ11:r/s rí/111/, i/1· 111 8.'.:cnifiu:r11:f.: ,'-','.:•·i·inl /;1.// r::1::
/.·(j;::iilni(n/.-. ;i.z closzlúshoz "\'<lHHak apn~) sznrnteku(jc~ké1.:. 1nelyek 
célszeTübl?.eJ\: a 11asz1_1<lltatIJi, szolcotL k(trLyu1apoknúl. ~-\.' porc;knt 
u., n. _porhu \"(~~yekhe ( «np~nlu) ü11tj ii k. .A. ke1 n r;·n,y; si111a papiros l.)('1 i 
keszult. po1;linyely,ek l.1a.lkeziink ltüve1yk- r.'\s lnnt:at:ónjjúYnl cSzk.i.izült 
olclal11:yo.1na~ ~e~tdye alta.l~ ui'.~rni. iig·yes:--;(''.g 1U.<d1(~Lt. kiuyitJ1;1tók :-: 
lehetscgesse \·alik a Jiur !1t·ünh'.·so s nldldiliizb1.!U.íi·é) a:: it. ll. befn\·ús. 

. Nedv~z-iv(\ ~:-: il,l(', ri'.·~zekct. hirh11HiazíÍ 1J(;rok_ 11er.~;uno11t"-_, vagy 
viaszos pap1rosbul kesziilL eap:.:.:nliíkl.i,t- tt"Letuek. Jlyeur~k: a hr('ilu
(~s jt'1ll.kúliun1, eceb:-=ai·as kúlin1~1; elaoosaechar(d.:: s!JJ: 

J\:eserii :-; últ.al<iban kn1lr,1net10n izü a1rv<.1~ok rl·::;z/:n· J1a;-;:;;Húl
i:~t11a.l\ ni nt('.1blJi jdöl1í•H a;;: H. n. 1J,„f_1,111f11/.-n/,'.' (~n11:..:n1an tunytit·e;:e). 
Kezelesfikro k.ii1ö11l1özö ~l11('k val!uak: !(}It\·e~e iniud011il~11ck a;.-;: 
hogy I~ét eg:y1n:'t:-:;ra ll1~·1 1 '.1ou1!Hn·úa11 ki11.\'0111o'i:t:. 'ósLy<Hlarati cgyik(:•lio 
~„porac~<\JS' l.ute~·.lk: ::~ 1na::::1k os_f·.rad.aralilial 1.1e(lig· e·;;, b(:fccl.etik; a k1:f:
t.o_ne,l\. 1.:r111tk;z(~ szele i11egnt:1,l ve~tLé . ...; (ti La} ugyusi!Jetik. _,\. lJc·tt::g aL: 
el1..kepe11 elkesz1tct.t. porti };:anal yizben 111ogúzt:atva veszi. be. 

~rni. 1. T~p. JJ1rlr.-,·is r/11·i c/1/11111.~·;s 
/·;,i'lr111·fi o/ni:s gr1n. ~·" 
1~·.<'/1·r11:f!" ftl(ll,r_•111·i 1 [· S. 

~Ii:-:ci· !ir1J, 1118 ::::...:a; f' qnn. furl!iení ur pilt~tlae~ N'' (11HH1cru) x; 
: fial": 1nn~:-:a. pil11larn1n f.' 11un. for1ne11Lnr p11. :N" s. 

{,'.l'fi'f1Cfi S(l;(!fi.s l'()1•i'J"1(fi 

[ 111!1:1· 1·/.-: rrlf/iu<'r/1· an. grn1. 2,{_1 



:B'iüt leO'e artis 1nassa pilnlaru1n1 e . t1nn íor111c11tur pilnlao
1 

poncleris ceutigr1n. ;;iginti (.0.~Cl). 
_Ez utóbbi f~_rrn.~ljn .re11dell·s0kntl gynkran 111egcsik, hog,y a. 

lubc1acsgynr1na. szuksegkt:-pe11 nagyobb lcsz 1 1ni11t a inini:'1nC'k: azt az 
orvos gondolta. Ekkor a 1abc1ac::;ok11ak clijir!·, snl yához szorosa11 
11en1 raguszl\:.oc.1hatnuk: inert a szükségesnél töLb labl1ae;:::;ot nycr-
11énk: s eg:iyr-eg·y lab(1ac::;\Jan 11cn1 foglall;at.nék a hatónuyagnn1..: óh;rj
tott n1ennyisége. I-Iasonló e:-;;ct:eknél ki kell szún1it~111i a 1·1·ndr'.ft 
s11f.111nr·1.111.i1is/!fel;11íi/ .• hogy a hab'i anyarrl.iúl n1ennvi i·ut eo·y-co-v 
l b 1 l . l l l . " . . "· "·' . a e a_csra s csn \.: a_1111y1 n Jt acsot k{~~zít:iink, ha a. g·ynr111a nagyobb 
1s1, in1nt a n1e.n11y1 a reu<lelt snly1nen11yi~égekbiil ki telnék; 111ús 
s~o~al: c:;uf~ le rt.:un s1d.'fn1e1u1.1;ic1!,r; os::;f((J1rl1; el u:: 1'//.'Jes fa71docsol,: 
l; 1 cr111t sul_ijit errl) nu:f_1/l"f a.-; 1J1T 1Js lurf rf ro.:nff o 11 ·;111·:1 j1 !ii!t. .:1. fentebbi 
:L szú~1u Yé11y1,1él.pél~1úul .:J: gr111. gynrn11lb«;f keff 20 ceptigrannnos 
labrlacsokat ke~z1t~n1;. ~·, 1atú ~111yagbül (cxtr. seca}i:-:; J t;gy 1ali
Üacsra (J.10 gr111. e~1k (i_l.:2U a -1.U gr1nba11 20-~zür talúlhah'.~. i:ohút 
2U pilulát _készit:iinl;:). Ila Ya1a1nel):-küti',:-:;zert kellene is 1116~, alkal-, 
1naznn11k: akl:or i:-:; c::;ak ~O 1alldrtc::-;ot: k1:~zit011k. hogv a l1at;_J auyan· 
kcl1é'1 me1111yisége 1ni:1c1en labdac~bau n1cg Ieg);CH. '

1 

• '~ 
. .:! ;·ci11.l;;ftektil k1vill_ vett Uilffll.<fl'l.~nr1k„ v<r_<J.'I n.::uknak ·n11'1/il}JÍ.,·i:,1;e,, 

'1iu:l.11.~1<i~cl :·.'rjlUl/1!'ll'lll sc1~li:i':. i11c_1.{/e/(i//s r1111„ 11 ct~ll}//'e 110J1ff! . ...:u11 .fc(i'·!f.11~ 
::cndu . . E.ztazzal 1s ~zokaspotol1n; hogy <L gyurrna i.Jsszc.s :::n1yút (toi:a 
1nn:-::::::a} Jegyezzük tel. Eg,yik~ Yng:;: n1<'1::dk ok,·etetlcuül 1ncgt:cc11Üi'•. 

11. lD,bclaosols:: 2-::Gszitése. 

_\zo11 anyüg·ok . .:.:zeri1ü: 1llt:1Yt:khi'ol. <t 1al1clacsn·\·ur11Hl ké:-:::--:iil. 
külti11féle k('.·szit:t;:::::i 1núüol-::ai-. {:-: ~z:tlJúlynkat:. 1-::ell ~·~lC!:;lio·ycluünk'. 
n1c1yt:·1s leginkúbb c:~nk gyakorlat" úHnl ~uj;'Ltit1iat/il-:: c·1. ·- ~. ' 

..:-\.ltalúnos i:l.iárü::; a-l-::{.iyetJ-::0zi'i: ' 
, .:\. ~'.~b.clacsf!;ynr1na k~szib~·~~·111;.1 a szár~1z anyngol:n.i; a porol-::ra 

nuzve el111rc rc.;111.l u1eg!igyelL·.s('.\·,~J le111('.>t·jiik :-: eJi\.::.rz:-:ülYe ern,·cinlc~ 
ieseu k(::\·e1jiik; nznhín ndjnk hozzú a rl~11.Jelt. ki\·nt1c1t-nL r·1(~~1.1 ki~ 
i11c'unyis6ghe111 k('.•::;1"1bl1 l:öb1Jet:.; o.~:vculetes g·\'lll'1!11'J. 11-y\.~{·é·:-:e Yí'.''.:!:('(.f-. 

erliseu. ú.hlo1g·ozznk . ..-\ ki \-oua tot h; pot:k<':.Ya f \.· .. :::;:-:zü k 'az etlt'.·11 \·i:1_1,"1 l 
:-: ha ke,·(·:::; ;1zcn1 i::: Jn01jük le._.] f,if,1l11~·c;1;1;111·1i1'.f111i/,: 11 1110.:-"di·l1u;1 r11 /1; 
!'<l'.,111 111«fr,f1·11 111.<Í,· l11111c/,dr li(/~:111í/111i/, :.° ;,:_11/, 111 1!,1; (_f/,if". 11· (1 yyui-
11111f11u1 r11lt .• <' ],'.1r<n1ot//(1 11111í.7ni !ii(J,/ :1<·n1 . ...:.:·,1l111il. 

I\:ivnnilJ Y<tp:y n1Ús
0 

fuly~kn11.1· ki.itti:-:zf'r1.ii'i] 110111 szal.i:1•_1 o;::;v
:-:zerrc ::.:okat Ye1n1ii11k: l!c!ioff\- :1 :l:Ylll'lll<l i!l·cn 1;'1c•·\·n·\·ú v/tl\:(;11 

' ' ' ~-- '' <,' ""'" b.. ) 
.~zaraz pof:..szerrel leg,víh1k k~~·Hy!·clc11ek azt. ~zaporihu1L 1ni. úlLal kc'l-
~-ot<~uú,~ .. _11a_p:.-r.c~l._ih si:üyu g,;'nr11'1út 11y(.~r11t:nk .. :\. :i•.'1 lal.111:10:-:gyurrna 
u:.;:)zef11ggt1: ll,!J<l k közt gynr}ud:/1; a 111oz~úrrc:. Hí:Hl L1i.1~H1. 

n) Labdacsgyurma növényi porokkal és kivonaioklml ( szörpökkel és 
muci!ágökkal.) 

. J\:t•szités~i,li: <i leg;gy:::zcriibb. I-Ia a 11orok 11y<'tkt-nrictln1nak, 
k1Yo11a.toldia.l ,iu gynrn1at adn::ik. _;\_ pnro1~nt- ö::.:szC"1núrYe. ogrenl1~t:e
se11 c1frevcrjilk. „A„ Ycc1H1i'• l~iyu11at·1nc11nyis(~g· l:üriillH„:Ji'il 'a11~1}·i: 1ui11!-

, a 11orkevcrék a;·!---:-1-1 1 :~ r~sze: a kiYonaL {dlo1núHya _ szc1~i11t. 
.Lalidac.~·ki! . ...:.:ih:::;l11·;; fc:/.-:ii1·ii l:i1:oi1G,'ot. hu.'i.:·11tÍ1n111.-. Ila az Ol'YOS n l-::1yo„ 

11atot nem je1?1i ll1Cff: u~y c;·1·tr. lir1uiriti1_1i: liqui~!1unot yagy ~':cti-. 
toi·a:1·ae:it. szokas venni. (Ila. a })Ol' :::ok: a l'C1Jac·1t k1Yo11at. IJcc11g 1gcn 
$iirü. akkor a gyur1na összeállásút:. r::xtr. 1iqniritinc liqnic1nn~ Yagy 

11111 c iÍ a1;0 !fUJ/llill: 11ral1tc i hozzúadÚ~íl últal el«1segit:hetj ük. Szára;;, 
kivonat renclelésénél púr csepp a1111'1 d1:still({fl(-t is vcl1ctiinlL 

·Az elmondottak ligyelemhe vétele mellett kéozülnek labda
csok nehezen ;;agy é11en 11en1 olL1hnhJ sókl.H.'11 is. 

Ha a rendelt kivonat keYés 1 a hitínyt 1·:1·fi" li!]uir. liy·u/rln1i1 
vaay ·n111cilayo-Ynl l)(\tolj11k1 ha peüig igen sok) 1ndvi,...: li11ni'1·itiuc-t 
vag3„. 1nile. altluu'r;('-t adunk: ~1ozzú a szükséges mennyiségben; _vagy 
pedig - , ha. a. k1vo.1:1:at hatasta1a!1 s .. a. labdacsol;:nak .n~~n sulya, 
hanem sza111a. Ynn eltJll'YG - n10gtc1e1(>cu 1.:oyesrl>bet ycsznnk. 

Igen pnha gynr1na. ken1én:fcblJL~ ti."t'.clúre jó a .~,,i1,'/1-11u1·; ennek 
seaélyéYel ke1nijnyebh~ (:(~hefjük a gyur1ni.'d·, an6lkiil: 11ngy snlyát 
11u'(;.j~;a 11övt~lni'1k. Salep a.lkn 11na.zúsúnúl azon bnn lU-1~) I)Ol'cnyi 
idL'ft kell engcl111ii1d.: anntik ft:1l1agadúsiir:t. _~\.1knhnazi:atik n :-:;alep 
111arrában, yagy n1á::: ny<'1Kos 11övényi porokkal J'i."lc~g akkor; 11a a 
yÜ1D-~en }'('1 ttlkofo~1 rész gyanÚ.Ut }i]p; };:iYUllí1t SZ(:l'CJlCl. })élL1Únl ha, 
ui:t;:uct. i:ul1'i'itu1ru-bC1l h:Cit 1ab(1a{jsÜkat késziLcui) lU rész híg l~ivo
nntra 1.2-lJi rl·sz salc11)r1orL -.;eszünk: lniíli'111 a ki.vonat-. ezzel 
.n1l11togy 1/.: ('1rúig ú11oLL lcgjobliall zi1iz1•01Ta1 al<1ki_t:haíj.nk 1.a~:1n.
csokk1í. I-I,1. a ki\·(111al; oln,io:::: (alk(1ho1 l!s nc.!th.i'~lT(:l k1,:011t)1 pc'lcla11l 
e:.:li'. c11l11J1111·11111. <':1·f 1'. jílici8 ma 1·Í:;. a1d-::or ne:n1 salc110L l1anc1n <t1'{il) 

·111/:::1//1 Jl'irl \·e:-:;, iluk. 1n<'ts tetszc!:-: :-:zeriut:.i nyúko~ nűvi:·nyp('.Jt:->zerrcl . 
. A1t;1lúban a. ,r1u111111: 111·11!1/c/liil ki:-: 111c1111yis/;gbt1n 111i1ul1"·11 ily c;:::etné1 
ió ::-zo1gá1atoi·, tesz. 
' .. . l . ' 1 . 1 1 ' l .\:,íra.:' /"1r111111f11/;flf uagyol1 J 1nc1n1y1sl'g JCH rar :n ina:u1 por_i:C-
verékncl~: 1apc111v:-gynr1n<'1Y1Í. alakitú:-:<'n1úl kiYoun.t:. hr>l.yef'.t ·11111cilaf/O 
q1oan1i 111·ul1i(·i-t alka11nazn111.:. yac;y .c~1;1·1!fin....: si11ij1li.1·· f 111c•g{clclii 
i1övé11 \·i ki.it:t1:-:zcr1·e1. , , · · 

fra igen ki:-: 1neull,vi:-:/·gii l!aí·.'1a11yt1,q;li/11 k~',:-:zite1111i', 1a1Hlncs
rrvnr1na, hozzú nlka11na:) itiiYl·n>:i ki.1\:l.,:-:zc-rr. é:-:; l\i,·ol!alol; Ye:::züuk 
k~lHJ n1~11Hyi:-:;l·gl11:11. J,cgjold1 i1:\· c::::el.Hl:l :1 :--:i1izgytik1'.·r11or. 

J/11cilr11;u 1fil/1Ui1i or11l„/cirt1f YCl!:!"\- . ...:111·u1•11>· :-;:11i}'/, .. 1·.c·1 ú1h1híhn11 
csak ott; ny·e~·iil~k jl1 g·ynr1náL 1101 e~:y:-:;:er:::1ni11d Yala1ne1y Hyúktar
ta1nnt ntiY~nyi iior, i1éll1. pnlYi:.:.: ;11\:ha1~ae is Y<lll j(_:len. J~kko1' a. 

' 1 '1 . . ' .. . ·1 szaraz iior .:ev1~re„i:re 1n1nl:oµ;y 1 :.!- :. :; n.':-:z :-:?.nr11 vngy J11nc1 .ago 
szük::;l·ges, „A„ :-:?.th11pc·l k('.•:-:zi l·elJ h1 l.Hl<1csc1k ll(~lll :-:z<'1 r<l~1.11ak ki ha1nar. 

h) Labdacsgyurnulk oldható sókkal é·s savakkal. 

.:\. hnhlsns :u1yagot·. k1~1ic-zi'1 ;-:/,}.;: \.Ll!-'::,Y ~:zilún1 ~~üY;1k f:li'1zote:-:e11 
leheti'ileg kcYé~ yi:dJe11 - hogy nag_r tJhnegekL•i·. uc 11yf:1j ii.nl-:: -
felolclat.nak. 

Al11kkr'.:1izi'i szcrii.l len-jol_ib a zi1izgylJkór- i;ngv az (~·1.'lc:;gyi:iki~r
; a keveréket. kevés -/11~',·i(({.'JO f/Hii111;-/ 1.11·<il1i1·i,. ~:~gy ha az 'Old{l~ra 

)·~······;'.,!3 ~,;'~:;:~a) viz tübb vo1na: 11ulr. f/Hiililli !li'(!/1iciva,g;y ;nr/r. ff'11y1_t<'(!11f!t((1' 
':-:· lalJdacsc~ú alnkit .. ·jnk. 
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.ilr,11e1il11u1. niti·ic1u;11 li.'fdrargfjl'tnn cr1;·ros/1;1un s álta1úbn.Jl erő~ 
hatásn súka_t1 :iiövén~'i _aljakat stb. kis inennyíségben tartalmrizl'.i 
labdacsok: k1cs111;yre (1n1ntegy 10 cent.igTa1nosra) alakii:rn1c1úk. Ren- . 
delésülmél az orvos az alakképzi _ _í szert gyakran 11em Tencleli el. 

Ol:y anyagokkal, melyek a fémeket megtinnac1ji1k s ez itltal 
1nag·uk: is felbom]a11ak1 nem szabad fé111111oz:::;úrban a labdacsokat; 
készíteni. Ig:y a liiycuiy) e.:iist, ré.:. ólo111 stb. sóinál mindig porcelhb1-
mozsár használancll1. , -

, Szokásban \'Olt rége,bb:,1;1: az erős hatásn anyagokat; tart.al-
11utzo :abdacsok:ho~ alakkepzonl_ .:·,.;;en1lye-l1r'1r,t_ (uiica 7;r111is. fl.ileg a 
<'~rr?s1vns]1oz) s ./chér r1,r;_i;r1lJOl ( /,,!{ us a(l1rr) 111·,r; lllr1 11! /1a pt.'.•ld. argon f:. 
m tncmnhoz) rendelni. ' 

.. . :-.ra.q_1;07ilJ ·111cn1lyts/gii. oldható sók 2-3 g1·rnnig szii1tt·n vizz<·l 
<10.1~zsoltetnek ;l, de csak akkor oldatnak fel teljesen, lm olclúsnkm 
saJ,at snl3rnknal keve.sebb vag3~ csak ngya11a.nnyi -i:iz sziiks(.!p;es. 
l\Ieg n~gyobb n1enny1ségü sók c:sak finon1 porrú_ dörzsöltotnek. '-Ilv 
gyu.rmnk11oz kevés folyékon;y köti'.1szor kell. n1ert a:,,; tí.h1eclvc•:::edntt; 
~ rr;szhen .. oldódó só pnh{~vtí. teszi a gyu~·1nút; óvaf:.o:-:;aknn1~ k~~ll 
teh;:~t lennnnli: fi~ ex.t.racf:.. 11qn1r. li<.t. s n1<Í.s hasonlók hoz:-:tí.ndúsúnúl; 
kezLleLben .csak igen keveset veszünk s ha teljes útd.olgozús nhín u, 

g:yi.u·ma i;1eg 110111 úlJna össze, Úv(lfosan kereset ut:ú.na. adunk s crG
~:n g·yn\J.l~~i: üssze. ~-Ia egy~ze1Te felesleges fol3~adékot yesziiuk

1 
~1, 

to1neg· k 1:>sobb. a .sonnk 1'1-:)s;;.;leo·0-.: nlc11'ir1ú-.:a. l~Ji\·01'lcrzt/,l-in11 ~z,~t· folyik. . „ ...... - .. ··-''' ,„.-

8ok_ pnlYis gi'.111111~ nrabici né1no1:y anyaggal; pl.'.1lcl csersavval 
11e1n ncl JO gynrmat; ily esetekben eÉ'l~z<:•rll az nrab1nézn·a en·y 
1_·észé~; zilizg-yükérporral l1clyet.tc::;il:c11i . ..:\.lta1úba11 n. µ:u1111uiö arab~
cn111 <:s tragacant.ha alknlrnnzúsún(d t:ival:osa.knak kt·ll lénnünk, czérl; 
t'Sak: a 11élkiilözhetetleniil sziiks('.~ge~ n1_(;uu1:iséget nlknbna'zzuk: 
];:ü]~11be11 a labdacsok rövid idt1 nlatt i1cheze1~ feloldhntókkú. kc1111~~~ 
11yed11ek n1cg. 

)Ii~löuöseu c111lltoud<"1k a szénsavassök és a ferrun1 sulfuricuni
hól lce~z1tett labdacsok. 8zénsayn:-: ::-:ú g:ynuúnt; lcgU_ilib::;zDr /;rd /1r iu 
('r1rlH011,c1~·i11 YUf;}~ 1111l1·iun1 1ri1·arlirn1ic1u11 rendeltetik. E 1abclac:-:ok 
:·e~1:1elcsene~;: cel.ia) f1ogy a, Ln.~eR>· s.:·1:11s11nrr"" eo.~·"·''.l/dult knpj0111 niol.Y 
lLt d l~bf'.nc:::g·~ri.11_,n;ab~11 kc~pzutl1k. 'DTen1 :::znhac1 tchút oly rnühJ(:(,f; 
hasznal111 ti kesz1tesnel1 n1ely n szénsa.Ytartahnat kcvosbiti: 1·iuie!.· 

·1111'!J.F1'1('1/í1e,r; kcr1i111i kell r1. nir1eyit/st i:s hider;1.:n h1'1l k1:,;_: 1:tcni 0 ,1/,1/'lll'llUÍI. ' 

~A. 1~é~zités klivet.kczült·g n1cg·y y(~gbe: .A. széusnYsÓt é::; n fer
rinn ~ulJnr1cu.1n?t: külön~kiilön :f-i1101n porrú c1örzsü1,iiik s aztú 11 Yas-

1no.~sarba1~ n111ulci~ ho:.·.:·r~ddifs 111.:llcii{ keve1;jitk; n1ig a. 11or a fcrrun1 
:-"nlf.-ban fog·laJt ;icgecv1z küvet.kcz{:<~ben 11cdve::.:ec111i ~ lisszeiillni 
1~ezc~. Ek:k.o~· i11'h<Í11_11 1·:c:PJ'i> ,híg l.-i1·011r/lof .• 11111cif11yu ,111u1n11 i 1u·ul1ici-f:

1 \ ng;v ,r;1,11 1~·r·r11/f ad~nk: hoz7:~ s azzal ü.-::szC'gynrjuk: \;égiil 111inden J(J 
gr;nra. 1~1,111teg3" 1.;J gT1n .. ~1l1Epor{:. vesziink hozzú. (Jvatossúgg·al -il.}' 
in~<l.011 JO gytu·mal: r13rel't111k . .I~z azouliau 11e1n tüTl:{n1ik 8:yorsan. do 
az.er~·, nen1 :.u1nnl;: hozz{t njrn kivonatot, n1e1t tovúbbÍ~· gynrú.ssa.1 
n1111tegy 10 perc inulvn a gy11rn1a n1ugú.tól lesz a.Iakit.hat/)v<Í rnio·· 
:"Ok kivonat stb. hozzút;é!'.clénél az ntóbb ::-:zét.fol:vik :-: nkl;::nr 11 ;.-r-.rn~ •. bJ ~ 

1- 1~· .\·-'l ·1.; 1:""'x 11· /':·/ / .ir rr. 1 s. 

. ·1- ]\:ijtii:::ze1Tcl (;;,ilizporra1) }tellene púto11ti 1 11.1ig i:::n1ld; jl1\·ú lc11111.' . 
50

' ' 1 "''1"1" ' t'l l ' "1 l't' ·1 ·111 l" j\. ]tCsz· gynr111at1 i;1e 3r a .1.0J, uc (J sz~:iso.:v o ;:1sso 1·c pn ··ac, „ -- .~i 
•01·rr .-\[!ni haO'v1nk. azutun lel1ctolen: rryorsau a1akit.u11k beli'1lci per 6 ~" t:J.1. , „ • :: ._., 

1 .] c1acsci!rnt, melyek erusen behmternluk. , . , .. 
~UJ fln, a labc1acsol;;:ba../ol,1Ji!l.'oi1/J .«i:tv vagy ina~ hat.o.folyallek r?ll
dcltetik1 azt a vett porra ~sep~ptetve1 ezzel dürzsülJiili: el; egyel.i
kint a már monrlottak szermt prnnk el. 

d) Labdacsgyurma balzsamokkal és olajokkal. 

Nl~húny cse1Jpeí; ez a11yagoklH'.1l n1iudeu l::iilijuJJ:-: Le~P1,é=-' tH'.·~
kitl lehet a labdacsgynr1nál\.ba 1;;:e..-erni. Nagyobl> 1nen1i;y1segeknl'l 
a Ualzsa111. olaj és h~{sonl1'.1knak c1özot.e:-; incg;:;ürill,::;e szükséges. ]~ 
·c&lra a s{~1'En: viasz{·, hasznú.link. :l. via:-:zi' paicndnl<'íblln gycngr.• 
hönél inegol\"aszt:jnk s a mele'g, 111ego1Yru1J·. Yi~szhoz ,ö_n(jiik. a 1n11_
zSu.1noi: (copni\-a: i1c~rnl)alzsaln) stb . .l{e11tlsze1·1ut ~ rr:~::;, 1Ja~z:::ttu1ra 
1 rész 'viasz!; Yesziink s hozzá :) rész porl:1 ine1yet. a v1aszszt1l 
összeolvasztott, l>nlzsnn11nal ki1úilése ki.'1;d:„··11 L1 111eg:-;zi1úrdn1ú::: ke~-

: é(etúu) keYerlink. Ily labdncsoklioz ;J:.\'iÚ;:ran re11delt por a. p111.Y1s 
cub(J)a.rnn1. . . . , . . _. „ 

f/!1.; oloj(!/;({f. 7"(1,u.~'1!f1Jf yagy ei,r· /i,111.ii/11/ (_1ne13„ az nrubln, ld(l
g-yri kxa;1 rel1üell:ei;ili: la btlnc:-:old1a 11) in1:legi ~:cu·. 111ozs~11·ban 

:-~-:3zc•r a1111yi reszel!; súrp;n Yia.-.:zsza1 dörzsöliink us::;zc . .ti. '.'l~i-.;z e 
inegotv-;d ... A. toY{t.l.Jt)j t'liúrú;.: a 1\n.1z::-:arnr;1 nl'Z\"8 c:1nl1teU:-

·üez 11aso1'líó. ' 

e i t\ labdacsok alakitása. 

_\ lnbc1a1 -..oli: n yÚ julatokl:o 1 e1lúto1 t /1f{ul111\1/r'JI'11 nltiJdttat11nk. 
'>:1ti2;\~;gé][mel~ re11c1~zcriul ;Jo Y<l,inlata 1év€n1 n ~yn1n1ál annyi ogyon1í', 

.%.ii{c,,<mll'e n1é1jiik szél, ri 1iún:y-.znr ~1!l 1a1)11;c-.ol 1(r.:l1 k~!~;zit~;1üul:. 



Eg,y-egy il;r részt (szelvény) kézzel vagy l.;:is sodrú de::::zkn. sen·el;.;ó
vel a BO vújn1aton végig érti eg·;yenlü · Yastag pú.lcikávú sodo~ju}.;: s 
a kiilönúllú fogantyús résznek a vájulatos felületen levi" kinyttjtott 
labdacs gyurma részre helyezése s eli'1re-h<ltra mozaatása. últal szét
vtígjnk . .:i.z ig.Y n:yer!; részecskéket a gö111böl3ritl') ;cn·élyéYel sza.bá-
lyos gömbölyl\ labchcsokká idomi~jnk. 0 

• 

Az alakitúshoz hinW11orl; (cons11ero·ens) lrnsználtmk ll"'"Sziu-. l 1 b b ' bJ . ten a e o Joz an vagy ÜYegbeu i::-: behiutjiik a kész labdacsokat. ..:.t 
hinti')por elüi1:ásánal.;: hiányában pnlvis lif1uiritiae-t, pulv. althaeac-t 
vagy lycopoc11umot szokás használni. 

. :'1 laődacs~l.:.at. nr~~1d i.'/ 1nd e: (iqui ri'.t iuc~ vcl, Yag;y l,1Jcopodt1un 111al 
ulal.:1~Juk_. ha. 1nas h111topor Ynn I~ rendelve. 1i. liqniritin, vag:y 13rco
poc11nn1port azonban ekkor a. kesz labc1acsokról erre használt kis 
Jinon1 soc11:onyszif:á\·al eltá.voli~juk s r1 doho.:lJai/ 1.:r'!l.1/ iivc_qbc11 a:::uhín 
a Ja~1drr•:s.1J!.-at o i'c1nlr:(f' jJOrral lii11~jiil.- l1c. Füleg· illata:::; 11intT1porok:-
11al (foe111culu1n1 cnssu1 stb.) kell erre ügyelnü11k, 111clyek a cleszl\:<'t
r/:l l~önnyen 11e1n vo~nú;iak elb.lvolithatl1k s n, következi') véuynél 
ke.sz1.t~tt labdacs szinten szag·oss(i lehetne, hol az 11cn1 reuclcl
teretr, i:;. 

0 Labdacsok ezlistölése és aranyozása ; balzsammal stb. való bevonás; 
becukrozas. 

~Ezek n1a ritkán elí.ifortlnl<.~) 111ütétek. 
Eztistöiés Yégei:t n l1chiutet1cn friss. sin1a. labr1acsoko.t korcl\: 

fadobozba11 ezüstl0111ezkl~kkel r<Ízznk öss~o: ujnbb ezüst 111e1111yisé~ 
got. teszünk n, dobozba; rninc1addig iuig az Óss~cs lnbdnesol~ telfesen 
be\-01u'.1Lli:ak. 1:11 ig,y törb~nik az (!i'f!111;0::.d.~· a..ranylen1czkékkel. .:-~ fú1n 
ragac1tlsút a. labdacs1)knak inézgaoldnttal be.1~enf; papiroson ;;aló 
eliilege~ n1egheng·ergetése ú1tn11ehef; eltisc~itcni. -

Balzsan1111al valo bevonás ce ljithó ! (pé1,1:·a pllulao Blancarcli i-núl'i 
fi, lialzsamot netherben oldjnL: fel s oz oldattai l'<Ízznk össze c::;ész~* 
licn vagy erre rendelt f:.u.10!1ozlia11 a labdacsokat. Ila kc;,-és szún1u 
:.~ labc1~cs; l_1gy a~.okat beh_i11tetleniil vagy n, f61cs1ege:-: port eltAvo
l1tva rola: igen hnon1 SOLl;·on:yr[l, fiizzlik ±81 s 112:.Y in;'tr!jnk lJu a. 
t1 a~zs~n11:nik .~-:Utere,::.; 1?lc1a!:ahn; a lie1núr!:Ú:-<t i.ncg·szúra<lús utún tülib
szor 1s1netol.1nJi::...: ;;egnl a. labc1ac:::okuL lesz0c11ük a so\1ron;;ról. 

Szi11h!n1 soclro11yra fi.b-;ve 1núrtjnk a lahdacsokafi c1Jf!o1!iuiiiiilal 

r1 rlr'. _{J(:eon~f...; ':é~cf,~ a collo1liuniha; vagy. tis.:tifolt 1~11,111:rr,[ (t;r·hrtino) 
1'<rln !1ehu.::1t,..; t:e1,p1b11l az eny\·11ck ine1e.Q· y1zes ol(lai:úba. 

. ~ becukrozás ng,y tö1:h!nik: liog)'="' a kiszt'tritrdJ lal)(laC'sok kis 
cseszebe11 cnkorsziirpbo n1.'trt:af".nnk s nzntún ]i:erek failobozbn11 ~ r. 
cn1~or1;or ~ l r. arab1nG;.gapor kevorékl·vel iisszcr;°lzat.nak. }log·,v a 
lieYOlla:-:> Sl.lllft leg·ye111 tiszta t1olioz1Jall. cnkorpor nélkiil. rnéo· erry-
szer összerázzuk. ' ' 0 

'='" 

13. Falatok (BoJ.i.) 

1\.. fa1atoli: a lal1tlacso1i:hoz egl~:::zcn hnsu11lúan kés;-:ittcb1ck: a 
g·,rnr11;n ldss~ pul1(tblJ s az og,ycs fala tol: nagyobbak; ~nlyuli: (Jf'> 
grn1nu.1 kozduclve :2-iJ gr1n. is. A1akit:úsnk1toz a Iabüacsgép haszn<l.1-

t· tik: 11rryan lle nag:yságnli: n1iatt u gé11 11en1 lévén képe:; ininc1cn 
~1 ve" 1~Szt ~·ö111bölvüe11 elvúani. 1ninc1e.11 egyes falatot külön kell eo-J ~ "' :::::i •' ....,, • , • 

niillbö,lyiteni-, Be~intés rnint, a ~abc1acsolcná1. , . . / . . _ 
0 ,\ nato·vorryaszathoz 1->.es~~itett bolusok kezzel fo1111"i,ltatn;1l .. 

_·\,,ZI.< t;i.J t::i.. 1 ' 1 . ' 1 . 
-.7"['.' "ZCl' o·y·all'ÍUt itt tiszta. vizet és SZ[ljlj)UlllJOl't SZO \aS lUSZll[l. ill. 
J\..0 ,():::, "·. 0 < < -

1-1. Leuénykék vagy korongcsák ('I'rochisoi, J!?astilli.) 
KBr~k. mi11teo·y 1 0Tm. 11ehéz l\:orongcsák, vagy hosszas 

lepényl~ék. Fi:'itön1egfn~ cn~or va?J:, :s?k~~·~c~é, r:1e~yhez val~.n1~l~ 
ható anyag van acha. Azel"t.t ugy Leszite~tek, mmt a labtlacsoLat. 
~i. cukortömerrböl kevés tragr1.11tnyúkkal keszi tett gyurma a labdacs
~épeu a1al\:ítlatott s mincle11 egyes golyócska. ~zután alkaln1as 
"·z]-0·.·„„el ln11osrni 11-.:ron1va. la.no·y1nelerr 11elyeu szar1ttatott rneg. 
e~ - ' ,,,, J '° ~ . , . 1 ( '] ']" :Diost n, in1stillúk az n. H" 1>astillariÍfftÍ segelyeve e es sze u 
.f{rncső) li:i.vágatnak: az clkészitc~t massz.úl;ól. .:\ cn]~or1n.ass~f: 
1~)--200/0 borszeszszel ;negnec1Y.es1tv.°1 ;1ynJto.cl~szk_~1: kin~'.t1~1,t~t11~ 
cg,yenlt) vastag~·a s aznta1~ a. IJast1lla_·:cugo~--a.1, .k1 Yagat1l\, .A. k1;, agott 
pastillúkat pav1rosr:i gyl!.Jtv~, le:~eg(111siarirJnk.111eg. 

.:i.z alaprna:-:;sza a. ku\-ctl->.cz1_1: . -· .. . . , , , 
11égi elüállit_(lsIDód: l) e~:)al~1tas1nod: 

llp. l\r(itrii bicarl1oilici , . IL11. :~atr11 f'.1c;u·b. 
.h'11cch. albi na lOU.o ,')acch. a7ln aa 100.„ 
(Jlei 'iiu:ntluu· _z1i11. 1." ()l1:i ·111e11tluu: J.1· l.1

• 

']
1i'a!/(/C(lilfluu· q. s. (~„.1) .Spi1·it118 rli!. q. f::. (.iJO.i>) 

l\L f. l"''tilli N' ~(111. :ilL f. i•nstilli N" 20t.l. 
..:\ cac,1obi111eo-b(Jl }ü'.:::zitei t, pastill:lk neHt netlYesittetncl: ineg; 

e:~11.-ci . .1).'f'-'11.tf''. ·111;:le;1~1,:,-; últ1d. i11!.'f!P,uhi/juh. s .11.~·y .. c~~gyitjt~~\: l.t?:;"'-~· '.~ 
tölJln alkotu reszt. - :\.. bac1ogtablan ].;:.ln) n.itott tu1ueglJ()l l-..1\ <tg ott 
rasti11úk kihü1é~ ntÚll }tÖllllj'C'll 1eyÚ}nak. 

lG. :[aa,:rtv8 ... zr'T (írJo:nse1'v? .... ) 
1\.. tartvúuyol->. i1ü\·í'.~nyi ar~yngol~nak t's ~ukor11ak pt~pö:::szc

'Íll/t"l1 Plen·yei {nl'l \·ek fri::;~ nüvl'!!.VrészekbC·l készi tt"ct11c k. ..:\. _iueg~ 
lis~~lit~uÚ:. l~:;n~sott ·· le\·ele]i:et1 vir{i:goka\:. ~tb. ldj1noz~:trbau H1101n 
IJ6]1.l1Ó zl~zznk; köritlhel(:il }i:étszcl'~Bllyi cnl\:ül'pO;.Tal kcv~rjük 1 S az 
egye1ilctes lJépct .~zijr::;zit:{u1 ú.ttö1:1ü,1.;:. ~~~: azntau n111~.~~1 :nl.\01T~:1 
kevcrjiil.;:

1 
ltogy s:;,1lúr1.111yelet-a1lo1na1;y11 t;o1negc!:- nye1:1n;l1~. ?\c_c~,,~ 

gazrlag nöYén3rel~ S-.::1 r0sz, l\:evcsl1l.ie gaz1.lagok :2-3 r. cnl...1 Oli 
igénycl11ck. 

17. Teaelegy (Species,) 

A tcnclegy nprit.otf; növé,nyi ., részcklJij] úll, melyokbül n 
><e "'"'"' o! Uto1i l\:{~sziti g·y('.1p;y:-:zc1·•."'L ~11cc1eshez a 11ö\-l~ri;yi rt'.!szek 

" • 'J 



1 i{I !)[ 

l\Ic-'1::: au_yngokat az-; 011ot1elüoc-kal ltidegon ke\·erui 11e1n lehet-. 
'l,iuctnrák s borszeszes oldatok_ vele csak ug;y ke-vcr11el:ök1 ha azokat 
viz.-fürdőn 1negolva:::ztjnk: ::: a uovozciJ, auyngokrtli a 111ego1v::u1t' n1Jo
c1oldnc-koz krove1jü1\: s nzntún ismút. 1neg111ereveüésig kihütjl\k. 

rn. !!:e11őcsök (Unguenta.) 

1\.. kenöcsük puha úllomúnyl1 zsirkeYerékek. 'li.Ylíszeriil log
iukltbh t.1isznózsir

1 
vagy külö11f1ne keverékek: zsir-, olaj-, viasz-; 

faggyú- s cetvelöböl stb. hnsz11últat-11ak. 
JBg,y11e1nii zsiros anyagok keni'1cs111nzsitrlxn1 (melyet 1nús célra 

110111 .J1aszná1nuk !) kön11ye11 keverhetők: itt azo11 szalfúl,v fígyelonaö 
n1eg: hogy: (( f;i15rl1/1 '/l/l'////fji!:!1:;/ii. ;; /,:('111/11,111:/i/1 rí/l11111Úi1.1fll /;1'íl;;('.-:iil (f 

//fl!///Old1 ·nu•1111.i1is1::/ii11r./,· ,-: l1í,tJ.1/fll1/n1r1/« r.//;/,/1 1·srrl; /;is 1·/:-:.:·1;e1·/ /,:r·r1'J·/ii/.: ,~· 
i:,·r1k a.:11{1í11 1,:1·.-:,,·:~·nl.- r1 ii;/1/,it /i1c.::1í, 

Nzilúr11 z:-::irnk: fa!l,!2;yú. eef;\·clü. via~z. cn.c:ttova·j ~tb. gyengP 
hCn1~.l eliizote:-::on 1ni:gol\~;~;-;~h~tnnk a z'si.rral ~-agy ol8J'jrd ~ k0~~orh-•t-.-
11ek 1:ihii1ésig. 

~\ l::P11;;{'::;1wk Ya!,!·.\· z...;irunk h:n1\·r;;,.;(: .-)-1.ll gTln-Í,'.!', h:\ ('S:tk (·gy
i'i\J.Ji, kell i·c:nniink: :t 1(1r(i!t ,;i•uHditH i;iir(·.1:·ulwtiL:: i.<ilJJ,f,':lu keui•{·,.:,",f, \'agy 
I1:t!.!.:\'(1lil• lll\·Hll\"i:-:;·_:.:;1·l 11at1:nd1dhl•a uu'.~rüuk l" '.; :t111•('d \·j,.:,.:ziiL :"1t a H1uz.<n·l1~L 
E:C1;,·;vsiik11('l.: l'•:tj'ir••>'oll \·a!(·, lc:llti~r,':,.:l: 7 111int ig·eH izl!·:-;b:l.-u :..: :1 111·:~1·l··g1·t 
k<'i1111yc11 lwpi,.;zl;it:i'i 1·lj;'11·(1,.:7 k1·1·iil•·11<1i». 

_·\. y,;-; i rk1; \·l~rék1 ·l.: li ez n:nd 1_; U ci 11 i ,..;zuk1"JLf:. <l·ll,")'agok : y izt·:-: yagy 
hor::;zc:-;e::; fol,yac11}kok

1 
1~i;;onatok, nll1hL1,tú vagy oldl1ai:atlan nnyngnl~. 

Ezek sz1_•1·ii1t a l::/·:'.zib'.:;-;111i'1d különl>üz-;['.1. 
ri.:·1;.-: !."r'f,t/.'f l·or.-:.:-,-,,.:,:.-< .f"1l.1111il1:/;11/; a ké:-::z k1·niJc:-::l1i.'iz :ulat11ük s 

azzal Inozs<.'trli~nl (1iJrz:-::i.ill::-:: últ-al egyc:-:iU:el'uc:k. 
]1cn(le:-::: z::::in'1l10111;.Í„uy1'1 ke11(Jc:-:(_;l-:_ 1 ~. rl·:-:z \·iz1·."' :--: 1 

,.-
1 

'1; r(~:-:z 
horsze~zes i'olyaÜi~k(Jt-. l.;:1'.~t1Ös(·}\: fcl\·1~11Hl. · fl·g)"l'luilnk k8ll, hogy n 
HtOz~árlJan iuin1lig a kcHÜt:s(i!; ,lörzsliljilk el.i:1ször :-::zí:t .::_.: arrn önt:-:lik 
a fol)'fld~k(1{·. 1 lllPl~-t a nell\·es 1nnz:::árbftu keuücsöt 110:-::-:zalJb i(li.i tilat.t 
1t·hr~t csak ö~szekP\"(:rui. J liL n konf:,c:-: ke111l!1ry (dlcnnúnyn vohin, 
kev0s ole111n oli\·Grn111-n1al J;:t'\·erheU\ ho.~y lgy _11nhál;bú ll:vln; 
több fc,l.}'<ll1ókn!·. lcgy1:u k1'.·11e:-:: .t'el\"euui. N;1gy 111c-1ut:yi:-::égil folyadék
nál u l\e11i_'1c::;1:_;l- (\lit J1:\ip\;-:i'.-µ:{·:--: 1 tildd. ll!lg. liydrurgiri-n{d 11i·n1 lehel:) 
111egc1lv<1:-Jzljttk ;..; a kihiil1};-; !-:J~zdt:!t.L~11 v1,;-;;;;zük Jj_(..1zzú a folyadl,koi"-1 

vngy
1 

ha ;..:.ziiks1'.„~c:-:: 1 kevl·:-; uL1,iaL i:-: • ..:\. l 11'..fJú;;;ok: ha jel1~utók011_>'ok1 n 
vényre ·(i;\jegyzt·u1l(~Jk. Sol-:: f(_11yat1t~:k; /11r i/(,; s:::.{;1·1./.-1;! 1/l'IÍ{ ft/1'/(1!11111::„ 

\'~zf,iiri1i'1n el_r,lJ~ge:-:eu l 1\', i:' ~ilrii:hoti"; az vl 1_•Úr(1lgi'1 t'olyad/.·k inc11nyj
seget nug. :--:1nq_11ex-el !." •tnl,ink. 

/\"/r11111!/o/.- 1:.,. 1,/1//111/1.; s,;/; t·l;·,z1.'l(::O:e!t /:1·n;.-; \·izzcl ilürzsi"ill:etnc·1( 
0}

1 
il1oíi'1\(:,'.2_" a1Jl•all (!ld;t(11ak. rgy fr~lolc1.illk (l-Z (1.rgt:Hf..t!Il11lif:.riClllTl-Of' 1 

kalin111 jodaLu1u.-1il: ;-;ll•. „-izben; az alkc11.:.ulhaH o1<1ú11(Jkat (alkaloi
dák stl1.) u.lkolJ1.Jll.ia11 . .T1'1dl~úliu1n :-::eg('.!l_y1}\·cl a .. i('Jd is 0lllhah'1 yÍzbel.!: 
.lia l:chút e• :k('.•l anyag egylit:t reut1e1teHk: az olllllshoz yl:;,et hasznú

: ieljec f..J„J<l:''"r" l r. y,<thoz 1.:-, r. jó<lb'tlinm 1<e1l. 
I~lvo1H1i:ok: p\'.Jc1: 0.:-.:i"rac'.tnn1 OJ.iÍÍ: a b('.1llit·(.1 füvek kivuu:dni, 
estr. liellailo1mne, conii, üigilnlis stl>. yizzel <1ür"'ü1tel11ek •.1 

>>wr.i„:. kivonfl.h1k is 1:lí"1l\l1 kev0::; yizzel higith:1t-11nk. 



F 

(;:2 -
1 ·1~'.\' }-h-!'.,'.'.';;: [ 7' l.'-' ! .Í! i~'f :.1 _\-. 

1 t' /' 1· I . 
,l111alat an ·car;1; l/1'hf':;:cn old!utf. . . 

ol:y nag'.r n1enuyise~-ÍJen rendelt. t "1-a1J1.ya . .,r;ok (a.z i1]dhatók js'. ha 
J·é1 1], . o. ,o ·lle \.., ion·y a 1- ~ „ . 

... ·~?s az_.° e <_isnkra sziikst'.,g·es folyaclék'ot; ri1' _ ~· .1..enr:_cs nen1 vo~na. 
olaJJal dorzsOltetnek 11110111 ]'ori:: . ; 

1
„ e \ e71111) eluzctesen kPvés 

se111 érezhető 11ozz!ta(]J'11!- ]- '~·-; 1~_11C i in inar se1n1ni érdes rész 
l · . , 1 , ~ ' ' , '- a ... enuo.:::ut Il - . . . · , "' ~ 
11ga1rveleQ', szt:n~a"a' o'lom ] '. . . '. . 3 a113 agok: a. z111k1-•loo·. ,/. ~· "' '"• . ianytat J ·]-" l . e„, 

a111n10111atun1 sth. Iía. a rend'·lt - ' o JOl i..o: iydrarg·. bic1ilornt 
h't l. c.nmagnao·"men·"'''('ll ,. 
\..: 6 .a~ ca c.~~··1a. 113~pocl1lorosa stb.'). „ akkor b.J • . n~ lsi:g·u ~)e e . l~en J . 

Coe] l.everiuk olaJ i1e"lk1"1] · '] . "·1 b . a po1 L e],,bb kevcs k„rn;c,-, ' · cc <::zeru ; l - · ·· 
inegolvaszta.ni s azzal ]-e' - ·-: nzon Ja.n n. ke1u'ícs eo·\- ré,..;z(,j· 
l , "11 . '... ''erm "port a l"bl. . , "'·· „. . „, 
i:eso .! J ndY[Íll hozzá. ., ,. ·0 Jl zs1rreszt hidegen ;.j 

A Óll/zsamuk köz»etlenül kever] t"]- ]- „ . ·1 s ' 1 18 ,(J:... a i..cnuc-.:l1e 
..t at·ai.:r~ n men·olYao.:ztotl· · .c•i· . ·- · 

hoz adjuk. b '·- ~ , cs .H:' 1g k1hiilt ke11Dcs-n1asszú-

A kú1r!f'or olajjal clörz<"] ]" 1 nz olajban. ' ~·-U enc u 8 ; ha non1 sok
1 

fel is oldi)i1ik 

Általános szabályok . a 1 !!". 
,<J1/H1d f/!'([ktJl.nrr' / "!. • ', \.r.~: rt1011!.r1/r11·,~1/nln11.· 81J''''"lrl 
• , , ' " ei1111,1;, r1:011/cliil _ .l''] . ~ ' ' ;· 

\ nlu \ en vekro - l"'rr' 1 7 1 · 1 , 
1 

.t.O eg az cn1 berek reszé-r"-.. 1 . ""1 1171.-:n111·~·1z - '/ . .. ,„ 
c.:o \: l~ellen7e~Ie11:--égeL oko'z. Jo·y ~ 11., "~::-~1n h11(111l: „~~\z ai ·l" Z;-.ir 
111eg-argula:<a11ak ol·a a JÓc] "· l ']',Jüc1lhil1u1n k(·noes C"1·tle0p-.: 

/ ' / l..< ', :-:a\a:-- \:'t 111111 tart l ]] v · 
(//,'(f /1/(l:r[,rÍ/1((1/ 1.~ f.,1·c~r1ul'·ro ' - < ao111 111<• fii, (f(.'I/, :s/,· 
ltaL/ - · ] ] " · 8 " 2 "Zíl 0''l 111ellcl t · 

'td'-l! 1S e lCf. véJd !'-;Ze1nl·e '] pj< <l/. a\-fls Z'-11' J;:(tl'(!S 1) (' . _, i.. ll(it.:su \:!le 
J 11 i11dl/sf.r,rl111111J. J.rl/ ,1 7., ·,, ·1, 7'., 

l·ol· >l ll ', ' ll "11ui1so„1111· i·r'(' i1I ' (1' l 1 i.. ~. < < lULu ~s? ( hatnflan te~tek sth.) r- ', (1 r111/lrrf~"". , n .Yn< /,_ 
gondos kco;cres alial 0rhclni el E '· . r,1,11c11fro1,~ r111,:lod11~11, ,:1. Ezi 
hatú:::;n au,yngokal; tartahn~zo' J-e· ~111~lnu~fl;n :tig„rclui kell erl'c eri;:_:: 

'- '-' _, l.. ·llUCSo \:lle . 

fi3 

lctcscu Gsszcgynrhatú egyn1ússal i ha 1u1gyo11J 1neleg szüksége~) 
ngy a lcn1ért tapaszol;:ra forró \Tízet öntiink s mcg1)nhulúsnk után 
egyenletesen összeg,y111:jnk. Ezc11 összeg·y11rús alkal1nával l\:isebb 
a113Tag-111en11yiségeket; por alakban keYerhctiinli:: a tapaszt'zal. Pt~h1. 
e venynél: 

11.p. f;n111l. rl1'.ach!Jlun co-n1_1f. 
:::. li.11d1·ar,qt'.ri aa grn1. l~).11 

C'a1111Jhol'ae fritac grm. 2.(1 
1\L f. en1plnstrnm, nincs szi.ikség ol yasztú::-:ra. 
G·Dzkésziilek.kel bíró g·yógyszertti.ra1d;a11 lehet, sütjoblJ }::; 1nin~ 

de11 tapaszt ff,IJenyc h!..i111!l összeolvasztani. 
Olvasztás itltnl egyesitenclij miílclen oly tnpnszkeYerék, mely

hez Yizben oldható s mús :;zilárd Yag'}7 folyékony anyagok (sók; 
olajok ci;b.) rendeltetnek. 

(~·yantúk, YÜtSZ: szilúrÜ zsiro}\: (caCHOYnj1 fí.1ggyn, st:earin) 
szintl-11 (jsszeolYasztatnak a tapaszszal (a 1aboratorin1ni 1nüb~·b.J\: 
::·b11iasz,:: fcjezet:eb8n 1nondnttak figyelembe ·\·étele 1nellett.) , 

..A.z egyesités tu 1)r1s.:·.~·r1:1w11.1;i'jlic11 ti'frténik: az oJ,·ad(~) tü1negei·, 
s11atn1áYal l;:cve1:jük; rncgolYadás után l\:evcrés küzben hüt,iük ki s 
]1e11gcrré :-:oclo1jnk. 

lliinúl gyengébb hl~t kell alkahnazu1111l\: (legjolilJ a gi"1zfü1'l1i"•). 
C~oloiihoniun1 é::; pix alba n- ,g;i.")zfürdi:~ h!.'11nérsékleténé1 uein c•1Yru1nak 
n1cg; az ilyeneket szabad tüzö11 o1Yasz~ink 1 re11clszcri11t keYl·s ter
pe11ti.n11el s felol,,-ac1Ya. keyc1:fük a többit:. a. t.apasztü1neghez. 

.'L fr1pru;:-;1;Jnuif is f{ii·1.J,·cdnii11k l:r,ll ·n1i111.:f lien.-:/.'./i/1 l:n:1~i'1:.,.,„ .. 1~ 
célbc'1l a 11ÜV(~113·i S egyéb porokat, fiU0111 ú.Jlapotban (hfl. e:-::ak anrV<l 
por egyenese11 elC:iirYa nincs\ n s(Jkat lel1cti'1leg illeti'1 old(1szernkLie11 
feloldva: a kú1nfort. 01aj,ial1 a jódot l1orsze::;zszel eldürzsölYo Yesz
szül\: st.li. Kis n1en11:yiségü, cr~Jscn hat(, anyagok (n1orp11iu1n stb.) 
n, i1uha i:apasZszal ke11é_'1csmozsúrbnn g·yúranc1ók üsszc . ..:\. higauy
zsírf-. a. félig kihült ta1)asztön1egli.ez adjuk; soha sc111 sza1.Ja~1 a 
higanyta pa:-:zt:. n1egol \·nsztauL 111ert 1ncgol \·as;d:~tsc'u1úl a 1rig·any ki
Yálik; ha11en1 forró Yizzel 111cgpuhit;;a: a külön elkésziteU: t:npa:-:z
ré;:.;zekkel kell összegyúrni . 

.P.L trt.1Ja.szolr fel1re11ése . 
..:\. tnpa~zok ;;úszonra. (:snpra. lin!:eu111): bl"1rre ( snp1·ü ('.Ori11111) 

vagy t'elye111rc (pnn11n111 seri.ceun1 ~cn ho1nbyci111ln1.l k(·nctnck. 
J\:i::-;ebl) 111cn11yi;;.;égil pnha t:npa:-:zok (_pél(l. ernpl. cicntae :-:tb~) 

kéz 1~iiz!; 1neg1nclegit.ve; ta11aszkés vagy hajtot.l·, s11nt.nht ~cg1.:lyl~\:c1 
olyaszt:á:-; nélkiil i:o fclkcuhoti'1k. a1u1\·i\·al i.nkúbb. 1ner(; ezeket rou
c1cscn yastagou szokú:-: ko1111i. I\.c111é11.rebb bqia::;~ok; gycugc hi~·ul~l 
lnegolvaszt.Ya s fl,lig kihüli-e kcne::nek fel; kicsilicn tn1•a:-:zkc11('1-
késscl vagy spatnlú \·al. 

..:1- tll.pasz9k f:öl.1buyi.re ké.c;fok yast:ng:-:úgra - crnplas!:rn1n a1l-· 
hae;:.:i,·n1n, c1np1. r1inchylon co1n11osit1un n1ég vékonyabl:n.·;t- kc11ci:-
11ck .. Eze]n1ek: nagyobb 1nenuyiségü fe1kenésl·ro haszuúl;jnk a tr1 1111s.:

l<r,11/i,r/!;/u:l ~· az ozzcl vti h'.) b[n1úst·, legjobban n gyakorlflJ, i'anitjrt lnog. 
1\q.iaszkeniigé]J hi.ú11y,.'tba11 küYetkozi'_:,leg jt'lrunk el nag·yn1_;]; 

n1cu11:viségü tapasz fclkcné~(~ul·l: 



ra 

Si1n~1 cleszkúrn kis ::;zegek: segélyével élével f81állitva Ün·\7' 

·vonalzót; (fábúl vag·,y -..-asból) crösitünli: 111e(r: a vonalzó li:ét vé1ri:'~ 
alú. eg:y vagy ·ktlt kártyac1arabot teszüu1;: (a bs~erint a r11ilyen va~
tagra a tapaszt 11.:enni aka1:jul1.:) 1 l1ogy alatf:a a beheÍyezett' vúszuah 
akadálytalannl el lehessen húzni . ..:-~ inegolva~ztotl;' s kissé kihíilL 
11~1Jaszt, a vonalzó, Jnögé (~ntjük oly .~zélesen1 1nint a vúszon s .eli'il a 
v:•s~11~t a vm;aho alatt kihúzzuk. U gyelni kell, hogy a felölltés ,;, 
l1.:1hnzas al;:adal:yra1anul folv1011. 1l- ;;onalztJt) ha el€g szilúrdnl ne1n · 
úllaua, kézzel lar~juk. · · 

Egész k:icsiben a recepturánúl jó a következö eli;_írás: a 
t:.av_aszt svat;1.lával va_gy tapaszkéssel p'apirosra l:enjük s a~utún az 
el1_11:·t l:::elrnere l\):on1Juk1 ~1gy1 l1ogy felül a papiros marac1·jon. 1\ 
papiros lovonhato, ha l'aJb:t Jneleg késsel egyszer-l::étszc·r végig
rncgyi:i.n.k. i~ l:::elm~n J.I,y n11Jc1011 egyenletes f(:lszíne lesz a ta11asz
nak .. A„ ,Pa1;1ros~·a ~isse Ya:-:tag~1l)ban l~ell a i:rq_iaszi" kenni

1 
1ni11!"-ling·y 

a levonasual ln1nd1g· 111arncl ra,ita l:::eves tapadva . 
.il ta7 111s.:·t ef//jl~illi'i vu . ..;fay:-:1f,q7•f.UI l:cll .(clh1·n11i. 

. „A t11;11f.~.:·t:iJill.'f(l:l ::;1,1/ia 81:111 s.::11"/.Jrul nly 'l!1r)1·fj•'ll .t'ef/,·+'/11/i._, /1":/.I/ 11:: 
11 1~r1s.:·l).1il1a 8.::1 i:u i'Of/J01/. 

J;Ia a. Y~n,;..·0{1: a ta.1 1a::;z111e1111yiségen kivi.il, :1 lJ1.:kene1Hii'1 szi.iv\''L 
11.agysng~ .1:-; inog ·van liatúrc)zva, s0n1111i kiilöni.is 1negHgyeleu11önk. 
::;111cs; nuha azon.ban valan1elyik inegjelölés hjányzik s akkor t-nd-
1111nk ke~l, _hog·y b1z:.011yo:-: f:apo.sz1ne1111yi;-;ég 1nil:y területet l,iurit"hat Llr·. 

,Jf11ulc11 /fi 11/:1ys.:·ii.1J <:e11tin11!t•'i' fci·ii/,:fr•: /! .. '..:: 111:11/.:: 1:/r1111Íl{f''':;.:·11s 
f.-1·r•·1«:k11.-11i;/ :! .'Ji'1uot s.::1ín1it11nk. 

\. ··1·· l'l. ~: nagy~<1g JG, zcso;·e sza Ja yszerücn fi. 11;!.11,11.~-.:·ii_it (~1·11fi11u·f1-r1·/.-
l1as;,,1utltatnak. 1:l1alal11atok azoubnn a ]:::övetkczli kifejc:zósek ·is: 
·;11uu11it1uline j/o,·ini'. (ezüstforint ll::u:rysún·ú) ·n 1 11q11il1uii11'~ 11(1!111111 /' . /' (.f"l j • . ' . ,. 0 ' • 
r.u111( 1,oe _ _-:u :e11;yer nag,·y·sagn_)1 11u1_rJil. ch11rt1u' l11s11 1·i1u: (j:í!:t;ll:kcirl·,y:1 
!lagy:-:agnl: i111ry11. B1·/'.ultu' ur·fo11111·i111' (nyo1caf1la_p nagys:ígnt ·i110:111. 
s:·h1·1l111'. r11111te1·11111·i:r1· ~ueg;yerlhq_1 nag·y:::ú.gn)

1 
·111 <1yn. tlag11/1u· cli11rf111· 

(1Yllfl\Hros 11ag·ysagn); 1111t.r/11. 110/licr· q1u1dr1r11ti'. ]\•· x (x 11/:!:.;\"Sz(lg-
]1ii\·r•lyk nagysúgn). · · · , 

21. Végbélkúpok (Stq>positoria.) 

.„ . :\. ;''L~$.bélkúpo1<: hoss~as (2-f1 c1.n.:i1 kt'11Jnlid.:.H k(·n10Hy h:·;-;lc·k. 
Ezf:k keszuhiek sza1111a11Lo

1

l: cctcaoo1n,Jbó1) rnel:r j·.i:-:;zhb1, vagy rnl1s 
a.uyag·okkal kever\·o hasz11altatik. Sza11pa1Ll1óJ l•s ili:::zh1 r:acno1njlH:1l 
no sn \ ·'l)Ositori.<l k ei.:t)'SZCri\en ki \·ú n·af:nak. · . ._,, . b 

~Ia a sza11pau vagy r:acaoolni :-:;zúraz auvaD·okkal. kironatuk
]~al; sól:::k~l stb.-vol rc•u(i'eltetik, azt 111ozsúrba n'' l~bdacsAllon1ú n y1 irn. 
gyn1:jnk (.a ::;zatipaut por alakban vo:::szük s }JÚr csepp 11etlv~:si!".C1 
f'olyadék(1t"1 példánl szörpöt adunk hozzá_) s a. labdacsQ:vnr111áho1: 
lia.sonl1'.1u11 k1.~1111:11.i;iNí1;('l ldsodorva. elűirí: szún1n egvenlö .~~·~zre YÚµ;
jul~ ~-az ;·g.r~s, része.kct kt:111okk1~ kisodo1:inl.:. :\.'' fe]e::.:lcge:' t:.en1'<'.·-
11y1to elbrv~l1tasa nta11 a knpok inandolriolaj:jal bekc11\·e, eg_yeukiHL 
v1aszus papirosba göng·yült:et.ar:k. }[a a. kiY01ul(; i(reu Hü(l\·e~. 11a,-v 
r1. r:l C'líizet·eseu lehetüleg kiszú.ri!·. j u k. ]~zen lt (rlr·q /:,:~ it 1:.0.: i ·1111í1! '1 n il~'-
1 ~· u a1kn1(:i111ra a legjobl.i. · 

Szokús a ~uppOsito1·~ák,at olva:;zllis dl,tal is „kész~teni i e~. e~e~
ben a merrohaclt cacaoVllJ kupafaku fül'makba ontetik s a kih.ules 
kezd~etén ~datnal:::. l1ozzi a r.enc1elt egyéb szerek, finon;an .por1tva. 
Nyáron a cacaovaJ nehezen fagy meg;; ekkor keves ~ehe:'.. •:as~t ,(:0 
. '.- re 1 részt) olvasztunk vele ossz e. A formak knlonfeleL 

IE."Z ] '1 ] . ' 'th t' 1 kezelésük csak gyakor at a. ta Sl1Jat1 a o e .. 
Szilárc1 anyao-oli:at a megolvaclt eacaovaJ ban egyenletesen el; 
' · ·" 1 ' 'l ·0 1 ' ' ' 1 ·u , oszlatni igen i:ehez; n1ert ~z su :/

1
anba rogv.~ a ~uE ;r,egere e1 ep-

szil<:; megfagyas 1;.lb.111 e -yeg1, n1~ y e11 az 1oss~es a o a.u
1
yag ·vka:1-

könnyen le is törik i tovabba m111thog]' a atoan_yag renc esen -is, 
nienllyisépür, az~ 

1

egye11letesen t.öh b r€sz1:~ ~szt:~·lll nen1 lehet. , , 
E ce!hol aJanlatos azt valamely kozonyos anyaggal, peldaul 

keményitöwl ekliirzsölni, ,'.'l.<k_?r könnyebben lesz ~foszthato. - Ha 
eltalúljuk ezenlnviil a kellu iclopoutot a pornak a fehg kihult cacao
vaiba 'önb;sére, a.z ne1n fog oly gyorsa.11 leülepedni s a ]1ató anyag 
jobban el .lesz os~o~:va1 m~nt~~·. csali: 11:agában 1 vét~tik .. A. -~~?~~:'aj 
1;., r. súlynnl fol

1
e;·

1
o
1
keme.ll}I'ltot Yehetunk e celrn s meunyioegei. a, 

i·enclclt; cacaova') Ju . evorqu <:. 
- . llicleo- l;;:éSzitésnél is célszerü a l;;:is 111e1111yiségü 11a.tóanya.got 
előzetesen °elclörzsölni kevés l:::en1é11yitövel s ugy gyúrni össze n 
cacaovajj al. 

11. hatóa11yag egyenletes elosztódására nézve biztosité1:::ot, 
csabs a hideg készités nyujt. 

22. Viaszszálacsok (Eougie-k, Cereoli). 
J~zel::: vúszon szeletek.ne}::: olvasztott viaszba u1úrtúsa s 11e11-

aerré sodrúsa últa1 állittatnak elő. 20-80 c111. hosszak. Ii. veendő 
0 

· ' ] ' 'l .e 1 · ' k · ' vászonszelet sz(Hessége 3-f:> c111. :i. :::esz sza acs :i.:e sz1uene - s1mu-
11uk kell lennie. Bélhúrnal<: '\riaszba, 111ártAsa últal is 1:::é::-:zit11etölc 
·relenleo- fölen- a O')'Úri ka11csn1:::-sz(tlacsol<: 11asználtaf.na.k. <,' ':::::> t:l 'o. , 

:2'3. Pépborogatás (Cataplasma). 
Növün,.-i l)Orokhól n1eleo-vizzel kt~szit:ett sürü pép klilsD hasz-

" " k' •t• nála.tra. :n.endszerint csa1<: a húznúl u beteg vag.Y k:örnyezete -eszi ·,1; 
a gyóg·yszertárha11 csak a hozzá va.16 porl:::everék (species en'iolliens 
pro cataplasmate) készittetik el. 

:!~!. Mustárpép (Sinapismus). 
Jla a o·yl10-yszertúrho.11 készitése kivántatik, a. iunstárliszteL 
vizze{'1\1él'1a ecetet, i:-: rendelnek hoz.Zá) sürü péppé keverjü]~ H 

t61!el . .vl:1e11. ac1jnk. Jlr:ley t·i.:: ulkirlri1a:d;;a. tilo;; 1 n1ert ez által .a 
;1n11stilrlis2:t11en vén-lle111e11ő s a hatúst elöidézö folya1nat 1negakada

m~gsemmisittetik. Jlinstúrpép helyett njahh iclöheu 
m11srm·cpa1pn'OS hasznúltatik. 



A testbört erösen megmarják a következök: A" ii""''' u·,rnt'"'.Y 
savak; acidnn1 carbolicnm1 krcosot: olcn1n cr(1tnnis sl li. I\:iszolgúl
tatásnl;:1uí.l vig·yáznnnl;: kell~ ltog·y l1iirib11;:et 1 Yu2;y rnhúnl~a.t1 1nr 1 yC'I" a. 
sa:yak: 1nc0Tonta11ak (e1égctnok); ozol;: no ~riuthessl•k. 

Tliz.;'eszélyesek: Acther rnlfmicns és netli. ncetici", aether 
petrolej, spiritns aet:herens, be11zin, e:arboncinn su1fnrahnn (sz~11-
kéneg) stl). Ezel;:nek gözei rendkiYül gyt'!lékünyak. 1\"itölté:-:ü1~nél s 
últahíbi:n1 a velük: vnló dolgoz{is n1kn]nuíval tii.:·c.-: ltir,1/.'I· /,111; ,r1,1Ji-l'f_1/i' 
távol tarh:111L1ó1 n1crt illékouysú.gnkuúl :fogva a 1eveg'i'1l.Jen e]tcijeilve 
azzal c111rra11ógúzt 1.._ópczuek1 111cly az eüé·11ytL'\l t-úvol es;·, ponton is 
1neggyn1aü s 110Yese11 fe]robban. 

~·L:: 1t1'CQ1/ /1;ríi s.:·!·JTek: s::1·111: 11i'1'.· s.:dj 11/frí/.-/idrf/f,Íil c1·1'.is„11 i.:·:111t
j1fh: a rhizo1na voraJri po1·a; vcratrin1 a can!l111ri(lc:-:-1inr: nz on11hor
hiun1 pora. ]~ porok legld~cbl.1 111e11Hyisl•g(~tiíl i:-: t'ivnnnk ke1l ~zú
jn1~k~1t-, c:1Tunl~'.tt; :-:7;e1niiu.\.:ct ke11~ .t-ú\·oll>ri,u, ti~r!.r't:-:, 1Ht~·yol1lJ 1Ue11y-

11y1segnel lJc};:uh:s a1Lt1. (.I-1. a l1or1ta~rul :-:zulo Jc.iczetut.) 
I:Insoulú óvatn:-:sú.g :-:ziil~sl·gr::-: a !.Jd1:ri'11! {::.; 111·,;111i111d \·a1('1 dol

goz<'t::ndl1 (n(_1_ua chlnrah1); u gúzok \-n~zr'·ly(':-:(•k :iz ;_;g~':-:z:-:/~gre: 
belehelyo cl::::\i sorhi-111 a i.or\lk Hy:í.klrúríy<íit; tú111ad,i:.ik lt1eg· s heYe~ 
kül1ögl·:-:re ingerelnek. 

... \z //f,·n11i11 /..- .-:,:i1ud.- l1:gki::::olJb ré:-:zcc:-d;:l~jo i:-: a Úr! ;;zt·n111ek; 
a i1npillú!; kib.ígitja1 i1ag;yobl; n1e1111yi:::\'.·gbeu g;ynlnüúslJa c•jt-i azt. 

111·1.;111. c/i/1;,. ,:,-: lii111/11 _11 sru·11/" lH:hat.t'i::::úl-i'·l n1érlug•·i11kel" s cµ-,yt'·l1 
f('.>1ntúrgyai11kat i:3 j:1r1n111k J;)~l1; ltH'lt a J('.~rueki;·t uz au,yago1~ 111\·g;
n1n1:júk. 

~-\. _p/i1J.-:pl111i'f so11asent szabai.1 pns:.:.t:u l:ézzcl yugy ::;z,'1raz i<'lrµ;y
gyal n1cgfogní. l ·;.: olr1tt •:úgni jobb ollú\·a1, H1Í11i; l;:('.:s.-:cL ..:\. i1hu:..:11ho1· 

/1 n:!//;n 11l''fl:l.1/1'lr1(!: éri11!-l::ezl·séL :i le-vegfrvel t:ch(tt:. n1eg kell gt'd.01J1i 

Veszélyes keverékek. 

\ 1e::-zéiyesekké l1:11etnc1;: az ol.r kevcr1~kck: 1nely1:kl1e1t (t1.lili lJ·:-:1.
nc·k egyrnúsra h:itúsú11;_'1111ngy 111,·1111.';ls1:,11;; 1111'l1·:.t .f'1:}/;;,1:1:. [i1e L1r
t<1zuak_: 

1 .. -i tii1111':11.'1 k1:118ut_. rnely11ol;: 
") \"Ízzel yagy bor::;zoszszc 1, 
/,) némely aet-11erikus olnjokkttl: 1Ji~1dúnl !:e11K'11Linc11a.íj<l1 

való kc,·crésé11él oly hü fcjlüc1ik ki1 hogy ily- au}"<lgo1.;uak a U_:1riti'·tty 
kénsnvhoz 11en1 '-)vatos }.;overése \·(~~z(.!l;ye:-::-:é is l;•hcL }: li:·kiu.h:~[-.lJ(·u 
szal1úlv. hogy: a fii111/1111 l.-!:11.-:111·,lf 7,-,.f/ ,r ri::l)I· i:1u11; /„ir.-·.--'·,-:.)„. iiui··ni. 
kis 1·/s~·),.rc/"!1;~,1 f'rJ! 11f,111 o.~ k1· 1:1f1::; J.·;i_:1Ji· 11. Nn.g-ro l~ iJ H1enn \·i:::\'.,,.„0kll1." ! 
az edén.J'f'·: inc1:i:l1ei1 a ke\·er(!sl; eszküzi:1\jiik) i"ii.üe;.;· Yizbo Xnu·~J~tk. 

ILúgibb ú1lai·,gyúgyúszatl Yéuyeku11 J~)rdn1 ellj n, i·;_J1n1.!11y ki:~n::::a\· 
terpent-inolajjal és rcnt1cse11 uu'~µ; Ycdrnucly z:-:iro~ (1lnj,i;i_l. :r1.,·c11kc1r 
az olajkeverék.kel az c11é11yt hi~leg \'Ízl.ie c'dllt,inl: és n l~{nsaYal 
íolyt:onos koverús közbc·u c~eppenkr'.·H{·. iH1j11l: J1o;;zú. 

:2. [,,:.1/''il,IJ:iflt é•::: sr;,-:ae /."1·v1·n:/"1' (<1Z n. 11. kirú1,yviz; a1l1-it1. rogin): 
lia J1ozz<Í· horszeszt. vagy rniis bor:::ze~ze::: an,yagot", p81cl t"i.ncl.nrúi 
at11111k. ~zintén veszodehnessé vú1hatik .. :-\.hntús itt 1H:n11nuhi.1:ko:,:iL 
riig·h·in·~ hanern rci11t1csoll 10-- ·1 :) pPr<· 1nnl v;i, kii'v·et·.l;:r·zik l-11 · ; n zr'· ri 

(ij 

_,, 'dÚ elt-.elt.o olüt!:.,. nz ily ko\-('réket t-.art-ahnaz('.1 üveget bet1ug11i 11en1 
EZ l ' ') hl' . ' ] j '] SZLlbnd. llasonloan. vcsr:(; yos a e:.: •• ~rv1z es_ Jors.zesz ;:eyere ;:e. . 

3. Könnyen robbano ( e:qiloc1alo) keverekek. Ide tartoznak mmcl-
. 0]- in"'l-vekbcn écrhei"éí auyaQ:ol;: (111inden szerves test) fij_111(n_11 ar. '-· <.;; ,, a . ._, 

l . ,. 11',1,,,,„./I/ clirún1:·:111·rril. clilúl'.~·arrul é.-: lr!1jr:ill/8nras S!Í/,:lad, f1·1'ii1r111--!'I/ , •· „. ,' . . , • • ' • 
t/1~ 1 ;,„;rr<L" !.-úli1uii-l'l1::tl s 111ús sol;: oxygent tartaln1az1_'1 ~s könnyen 
Színi!;i_·) (rc11nkú:ó) _anyagokkal k?v,er~ot.nek . . „:·A- robban~tS1 111;,ely ez 
anyagol~uak . v1gy~za!Ja11 _k~:"elesenel bcl;:ovetkczhet1k1 foleg a, 
kaliu1n cl1lor1l'.uu1ual re11c1k1vnl hcyos. _ . 

[ly jJIJi'l<r_:t·cn.'.f."ch k(s.:it/;::1:u1:/ fi::: t:'f/JI!-" 11i/f!ri.1/{Jl:of. /.·iif,611~l"ii/ü11 l.-ell 
fl')i'i'rÍ dü 1·::.-iifni'. .. ~ (1 f/1111111 jJ11i'Okr1t 7.:.~rt,11rJ l:llflf/ lul! Sr'.!f1)_111·rr./ ,llfjl'il!/e 

,111 u11 í.~· J..;;,:l1c11 k1·u1Tni'. Cf/,l/liuí.~snl. l\.ülünöscn n1egfigyclendü ez a. 
"· 1 1 '] 1 1 ' •t' ' '] cr{iriirri:üze .;, ra ;:eta;: st J. ;:r:•sz1 ·esell8 . 
:::i 'bji\,/nu;~i<Jil11.-:111:11.-; l.·ríli11·111 keverése oxy(1ú1ható 0113.rugokknl 111i.u
üig yeg,ybon~lúst:. ol.;oz i lu:l l<ghcUJ anyag· vnn jele111 ,a keverék n1og
gynlnd. ~..,ehn[111ga11sa;cas, l.;'.Í li~1111 (,s flily?crin ke,·er~:~ke ,1neg9)'nla_<1: 
n lcrr0·(1lHlusal1b keycres1H.:l 1~ :te1;:etec1(~S alJ Le. Egy!~b egheto UHJ:ll
'iükk~l st:•ni le1i1?l" u feh11a11grn1saya::..: és e:h1('.irsaya:-: 1~úlin1nol; Y!;~:;.úl:y 
" l 1 l" "] . 11i;Jkii e { (ll'Z~U Ill. 

IIeye:-:e11 c]robhan a /,:1fi·l11/.~(/n ,:,-: ,,·::,:nln1d!'u_r1/11 ffl!'fal1111í -il/1; 
ül11 j11!" (péld. tcrpent:.inol<lfl k;.rf'1:!:k•'. Ép igy 'eldn1Ta11 1H~111el)~ ·il/rí 
0z„;j j1:11<!,i/. az oldú:-:11(11 }dfcj}t1c1i'1 h\'i Tniat:t; /,:!/'·11}!s11v r1 yl_1jc1·1·11:n;./. 

· 1;,,.11,· 11fi11ul11j „;i1,;1'1i1/.-:.:s:;1'! l~e-\'ül'\"C ~ok::.:zor a inc~;gyn1ada.s1g 
1nc1err::::zik t'l51. Cl;!\0)rn1ész \·ize~ ol(lai:ú.11oz aHllll(111iút; Yag;r ru111no-
11ii111~ t·hlorahnnot nd\·a, clilrí1·11iiro:11:,1 keletkezik1 1ne1y ,-oszé-Iyc::.: 
rolil1au/1 t(·:..:t. 

\-es:::::é lye:-: a .i,;J 1:,~. :f 1_;1~(1:.c:I ri! 11 }/ kc rc1:c'I:·,. 11111111o11 /1i l'lil (::n1n1011ia, 
i1nra li( 1_nlda) Ytl f:.:.'.'c c· lt l ora n11noni.11111111al: l1u11n~11!:nrn. an11non1aLn1n-al 
sth.; ilyoukorJ1;,/llítr'':;.'n kclotkezik1 Jncly :-:zaraz a1la11otl:a11 n lcg-
kisc1Jb r(izk(.1(1ú::::nú1, söt a 11apf(~~uyc11 1nag/d:<'~l }~ he\·e:-:011 Jelrobl)an. 
\Tizes fo1ya(·h~klJ;u1 110111 oly YC:-:z{1l:ye.::.:. _ {)iii·.:.-:iilui '.', ru·;·•<::·;t 11t1,ip1,11n

kál f'.(/1/11uí.-:s11/ 111,:11 11nlr1·.''''il s11!1 s::r'll,111!. J:[n a.n1n1011H111 i:::-: :ioclohla.t:.011 
ki1·iÜ 'bor:.:ze:-:ze:-:.fc1lyntJ('.'k i:-: \-~ui. a 1~eY1'rl·:-: 11en1 nly Yo::.:z('·lyes: 1nerf; 
ak1~or ntú:-: b.:_·r1n1:~kÖk (io<laetliy1: aetl1yla111in st.b) ke1et:1~1,:z1:~1;:. 
F.oly:i.d~kba11 keYi'.'~ j/.irlnit.rogt·n la::::-:nnkint elycszh rol1ba111,1 sa,iat
ságát : nµ:y<nii ~ fel linnt1 ik .i ód::::,1 \·~1 :-: aJn1unui n nnnú. 

I!J 8:-:ak nznn f('1l_il1 a11yagok soro1ta{:l.nk r:li'•: 1ne1y(·}~Hck l~oZC'·· 
lüsl,lli~l robbaHÚ:~: 1neg1rynl111ús <:o;-;zl'l.rZ.t:li1.. Yotgy :1z eg'l'.!:-:zsógrP 7 n 
fc:::i;rc kúro:'-! J1,1tú:-:11ki·;·.lr·inTi"ltahii. -- i\Iiudr::z n11yagnl.;nnk ::::nj{1t:-:(1gni 

'·a:vogyt<ln í>:lt(>.lHin.·) ille\'i'1 i1011lja111úl n1í'.'g hf1yebl.1en t·úrg-ya1h1!·11ak. 



GS 

..:\. szahályt;zerüen ki:íJlitott vényen H1.eg· kell jelölui: 
1. a hclyet, hol irato!L és a keltet (datnm); 
~. a nreudelést" latiu nyelven1 11..ec. vag,y Ilp. (rccipe =végy,. 

i11ne11 ·1;/11;t;) szokásos kezüGbetükkel; 
3. a, hasznúlati; adagolási utasitúst; 
4. a rendelő orvos sajátkczii 11évalúirúsát; 
G. a beteg nevét és lak6helyét (ez ntóbbi követelmény nem 

mindig teljesittetik). 
:1. vényiráS11ál egye:; sza\·ak é.s ki±Cjezüsekrc röviditésekhasz~ 

náltatnak. 1\z áli:alú.11osa11 hasz1ullt röviclitések a ))függelékben': 
vannak felsorolva. A szabályszeri't vé.nyolvastls a gyógysz-erkönyy 
latin vényeilJöl s gyakorlat últal sajátítható el. 

(lsszetettebh gyógyszer renclelésBnél a1u1ak: alkotó részei 
gyanánt a küvefikezGkot külü11hö?.tetjül1.: 1neg: rr) a. 11ató anyagot 
(basis) i li) az alakk.úpzi_i- vagy YiYöszerL (coustiituens

1 
excipie11s

1 
vehicnlun1) és <) a jtt\citúf:izert (t:orrigen~) i ez utr'.Jbbi lehet a gyóg)r
szer izét vag)c szagút javitú. 

J.\Iidi'1u a vényt kúzhez ka1ij11k, elolva::;suk s 1ni11elenekel.i:itt: 
1neggyGzöelü11k arrúl, hogy bír-e a feutirt kellékekl;:el. Kétes ese
tekben az en1litel,!. e1:járús irúnyallé1. J:Ia a beteg neve nincs fe\je
gyezve, ug·y azt; 1negkérc1ezye n1agunl;: il:jul;: fel, vagy peclig a vényt 
sz{nnn1al jelö1jül;: 1neg s a szún1ot; kiilün céclulúra jegyezye a. vára
kozónak átadjuk i ki.ilö11i:.isc11 ügj'e1ni kell e1Te; htt a gyógyszerért. 
csak bizonyos idü 1nulva jönnek el) inert külö111Je11 kü1111yc11 össze
cserélhetj'i.ik a vényel;:et, lni Teru1kivüli za.varokat1 n~ha szere11cséL-
1enséget is iclézhet elő ... :-\„ vényt cgyszorsmincl megtaksúljul;: (n 
gyógyszer árát kiszú1nitjuk) s a felet, ha a gj'Úgyszer 11e111 11.:észiil
het el rögtö111 \'Úrakozú~ra; \·ag,y bizonyos ic1ö 111ulva yalú e1jö\·etelre 
ké1jük föl. 

()ito vng)'· .~·tllfiu1 :::;L::avakkal ji:;lölt VE~11:y·ek n1i11clcu 1nits 1nn11kn 
abba11hagyás:ival azo1111nl kés?.itenclök. 

Midőn az elkeszitctL gyógyszert kiac\juk, az érte külc1öl t<"1 
n1egkérc1ezzük a vé11yen lé\-ö nevet: vagy clké1jül1.: az útaclott sz~í-
1not és csak ha teljesen 111cggyiizDcltü11l1: az azo11osságró1: ac1jnk kin 
szert; elGbb azonban n1ég eg·yszer gonclusan elol \·assuli:: a vén.y!; é~ 
összehasonlitjnk a. vényen és a gyógyszer eüé11;yén stlJ. lévö hasz
nitlati utasítást. Ez eljárús mellet!; netán clkörntott lérnilések (pélrl. 
kihagyás) 1nég· ideje korúu he1;yreigazitliatók. Ha a 1ényt1 fizetik) 
tlrút rajta kisz<.'uni~jnk 1 különben 1Jec1ig· a vényt tL VB\"Ü JH:Yének \;~ 
lakóhelyé11ek feljegyzése uh.'t.n rGgtün eltesszük a Ili.telezett vények 
ültartására szolgáló 11olyre. Miuden 11:if-izetett \·éu.r visszaadhatú, 
kt'.i:tv(· (t 'l11i!1·r;(.f;,,f !11J'fftlnu1.~·ú/.-11f. ·Ezeli:.et 1neg·f:artJnJ1.: ú~ le1núsolYa az 
n. n. ·n1.úrcr1f,:ö11:i;vlie eltesszük. 

Szokús sok he1yen az ö~szes vényekel; egészen lernúsolni, yagy 
csak a beteg 11evét1 az úrt ~ a g·yógyszer lllinö::;égének n1egjelülé:-;t'.·t: 
külön 11.:önyvbe (vé11y-11apl('1) leirni. J!Jz 111i11de11esetre haszno~ 
intézkedés. 

Kétes esetek. Elüfordulhatuak oly cselek, hog-y a vény kiilüu
hüzü okokból - milyenek: olrnshatatlan irús, erös lrntásn anyagok 
1_·li'fi1t legn1ng:-1snl1h nrl11g-ainn1~ f(·.,1ki:ílb'1 jP1 (!) n1l(nhnn.z;'1~n 11/.lkiil 

0-YfÍf.' l· .... ·xr:tif;'h" f\"/S/.ULU.Í!.TA1'.Í8.!. (if.1 

t.ú:Uéipé,;e stb. - röo·tön ki nem szolgáltatható. Ily esetekben a, 
sze1nél3rese;, vagy ha ezí; 11en1 tel1eti, a vé1~pnycl c_qyiffl 

o· írt lerél ntjdil c'.rvatos kerc1ést intéz a rentlelo orvoshoz; 
c1·g ·e-

1

z tal-„1ll1at. ;:i nen1 volna. 1nás liiva.t .. alos vagy 111agún orvo. s-pe 1 , ' ' · • -· · • l · 
]f'zcn (1jdl'rí:.n1ak a.::onliail lr11ef(i/, .. '/ r1 /,r,tr.,q va,r1,11 kiilrliittt; .f~!l.l!f ·!:11:-

l. 7· ~., .„7 :„{uf'l kell ti..il'f,:11 il i. ]la a ,1legn1rtgas. nbb adagok:'· tnllepese ne•· dte(/ u.1. . . l . , , .. 1-
. ;. . fenn s a fentiel;: szer1nt nt Jfngaz1tust 110111 11yernn \.1 ug3r 10

1
10

.g ·'· :/ n o.,-óo·"szerkünyv últnl eli'>irt legnagyobb aclngot szol
·fc .nuttu„iu,. < <oJ S" . " '] "' '·t· ··1····1-.. 0'áltatjn1\: ki s errol a ren(1elo or\·0st·. nto rrgo~an Pl ,es1 ,_iu \., 
" . 

1föl>lJc~ck: 10 !.!:l'illn = J ,/<'/.·11;1/'11111. 
1noo g:rrnn = 100 dekagran1 = !:il".'f,.,'"1.. 

1 ;;ram = 1n ,leci<triu11_. ll'hát 1 dce1gra1n O·J .~Tlll. 
l ';'.Tan1 =.-o: 100 c•·11fi,11·11111. .1. eent.igra111 = O{ll gr1u. 
\ ~rtnu =..--:: 100(1 mil/1:.':1·,1111. 1. rnillignun::::::.:: (Hlíll {.!Tll!. 

·v alüs:'tgos. sú1yokú1, azaz inériie.-::zkö~öl~~i~! n1!nc1en inér~ékne.l~ 
. 11g1cszer1is két.szerese é~ i."1Lszüröse1 fele es otodres~e lu1sz11a.latos, 

vannal;: :! , 21 Ci gran1os: 11 ~: i"> t1ekagran1os1 nU, 201 10 clel;:u
~r•,rn<iR súlyok stb. 

Csak azon m>'l'le."eK lu.1sz11<.'dliflt<'ik a gy<Jgyszerek ki
hivatal bélyegje lát~at,) 

uuuu"'· ..:\.. sú1yokat o1y u.11yagokknl: n1el5„ek rolnk 
"'''~"·rr11 1 lec1örz.sölhotnek. tlsztitani 11en1 szabad. 

he11oza.tn la előtt 'n.z oszt.rúk gyógyszerészi 
has7nií.1tattak. EI111e'k a1a11egysége a. !/.llr;gf/.'!;;ertdri ./011t

Ré~zei: az 1u1cia (ohony): ilr<tehnu1 (no11ezék\ 8c1·111)11lus 
''· ,,,;,: {ler,oe;, l és (/ ra 11 u111 (szomor). . 

}!asz11áltattak n\gelJlJen a ki_-,\·etkez:; kifcj('.Z1'.·sek Í:>: se'.t1i1111ciu (~/~ 1uti_.Hl.;: 

\Xf;;,„;,1,.,,„,,,„„ (i/„ tlr.'>. ·"''·'r1u11. 1u:i11 1'nn('., J.i/~)) .:·•c11!is,·1is 11/::. gntH): lrii:ii.» i 1/;: gr<ut;, 
;:;: '.it""""""'" (i/.J ;ir;t!l): '.;r~l.'ian.·; (i/r. :;ri1.t1\ '.'cl1u:.~ \,1/1; t;,THll\ 1(1:«!ma (1/in ;;ra11). 

1\. gram és régi súlyok részletes isn1ertetése és összehaso11li
függcléklien talóJható. . 



3. Az eclények s azoknak a kiszolgálásra való kiilsö fel
szerelése. 

Ji. .lul.1;(/d,:l.-1_d.;J1 1J:·: szilk n:yal;;:u ÜYegel.;: (-vitra) ha:::ználh.i..tnnk. 
:H.cuclszeri11t parafac1ngóval tlugaszoltaf:.nnk l~c. l!'o1y<1dt'~kok1Lúl 1 
melyek a parnföt megtúmadják (jédoldat, tömény >ttrnk, \'aochlori<l 
oldat stb.) beköszörült üvegdugós ·üveget (vitrun1 cu1n epistcnnco 
vitreo) használunk. 

ii. nedvs::iu1; h1.:l.'ert 11111·01') súk,. l11T/f_l,1r;..;11h1 illú 11;1.'Jflf/nh ré~zl·rL' 
~z:élesszáj11 fa ·\·agy i.i.yegdngaszsznl el1útott üvc•gel;;: vétetnek. 

.ti. ·i:ildyos8dg dlfl1l f'1:lhon1l<.í f'olyru!Jkokal fekete -;;agy· k{k 
(hyalith) üvegben acljuk. 

ii. s.-:Ú!'a.:· l11_11·ukat.. lril1 1 lru·.~·11l,·11f c'tlt.alúbnu pa1iiros (1obc)z'ba 
(scntub) tesszük. 

.:'.\. l!·rrclcyy1'l<1.f_, .fiir1·kcf pa11iroszacsl;:1:1l1a \'ag.},- dobozba ral;juk. 
1\. porh il \·elyel;:be ( capsn1ao) o;·:::J vtt- ;iur1 ,/„11 t f'01'f 1i 1·1:rí.f.'i1lf n 

(pugillnn1) ;,-agy hus.~:::1rs lolúrl1;lJo::okl11ti1 szo}g!Lltatjul: ki . ...:\. J!Ol'l'a11-
:-:nláJ: szúraz au:yagok rész('.~re l;:özüu~éges: ncd \·szi.y/ik rész(':re 
via~zos pa.piro::;ból li:észülnck. 

;\. kcn<i('sij],'.ef„ 111;pckcl inú.zos cserép- vag;y i1orcellih1 b\ge'\yc•k.
bcn adjuk. 

..:-\. ,ió parnfa(_lugaszsznl c!lútott iivcgek. szincs }Japi.ro:-:~al klit.
Lotnek: le, incl.Y n.1<'1, int'.·g fehér pariirost i;.: teszünk . .:1. dnga:-3Z a. J11ég 
ilrcs üvegbe .ille::;zten1llJ~ 1H::l1ogy a gyógy:-;zerrel ériutkoz\'• c1ugaszt: 
vissza k:el1jel! tennünk. „A„z üveg inegtöltése és lJctlugc'tsn nl:ún 
teuyerünl;:be val,'1 felfort1itás :í.ltnl próbúljnk n1cg·: hogy a c1ngó j('.il 

. ·\t' l lt. 1·1· •.. 1· ·1. zar-e. .: .. ·ege :ye ;;:e y1aszos; e 1er e~ ::::z1nC"s papiros un·111a~ re :cgt·-
Yel kötjük 1e. ~\. té.?e.lyekeL fit- :~ng.y fi'.~1nl·etf1\:el i:-:,, ~z,?kb't:\'. ellá~·!li; 
e~ esetben. n. lekut:es 110111 szukseges1 csnl-:1s a :rell.u ala tcsz11111.;: 

Y.laszo:-: pap1ro:-:L 
1l.jl'lz1:t.- (:-:ig11atnra) ih;ege1;:- 1'.>:; b'.,gelyek11i-l nz edény olcli1lúr;_L 

::::zokotJ felrnµ:aszt:atni. ~:\ ldi\1-'111 fí_iggl') ho~:szn ::::zn1agjelzl·k ritkn 
helyen ·van 111c'1r ha::::zuúlalJ1a11. rreazacskók: :-: esrvél.~ l1orH:úkolt. auya
gol~núl n. hasznúlati nlasihist ogy::::zeriit_'ll f~Íi1jnk a boritél~l'<l. 
])ol1ozokra nz ilres sjgnatnra fel YH11 erec1etile~ rngti.szt>:a. az ntusi-
túst erre iljuk. ·· „ ' 

.:1 hu.~·.:·1uffntt '11tuc;ifú.~·t oltru-:11af1:l11!! Íi'jul.- ,•; o.:· iUcti'i ff/J';.!/f/"':;c1·{ 
i'ii,qfi.,in r:lk/.'i.::iil/:;,, 'Ufrí11 ,<-t/.rJi11í{jal.-. l\[ú~ nta:c:itúsL n. signatnrúra. irni.1 

lni11t. 1ni. a vln1yeu J.Oglaltat:ik1 nen1 ::-:zal)aü; a. 11etc'u1 ::::~ilk:::úgo::: eg,y1'.·h 
utasitú;;ok (felr<.'tzús stlJ-ro Jl('.•z\·c) ;;z(\Ya1 b:e1H1i'd.:. „A. 2i!.!1H1Jnrúu 
a kelet~. ~ n l~észitö névalúirásn, is kitceudti. '" 

l\Iilulen cc1énvt külön rni.piro:::l_i[1 (eo11yolntnn1) gDugy~_il\·c 
aünuk ki. " · ' 

-J. Is212átlések.1·öl. 

1\.zo11 vényekrc a gyóg3rszer is1nótelt; olkt~:::zit:L~:so Lilo:.', 111el.re
ke11 a 2;yúgy::;zerk.üny\·bo11 kereszttel e-;-) jelölt, vngy 1·zeklio% 
hasonló 11e1u hiYnl:nlo.':i szer fitl::i·li /1(1:_;;::11iílrrti'11 re1Hleltcte!iL. Ezelc 
csak a rencl.elö orvos 01lenjegyzésévcl i:::1néteJ11e:H'1k. lCii/,„{:!ey lu1s.:·11,í-

71 

r-__ 7 'kndl szinbb{ úvatosa11 kell eliárnnnk és csak o!iii is1nétl'lhe-

t.1·1·11(]„-01''10Í 111int l)éldú.nl tl kenücsükn.~·l. lh1in1entn1uok.nál s haso11ll1l.;:
un ... , • ·· ', ' ··t'ht'l-

míl, t1 beYÓte]re ~Zlllli .sze1:
1
e,kk/c).] oss

1
zc
1
· 1 ~Ye1s~l/es1 nemi to

7 
l' 1e1~/ ~.;' '· 

.Jll1q!Í1JI!// (1o'Clil'/'I'.'! Ili' 1."ii, 1'(;)/!,I' f ·(-!'. .JI' 1/ f ;;,:'('/', /(/ „/{ ,>;(l_(',lf '.'Ci/-

, rlclfr:dl'tf /".· i11;,1i1 .~„:·1;l11ul 1~jro /.'i.".:o;'ffríllul 111: 1• ::i1~s to~:(~bl~ú fL :i~or~l11u:;1 
és sóinak bor aln, l_it~fccsl;:c,nde::-:ro szuuL ol<latnt isn1el:el;, e li.1-
szolcrúltat.ni. 

b • l . 1 ( . ']' .. l t' 1 1 1 · l 'lt 1 . \Tény111a:::o tLtn ;:rn c:n111a \'.) ero:-: ta ·asn s2erc .;:e .;:1szo ga a ;111 

-~10111 szab~vl 
" Tilos oly vén ye1;: is1nl·telt 0lküszit.ésc, inelyne].;: eredetijén az 

. 0 ,.,.05 " ,non 'repel:ntur"-t (nem fog ismetcltctni) feljeii:yeztc.:. . 
Anyarozs (secnle cornntnm) Yal~mmt tiz .el>l.10! elott!htott 

ké52it1nényeki nkúr ldilsi.1leg; akúr helsi1leg: csal;:1s HJ1 ;;agy1s oly 
véuyekre adhnt/1k ki cg;yszer -i:-:) 111clyt'k azon; ;;ag,y az eli>!·te Ya1ú 
„-,1ion :íllilfol.t:ak ti. 
--< :_\_;;; isnlét1('.•s ii,q:y/~L r1'.~:-:zl(•l'f'~l:11 sz:1l)úlyoz/) re1u1C"lt~tiink ec1l1ig-
o1C. nincsen. 

Ila rÚ<"i :.:i'1lynH'.Th'•k sz(·rlaí·. ir,1LL \·éuy liozatul~k Í~lll(~\:ll~;:; 
vén·ctt, a, r~ceph1~·ins a snly1neu11yisl~gckct úl:szá1nitja gn1111okra 
s ~zt ~1· vénvrc inintleu !·éh:;1n("l !.'1:1,icg-yzi. J~1111e1.;: n11:gfi:·li:11cg iü 
árkisz{nnih'lS i:-: :-:ziikségo:-:. 

,-,_ A kézi eladás1·ól. 

.. :-\. k1~zi 0Lulús\i;n1 uen1 ;-;zo1g{dt.:1Jhab~1k ki: últnlában a inérgek) 
criJscu ]1nt/1 f'·::-: rnrtr1'1 szf'rek. Ezek felsorolvúk a gyógyszcrki.inyv 

":s:.TX. ('.'~ 2~X. htl!h'Libnn. J\i:-:zc1l.c;(i1taL11al/1k a ki.ivetkezö régen hasz~) 
1iált. kéze]nc1ási C1s~zeb:lJ szerek. liúrhn kereszttel jelölt nlknt,részi· . 
turt~hnaz11ak: 1Jlon1vi.z. ({onlar11,\·iz stb. 

Mi111lcu ki.iriilr11('.·1~yek ki'1zi kizúrvák <l kf\zi f;l::Hl;'1:-:li/1l: a húuy
t:11tók1 erí'1s hnsl1n,ih'1k: 1nngznl·r1l1aji/1k. 

\'"a1111ak bizn11yr1::-: r{•szinl; nH'.•rg(')~. rt'.>:-:ziu\'. n1nró szerek. n1elyck 
ipari lifl:=::znúln ~;ra ;1;,_ illf·i t'i vr· ;·i\n~k: _ 11.~Í, -i~111_\:1jü~c _saj<~ '.:·k?zil . 1i.3rnf;_t,<'t
~ára1 e lle11kez11 c1so1 l 1en } ia i:(l~ag1 (_L:' 1zs1~gt) IHZ!!nynvuny n 1apJ<l1l 
m<" 1 u u• un1e111·1yisi'·gl 1c·u k iszo 1gc'i1tat-l1n t:/1k: ilyen el;:: :-.:Ó:-.:fl V: légenysa \

kéu:-.:n. \·. k1'•11;c;a\·,1:-.: r~_·z 1~·:-.: zink: /;lonv:nkor (plun1hnn1 
nli11i111n :-: l1,1:-.:n11l('i\.:. >:a!.:!:\· n. lie],"1liik ktJ:-::.dilt-. keYerékek. 

; .. ;',;.:Ezek alk.rl11na:-.: ,~,li-'\1rrf1('1! (~-~zkt'fr,1P1vli'1, Sol1a~o adjnnk ki ily 
. g,yer1n\•knr·l.;: y;1~y 1llCg·hizltnh1i·lan kiil(l<;t-tnt:k. ' ' 

(;, IVlléregelaclás. 

-ML:r:.:,·ok1:l núln11k e:-.:a1ds 1,r1·1,1si n:111/1"' t'!!Y:'Zt'l' :-:1.al_iall kia111d. 
·· . .<e<u1uo ki,~-ételes e:sutekhe11 'f/11';/l'i.:110!/ 1',1JÍJ1:11,·f;'··i:/:..":·!:1'(' n1,:,.!J1:.~ ker:cn:-

i\i;;;>:;;g inéreg :-.:oltn. !): l.>'-"1d. p<dJ.:<'n1yirll,1 ~zurel;·~ Jiir11;,-;1íyi lri.:·1J11yi1-
i:s kiadhai/11:. 

.::\_z or-;;osi \·(!ny1u:k a. /:it-::1J_11rílt1d1í,-;,';11! 1·;1_11 /"e(1'fii;11·l.- 1.-r:lf /1,11111'.e. 
;;.;.;c;/.H<iai 1·1.: 11 11r1,: iH1:1·1·r1 111-111 1u.l/11!frí i,"/. 1~·:;1·n „,:ll1j•'7.-1_:f 1·111111 l1i.::01111itr:1í111J'J

v1'..„·s:::ut111·(í11/".: :-; ai~ u. 11. 111f~1rcgki.iny;,-be 'bo\·ezet~'~ e1tc:sSzük. 11-z 
a. ntúr cn1litett últa1ános l.;:el1i;kek.en l;:iviil a rnórget 

nu ,·i:t, 1~1 k1'1hc] y(':\· 1 {d lú::.:rí..L 'f\lg1a1 J.;:n;-;{1 s(1.t·.: vala1n int azt·-, hogy[!_. 
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méreg mil:y célra fog használtatni, világosan az orvosnak kc.11 
feljegyezni. h 

1 
h . 

1 
, , 

1 Méreg csakis ismert, a e et. 11rvata os orvos ven3rere ac as
sél.: J.d . .tl. gyógyszerész előtte isn1eret.Jcn orvos vényére mérget' 
kiadni nem köteles. 

A mérgeket alkalmas ec1enyben (nem papiros boritékban ') 
adjuk. A signaturán a méreg nevét fel kell jegyezni; még nagyobb 
biztonság kedveért ellátjuk az edenyt a mérget jelző halálfővel s 
nyomtatott „mereg" jelzékkel és lcpccs<itcljiih az eclényfc, mit soha
sem szabad elmulasztani. 

Gyermeknek, megbízhatatlan küldöttnek mérget úi:aclni nmu 
szabad; ha csak lehet magának a vényen megjelölt név birtokosá
nak adjuk azt át. 

:F'ÜGGELÉE:. 

A) A vényirásnál használtatni szokott röviditések mag~a'.·ázata. 
· _ mindenikböl egyenlő menny1seget. - ana) , ,o 

... ''" = acl ratione1n1 szamlara. 

. vagy clecigr. 
in. cl. aeq. 

= a;i:;101gia: zsll:. 
= balnc1011 ·niartae} vizfürdö. 
= ::. aquac . „ ., .. 

= )) ·vaporu-J1 gozfurüo. 
= balscunn1n) ba1zsa1u. 
= bidyrion1 vaj. 
= ctVin 1 -val, -"\rel. .. , . . . ... „ . • : 

. ont11"" osszovao\·a. o::;szoznz\ a. = concisa e · ::; ... ,, :::> , 

' ' 011tl'g1•0 111 11 O'l'fllll. = C(!nhgta'lJlJ)l(() C· ', « J ílUO b 

= 1:ent{111ctcr, 1 /100 meter. . 
= ccnt1'.nieter cubic. kübccnt1111etcr. 
= cista doboz. 
'-'== cocliÍear

1 
ltanál, kanállal. 

= colatura, sziirec1Eik. 
= (lelui·1 ac1assék. , 
:.....= detur 'Ín du1Jlo: adassék ltetsz~r. . 
__ clenf.ur tales rloses„ ac1a~sa1u~k. ~l.Y <~(1~i~o:~· r 
--'-' rlcf.ur s·ignctur) adasse.k' ;ieloltessel-.. \·dg) 

· Jicttnssék el jelzekkel. 
-= d12 coctnnil főzet. , 
= dccocto-ii{fHs1un_, főzetes forra.zat. 
= dciinraius, tisztított. . 

· ' 1 · 11 nT'llll = dcci,1/i'a-111nu1) e ec1gran1~ 110 n ~, 1 nl!..·,1.:on!ö 
= iJtuidc ·i11 doses atqiurl(:f:;: oss;1,ac '·--' 

- ac1agob·a. 1 egire11li'1 = clivfrle ,tn portcs (/IHJHrrlcs: os~zat .._, 

részekre. . . , . ']· I" 
d „ ']· h ·zol n•tlta"e ' ". = di'.spensct-ur_. a a;se .._ .._, ::- ~ e' --

= clrachnia) 11el1ezek. 
:c:= 1,lcctucu·iun1: ll}'eleL 
= cl·frni l'Íitrn) 
= e'lnplast1·11-n1„ t-npasz, JlastronL 
= csscntia. 
= e;iJfl'actu.111) ]i:ivonut. 

' 
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f. 
f. 1. a. 

fict. 
FI. 
Fol. 
gr. (Gr) 
G. 
Grm. 
Gtt. 
h. 
Hb. 
Hb. fi. 
inc. 
ln!. 
J<ilogrm. 
1. a. 
L. 
Lign. 
Liq. 
m. M. 
M. D. S. 

M. f. 
M. pil. 
Mens. 

Milligr. Va!JY Mgrm. 
N". Nr. 
01. 
P. 
P. aeq. 
Pii. 
Pond. e. 
P. m. 
pp. vagy ppt. 
q. 1. 
q. pl. 
q. s. 
q. v. 
Rad. 
Rec. vagy Rp. 
rect. 
reclss. 
s. f. 
Sct. 
Scr. 
Sem. 
S. vagy Sign. 
Solv. 

--' Ji11(. leg·you. 
.........: ,/lat. lcyc ((/'tis,, legyou vas·y kl·~~zlt:.;(l 111ü:-:::za-

húly szori11t. 
;._=; ,liet ile) tégcly·1 l\:öcsüg. 
-- _1f,.lrr:s. virágok. 
-= .f'1.1l ia_, levelek. 
:..:..:;:: g ra ;111 n1 .· szen1er. 
= g11nun i„ n1ézga. 
= ffl'a'//u;1a_. gTa1n. 
:...= gi1tta_, csepp. 
;:e.;,: hora, óra. 
= lie1·6;t) fü. 

T!r:rl:r1.florc
1

11s) Yirolgzli f'ü. 
....::::::..:: li/GIS/U:. Yagott.. 

in{us1! 1,n .• f'~rrú.:.i:at. 
!.){uyroi11111a .• kilogra.111: .1.0UU gr111. 
le_,11c u1·t1:s).n1ií~zal1ál:y- s.z~rj.ut. 
! 1!1,·tr. 1·{::g1 :::rr( 1gyszertar1 font. 

• .oc-.• fi:/ll/1.i1/_, Í'a. '~· ._, 
lir11!01·.- J'olyac1t~k. 
111 i.~·,·e. koYerü. 

__ -,:: n1i8('1:_. 1{1'1111· .• 8Í,t/ill·f1u·: l\:OYerd: nd(l l<:-:; jel-· 
zékeM. 

_„ misc1·, /iot. l(cverrl s le,c;\·c·1i., ... 
il/ 11.-: . .,,;1' 11,il ;11 (/rum „ ln bLia·~~g·y11r111at. 
iiU'/l."Ui'tf. régi. Ül'H1l·rh.:k (= ;_\(.) llll<:ia. 

1200 gr1n.T 
i11 il ! (!.! ra.ni1iu1: inil1igr1nn. 
1111111erus. szán1. 
1_1lcuu1., oln,i. 

= J''li"": r1~:-:z. 
;iru·t;;,-: a1·1111/lc;;;) cg,yculö rl~:-;zek. 

·~·" jlifu!ue, 1abc1aesok. 
1101u/11s círile. polg(n:i snl.y. 

:> 1111·d i 1utl1•) orvosi 8H ly. 
_;;;:;;: J!i'''"}J''i'r'lu.~· .. cll::1~szil:oi:L 

<{lU!ilflliil ///Jif: .(, . -i .„i. „ • 1. / 1. .t \ dll1Cl.l11}'- {,8t~Zl. \ .. 
111u!11 1u11 j! 11c1· ·: • 

111u1i1lni11. ;)11!1:s) an1e11113'i ell~g" 
1L1u11dun1 1:i.".· a1nc1111yiL nkars:-:::. 
rruli.1~. gyük.t'.·r. 
i'Cr_'.(p,_:1 ~:égy (iuuen ered a. e1:r1,1; :-;;~1.'.• .. 1 

1·1:cli/ic1(fus. tisztított. 
!'cct:(~ici1t 1«~·1; ! ;1111.-; •• lepti.~z l:,i.t r; L!:nl1l_1, 

= suli /1.11c111. ;;ege Jele. a. YL!gt:n. 
-'--'' sc11r'!!!,1_. dobo,;,. ' ' 
= scrn_puhc~·: t:crccs. 
-·-' c.IC 111!. 11 J JlHlg. 

s i r; nr:t 1u·. ·je] ül tessi:!k. jel 1:1~\kr ltc:-;;.;r)k. 
~ s~foe, O l;f fe 1. . 

Sfl. 
Sp. v. 

= s1>i1·itus, szesz. 
spti·itus vini'.J borszesz. 

-= s1Jeci'.cs) füvel..: elegye; tea,. 
:HlC<.'llS) 11eclv, lé. 

SfleC. 
Succ. 
Tel. vagy Tincl. v. Tr. = tt'.nclura) fest-vCn,y. 

uncia. obo11:r. 
·unyu~11t11111 1 'h:enöcs. 
u?'.ti·1uii,. üveg. 

Unc. 
~-ungt. 

v. 
A sulyolrnúl haoznúltattak a következü jelek is: 

ir = lihr" (font), ~ 1lrachma (ncltc7.ék). 
2; = lTneia (obony), :-1 scrnpnlus (terccs). 

]~zenkí vül sz<illlos lnás jele}(eL használtak n;i; eg_ye:-: anyagok 
ré~zére1 rnelyek c(•lszeriltlensCgük rniatt a ha~z1uí.l::i.,tb('.1l t.cl,iu~cll 
kirnentek. 

B) A métermér!ékek összehasonlitasa a ré[Ji orvosi sulyokkal. 

11) Ceut.ig·t·a111 1;:-; ~z1~HH.'i' (~·ranuiu.) 

1. t:cHiig1'<1111 ! l..l)\/ kikc1rekitvc· 11. 1.1. 11 -- 1 :-'Zelllt'l'. 1 h 

:! 11.:!/-I () ~)~ !i ·- ·; _,i,·1 

" <>.-LI 1 11.-111, " ';, 

-l (1.:-i._L~ ( l.i1i1; 1 
1.:.! 

" --- O.ii.S:--1 (l.{! 1. " 
1; (_l,S:2;_1 (l .• ~);l 

::1:! 
1 

7 11.n!a1 (),!!(;, 1 
s l.U\lli 1.111. 1 
!I .1..:t\:J l .:!-L, L l 

111 .1..U7U [_)\/; l' 
l l i..:-)tft ! ,;J( !. l 1 

1 :! u;JJ [.(i;""i, 1 
" 

L', _, )• L/.-: 1 .Í ,,S! 1: L" 
l ! J.D L'-' !.!l:2. •) 

1'1 :2Jl;);) :2.():-1; •) 

\(; ~. 1.~1n :L:2( ): :21 
1 i' :2)\!j( .l :2.Hl\ "1 

1 ,. :2.-.Ui1; :2.:-10. -n ,, - 1:.! 

1:1 :2.f ílJ_L :2.liU. :2 t -
:!f) :L7.J1 l :2.7i'\ :2 :; 

. 1 
; ·~( ) -LLH1 -.LlL -1 
.111 ,,_Jsu :-,,:-'i(\ e 1 .J ,-

i"'f(I 1J„'-'i"1!) (),f);)~ 'j:\ 
! 

( ;q .<-;.:t:t.i f--1.::'.!L s 
70 ! 1, ~ ; ( !( 1 \}.f íO. ~ ) 1 i „ 

"" !_( ).:)1 i() .i_(_l.\)(i. 1 1 
\_!(} -- J~JU1.1 l :2.U-!i j;,;'.l 

" 

lUO ·u:.·1_1 n .U3.7L: ! :F: 
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gra1n 
1 grnm = 13.71, ma /.1 szemel'. 

20.'Jlj kikerekitve 201 'o szemer = 
27 .42 271

1

:
1
: 

/ 

~ur1qntlu:5. l.'í 
2 
2.:2 
" ;_) 

UU.l.G ''01/·-•J .J - lel clraclnna. 

G 
H.5 
9 

ló 
17.fi 
~2 
:!U 
31 
;;5 

.'> 

41.H 41 
54 •. 85 M'/, 

- 61.69 Gl'/ ·l 
68.56 681/, 
82.28 82'/, 
89.13 :10 

12D.42 l 9'''/ ·-"'-' ·I 
= 211.10 211 
= 239.98 ~40 
= 301.70 
= H5G.5G 
= "111.41 
= J7!1.fl8 

G8 gra111 
7!) 

10;, 
1.JJ.i 
17G 
210 
280 
D5n 

HOl:Ji·I 
3361

/:.: 

•111 1/, 

J811 

11
,:.: uncia. 

" " 
:) 

(i 

- 8 
111 

:.' 

=1 

= J scrupu1 ns. 
= JI/, clraclmw. 
=~ 
= ;p/:.: 
=I' 

-= i; 
=7 
=ti 

- uncia, 
clracluna. 

,l20 -- 12 ·- u1;., 
~ 16 

~ J li!.ra. 
uoo 
GGO 
3,10 

1.000 
~o 2J 
~ ~81/:! 

t) Sze1ner c~s centig·ra1n. 
1," :-:zon1or = O.OOU ].;-.i.kcrcki!;yc 
1 /.1 :,. ....::::::: ().018 > 
1 ,':! '-= 0.03G 
",., = 0.054. 

..L = 0.072 
11/, = 0.108 
~ " = O.Hr> 
n = o.218 
4 = 0.291 
!) = 0.364 
li ;, = 0.437 
7 " ~ 0.510 

= 0.583 

l ccutigrarn, 
2 
11: 
r; 
7 

1T 
F> 
22 
:HJ 
;17 
.J4 
fil 
~s " 

1-·r::(: 1-:r,1~·1t. 

n 5%Bll1Cl' - O.üüU kikerekitvc tiU ce11tigra1n: 

10 " - 0.729 ,, 7H 

1l );. --- 0.802 80 

12 > ;..".;:::: 0.87G 8t-i 

lB -- 11.'.l.JS ,, Hl) 

l '"' 1 l\ - 1.002 100 
• . <) ·! 

JA, ,, 1.020 l02 
15 ~· 1.093 10!.I 

lG „. l.166 117 
17 l.239 i.'• l2él 

);. 

Ifi ' l.312 131 
19 l.38ll ' 13D 

20 :IAi'>S ;;. UG 

J__ scrnpn1ns = 

l' /, 
1.458 kikerekitvc 
2.J.~7 

J.5 grrun. - ' ~·-~ 

:! ~.D11; 

1 !lrn1J11n:1 4.n7:) 
T s.1:i11 
l\ ·1 U.12G 
,l 17.i'>Oli 
f> 2l.87i"l 
G 2G.%0 
7 ;;n.G2:1 
8 n:i.00.1. 
l 111H.na ;)i""J.001 

-g- ;, 70.002 
;, = ] os.oo:: 
'i = HO.OOJ 

= lfö.011» 
=~ :'10.00(; 

7 = :!fö,(11)/ 
8 . :!:-i0.008 

~-:.o 

~'·' 
~T.\) 

:t.U.O 
17.iJ ;, 

(i.i> grn1.) 

(J librn) 
( 1 ll„ 
(2 ,_ ,, ) 

7i 

= :)15.00fl 
="" ;;:iU.010 
~. ::s:;.011 
"-' 'l·:!U.012 
== G:Jll.Olfi 
~ .. 3„f(l,1124 
= \J80.U~0 

~2.(1 

~GJ.> 
HOJ) 
HCl.0 
~~;),l) 

7üI1 
11.ii:í.O 
:U0.11 
lfö.ll 
2Hl.0 
:!F>.O 
280.0 
:aG.O 
1\50.0 
::s5.n 
420.0 
íi;}O.U 
,_,4.0.U 
\).SIJ.() (]. ki100T1ll '-'e::::: :!. 1 /., 

. lÍhro..) 
1

" 

1) JJiq:er1111írtf~ki alapsul~·ok, rég·i 11olg·tiri és orYo~i sul,r. 

100 deli:agra1n = 1000 grn1. Yngy 2 ván1fonl;; 
2 vúmfont = m.a lat= l polgári font és 2i'> 1

/" lni. 
l viirnfonL = 28 lai;; l polgúri font. = U2 ]al. 

l l1·k11yro·o1 lU gr1n. = 2 ürac111nn, éti 2U ~xenter 
(/r11111 . "' lU ílr>c:igra1n ·--- J;r:1'.1 ;!' 



])e1.:igran1. -= lU ceutigr1n. 
C1

( 1Jlfi'.,q1•t.un = 10 inil1ig11n. 
J l .:;: :-JZC11181' 

(0.137) '/, 
/ 

1 /ite1· 

f r/c1.:·ilitc1• 
1 ccntili'.l1·J' 
·l liter 

f) Ürmfrtékek. 

llJOU kifocentimeter = 10 c1ecilitor; 28 nucia, 21/„ 1 il1rn, 
·vagy· 21/:! rneszel:_y (régj polgúri inl~rfit~·k). 

100 köbcn1. = 10 centiliter= iJ nnu~a vngy 1/.1 lilira. 
10 > = 21

/.1 rlracl1111a1 
1 /.1 inc~zoly. 

112 uncin1 kikerel1.:itve 10 lilJrn. 
I hel.:tulitr:r 

f)(i-litor 
= 100 liter. 

J {//11·rílJlUI 

1 'lli/f.'irí11rr11 

1 d1'({<'hi11Úlu:111 

J Sf'i'llJll!ft1:::l)(IJ/ 

1 régi al:ú. 

y) Rég·i orrosi snl.rok. 

:\.1apsnly a liln·a (gyúgyszeri-(n·i fonL) 
Vlllt : l'.! nncin ( obony). 

: .S Ürncluna (neJ1ezl~k-1 yag,y ~ f/·11111cin. 
;J scrnpnlns (t:erec:') ~ ft'ddrn(:lJ11l:L 

: 2U s.:·c111ei' (grn1n11n). 

] ~crupnlus = 
l draclnna. 

~O sze1nrr. 
(í0 ( DX 20). 

J une1a. 
l lit'm 

~ 4.~() ( s x (;(.J). 
~-7GO (l'.!X.J.Stl). 

C) Minták a vényen rendelt gyógyszerek árának kiszámi!ására 
(iaksálására ) . 

.t\. li:öYetkezö tú lJ1ázut ln111 a gyakran 1..:t:szi ttotni szokoU; g)·(\f5;.r
;.;zera.1akok részére Ju.'.•11<'in;y inink1. ;;a11 fcl;;éyo azon ti{d;clekkel

1 
1;1nl3~eknel~ ~;ra:, díja folszc'nnita11d('1 (::;;zerel;,: úra

1 
inn1ika1li.i~ oilt:11yok 

e:-: k1sz.olgnlas ara). 
1\. küzalapo k rovúsúra (:::zegényszú1nhlk, ú lla1ni-: 111ug,yei

1 
kijzk.úr

Ju'tzak, rabok stb. részére) kiszolgáltatott szerel.: tl.rszaliásn. u :l.C]sorolf; 
tételekkel 1nc\~·0g·,yczü; csu1.;: is az (H1éu,v úra 1nnn:ul ::-=okszor cl: rninl:
ltog.Y 1negegyez(~s szerint ezt az i11etü intézett.Dl (kúrh<i.z sLh .. J ~·;zok
hík hozni. .A. kiszolgúlú~i tlíj (Leköl:f~sért, porol..: pnpirosl_1orjtBkúc'.~rt) 
a küz:-:zú.1nlákuál is logt:ül1h helyen :IClszú1nit1iat:ó; -pei:!:ft;fl'f/." llf/f! ·itt, 
111. i-11 ( a.:: ii 11 a!._, Jyr.h!.tf fÍ :::.'.:f/ { 111 íl s11h o: 11.:· /! l(í/,!i i 111 íf ·1111111l:ad1:j .~·e Jil ,-.:.::ri 111 itt o I i /,· . 

..:\z <Írak az úrszalxvú.1r\- ::;zeriut szú1nittnl1nnk: a küvetkez(j 11ii_11-
hlkb::u.1 n1agnl.;: az összegek1 •. n1i11thogy azoJ.;: idön1~int ng)" is v(t1tu7.
hah_ial;:, ne111 téf:e{·,i:eJ.;: ki) csaJ1.: is az egyes t.ét:l:lcl: :;oroltnJtak ·fúl; 
nH_~J..)~oJ;:órt:. az úrszabv.ányl1n11 n1eg(Í llapi tot!·, d.ij szúrnit~l1a.tó. 

·-.::- :Uiege111lite11t1lJ 1nég: hog.Y a taksúlúsi f;zahá1~yok a1apjún lniY('l 
sc1n 1r~het·. indo1colui azt) 11a a vén:vuek 1núr kiszún1il:ot:t úrú110;-; n 
(li.szesel1l1 Jciszolgúlt:atúsérfi (expl:diti.('1 cli.sl:iuoi:a „ e1egan~) net:(ni 
va 1a111i ú.r hozzú'szcÍJni tta t:.Hl· k. E (1 iszc:-: ki:::zo 1gú 1 h1.tcí s kúrp<'dJ:í sú rn 
vrn~11ak az úrszal.ivc_'n1ylJa11 n ke!ib'.is- t~s Ü\··egl1ngús iivegek~ nnn1yos 
d(11'%>zr1k: fr•11li:-: i.ég;e1yc·k :·d i1. 1.'('.::-:zt'.'l'e inegú11api!nfJ, Úrb"telck. 

'\1 Ó11y 

Tip. Olei 111eut.!1. l'Jti. 

Spir. aro1n. 
„ 1nc11tbac cr. 

i\L D. S. 

11[•. Spii· viui r1il. 

.:\fp1ae cn1ou. 
rosne 

'.L'inci. 11<.:HZ(•t:s 

!f1!U.1t;: ,"(!. 

;Ji'li!. lll,,, 

;,r. :JJ. S. kübiil(~~„ 

2\ui.rii l1i1·arli. 
J<lxi.r. g(:11i.iauan 

}.l'a'...•.lL ,.;qj('. 
:-..;y1:. :-<i11q1L 

'/ t 111 /,"',11 

{.'// .'/0111. :.!ll,,, 
U. s. 

~L1éticlok: 
(az (;:<.-;zc;: az hr;:;zaln·úny ,.;zcrini 

' irandú.,i 

Ola.i 
:-.;t1ir. arnJu. 

ll1l~uthao 
! l . .,;szeinl:rl:;:; 
·e: ve;; . 
J,t;k<"•t.(!:;t :;1g11úlú;-; 
Pe1;,.;ÚÜJ]és · 

Spir. vi11i 11il. .... 
.:\(pia colonien::;i:-; 

ro;=;ac 
'L'inct. lwnzoi:;-: 
(1,.;;-:zen1r'~r(~:=; 

e vcg· . . ' . 
l ,C:ki"r.r::-:. :-:1,<..:,-r1al:1:..: 
l)v1:;-;('~h:h";-; 



80 

7 

·-

8 

!O 

11 

E'l:f O G' J~'L l~' J<:_. 

v é ll y 

Rp. Inf. sennae con1p. 

Solve 
Natrii snlf. 

gnn. 150.o 

add e 
grm. 30.o 

Syr. mannati. 

D.S .... 

]i.p. ~J:inct. rhoi nquos. 
!Jr111. 100.u 

Efo.(·osacc.:11. inenth. pip. 

D. S .... 
g1'J11. l ;;„) 

Bp. Etnuls. a1n:_rgd. rl. 
' _t//'/ll, :Jfj(/,O 

Nah·ii nitr. 

Syr. althaeao 

D. S .... 
,rr1·111. :20. 11 

ltp. En11tls. oleosae 

Extr. opii 
l 'an1pl1orau 

Syr. si1npL 
(/(! !/J'ill, (1.2. 

1!. :u. s. 

:Hp. J~n1nlsioui;-; :t:·HH· fo(~lillae e 
'/i'IH. ;i,o 

!Jr;n. 200.,1 

D.S .... 

ltp. :Lh..:(!ueti :dt!ta(!aü e gnu. 
!O.u :ul. c11lat:. 

're telek: 
(az ö.sszeg :tz úrszabvúny sz<:riui 

írandó.) 

Inf. sennue con11•. 
Natr. sulf. 
Syrup. mannnt,. 
~[eleg olc1ás 
Uveg 
I\:iszolgúlás 

rl'inct. rhci nqun:>. 
15 gr1n. cukorpor 
s ·csepp iuenthaolnj 
Elrlü1·zsi'1lése az olnjnak 
..i).. kész olajcnkor old:'t:':t 
lf yeg 
]\:iszolg-úlús 

20 gr1n. liúntozotJ 
Cn.kor 
~\"ah'. nitrien1n 
Syr. DJthaeac 
]<'cjetkészit€s 
.:\ natr. 11it.r. lii1lt>g ol1t'u<a 
lJ VCD' 

~ 

l(iszolgúlús 

10 grin. ola,i 
Gn1nmi arab. J11>l' \:-1 gnu.1 
Szörp a fejethez 
Extr. opii 
Ca1npl1oni 
Svr. :-:;i1upl. 
i;'C jetk€szitó.-,: 
..i.~Z extr. Gs cn1n phor eldi"q·;;.;-;i.1]0se 

1_!~·eg , . 
l\..1~z<.1lgalns 

.A.:-:n. foetida 111q· 

l~gy t<•jússzik 
]~ejetkC:'i;-;ités 
Uveg 
l\:iszol~:/1 lás 

l~ud. u li liaeal' 
.:\.rnn1on. chlor. 
~11C('.Hi' lirtuir. 

1„ „ 

J-1 

I:i 

.„Ann11011. chlorati 

Sneci liqnir. 
.'/i'm. :!.,. 

D. S. 

Rp. Frnet. anisi stell. 
Se1n. focnicltli 

aa 1//'lil. :i.c. 
F. infns. ad r·olat'. · 

Sy1·. diarodii 

D. S . 

]{p. ]\atl. geutiaua(· 

coq ne ad col a i. 
lfl'/H. i:if•„, 

:>nh fine1n t·0cf.in1iis inl'uude 
E'ol. sennac y;·1u11. /11." 

acltle 
?\Iannae cnlali . 
Syr. rhei 
JJ. S. 

Bp. ]~iul. sarsap. 
J1atl. bardanae 

rui yram. :'iii.„ 
7\[accra per duodcci1n 

hora::; r~u1n aqnac iOnti:,; 
f/!'fl/11. f;i1111,„ 

dein co1p1c ad (~n!at. 

ll .. s. 

81 

'!'ételek: 
(az összeg- az úrszabvány szerint 
· .... irancló.) 

Főzés 
.Az amin. ehl. olcl{isn 
Üveg 
]\:iszolgillá;; 

.E'rnct. <inis. stell. contns. 
Sern. fnenicnli. 
Syr. diacnclii 
_.:\_ sem. foen. iisszeznzúsa 
Forrúzhs 
i!yeg . , 
K1szolg11l1ts 

llnd. gentianaC' 
Fol. sennae. 
?IIannn 
Syr. rhei 
Fol'rúzás es föz0,,: 
..!)„ inanna nlt·leg uhlii::;a 
l~veg 
};:iszolgúlús 

Ilarl. :-in·sap. 
ll ad. harclauae 
?líacera-f'.i(I li'i(llJ gnn. inennyi

sCgnél 
_Fűzés SOl_l grnt. .~1.liretl{·k1il·! az 

első ('ii·ára 
.:i. inásnclik öritrn 
(J Ora ez e:::etben 11rn1 el.úg'• 
Uveg 
I\:iszolgúlús 

! 

i 
l:·'---J-H--]-l -1•-. -1'-"-,t-,-.j-i -\-,i-<:_a_r_li_o_u_i_"_; ----+--N-'_a_t.l_'._b_1_· c-·a-1--b-.---------I ~ Í 

'•.· < ..... ·;, !f/'(tm, ,;,
0 

Succus citri J 
Sneci eih·i 'i· s. A.qua dest. Cf 
(grn1. (iÜ.n) aü perfect.arn Syrupus 

saturationen1 1 aclde Sntnratio 
.-\.q11ae dest·.. .in·111. 11H1.„ Üveg (csakis kett-ii:-: ii\·egben 
Syrup. slni]'l. .'11·111. ;!11.,, adható ki', 
JJ. S. 1\:iszolgálús 

" 



8:! 

z 

s 
-~ 
·~ 

0 rn 

18 

UI 

:2() 

2.L 

:2~ 

2n 

i 

-!<p. Seri lactis co1nm. 
f/1'/il •. /(1(1„, 

nJarificctnr. P. S.' 

nl'. Olei olivar. 
f/1'11!. {O(i,t, 

Plio:::.phor. 
:1rm. (!,,/ 

Soh·0. ])_ 8. 

f:p. 01. l1yosc. (~Qt· ti 
:f/'111. .[11.,, 

Chlorofonnii 
y1'!11. fii„, 

x J). S. 

111·. J~iuiru. an1n1011. 

'leratriHi 
:n·m. :iO.„ 

:tN1111. 11.r. 
)!. l>. s. 

Iip. .A1u1nnn. lllll'. Ji, 1 • 

.'.li'lil, Ju.„ 
\ l!. olí\·aruu1 

.'/1'111. ./(),„ 

Ca1upltorae :1rm. I ~"" n. s. 

Rp. ül. lini 
.A11nac ealci~ 

[(111.0 an y;·m. 
:II. f. linitn. 1). S. 

1~.p. 
-

l(alii jodati 
ffi'ril. :i„ 

Pnlv. E~ t. extr. Jiquü·. 
an. ~t11·m. /:.,, 

?IL f. piL l\('. ::10. 
Consp. pnlv. liqniL 
ll. S. 

Tételek: 
,·az ö:::szeg n;: itrszahvitn~· szerint 

írandó.," 

Tejsavó 
Derités 
Üveg 
l(iszolgúlús 

01. olivar. 
l'hosphor 
J_\[eleg- old!ts 
1Jveg· 
1\:is:r;olgúlús 

01. h rosc. coct. 
Cliloi·oforini tuu 
JS,cYerés (1F:1n kenetkl·.:.:ziil·:::. 
·uve(>· 
](isi~lgúló ~ 

Li11üucntu1u 
\ 1eratrintun 
:Borszesz az 0ldásl1oz 
Otdús (ne1n ke11C'tk0szitl':" '. 
i! \·cg 

1\:iszolghlú:-; 

J\.1u1non. p. 1. 
< llcnrn oli\-. 
C:an1pl1ora 
Cutnphor _eldö1·z~;·.1t·~t· 
I\.:cnetkészité.:.: 
Üveg 
1'::.iszolgitli'is 

111. iini 
i\q ua ca le is 
l\:enetkészités (rniutún itt ke
.. net csakngyan kl·pziídik) 
Uveg 
I\.:iszolgálás 

l\:aliun1 jodatu1n 
I}nlv. liitnir. 
1~xtr. 
l.l grru. labdacsgyul'lua k\·:-::.zi-

tése 
J3ehinió;:; (5 gnn. pni· 
Doboz 
'flpe'sót.Pli.·:-:. 

~fi 

21 

28 

y é ll y 

lip. Extr rhci sicci 
Pnlv. jalapae 

aa !11·111. :i,„ 

?iiní'.. g1ni arab . ,.., 
q. s. (gnn. <J.o,l 

:r. pi!. pond. cPntignn. 20. 
D. S. 

Bp. Ext.r. <·ascarillac 
!t1·111 •. [,„ E . Pnlv. cinnau:i. 

Eh a1thaeae 
aa !fi'i•L 2.„ 

F.1. a. uil. NQ. GO. 
Consp. (', pnh-. cinua1n. 
:u. s. 

J1p. Zinc. oxydati 
'fl'li!. 11)! 

Ext.r. et pulv. li(pli~·: 

" aa '/· .~. 

ti:. nt f. pil. 1\r-. 2:1. 
D. S. -

Jip. Pnh·. rltci (·!iin. 
jalapae 

na ;/J'111. N.o 
]{esinae jalapae 
Saponis rnedic. 

an ff•'ii!. :!.u 
?IL f. pil. X0 50. 
(:onsp. f:, p. foeui('„ 
D. S. 

f. l. a. t.:. pnh-. 
cnbeb. 11il. :i.\(•. 10(!. 
C(JHsp. (._ !yeoporl. 

~ ll S. 
~; 
'I; 

~ 

'l'ételek: 
(az összeg az iu·szabvitny szerint 

irnndó.) 

Extr. rhei sic(:. 
Pub;. julapae 
fl[ucilago 
Labdacskészités (Ui gnu. 
Behinti)s (pul\', liquir.l 
f)oboz 
Pecsételés 

E:xtr. cascarillae (szúra?.) 
Pnlv. einnarn. · 

a1thaeae 
J~xtr. liqniritiae (G gnn„1 
I,ahdacskészités 
13ehintés (7 gr111. pulv. cin.) 
Doboz 
Pet::d·telés 

/.':inc. oxyd. 
lhllv. liqnir. U:I gnn.'i 
Extr. liquir. (2 g1·n1.) 
1\:észités 
Behinté.s 
:Doboz 
Pt;eséteU!s 

i'nlY. rhei 
jalnpae 

Hesina 
Sapo 
Spir. viui: 1nely1yel kl•:-;zittet.ik 
J(Cszités 
13ehiutés 
·noboz 
Pecsételés 

Bals. eopaiYae 
Cent flava (5 grn1.) 
Pnh·. cnbebnrnn1 (2V gl'Ill ... 1 

1(0szit:és (10 gr1nig '20 kr. azon-
tnl u1índen 5 grn1. G kr.) 

~O gr1n. lycop. bchintésre 
Uoboz 
JJecsételés 



1 -'i 
z; 
e 

1 

N 

~~73„,~occ __ ~c-cc ____ ·o.. . .... 

1 

:2!1 

1

! np. l~alii curbQuici 
~ Ferri snli'. 

1 ; ~ aa :1ni1. !!i.,, 
'l1ragacant.liac q. s. 

: (gnn. Ln:· 
~D ( J. a. piJ. :Kr·. 8(). 
- Consp. puh·. liqnir. 

ii. S. 

ilO ltp. Pnlv. rhci 

111'm. fo ... 
?lfugn. carhonicae ·· 

;/1'//l. ;]11"' 
:\[. f. pnlr.] ~. atl :->\'at. S. 

:; 1 :n p. Snlr. aur. a11ti111. 

H-1 

Extr. hyost'. 
aa 1·(11!,111·;,1. fit. 

PnlY. gun1n1os 
Sa('.í'.h. alb. aa '/«iii.:.!., 
~r. r. pnh·. diY. lH do;.;. 

atq. ~\«· líl. 
LI. S. 

ltp. J\Iorph ael't. 
n]/IÍ'}<'iiL f. 

Sa(·ch. alh. gnn. o.r>' 
1L [ pnh· .. Dcnt. 1 nL dn;; 

N"'· 1n. 
1•. S. 

] t p. Chin. sul í'. 
Saech. aa .t/1"111. :.!. 
?IL r. pnl\-. 11i>-. iu do~ nt:•1. 

N·>. 3. 
n. arl ··ap.-., !10"t. 8. 

Ka!ii brorn. ,1o;i. :.!" 
ni,·. in tlos. av•1. }\!:20. 
U. nrl ('~q1;,;, t·li. r~('l'<\Í·, ;;..:. 

'!'ételek: 
. az ii,:;szeg a;: {n·szab,·:'tny :-;zerint ·! 

irandó.·, i 

J(al. carL. 1 

Feri·. snlf. I 
'11i·agucautha 
Succus liqnir. liq. \ t'Z szükst\!.;·es 
J>uh·. althaeae :·ha k<'llenf'\ 
I{észitús 
Bl·hintós 
Do hoz 
:Pecsl'tf·l&s 

Jh1h·. rhei 
Nat;r. liicarli. 
J\Iagn. carh. 
l:'orkcverés 
100 grrnos il0J,~1z 

fogat 1niati. · 
l'ecsi·tclés 

Snlf. aur. 
Extt·. byos('. 
Pnl\'. g'nn1n10:-;. 
S;:u:ch. 

li[orphiun1 aeet:. 
Sacch. 
]~l.oszi ú;.; 
!'orthrca \'. dnl1.-•:-: 
J-'C<'S1'.~t elé.s 

Chinirnnn ,0:1_df. 
Saceli. 

,, 
.!I 
~ „ 

1 " 

Elos:diis. a 1·e1uh~sen fvliil J'l·!
szercst a;. o:..:tyai okold'rt 
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BEVEZ ETÍ~S . 

.:-iz anyagi testel;;:e11 különféle vúltozásokat· ,·eszünk ~·::zre: 

hidegben n1egfa.gy a Yiz: hevítve gi."1zzé Y(1ltozik út: a, :::zaba(}1_111 

~lejtett b:ist leesik.: a ;;as nyirko:-: le;,·egi:'in inegroz~l1<.'t:::odi k : nz 
::zén fele1nÉ:szt(11}ik. :J.Iinde1nr: Yi'tltozá:::()Ji:rú k(izi·1~ ll';·~:en fii11• 111··

nyekn·:k nevezzük . 
...-\z elősorolt til11e1nények köz1·~·r.t vaunak olyaHok: lH\:lyL·knl·l n 

testek lényeges tnla,il1onság;1i nen1 ~zenye11nek vi'iltozúsr. )fidi':111. i ;.J 
idején a viz jég·gé ±i1gy: j('•l t_udjnk: hogy n jf'.'g i~ YÍz: e~akhcigy 

szilárd állapot1'1: inihc·lyt. a hideg n1eg:::?..:ii.uik1 a .i•;g ri5gti.'111 1·izz,'. 
válik; errül köun;yen n1egg_vi'1zí'.H11ietünk: llf1, télen egy 11aral:. jeg;-'f 

_.±\it-ött szobúbi1 vi:-:zünk. I{t'.:t eg·yenlö alakú (:'.s :-:1'1lyi'1 Yaspúlc::1 
külsöleg n1ibe11 sen1 k:ülD11büzik egy1nústól; s ln~gi:-: a.z egyik az 

acélt.ollat n1agához vo11;1,za: 1nig a n1úsik :-:cnnniféle haü'tst ~l.'lll 
reá. 11.z elsD clelo,ie:-:, 8 1núsjk ne1n n.z . ...:\ delejess1~g o1y 

•'c"J.•2.j;:<.tü•neimemy, mely a teste1\: lényeges tnlaic1onsúgait 111eg· 11e1n Yúltoz
„:-\.z ily tiinon1én:yek !···1·1i1/s.:rdf1111i11k. 1J!1,1;.~lf;,1i,1k .: tannlmúnynk 

•x •x• .it fernu!!'l::etfon .• 1il1,1;sik" tárgya. 
Egészeu inás ter1nészetü a roz:c:1lú::.;oc1('1 Ya:-: Liinc·1né11ye .. „A . 

.• ••xx.:x}„Jzs;rla küvetkeztébe11 a vas lén.veges tn1ajdonsúgai.brt11 szeuYed 
(; vti;]tcJztiLSt; 1nihelyt n rozsda fl vasat teljesen úthatotl:a: uincse11 U.ib L11:~ 

•.\;;>>"'"gaz a 1nerev fén1: lutne1n be1i.'ile porladozó1 törékeny anyag lett. 
ily tüne111ények, inelyel\: n. !:estek lényeges tn1fljc1ons{1gait:. 1ueg

i:e,r;.1Jlo 11 h1 l.'„ „fi1://11~u 1'.rlf;, tn-nnluu't.n:\~nk a r.-:!/,l/f (I n ~ 1./1(i.m (11 

1\. tern1észettan11a]\: é;:; Lt vegytanna1\: sz(nnos érintkezC1 })OH~·jul;: 
minc1kettünel\: tanuln1ú11yúban fontos tényezők a n1''!//i!//!'Jc:s 
J;,is1!rl1:l . ..:-i.z ahna elválik az i'lgbJl é::; n fiJldre hull: ez oly 

Ciil1ysik,ti tü.nemény, melyet megfigyelés últal tapasztalunk De ha a 

esését b.l.nnln1á11yozni óht1jtjnk1 li:ülöubözö alnh:ú t~s súlyú 
t0kei; ejtünk 1e, azaz kisérleteket teszünk. 
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1\lpi.l~zla\jnk, l1ogy a yas rr 11yírk.os lcYegöu 1ncgrozsc1ásoc1ík; 
e tün0111é11Y ta.nnl1nányozúsrr vL·get.t a. }.;:i_iyetkezö kísérleteket tesszük: 
1. 1ég1ncnt'.e~ tl,rbe helyezzük a. vasat; itt 111eg 11e1n rozsclá.sodil~, 
t t:hút a l'(1Z:-'(1úsoc1áshoz oli:Yetetlenül levegij :3zükséges; 2. szú-rn.z 
leYeg(~'1be tes:::zlik a Yasat; itt sen1 rozsdásodik n1cg1 tehát n1aga fl 

leYegi.'.1 11l·n1 oka a rozsdtit:oc1ásnak; 3. tiszta vízbe vetjü1.:: a vasat.: 
or.t se111 rozsdásodik ni.cg„ tehút 1na.ga a ,~íz se1n oka a. rozsdtiso
t1úsnak. Igy kis1~'rleteii1k azt inntatjú.k1 hog·y a lOg és a Yizgliz 
l.::özre1nüki)c11jse elkerülhetetlenül szüksOges a1Ta; l1ogy a Yas 1neg·

rozsdti.soc1jék. 
E példából littnival''., mily móc1szereket követünk a physiM

ban i}s che1niában; lépten-113~0111011 inegHgyclOsekhez és kisérlet.e1.;:-
1iez i'c1gn11k; ez okból kisérlet.icl;:nek is nevezzük e tudo1n(n1;yokat. 

1. _\: testek :íllahiuos t11laj1!011~•Í:.!:ai. 

_-1..zon tnlajüonsúgok: 1nelyek n1inden te::;b:11 1;::;zl1:lheti_ik: <l 111.:

fck 1iltalri11os lul<~jd,J11s1í,quiilf'll: 1nont1nJnak. Ezek a következök: 1. ;J. 

kiil'J'jer.ltSs. 2. az úthutlruu;~fo. 3. a likacso8stio. ~L az 1:i,o.::::tli1tf,;,„ri1;, :-1. a-
;thet'etle11~1;!I~ és tl. a nelu:z,~:~:J· ·· · · 

1. Kiterjedés. J!indeii t._-.-;t lu1fr[1·r_dl f1:i't /11:1l1il r./. :E tnla_j1_1(111S(l~' 
nélkül te;:;t ne1n lcépzelhetö. 

2. Athatlanság. ~·1:.:r_u/ 11- l11cl,1}'~u. 1111J,l_f•.I c11(1_111u{'J t~:.-;/ ,_.{/oyl11!: 
H!///a11tc::1111 t'.d~iben n11ís te.~t 1i1'1n /ch1·f, }la levegővel telt pohar.1t 11yi
lUsával le.felé for1-1itva i'üggölegesen Yizbo 111úrtunk: a Yiz nen1 jut
hat a pohárba, n1ert azt a levegü teljese11 heLölti. 

S. Likacsosság. ~lfú1de11 fe;i{ likr1c,o.:1js, 11,:·,-!.-; ,.,:.-;::;r1·:;7;1:i /":;:_;;u /1,!.:·,i
q1Jk vannr1k. E hézagokat. ren11ese11 leveg('1 vogy ...-iz tölti be . .:\. lika
'csokat néha sza.brul sz0111n1el látjuk, n1i11t aszivac.so11 i:s a ke11yerc0 11: 
11ulskor 1Jizo11yo~ tünen1ényekböl l\:ö\·e{:.keztetiink a likacsokra 1 lJ~l
rl<ínl: szürés alkal1nával a, fol;ya(1é1\: a sziirö pa11iros liknc.sriiu. út
cseppeg . ..:\. bőr likacsai szabac1 sze1n1nel 11e111 lútlu1tOk: pedig <l 
higanyt rnjbt átsajtolhatjnk (higanyprés). De nem minilen folya
dék juthat út az állati vag3T növé11;yi hártyúk likacsain; pél<lúnl: <1 

sós olclatok az úllat.i l1ól:yagon 8s a. hártyapa1Jiron átszüröünek1 de 
az enyves vagy 1nézgi.Í.s oldatoJ;: nen1 cse11pegnel.;: tit. Ily n1ú11on 
k_i.i.lönit.l1etök el a jegedü anyagok a ne111 jegeüöktöl (dialysis) . 

.:\. likacsosságon aln-pszíl\: a testek D.~s:-:l..'11.i;o1nh(tft;.wí,r;u és l:ile1·
.fes:dheUis1::g1~J rnel:yek a különbüzü testeknél küllin hözö fokban. van
nak n1eg .. A„ folyac1élcok csal\: kevéssé i1.yon1hatók ö::;sze; a ·vizet alig· 

va.lnmennyire összesajtolni . ..:\z üsszeszoritott vag·,y kite1:jesz-
testek, a szoritú vag:y kite1jesztD rrük hatásúnak. n1eg~ziinése 

eredeti állapotukat visszau.yer11i törekszenek; a. teste}.;: e tulaj
don.sá1,át i'tt.(ff.ll111ass1_íy11ak (elasticitas) nevezzül;:, Né1nel~r testek, lJ. 

a l.::aucsuk, a gázol;: stb. ige11 rngnl1nasok-; 1núsoknúl e1len
p. a folyac1ékoknúl, e tu1ajc1onsúg igen csektly fokban va11 meg·. 
4. Oszthatóság. ~·l tc:3f(1,'. alkal-;nat> es.::kü,:ükl.·cl oprú rés.:ec;;J:ikre 

Répzeletünl;;:be11 a testek oszthatósLtga hablrt11la111 azaz 111('1-

cltml!dJau va.11 1 hog·y a testeknek n1ég oly apró részeit ismét felaprrjz
Minchzonáltal fel kell lennünk, hogy bizonyos határon túl 

a. testek felaprózUsát, lutcsak az aJ1yag belsü 
i;;é.lén\"e1rét n1eg nem változtatink. Pélc1ánJ, a chén1i.a. ta.núsúga szerint~ 

l 
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a konyha:'~\ a nútriu111 és chlúr határozott a.r(n1yú Yegyiilete. lln.-
1uost egy darab konyhasót 111ozsárba11 ti..irünk, a. legapróbb sze1n is 
n 11útriun1 és chlór ngyanazcn1 ará1i:rú Yegyülete. _-\.. teste.knel:;: uzo.11 
lcn-apr1'.1bb rl'sze-csl:;:éit. 1nelYeknek ]~nve.zes tnla1'(lonsúgnik n1ég · 

:::::i ' ,, ,; ._, ' '-' '---' 

ineg\-annak: tii1n1·(',~··:l,·i1(k„ 1ii 1 1lek;;/úknuh 11eyczzi.lk. Igy a konylu1::.:~) 
iitoleknlúja n konyhasónak az a, legapróbb r1;szeeskéje1 lnely inég 
nútrin1nh,~1l 8s chlúrból yan összeté-re: ha. e n1olek.nlt'tt tovább 
osztjuk: az 111úr tiJbbi! ne1n ]:;:011yha.só1 '1u1nen1 alkot1'.i részeire t'el
bo1111ik. 

:->. Tehetetlenség. F!!l'ii1. 1_1 11,i;uyru_. s'·i1i 11 1111_1:.:y,_; a11.'fa.r1i f1·,..;t.1í!la
Ji'.11,íl1an 1·ú/fn.:rí,,· 111!/il r:slir:fi1" .. 71111:.-:r.r/" l:ii/s,'; i::!'li /irrf1Í8r! i1•:·;11 n1!i/,·;,;d//,: 
/:i.i,:'i'l'. 

..:-\ n1indennapi 0]et-. ta1Jaszta.1Asaiból tudjuk, 11ogy a. i1yngv,:1 
tr·si- lnindai\dig i1J--~ngalo1nban inaracl n1ig vala111e1y filyülri:il hari·, 
l\rl'i 1nuzg<Ísra ne111 J,:ény::::zt::rit.i; ellenlJen is1nt;t t-apa8ztalásbó1 tnd
.i nJ.::: 11oµ:y a n1ozgtJ testek el végl'(' szinté1111ynga.1on1ba jutnak. csal\:
ho2;y kii11~in ,:_•ri_·i 11atúsa, ki_iyetkezb~l:1e11: ilyen ]-:ü1ö11 erl.'• p. a s1í ,.7,;i1 ,;,,._ 
)rin~~l .~i1náb.t1 •: t~s~-ek.fe]szin1: 11 n1111úl csekélyebl_J u ,:::;úrlói:~ús'. .. Eze1i. 
n1ap::::z1k n :-::nrl1.1clo restek },:;:nesc . ...:-\.z alkn11naza11do l,:e111_1c::;or. ugy 
kell y,lJ,1:::zta11-i. hogy azt n. test 1nagúba ne ::::zivhassa, p. a fnten
gt~lyt f<1ggyú-i;al Yagy s;-;appannnJ kell 1n1:gkenni: inert a.z (lla;j fel
:-:zi,-,\dik. 

ii. Nehézség. J/i111/,.,1 f,:.-;f 111:/u.:::. ['gynni:-: <l te;:;tek nzo11 alapriL 
11u.:lyi_·11 11y11go.-\nnk: nyo1núsr gyak.orolnak: n1ert ;l fölLl az Ci;:;sze~ 
r1:ste.ket. Y•)nzza. és így a:i:ok <l· TOnzús 1.;:üvetkeztében a. föld ],:özl'1)-
11c•nt.in felt', ,;sni f:ürek:::z011ek: ha ·:~z e.~É::::iikben aka1.lúlyoztntuak, az 
\1 k:l.• \úl;-.-ra uy<J111t'ts t, gyn.korolnak. 

A testek 1nérése. 

:\ te:-:i.e],: háron1 irá11ylla11 te1jednek ki, u. llL n1aga~:-:úgba1L 
széle:::siSgbeu vu.gy hosszusi'tgbau. i\..z oly testeket, 1nelyek:nél a;;, 
eg,yil-: ir~1nyú te1jc•1ele111 a n1úsik kettűb júval fölül1n11lja1 például <l 
:-:zi:.:.vet-i.~k('t.: :-:zn lagokn t: zs111/1rt1 C3<1 k /in;;,..;;:.·11 . ..;1í,qu/,·l,a11 n1érj ük. "'\' anuak. 
isrnét teste]\'. 1nefyel1:n•;l csal:;: riz egyik irúnyú terjcclelen1 c:se1;:ély a 
inásik ketti:1hoz képe:-:t: ilyen az íl:-17.tal lap.in: n l.;:orong stb.; az il:_r 
testekne1-: n teriiletiiket 1nl~1jük. II:a azo11bnn a t:cste1;:nek hC1ron1 irú-
11yú te1:jei\P}111(•t l1nt.úro;-;znk n1ep:1 azoknak: f(:i:f'nynftit és kiild11i'fr1!11uít 
intrí iik 1neg. 

, E küi~illfl;le inéré:-;·.'~kre küli.inféle lnérh~kek úllnnak re111lelke
Zí'.':::iinkre. 

-L Hosszaságmé1·tékek. I:fazúnkban az .UJI 4-ik eví VIII. Lürvény
ci kk -é·l~p.iiél ·f'ogva :-ahl]_)mértékü1 az orsz{Lgos leYé1túrbtu1 ürzöt:t 
111at:111npúle{n1 1-::ét YOHÚBBa1 jelzett: túvo1Bág ~zo1gú1_,::: ez a hossza
:::<íg1nért/·k egysége és neYe: ;111.:fer. 

E törvén:y szava inú.l :!'ogvn: >...:\ inéter tizedrésze a dceiiatf("!·,. 
~z(1zn.dré:::;zc a ce;1t-i·ú1/f1:1'. eireLlrósze ll 1i1il!i-1111:tt•r. Ezer 1néter a /,:·i'.lo-
11u.:f,., .. Lizez0r 111(~1-er a ;11i,•i11i111:frr.<: 

"'i'örveny~s hossznsó.g111értékeink renc1::-:zere teh;lt a kij\·et-k•.:>ZJ·_;: 
. „t ' 't . 1 1111 llH-?< ereg·yseg: a n1e -er: Je e: i : 

részek: 1 u,„ = 10 decin1étcr (');1! J : 

l 1~~ 1 , = 10 ee11ti1néter ( •;~11 ~l : 
1 (_;;1; = l(l 111illiinéter (~l~j11 ) ': 

töl_•bt:S('k: .LOOO 111 ' = 1 kilo1néter ('i1~·; 11 ); 
1o·;·i;;11 = 1 1niria111éter (.Ili!): 

„~z eredet.i n1éterrenllszerbc11a111éter11ek 111ég kt,t töbhszörli;-;e 
·van t. i. :t O 11;,

1 = 1 clekan1éter és l! io·;J'./ = 1 hekto1néter: de l' .k/d 
n1é1;ték Frnneiaországban ::::0111 tndott hasznúlntra. jnf;ni1 a inagynr 
-roétertöri;-én-;y lJeclig egyenesen lnellDzi azo1;:ab __ 

2. Terliletmértékek. Hazánkban az 187±-k évi nu. törnény
Cikk erejénél fogva: :;,térn1órtt~ke1.;: (terülef".n1értékek) a hossza.súgi 
-inértékek négysztigei (négyzl'·tei). Szúz 111'.•gy::::zligin/:ter az 1í i': tizPz0r 
néayszügn1étrr: a licl.-ltii'.·:: 

0
• Törvényes területrnértékeink rendszere t-eh<'1 t a kü;;et kPz(i: 

n terülntn1értf~k eg,y~ége: a ;11:.11.11•..;,:·ii,t/iii1;f1·1· e- m.'): 
· rt'.·::-:zck:: 1 ;_, iii' =·e- \()():-„'.;

11
: 

L_ ·~;11 = l0?':~-!(;111; 
1 1,:;11= J!lU ___ 1111,111; 

t(ibl1esck: Ll'i1'_ = .L 1nilli('1 0"1 

1 ~---> rl.~
1 

-~ J( iO[~' ;i:;11 = J( H i milli1~1 111 

tovi't11l\<'1: [ úr ( '~ ) = 1.0U:=:l iw· : 
1 lwl~tit.r ~ 1c1n" · '111.11()1) - , "', . 

:;, l{öhmértékek. HazúnkÍ,an az 1S7J-ik hí nTT. 1:ii·n:811Yoikk 
erején-él fog·vn: .z,a kiih1nért:i,kel,: ú1tahlhan CT. 1iosszast'1gl inér:t.t:~krl.: 
]dJboi.;: 

'l1Ciry(•11yc;.: k„öb1nértékei111;:: i:e11cl:;zere i;el1át a kö\·etkezí.'1 : 

;t kiibn1~rték 1·gysége: a ftiiln1u:f1~i· (köb iw 

r<'.:szek: 1 köb 111
.
1 = lílOO köl1 1;;11 ; 

l köly~;li = l( 100 köli(,:;11 : 
! küh•:;11 = Jf)!_Hf köb 11\m: 

i iil •l.ie:-:Pk: 1 köL ;,·· = -1 (J(Jfl 1nillió '].;:;:,lJ m ,lll ' ' ' ' 
J l.;:öb./(1; = .UHJ(J köbi'<;11 = l billi('i küh)/'. 

~1ör,·l·nyes köbn10rték(:l;:: i-o\·úbbá az ng-y110vezett ür1nérb'.1kek. 
1nelv<il<llcel folyarlí'.~koka L l-s 8Zen1es tc:rn1c':11y(J;:et 1111.Jriink. „:\.z úr1111'.~r

szintén az elfoglalt: t6r nagyságút adják és ez o],:b/11 össze-
:f'üggnek a küb111értékekke1 . ..:·l. több~zi:ir en1litett tör\-8H.Y iélevonai'
kozó rendelkezése köYet-kezi.')képe11 szól: ::-1\..;;, iir.ntérték cgy:--::ége n 
lite1» „A„ liter a külJu1t;ter ezre(lré:-:ze . ..:\..liter tizf~t1ré~ze <1 if,,,.;/if,.,.: 
századrésze a c1:nlifif1:!'. :--:.zúz liter a l11:l:tollt!'1'.·:: 

t"rn1&rtékei11k rendszere tch{lt a köYet.kezi_i: 
az i!r1n(~rték eQ.·ysége: a litc1' ( /-' )= l kiili•'.;·i,: 

~6sz•~k: 1 1 = 10 ;'.1': 
J. ;,, = 10 ;., : 

b"jbbt:.•s: l i(f= 100'!'' = ()·:!_ köb '1'.:. 
Az általános süly és a lajsilly. Az itltaáuos nehézségnél fogrn 

tes·t-á föld--kuz-e15pontjn:--ft~lé"''"es1Ii"törekszk; ha ez esésben gútr,\
<)'.'.'"'"' u gátló t.c:-;tre nyon1úst gyakorol; oz 8 1i.von1{u.;t a tci~t -"úl.'/'i~ 

nH'•g pedig 1ílf1rfii1111," . ..;1íl.'J!íi1(//, neyc·zziík. 

l 



·ugyanazon a11_yagt'.1 testeknek súl,ya aunúl nagyobb: iniuél 
nagyobb a térfogatuk; p. a. kétakkora vasgolyó sl1lya. is kétakkora.: 
ellonben az cgyenlli térfogatú: c1e külö11bözö anyngu testek súlyú. 
11e1n ugyanaz; példt'tul ha. a vasgolyó súlyát 7·2 kilogra1nnyinfik · 
talúltuk, az ugyanakkora (Jlo111g0Iyó súlya. 11:3Ci l~ilograrn. E tüne
n1énynek okút a különlJözö anyagok különbözíJ sii1·iisé!f1:1Jc11 találjuk. 
1~ n1el:y test ugyanazon térfogat rnellett több anyagi részecskébi'll 
áll) annak nagyobb a fÜii11~r11': nagyobb a·,~·iirii::;1!f!e.' 

Ha a viz sürüségét 1-nek Yessziik, · bárn1ily ru1yagú testnek 
:-;üriiségét rnegbtlúljuk, Jia súlyút ugyanakkora térfogatú viz sú1yá
\·nl arúnyl)a helyezzük. ii. Jiulrvány siirüségét n1eghatároza.11dú. 
i1éldúnl. eg·:r 8 köb<~;11 -nyi darab 111árvún:y súlyát haJározzuk: n1eg; e~ 
~2-fi:I: /,:'.,;; rnivel pec1ig :--i };;öb 1 ~~11 Yiz súlya. 8 1:,/,,, úll rrz art'n1ylat: 

:1· : 1= 2:3-G:L : ,..:.;, 
1nibi"il ... (a n1~lr\·úny süril~ége) = 2·8~J. ' 

l\ri(1iin a !.estek siirüségét a Yiz siirüségé\7 el ijs:;zehasonlitjnk. 
a testek.J',!f.-nd//1íf nye1jiik: ji~j,~úf,1,1illatt1:rt1:1;11 u.::1111 s::;1_í111of: n1r./.'I ·1n11~ 
l11~fa: lir1,t/,'/ l1i.::1in,1;0,..: t1:;·f'of/llf1( 1111,1;r1,r;nk11rrl.- .~iílfjfl /11Íil//8,:'11i' nl.-1.-orrt; 111:111 

11.1e1aiud,·l.-ol'11 f1;1_-(l)!fl(/11 l'i.:-/. Ig:r ha azt inond,ink: az (11lorn fn,isú1ya = 
l.! ·;Jü: az annyit _i1:lL·nt: hogy 11 2: ;; ... kübtlecin1éter t.'110111 1.1.-;Ji:'>-szür 
oly súlyos; 1niut J, 2, H ... kübdeci1néter ;;iz; az alKoliol -faj:-::úlya = 
()·7!J1 t:ehát 2: H ... hektoliter alkohol s1'11.yúL rnC'gt:alúljnk1 ha 2: U ... 
hektoliter YÍY- s!dy(d:. O·/U-ccl sok:-;zorozznk. 

i-\. szilúrll (~s a c::::;(~ppfol.rús lt·sb:„•k fa.isúly:ulak 111.eg·hatúrozúsú
núl 111inc1e11kor a ·vih ::;ürü::;t.'.~gt~t >:esszill~ a1apul1 ezt l-11ek: téY~H; 
e1leuhe11 a gúr.ok fn,i~úlyút a leYegi.i ~i'tril::;égével 11atúrozznk rneg\ 
ezt tevén 1-nek; n1('.g 11011to::;abL Yiz:::gúlatok1u:íl giizokra Hézve -a 
hydrogén sürü::;ége ~zolgúl az öz:::zehasonlil'ás _a_1apjúul. 

,'lil!y"~l~!·t"ti!S?t<. Hoz,.,ukbau az [,')/J, évi VJ l.L tön"éu.n•ikk erej<'
nél fogva: :;.}\. sú1y1nért:ékre néz\·e egység az orszúgos levéltúrban 
C1rzött plati11akilogra111. r.1_

1oválJbú ::-a kilograru egy liter 1eptírolt; viz 
súlya a fagypont felett ~L C~e1si ns foJ,nyi ht1111érséklct.11él. .:\. kilogran1 
r~zredr1'.·::;ze a :11·0111 • .:·\. gran111ak t:izedn:;sze: a 1fr,ci!frrr111. századrt.'.,::::ze: 
a.c"nti,r;1·an1. ezredrésze: a ii1illi!fl'<rn1. 11iz gra1n: a d11:11.1n·11n1, ez1~r 
k1logra1n: a fuil nu.':: . 

rr1:·Jrvl·nyes :::úlyn16rtúkeink rcnüszerC! cnnélfogya a. küvetl;:e.zö : 
a st'dyn1ért(~k egysége: a ki/1,,r11·u111 (!•;;;)= l liter (l kC-"il)'~~1 ,) lepúrolt; 

:J0 ( ', viz snlya: 
részek: J '·>; = 100 2iel~agra1n (Y.; .. 9): 

<1 gra111 n1iul 
:-:úlya ~ 

l <:J;_,1 = 10 gran1 ( .ir); 
a kilogralfl C·Zl'CC1r0~ze ]_ )~öb(,:;11 lepÚrolt .jJ~ (!, Yi.Z!lf·k 

a grrnn részei : l. !( = JO decigra1n ( 1'._;/): 
1(.(~/=10 centigran1 ( r;_;1): 
1 <.>; = 10 inilligran1 ( 11 ~;1) .: 

t öbl1esek: 100 ''..::1 = 1 n1étern1úzsa; 
1000 1'.;1 = 10 métermázsa = 1 torma. 

:i\fint11ogy sl1lyrnért0kcink renclsv.erc a viz súlyának felhnsz11<Í
lúsúnül fogva szoro:-:nH n:::~zr--fiigg' a t.•'.,1·fngni· n1úrtókeinek rg-:y:-:ógi;•vt?t 
a iP:-:h•k f\i~nly;'ti li:ii1111yen 1nc,.Q;haiúrnzli:·1t,jnk, }1n térfn,c;ah1kní if:1ncr-

zi>~1::;i'j~~;s"~:,j t\ulvún, hog·y ! köL(;·m ,-íz ::;úlya J. grtuu; valamely te::-;t 
::-; súlyút gran1okbnu 111eghat-ározzuk1 azut:áu ezt a köbce11ti-

n„lf,{í·elcbErn ac1ott térfogattal elosztjnk. Pélc1úu1, ha a benzin faj
súlyát n1:g kell ha~it.roznun~: :-1 c~e.oili ter1:_3:it ir~éri~nk 1neg; .en1:e~;: 
súlya ~J4:J grnrn;_ m1nt!1og·:y :) 1]ec1l1tPr ::...::.o: :1íHl kc.ih(,::11 ,~ a benzin í·n.l
qúl;ra :...e"., 4 .. \F1: i";l_l(l = O·S!l. - ·' 

JCér1lések és feleletek. 
L l\Iily fajsúlyú azon anyagi inely a Yizni'•l 18·5-szi.ir súlyosabb': 
Ezen anyag fajsulya VJ·5, 
2. l:lúny kilogrrnn súlyú 1 kül1deciinéter azon anyagból: 1ne1ynek fnj

súlya 7.8? 
· l\[inthogy 1 kiibilec:itnéter (1 liter) víz súlya 1 kilogran1: a kórdt~ses 

;uivng súlya 7·8-szer annyi, tehút 7·8 kilognu11. 
. n. IIány kiill<"entirnéter tórfogat.ú 1 kilogratn \"llS: 

1 kilogrnrn viz = 1000 kübvtn .. .:\.. Yns t't!jsulya 7·.s, icliút.. az J kilog-rarn 
YilS térfogata 7·8-sz~r kisebh1 rniut ugyanannyi Yiz(•, Yagyis: 

1000: 7·R = l:..!>:i·~ kölweut.i1néte1· 1 kilogratn vn~ térfognhi. 

II. Yonzú ül'Üli. 

Összetartas. „~\. re::;tok egye~ részeit az ii:•.-.·.:1·tru·f,j 1-,·/í (uo11ae.sio'i 
kényszeríti együvé; ez a tö1~lccseli: kölcsünijs vonzódása últal n1a~ 
gyarázhatú 1neg; ezzel szo1nküzt a f,t,'i;:i'.f(; 1·i'ii (repnlsiv eri'1) áll: 
n1ely a tö111ecseket egy1núst:úl elhl;;olitani igyekszik: c·.z erök k<.izö
sen tö111(c,.;1·ri;/,:n1:!.- ls neveztetnek . 

..:-i. tö1nec:sert:1k 1nüködése 1uúd.iút(!l függ a h:·st:ek h11!-nu1:-:ríll<.1-
.A„ testeknek .~·.:ildrd, (1.1l,1;1:ko11.'I E-s f1:f/il('/i1ii lial1nazállapotái 

t1·."f,.f.- azok: t1Lelyeknl'k 11ab'1.rozott térfogatuk, Síljút 
.·;,. a,iaJ<.]l"IK vau ;· ez uL<JlJl.ii. i.:sak Hagyuhb kiiler('1 'Lie!iahlsa J'ol,vtún Yú1-

1neg. J?éldúul u -Yas: a f;.L a kf1 stb. 
.A„ (1,/,111!f.-v11y 1i,,_"t1·ln1r·f.- van ugyau hatúrozutL térfogatnk; Clt~ 
alakjnk Hiucseu. lu111en1 azok rnindig· azon edéuv alakiát Ciltik 

. ,,, ·''"'' n1el:ybe11 tarta.tuat; p. a viz; az olaj s'tb. ' ' 
A. léy11e;i!u"i f1·t;ftl.-11ch se1n hatúrozott térfogatuk) se1n l1att'1rozott 

? · silal<juk 11incsen1 nzok n1ii1dig azon edény térfogatát. töltik be, 2nely
bei1 üirl",jul<, búr111ily llíl@.",Y ·vagy kicsiuy is az. 

testek11él a Lö1necseket össze!:urtú erü oly nagy; 
•·x•„Jíhov a tün1ecsek csak bizo11yo::: egj'ensúlyi helyzet körül 111ozog~ 

<~;.\i;~::{,~.~~~~n1elyet külerli behat.úsa nélkül nern hagyhatnak el. I\:iil.eri» 
((' nt~ín a tön1ecsel;: rnás helyzetben is 111egn1aradnak. 

11. folyékony testek tön1ec:-::ei n1úr 11e1n függnek ol:r szorosan 
";;"<,••;•,,pssze azok szerfelett könnyen eltolódnak és minden helyzetben 

Yiszouyban vannak szornszécl tön1ecseikhez, rnint az 
"'''vu''""" voltok A tömecsek összetartása oly csekély, hogy a fel-

;)0$i~rt~~.'6r~~ill:el:':-,iök elvúlhatnak a többi folyadéktól; a folyadék belsejében 
r,-: külsü 11yo111<.'ts) rendesen a légnyon1ás akadályozza. 

.ti. légnemü testeknél a tün1ecsel;: kölcsönö::; yon::::<lsnk köré11 
esnek. I-Ia két törnecs összeütközik: azok rögtön ~zftvúlnal(. 

1\. ~zilúr~l te.:-:tek :fr•loszi.atnak: ke111t:11.'f1:/.-1·r·~ rnelyeknek rt'.·:-:zec~-



kei csak na,g\· erü....-el inozc1ithatúk. ki helyzetükböl, s lúg1;aki'a. me
lyeknél csekélyebb eri..i szükséges a réSzecsk:ék szét-\rAlaszt~s<Í.ra. 
.:\zon erlit; n1ely a részccsk~k eltá,·o1oc1ásának. ellentáll; ,-:.:ilrf1·1lsdi/-. 

11crh i1eYezzük. · 
... ~ folyéh:ony testek csak: lényegtelen sajútságaikbnn terneli: 

el egy1nústól; ilyenek:: n tapaclás1 az illékonyság stb. . 
J.\ légnen1ü testek l;:étfélék:: !/1L:ok és yi..i.:{i/.-. :\..z utó bbia1;: folyü

c1ékol;: vagy szilárc1 testek héVitése által k:eletkez11el;: és kiJ:::Un.-:1Ígcs 
liii1iu;1„-;i:/;lcf;u:/ i81111~t ./'ulyr~ko11.1;ohkú t:(l,<f/I .-:.:ildl'dul„ká rdlilok„ inig a 
gúzol\. n1egtartjál;: hal111azúllapotnknt.. 

Rugalmasság (elaslicitas). lfa a testet összeszori~juk, tömecsei 
egy1náshoz közelednek: és a test téfogata k.isebbec1ik; de a mint a 
nyomás megszünik: azok isn1t~t elfoglalják. elübbi helyzetüket s n, 

t-ost eli_'ihhi térfogatát uycri vi;':szn. 1\. :·ü1necselzben n~üköc1ü eri'1L 
11:.ely a tön1ec~ck erüszal~os k()zeleclését vagy ttlvozús<.Í.t a k:ülerü lu1~ 
bi.sának n1egf:züntéYel azo11nal 111egszünteti, ;·1111f1f.n1(1ssúqnah nevezik. 

..'.\. rngal1nasság ini1Hle11 te~t11elc 1.;:özös tufa,idonság'a1 111in<.lazon
<'llb.1l nen1 niin<.len testnél van n1eg a i'ngnhna:sságnak ugyanazon 
foka. J~v a. szilci.rl1 testek köziil 11é111elYik. eriisen rnrraln1as. például 
az acé1;; kancsnlc st-h.; 1núsok11úl e tni;1j(1onstlg kev6~bé kif'ejlödött. 

:b..,olyac1ékokná1 a rngnl1nassúg csekély; a folyadékokat alig 
1('het észrevel1etöle~ összenyon111i. 

L.eguagyobb 6s legne\'.-ezeb-:sebb a ,1J1Í:-.:ol< ;·11ylrlnu1ss1i,r1u . . A. gázo
kat csak kíilsi'1 11yo1nás tart:hatj8' össze. J:l.. gúzok térfogatukat min
dig nagyohlJitaui törek::;zenek :-..: uyu1nást gyakol'olnak az ecl.én;r 
í-alú.ra; rnelyben tartatnak; ezérl· i'U.rJ11ln1n.-; (rd.i1111l{/;(JJ,·1H1k 1s nevezik. 
·1·:ze11 türek\·és a iJ<f.:·o/.: fc.-;::ifi; (-i'1)/111); novezteti1c: ,,,-: '1.:·ll11 111/rt//:11n1 
11iii:cl:.-:::il<1 11 111ily.,111t!rt//,'l11·11 l!ff//11,11r1.:·011 !JIÍ:d(jn1cg t;:,/'n,q1rf(( l.:i.-;ffil1cdi/". 
(M~riot,te-félt:: törvé11y.) lia a .~rlzt felényire ö:::sze11~yon1ink: fe~zi.t:ö 
\:re1e lcetaklcora. lesz. 

, :\. f/ii::Ji/, sziutén összenyo1uliatók s rugalrnasak: Üt: rngal1nas-
~úgnk nen1 lcöveti az i1nént en1litett 11Iariotte-féle t:örvéuvt. 

Jegecképzödés. J\Iic1ün valamely test a folyckon y ,:agy a n-úz-
· 11 l ' . ' . ~. " a <q_iot Jul szilúrdba megy :.i.t: 1 részecskci: a vo11zl1 eri:'• hnhl~a kövei·-
kezt('.~lien, vagy 1H1túrozott alakokkú1 j.-·yi·cekk/: k ri.-:f ,í/y1t!.1:1í t:ö1nöriíl
He k. \·agy pedig f!l~il.·to(ai11d .• 11n1111·1d1„ vúlnali'.: ki. 

.·l J1·,t/1:e 1·.1;,11e11e . ...:1;fi.; :.dl< /11111,J.. úft11l lud1.frolt !1:sf. 

. .:\. ;jegecelc képzC)clé~i}nek l;:övetkezö két n1ódja ruu: 
l. ha a je~eür1 te~i oldatát clpúrologtat,inlL kiYúlik bnli)}e a 

ien;e(· 
2. ha a folyékony Yag')-' a gözalakú testelc n1eg1nf::revec1nek. 
_\_ jegec képződésének első inódjút alkal1nazzúlc a ehén1iknsok 

n laboratorinn1okbnn
1 

inig a 111úsodik inóc1 ritkúbb; ily 1nódo11 kép-
1:öc111ek a l1ú jegecr:)i. )Liuc1en oldószer ugyauazo11 hö1núrséklet1iél 
csak. bizonyos mennyiségü szilú1'<1 testet ké1Jes feloldani; i11ic1ön 
eze11 hatúr elérei.etl:

1 
az oldat f1'l1'.f!,tfJ1ck 111c.111tlatik . ..:1. hevit:ett. olc1ó

:-:zer l'eudese11 tübbet olc1 fel, 111int a hideg; a. fo1T611 telitr:>tt oldat: 
kihü1éséuél a szilúrd test egy· része jegecekbeH válik. ki. 

8zé11cn J;:ife;ilöc1öH:-
1 

nagy jegecek. n}'erésére els(i feltót,el a n:vn
ga\n1n; rnini'.il las.snl1ln1n hül ki nz nlclat, 1nint'·l kev('.·~lH~\ zn.v:1rtn!:.ik 

1nen-. ~innál nágyol_1bnk é:-: szabúly0sal1bak a ieO'ecel;:. Ha n liülli olda
tot 0 Í.:eve1jük1 !g0:1 npr 1:j, jcgece.i;:böl álll'., tö~n~et (jegcces tön1cg) 
uyeriink: 0 k1:_.:. Jege~l;:,;].;: alak.ia ngya~1az: 1nint. n1)ból az cilclatbl1] 
};,:<•1etkezi.i i1a.gy ;iegec(~. 

()ly te:..:tek: inelyelc iiic1egtlen j'.·::: inelogbeu egyarúnt oltléko-
11yak; es;:d;:, az o h1a tnn k l"'l uí 1·/1i.~rr Ú lt:n l ;iegecithi:·t.i.'ik .: il,Y test pé1c1:'111 l 
n kou yhaso. 

·~ok jegcc nz f'd· képezö nnynggnl egyesült YÍzet foglnl ina[!,·ci.
ban: ez az n. 11 . .i··f/1·1 1·/.:· . ..:-\. ,iegecyiz néha inúr lcözi.'1nst-ges hl'1nél ..,el
illan s ezzel l'·gyi<lt'.iil1eg a ;ji2gec is ,)ni1i1fi/,· . . \ ±'or1<1 ,,.rz hli1nl,rsl·k
leténél n legtöbh jegf:c t:·h;eszti iegecyizét: c:::<lk nehány ol\· anYa
crot is1nerünk: inelyek a iege1·\:iz ..... kiüzésé{·e inérr n1n0·as~1bh,liliH~·tir
~éklctet kiyánuak; ilyen iJL·rcl.únl a zinlc- és a va~Yitr~l. 

Neha ugyanazon anyagban külö11hözi_i a. i'ecrccviz 1ncnHyiséo·e. 
1nég i)e(1ig azon hlhnérsékletL(~z 1~é11est. 111.cl:,;n~l a 1·c·n-ccc(1{:s tITr~ 

• ·1· ( '] l . . • . ' • " f:~ut. : g·T ~ " a.n J.c!'su -;- JO<i-nal 10 t(i1necs jegecvizzel: -t- ;;;~(l-11(i1 
vtz nelkul Jegecec11k . 

~'\.. j~gecek osztúly~zás,a é~ le.ir,'.tsnk a f;,·i . ...:!11/lo;/1·1111/1/1 1 f'e1ru1abJ; 
ez az asv1111~·b1!11i<1k egyik í1,intos aga. 
. T,a11~~la; (1;1!/1!11·,...:(u_): .:-\. vouz('.1 erü a i:e;:"t:ek 1rnl1nnzúl1J1,1o!tí.1u't1. n 
.1egeckepz0Lle;:"nel st Li. n11 ut:. ;;,...,„,,:1'{(11·l1J 1· ,·r'i ( co11nesio-) 1uük<.id ik. /J.~·s:.·1 -
ta1·l!ÍI:! c.~o/,·i.~· Cf///il'·111ii lr:,...:fi !.· f;;;nec:.<1·i kii.:t /,.J11·f,-:/1Íe.~· . • -\. \-(,inzi_'i erli 
azonban külüuue1nil te.st:e1c J-ö1nccseil.1en is n1ü1~i.i(1ik: ez e::;ct-l)(·n 
frtjl/tilifst (ai1liaesio) id('.:z el{"1. -

.-\. tripatl<.ís két kü1örn1e1nü test É--rintkoz1~'.~énél kcletl~ozik l~:-: a 
szilt'n>l t-e~t~k1.101 a11n<'1l, ~rC1::;el_il;: n1i11úl siuuí.bbak az t'.-riui-.kezii la1•okT 
v1agy~::: 11:-1ne,l tohb az 1:r1ntkezr.! pont. Legnagynl.ilJ a t:apru1á::: tl ~zl
lard es -foly1..~kony !:estek küzL 

..:-\. i'apal1úsou' ahqJ;-;r:ik :1, 111iiidcu11;i1•i t'.•h:tnek sz(unns t.ii.1H:11H~nve. ~\ i;i;.; 

iil\'Y'1!"dv~.,·iii a \J(deui:'trtntt í:u1arabut, 1uert 1:gy rl~sze a i'a f\.~1::;zinl:rt.:. t:q•H\L . .:\ 
Jyco110~1n1nn.:1al [,t!l1u.1tet1, i~\·pghq• hcyonva iuarad. l1a a port lej,; 1·úzznk r/.Ja. 
II:1 :-;~araz u;;1:gl.1e tolyad(d;01. t-.i_iltiiuk, :lzntún kiüu1jük. :1z ii·>e!..; \1el:::ii falúu 
lrtlnLlig ,nutn:d11ak t'olyadl~k rüszec:-;k0 k. A ;.:z1)t1a yizben :L :-;z011:-;a;; a \:lzhez tapad · 
ha fl s.:.::oll:t\"lZ n :.:y1.•hr•ul1úl ki,int. g{1zl.1nli('1rl~\~ok :.:zúllrw k fel lielDlt-. lll{~rt :~ 
uy1_0111ai', iueg~Ziillté\·e:l a.tapa•1ú.„ ·~::;id~élye!Jl,1 lett._ · 

_ J-apaí.!a,,;ou al:q1:-:z1l~ a r:q1:1:.:zllk gynt'a:-!:t. -.Ekkepeu n1ag\·aráz!iat.~'1 1111;'" 
az:1n ,tnnellh~ny, ho;;y n ,·1zuek :.:zúraz !l(1Yi:tiYri~:.:zekkel \'ltl\:, ltqi~tdit:::úu{d a hí_;-: 
i;ier::;eklet e1ne!ke(l{~."'()Yi·l lial1;~ús úll l•e. ~\ ;zú1-.1z ui'1;;{-'n\·r{·.--;zpk ltf..':Ynui:.: in·en 
h,kac.~o!:'ak 0::: e !ika1·:;ol-:ba :-;qk lc:vc.~··í t:\{'ad; it \·izben i:-: \•u11 1(:'\"t'.~ií·: a !iön~r
~cldcr.e1nelke('.(!:-:e rr.Jia1uo:.:an (·si'1kk1:uri a Yiz. n :-::zilfanl ré::;zek 0:.: le\·i:gö ktizt a 
t~p~tl1n~r, :-:>a ;,;·az uagy n1,~nuyi,.;úgbt:n t.\·1,lu! ki a fo1vaclüklJ1.1l: vz "k(_lz~a a hal•
za::;t. 1:.1: 1?kb~'•l 1te1n .-:zaL1:ul i!.r le-púrlúsok!i:'d az i.L-:f.;·,t tel~·tiiÚL'lii: iueri kiilür~
hen l1c\·1t.r;,.;1u:l t<1rtnliua e fc!hal,z:'t:.: k;;\«:tkezt\:l•e!l l;ifnt. 

...'\ gúzuk (~':' folya(lr'.:kok k\.,zt a ta11adás igen 11agy: nz 11\·0111ús 
,ya?j' h.üt:és ~'dtal 111t'.·.~ 11(·_ivcllieiií. ~L1a11aszta1at:liúl tn('lJnk: hog:y p. ti 

szodn;v1z SZl~11::-:a\"\·a1 nagy ll.)-'On1ús alatt f,)/f,ff \·iz. }\. koncr:Htr:dt 
borszesz ::;ok l(·\·eg(ii·- ki.«pv::-: t:apadú:; últal inagú1Jall tartnHi: n viz 
1~~:;sebbet,, lut telní.í a. bor:;ze:::zt ,l1igíi,it~k'. a leYegi_·, :-::z,ln1btla~1: igen 
_ay1~ bulJorekuldJ;111 k1~:zaln1d11l e:-:: a lugü(lti; lJcirsze:s:;,t zavaro~~(L 
f,e~z1: a. za varodas csali'.: ké::;l_'il_~h. a levegü 0~·y ri::;zéuek eli::rvuzú::.:a 
utan rnulik el. ,_„ 

]Jarul)O::i szilárd Lestek é::; porok kü2t eriJ::-:elJlJ a t:n11adA:-:; lu1 a;1, 
Ünr\·a fel::;zinüek. 



1·1-:RJ! ,.;s;;r .... · TT_ [ .\·. 

Hajcsövesség (L·apillarita~) .. !-la igen szük~ .mindkt':t· Yégén uyi
i·ott csöveket u. n. haicsüYe1\:et egyik végükkel folyadékba rnártunk~ 

· ~aiútságos !"üne1nényeket észlefünk. 
:P6lc1únf: ha ü\·egcsÖ;'ei". a Yizbe iná.r- · 
t·nnk. n viz a c.söben inagasabban áll 
n1iut·,' azon 1i:ivül, felszine pe<1ig l'f{jf 
(concav). n1iut-. azt az.!.. ábra inutaJja. 

l-[~1 ellenben ugyflnnznn esö,~et~ 
hirranvbu. inárti"nk. a CSÖYÖll belül a 

0 ·' ' . 
higan:y alacsonyabba11 <'tll: n1il1t azoH 
ki\iH, felszine pec1ig doiiiboru (co11-
Yex\ n1int azt a 2. ábra n1utatja. 

ftiinél szükebli a osli. auuúl világosabban n1utatkozik e tüH0-
n1én:{· 1.\zonba.rl a folyadék csnl\: rtkkor en1elkec1ik fel a szük r·sölien. 
ha. aZ a csü :-n1:yagához tapad, tehút azt 1neg11eclvesiti: elloukezfr 
esetben, azaz, ha a Jül;yatl.ék 11e111 ta11aL1 a (·sü anyagúhoz: n C"si'iLen 
"folyadekoszlop leszál1. A monrlottakl"'•l li1tnirnlr'•, hogy 

· o hr{fcsürf~S,'Hfrt liahfsrinf(l,; k1:t 11ciJ1f: r1111: u::, 1-,i1.11i!.- e.-;etl1e11 1.i ./'ul.111/~ 
d/k a c,.;fjlJu1 c111r.Zke1lik,, r1111107.- J'ul1.ít 1iii:gnedr1„.;iti és r(Ut.f'r:ls.:inii: 11 

·111risik esetben u fol,1jful1lk u rsli711'/I 11/(ílif, . .;.:·rí!{) f!1/!1(d: ftddt. 1i11·:1 11e111 

11erlcf':J'iti 1'.s rlo111l)(Ji'll· {els.::i11ii. 
}Jaso11ló 111óclon szivódnak fel a. folyaclékol\: a uövén3'rostukból 

készült szövetekhí:': inini- a hirnpabélbc1 vagy pe~lig a szürű papi
rosba: n1idün az ntóbhi. :;ziiré:::1H~l auuvi folyadékot vett 1nau·úhn. 
hogy t.öbb i1en1 tapadhat hnzzi't, nld;:or '[l 111f~g l1eleönttdt roly::u'i("k .~ 
szürlé11 keresztül csep11eg. 

~'1. llunpabC:l Yagy :;ziir;il'nt•ir••,.. u ."ajút.:-;úgát. J'eih11:-;z11fl1júk kiilüunt.1niil 
t'olyut1ekok e!i;úla:-;ztú.„ára. Olitj i·s i;iz uein tapadnak: nz olaj. 1niut kl"1nnyelili 
folyad8k: felül nszik. J[a a -riz felett. id!<'• 1,lJajrl•t.eglie 1i.c:zta lú111pnbelct-, i;ap:y 
itatós rapirszeletet. in{u·tn11k ng·y, liog-y nz a i;izct ne /Tini::::;e: az olaj a lH1jc:-'i.i
Yessúgnél fog·va la:::san fel:::zivódik a L/·ll•e 1 i11elynek r(l;;.;tjni e_t;}:e:; hn,ic::iiyeJ.:
nck tekinteudűk, s n1idi.iu 1núr tr•bh 1H·1n ta11aflhai hnz7.Ú, nz ulnJ «„:r-11peld1Pll a 
11(•! lnúsik YégCn lefolyik. 

·.:.:·én1ely testek közt a ta1Htd('.1 c·r<') alig: -.;agy épe11 11e1n iniikii
üik. Nent ta11ac.1 péld. a ltigauy az ÜYeg1tf'Z: n viza liapiro~t Heu1 
nedvesití ineg. ha az:t eli',zete:-:;e1t 1Ycopo(\inn111utl l1i1tl:ettíik br.. 

A yjz 11en~ tapad az iiyeghcz. li11''azt elösz 0:i1· Yalatnely z:-;iros auyagg;.l~ 
i•éld. faggyúYal bekentük. Egyenes :-;zr!ü t~eJt .. ~iengerüYeg!J\:•l 11úl.ü .. ncn'. i.illt l1e_;
jiik YÜkony sug·ú1·liaH ki a Yizet; a taptulas rolyUn1 az Dlieny falan log a \ iz 
\"Co-io-fol\·ni: ellenben sikerül a kiüuh·:-', ha az ih·cg (·"' YlZ h•11at1úsftnali: !lt>·.„.::
g-át'tf~sa .\·égŰlt a hengcrü-\·eg ,;zúlé·t, kis rlan1l>on fagi;ynval Lckcujiik. 

'l1apaüúsou ala11::;zik sr,ú1nos g;y0gys%eré~zi é~ \·e.g;ri n1ilt/~1 : 
ilyenek: az iszapolás: a. :-;zilúrcl. rC:.:-::zei.:~kéJ,: eloszlás<t fhlyn•lr~kl1,1n 
(:-:uspensio), a 1eöut8:::: (ael'antnliu\ a szii.rés: a szürl1!,zr~s. 

~.:.\. tapadúsra több-kevesebb befolyássn l \·an n 1:-.eleg. }~rq1a n 
ta.paüús csökkentésE:ben nyil>n'n1u1 t:~ 1utt(u::. 

lLt az ü-.:;ep;dng(• az i\ycg-he :'iZ<•l"'1L tl11.',!::;llH·l~·gitjiik ;1z ii\·e;; Hy11J;:ht,... :i 
dugót kilin:d1nt,jtlk . .1.Cét:'égt:el<:i1, lio~·y iU, ;i nHd0g.kJterjeszti.i .lint!tsa_is i·r:·(:
nvesül; t1c fel kell tcu1iünk, hr•g;\" ez <::"ct beu a he';1tf:s n rapnda;;;t. is k1schJ.111 
· l(iszivárgás és heszivárg.ás. ~\. Yegyé:::zrv ~·:;gyógyszerészre' fcn1-

l"os a tapadó er0 azou 11ah.í.sa1 111c1y J,·/:;.:Írrí;·;f'.í.-: (exosrnosis) (~S lw.~·.:í
i:drgrí:; (.e11<1osn1osis), vala1nint az elübbire.alup.itott auyag-vúla~zl(\ 
cljúrú:-: (dialysis) neye alatt is1nerctcs. 

Vannak 'állati és nö;-ényi testek, melyek bizonyos folyadéko
kat u. likacsossúg é~ tapadú~núl fogva á~eres.zte~1ek) n1i~ má~ fol;ya
dékokat nen1 bocsatanal~ at. Igy az allnt1 holyag (c11szuo- vag,y 

111a,.rhahólyag) úterészti a vizet, cle n borszeszt nem. E1111e1\: bizo11yi
t~isa vegett töltsünk 111eg egy opoc1eldo1\:-Üveget konce11trált bor
:.:zeszsze1 és hössük le szorosan nedves hólyagga1; ezntUn állitsul\: 
;z eo·észet vizzel telt': n1agas hengerüvcgbe. 1féhú11;y nap n1nlva a 11ó
Jyao~boritél\: clo1nború felsziuü lesz1 és ha el\:kor ezt. tüvel átszú1:j11k. 
~ b~rszesz inagas sngárhan ~zökik ki. 1\._ viz tapadása ugyanis a 
}1ólyao-hoz erösebb1 n1int a borszeszé s ennélfogva a ;;iz hetolul az 
üvegbe s a borszesz térfogatát n1eg11agyobbitja. Ezzel ellentétben 
a kancsn1\: a borszeszt bocsá~jn át, de a vizet ne111. 

Miclön, mint a fentebbi példában, "külsij folyadék szivárog 
ya1an1ely anyag·on át a zárt eclényheli folyac1ékl1oz: a t.üne1nényt, 
l1c:;.:i rrí 1·.r1r:,<i nu/.· ( enclos111osis) nevezik. 

\~együnk lám11aüveget: kössül\: le szü.kebb végén 
erősen nedves hólyaggal :-; üutsünl\: beléje ko113rhasó
olc1atot; (a húlyagon nen1 1negy át); azután állitsnk az 
üvegBt ol;y inúdo11 vizze1 telt üvegbe: hogy a folyaclé
koknnk J:elszine n1i11c1k~·t edényben ngyaui1z legyen; 
röYicl íclii inúlvi1 a hl1npaiiv0ghe11 a fo1yat1ék felszíne 
emelkedni fog (3. ,íhra). 

!·fa ellenben a hengerü\·egbe adjuk a sóoldatot s· 
a lúrnpaüvegbe a vizet; ugy az utóbbi a hólyagon út 
0, ]c1·Hsü fol:·aclókba (.s''Jolclnt.'i :-;ziv(1ro._.n·. "E tiine1n611, .. - a l:í-'-" „ •1 , , Cl. :°tlH"n. 
H.:irdr,qd~ (exos1nosis). 

.A. ki- ós besziYúrgá:o: a szer\·es te8t:ek sejtjeiben és sejtszüve
teiben fol:fvÚst 1nüköc1ik . ..:l. kiszivárgáson (exosn1osis vagy rli/i'1u:ir1) 
alapszik bizonyos anyagoknak s.:/trdlas.:fd,.;u (di11l_11sis). 

.cl. c1ialysis elsü alkal1nazója (r'-rrtl1ru11 ( olY. C+réhe111) a teste
ket két osztályba soroJta; u. i. szerinte azok Je,q1·t"cdiil.- (kry:::;i:allo
iclok) és enyeH.:uiick (colloirlolq. Az előbbiek vizhen olrlva áthatol
nak a hólyagou~ perg·anient:en, égetett. agyagon stb.; az utóbbiak 
(mint az enyv: a fehérnye: a nyák: az arab gu1nn1i) ne1n hatolnak ái. 
Ennélfog·va e kétféle Lestek Yizolclatban exos1nosis utján egy--nuíst.{Jl 
elválaszthatr'.1k. ~[ig IJÚldúul 1 a cuk1•roldat az úllati 11ólyagon vag·y 
pergan1entpapirosou átn1eg·y: ::tcldig· az ara.b gun1u1i rajta át nen1 
hatolhat .. A.z ily tizétválasztús a rliaf.11sis nevét nyerte. :Kivitelére 
kiUönbözö alnlrn készülékeket (c1ialysator) alkalmaznak; feneketlen 
ria1ack is használható~ Jltel:ynf~k alsó részén, a hólyag vagy perga
rnentpapiros rúorüsithetése céljából) kiálló széle van. 

.A. ki- és besziYárgáson alapszik a növényi részek kifözésc·, 
ki.vonása. fliíi'nsio vnn a leYcgi) különböz1:j rétegei, különféle gázol;: 
közt, az állat-ok lélcgzés8ué1, gázok és szilárd testek 1\:ü%t stb. 

:\z állati 11ólyag azon tu1ajdonsúgát: hogy a neclvessBg·eí 
:.; .könnyen bocsátja út1 cle 1nús an;ragokat, 111int; illatos olajokat s 1nú~ 

illatos testeket, ne111 bocsút: út1 a gyógyszerészi gyal\:orlatban ned-
és illó anyagok (n1oschus, castoreu111 1 sáfrány st.b.) 

,~J€)'f:}:frrei:ss;<iu·iT:\sií hnsznúlják fel. .:-\ szétapritotli illatos an}"ag szú.rnz 
l1úlyflgl1a11 t.e1jes0H 111irHlen veszteség nálkül ki~zú.ra(1. 



1 ( l( 1 

.A. tapadú,,;t_•ll 0.s (j,;szt:u1rL't:·:t•;l ;d:q1.;;zik <l ,._,·qi11l;,:l, ::;,f1',,_ ! ía ngy:u1i . ..; a ta
pad:\s 1ehch'.ile~ ];:isc\\bit.teí:ik, a t'olyndúk kis gD1nliah1kot ycsz fel. Hh\]\"t:t· 

nqi1i-11ek Hr\·ezüuk. TT:1 licn;::;c:ríi,·egbt•11 ko11t·CH iTúlt hor.„zc . ..;zr l·s i:izct. J.:e\·l:rÚnk 
1dyft)l'n1ún: hoµ:y a kererlck faj:::nlya kiiriillit·liil c~yenl\i ..-alit1Hcly (d:ij i'ai . ..;nl\·:'t
Ya]~ a Lcc:::eppc11t.vtt Pln.i ii_.,J;:l·h·te,:; kis ;..::C•1n1.iikhCn fnµ: a l'olY:uli,k\1nit J(·ht~~ni. 
1_;\i1111Jt•lyü cscp11 k1~11z;;,_1ik, li:i Jy,·n11•n1il.11n1nal }1(''\"<)Bt !:qir:; \";•ku11Y -,u!.'.·:"11:!,; 111 
...-izct loc . .::0]11nk. · · 

Ji:él'(lésPk és fölek1ek. 
!. ::Ifi :1 fo'.',JdUC1nl)sl·g n szílú1·•l. c,,;eppfolyú (':<. J.'.;g11e1nü testek kl"•zi',;; 
~\. ::;zilúnl testek hatÚr(izr•tt térfog:ittal >' h:tUtrozott ;1\;1kknl l1ir-

11ak; a folyl~konyak li:ttúrozr•tt, tl·1·fog:\t.ial bin1ak 11gy:111, \1C l1:'1Úrnz,,t.t :tl:t!;:
kal ne1n1 liane1n feh·l'szik u1i11dig aznu e1lén\· nl:ikj:'tL nll•lvl•cll tari a! uak. 
~\ l0gueinii tC'st<Jc HClll birnn.k ".'e111 lwt;'in•:'.(>lt :ilakk:1l. ~l'ui JiaUtt·\1Z<dt ti'·r
f<•!.!;at.tal. 

,, :2. :\Ii a ,icg·r;(: ·~ 
. .:\.j0g·ec sik l:q•ok :'tli.:1! lu1túr •. •li: tc . .,;t. 
;;_ :}lin alapszik az enyyczl·.-:: ragasztú;-;: 

, ...:\zon, hogy.~'a!.a1;,1ely folyük01.1y h.:.st.a két szililr•.1 te:-:\'. küzi: a t:1p:Ht't.-:i 
ioko:-:z;1: :t 1·ag·:1:;zt•• l·:<.::-:11l 1I. JJ1u~kc1ue11\·cd\-l·11. itlland/, 1np:H1'\:::t h1•z l(".ire ;1 k1'.·t 
l:q) ki);.:()t.t.. - ' . 

-J. lfa fulyn(1ékl•n •1:trul• !'el1l~r cnkrot tr: . ..:zii11k. nz l1nh(•l'(:k(•k kl·pz:;,1{1 se 
kijzbcu oldüdik; uiiH ril;q.:-:zi];: e tüne111i·nv ';' · 

...:\. leYégÜ1·észe('.;.:kl~kuck a cnkorhf;Z v:d/, <a1•a11úsúu: a <~ttlt(•l' i'cduidú
.:;únúl e tapndú" 1ncgsziinik é;.: a .-:zalin(1dú i-id('• gúzrC.-:zek J,uiJ,1J"i.·kok nlakj;'il1an 
gyiilnek lneg :1 f(.Jy:u1o'·k feh:;r,)11t'.·H. · 

;,, 11.lin alapszik a sziirli'·z0::: ·~ 
~\.;.:zi.lúrd rt'.·~zc1·:::kék;1r·k :11•:q;irlH•>: \·;-; eµ;y1nú:-;J1„z \"al('•. i<l]•:tt1:'tsún 1'.'-!;Y

ro'.•szt, 1IH\<:l'1•szt l"·:d1g a 1•n\•llT•1:.:tnk P:< !
0

(•ly:1r10k \;i;zr ff'llllhll/• 1apa(1:'1:.:nu. 

A nehézségerő nyilvánulása. Súlypont. Egyensúly. A füM rnuzú,\. 
gynl-:orol ini11de11 test1Y' ; e \·ouzú~ folytúu gynkornlunk a tet:tek 
ttz~n nlnpra 1 1nolycn nynµ:u::-:znak: 1l,\·0111ú::.:.t. Ila ozeu a1op eltúyu1ií·
h1t~k, n te8tcl;: lees~1.ek. _c\.z erü inüküdó~ét ngy képzeljük, hogy az <1 

testnel\. egy i1011t,plbnu i··s::-:zi•ontosnl: eze11 pont :'tlh1ltll.1:"tn 11:: rf/; 

l 1í iil r1rlrí,-;11 J'ú 11~frí11f1 /,·. <1 neht•zsÉ\!!Í eri'111él a b:st.-;úly 1i1111~iri 1111/,· 1t8Y<:ztetik. 

,. 

. l „„oí/11111,111 r1r111111111; fc,-.:!11/I 
11.:1.Jil /11.iid.' ;il-':f/jil('f,· h1e:1t1.i'111r1.~'.:)1is!1 
11f1Íi1 a !e.~·t le 1/•'i11 ,„,,if.·. 

A 'úlypoutol rne:;tnlúl.iuk 
,, \. ha az illct/1 Le~tet·. egy1nú:-utún leg-
. :tlább h<·i: kiilün1Jözi·~ lJonton nk-
\\ ként fclaka:-zt:ínk: ltogy a poni:ok-

\\,,) lJ('.il hnzutt fiigglilugt:sclc eg)'HHÍ.::-:t 
': egy i1011t\Jau ntct::-;zik: a 1net :-:Y.('.:-: 

e ponij<t f1 ,„!(f,1111u11! (-L úlJra). 
_,,/„/,...,... ];;gync1nli a11ya~:!;-1J\'.1l úllO ;.:za-

„/r · l.)úlyo:-' t-estckuck(kocka:gG1nbst:l,;.) 
„,,.,.. a súlypontja. a 1nathe1nn.tikai kö-

,L úlira. zéppout:.ba. e::;ik. 
.:\. t.est egyensnlyn. a súlypont 1negt.ú1nn:.;ztú:-!á11ak 

fiigg. I~kképC>n lehel·· az ep:ye11s1.ily úlla1ul1; (.-.:f(l/iil),, (~s//;1:11,11 
mócliúh'•l 
(lul,/1) i" 

l (( 1 

/il~li.'fi;,1.<'il·'~l .. Ílhu11{1í L'g,\·f'n:::úlyl1ru1. ya11 a tc:::t.: Jta felfiig
deszt"otik: ekkor súlypontja a 1ncgtú1nasztús pontja. nL1tJ. fekszik; 

·:·ha: e Jisl;·zetbi.il !~iz_a Yn;:l nk .. nl' liú!1~· i 11ga:::z?rü rnozgú~, nb't 1.1 c_li.~ hl .ii 
nvn"'vu helyzL<tyt· 1s111et1 f'ltuglnl,p1. lln. a testet alap,p.1ra. tdl1t:ink) 
aftk~r ~úlypontja a n1egbl1nn.s.ztúsi pontja felct.t ,-an: e hel.yzeté\.JC1l 
vahunely erij (fordih'1.s: löké~.1 últal };:l.i1111ycn kihozhatl1 (_felforl1lt
hat:0) ... A.z ily egycn::-:úly esékC'11y11ck 11cveztctik„·":J[iul~l szélesebb nz 

nnuúl ki:::;obb az cre1leti egyen:"úl;yl.1ól a felbornlús lehet:i'1sége. 
egyen:::nlybau Yan a test: akkor: ha épen súlypontjií.ban 

, tán1aszt.atik ineg: ez e~et forl1nl clli a. ker{kuél: ekkor fl, keréknek 
és a 1uegtú1nasztll tengel„rne k ~n 1.Yl ion t~i a ü::::~zcc:::ik . ..:\ ~úlypont néha. 
a tc::;ten kiYül l':!ik; igy fl, kurikagyüríinél a. ~úly111Jnt a. gyii.TÜ ~zélé
tül egyenlő tá'rols<ígbau i'ckYÖ i1ontba e.~ik. 

Ot'Jiek. 
E111elö vagy cn1eltyli. !'.:1n01í·.yii11\•k lll\\ l' •. LL'tik 1ni1H1l'n l\g,' 1 Ht.., 

yagy gi.irb0 rúd: 2111"·ly (·µ:y poutou n;-~:y \·au 111•·gtú1nc1::-;zt"\'<t: h11~y 
tl túnHt~zi:ÓI((Jllt k:~1riil foroghat.. 

~-\.z cn1cJtyüu k(:t f~l'I~) rnük(jclik. Egyik elle11:3ttl,\'\°lZZ<t yagy le
gyi.'izi a 1nú:3il~at. :\ lcgyi.~)zésre haszuált eri.it eµ:y~z;;ruen c1'<

0

Íill'/;. ,1. 

n f·...-', 
! ,·_ ----- _? 111 _, __ ~ 

„ 
''· úl!l·a. ti. úl1nt. 

c1{d· tcfi, 1'11(/,- llt:Yezzük Eunéll'ogvu az elltelt.:yüuél ltúro1n 
kill(j11l.1özt:etendi'· ineg: 1. fl, tá1nasztl1po11t (n1,) (:-1. s r;. :í.bra), 

:1z en1olt.yü nyng:::zik; :L n;;. er<."inek (11 .i és U. n t:e1ter b'una-
pont:i" (h). 
.A. kót t:ri'1 t:úutn1l;í.~i vontjút:ó1 a i:<'u11n~ztJ1pontig to1:iellű c:n1ol-

tv1.mJ"'" !.·o ni/; 1111 /; 11evczzük (/1111 (;S !! ill) (?'i. ú brn ). „A„:-. cn1cd l'.·}rii 
1·:e;l;1u·11: 11f1 az 0rt1 é~ tel10r i'úntnf1ú:--:a. pontja. a b'nna:'-!zh'.1 pont.túl 

1H'V<m:cz,m1 o111a1on Ya11 (Ii. ,:1bra); /;1:t/;111·u aY.: 1t:l a t{una~ztópont, 
az crlí 1\:· teher t:'nnadt'tsi pc11djn ki.izó e::;ik. 

karn c111elCyü i::;111ét; e.'f/JC nU;/;111·11 és /" ii/i;n(1i.i:~/.i f;, r l'i!. }~gye11.1ü 
akkor. ha fl. tt't1nnszh'.1 pont; a t(unadús r1onljt1i küzött épen közo
t'ek::::zik: e1le11kezü c:setben a;~ ldi.lünbözü knrn . 
..:\.z crn~ltyii igen elb~1jot1Lcnt alkal1naztrrtik az ület.ben. 1J?él-

1nérleg1 olló~ fogó, 1n1JtÍJ.1 t'Yezü, ('Jneli'i- „és feszihjrutlak stb.) 
lin viz:--:gclljnk az Ollteltyiü1 az egycnsnly föltételeit: legjobban 

azt egyenes: hajthatatlan é:-:; egt~sz hosszában ogyenlct:e:-; 
lla czi· a rndaL kelliJ 1..:Jjzepébeu n1cg-!:An1a:-;;d·.jnk (legl1clyc-

... 
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:::eb be11 l'öla ka:::;ztj uk) é::: n t/nna:::;ztti pouttú l 0gycnll:1 t (l \·11 l:::ú gr:1 
egyenlő súlyokat akasztu11k; a rúd egyen~úly1ian 1naraü. 

De ha a támasztó ponttól jobbra bizonyos távolsághan st'tlyt 
raku11k, attól balra inár félakkora súly b1rt egyensúlyt, háro1n ali:ko{·a 
távolságban egs· har1nac111yi súly 11ozza létre az egyen::-::nlyf-·: nt'gy 
akkora. tú.yolságban egy negye(lnyi súly. Ebből lút,hatni1 l1ogy . 

11gyc11:Híly alkalnuíval a::.: e111clf.yii11u.:11 i·/i 1!:< lehel' {or1fifoff ur1i11y
ba11 dll tdn11ulds11k 7Jo11~jainok a tún1a:<:f1; 7u1nff,;/ r1'ff f!Írol.·'<Í!/1fe11l. 

lln. az ö-ik <Í.brában az eröt 71-Yel, a terhet J>-ye1 jclüljük: t'gyen
:::;uly alknln11ÍYa.l: 

/ 1: jl = y111: 11111. 
-~ l1osszabb karon kisebb, a rövic1ebbe11 nagyobb eri~1 ~zük:::!.·,_ 

gcs ;1 teherneli:: en1elésére. 
·- Minde11 gépnél, s igy az en1eltyü11él is áll: hogy 11 111ÍI a:: '.r:;_ 
f1e11 nye rii 11';, u:::t iiliíb1·n cl ve:;:dj iik. Ezt Yilúgos1.1.11 l:.itjnk a lu' 11,1/•-'l'kc i"c'f,· -
n/l _: e góp segitségével jelentékeny terhet Yagynul\: li:épesek e1nclni 
(p. kerekes kut). Itt a tengel~y és a kerék ::;ngarai (a kerélt külli:1je:i 
képezik clz e111eltyüt; n1inél 11ossz8-bb a l;:erék sngara a tengelyénél, 
a.nn;íl lteYesebb erőre Yfnl szükségünk. (1e a11núl tül:ih ir-11"1 is ~züksl·
ges a. muuka .elvégzésére. 

A n1érleg. -~ n1érleg a te~tek súlyúuak 1nérésérc ha~ználtntik. 
li'örészei: a. -rn1irlc!lr11d s tl t' . ..;t:,..:;;//.-. ;\ 1nérlegl'tli1 egyenlliknrn e111e1-
tyü: ezen H po11tot kii1üul1özt:etü11k 1neg: a j'nr.i/(i- --ragy f1ín111 . ..;:.'f,;-
1io11tut s u:.: ifr'i t.:,..: l1:lif.„ trínur-lú,,·u p1111~j11i.t: vagyis azi' a kél i1"11ful: 

b 

~. hLra. 

111.elyukrül a e~r~szt!k le lógnak . ..:\. t{uuu s%b'.i11ont:ut. (!1) l1it
rnn1élü aeélteugely kt·pezi1rnely a 1nérlegrúdc1al együtt
az úllványnak, vagy ké_zi 1nérlegnélafelakaszt() szerke
zetnek vúgá11yában (l'P) forog (8. ábra). li. 1nérlegru(l 
végén: a csész•?k: f'e1akasztású.ra szolgáló v<lgányokba11 
vannak n felaknsztús pontjai (11' és o") :l. 1nérlegTnd 
kellö közepen "' támaszt<) pont felet.t yagy az alatt 
s a rnddal (lerl'kszöget 1~ópezve hegyes f\'.·n1púlca: a 
11u!r/,·gny11!' (:)_. \·a11 megerű~itve: iiH1,'/iir./; /ii,11:11;/,·,r1i's 
1íllrísr1 11 ·1n/rlcgr11rl t·i.:.":.·inlc . ..: lir-l,1r:et/t 11u!l11~j({. 

11. nirlegnek 11011tosnok és {r:;1:f;e11yu!'k kell leu-
11-ie. E követelményeknelt n1egfelo] a inérleg1 ha: 

1 . ..:1 tú1i1as:d1-Íp(111f (forgópont) r1 'JJ1érle,r1ru1l s1íl.11pon{jo ./"iil/ 1·::;ik. 
,,.;.i. ~i'1lypont. (a. 7. ábrábrn1 s) fiip:g(ilPgcsen a 110111· a1cl. e:-:ik. lia n 
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~úlypont é~ -forg6pont összeesnék, t:· 111érlegkar 111i1;L1en helyzetbe;1 

11yugoc1tan maradna, s 11em lengc:1e i~le-oüa. Ha a ~u~~~poi;i.t a fo.rg~
pollt alatt voln~! az e.~~rszer Y1~sz111tes ~ielyzetebol k1n1ozc11tot.t 
nHSrlegkar abba.onmagatol 11en1 terhetne '\·issza. . 

2 .• J.i'clakrrs.:frí-~· z10H(jtti'.nu!,'. ,~s f'o1·,17új"ilJi1f111rk o!/!JlliUL:on sikl11u1 
kdl {ekiidniiik ,· yagyis a fela~asztú~. po1~~jainak s a .. ~engel~· ;'ágá

, Jl)'<Ínak egyenes Yonallal kell osszekothetoknek lenmok (cl, 1, alira), 
· •. ::-::„_.· 3. -'l:fidL"Lkn~.~tÚ.-:<·1Jon~jo,i·1talt r1 (or,11ds pon(jdtúl t:!f/Jflllli tdro/::;dg
'"1'í~/i)a· kclf 1:s11 (ijJ,- ~· azaz a n18rleg karjainak egyenlően hosszualtnalt 
k'ell lenniök: külö11ben egycnlö n1egi:erheltetés1H~l a 111érleg a hosz
szabb kar olclalám hajlanék 

~1. _,!. n11!rle,q h(/1jali1ak r:!Jffl'll{;; .'uilyií11knr1k f,:1:l! lc11niijf,'. ;. azaz a 

1
nérlegrúc111ak egyrnagában 1ninüen 111egterheltetés nélkül is egyen

>i't!yban kell maradnia, 
„:-\.nnúl érzékcnyel:il1 f\. inérleg, nlint~l 1,:özelebli r~:_·kszik a ~úly

pont a forgópouthoz s n1in('.·l csekélyebb a. snrlóclús a t.án1asztó pont
uúl a b:·11gel,y ('.•::; '\'Úglu1y ki'izt. ~ kel1ö hosszaf:::úg rnellett 1ninél köny
n-rr::bbek a 11H~l']í~!.~:k8rc•k. 

•· .Jz /1·.-;,;f,>:11,1/::,:.1/ 11.:on !l1(,'t.'/J1;/1 C"i;f:/;1;11: 1( Ji1r:l,i;i1c11 1( l 1:hc1' 11ijn:k-
·'·.:·ik. Ez1;rL JH:In :-:za1Jar1 a 111.trl(:geL túlterhelni . .:-lz l grn1. leg
uagyoUb ::;1'1lyn1 lic.·rf~lli1l~zr~t-t rnérlcgpéld.1u1gyoblJ súlynál érzékeny
::;égét n1a.id11e111 teljc·seu tl\·eszti ~ ez ú1l a ti"jhhi uagyobb yagy 
kisebb súlyrfl herc•ndezeit 11u'.·rleg·ek11í~l i::;. 

;\. J111~rlc·grn!111ak ol\· f't1"1snelt kell lenni: l1ogy a lltérleg nagy-
, ' J r1 l" · · J i· ·, '1 1 · „ b"J'„ ' t· J ' sagaua t n1eg.e e o rncgter tf; r-eu-·:-::ne e, ne gur n Jl.Jll. :.1.. .enge y es 

11 bÍH1aszi:i'.1poHL ya1arniut a Ü·~lakasztú:-; pontjai1 vágáuyai ke1nény 
acé-lból 1r.eszii111~k .. \ :-:nrlr'.idiL::< csökkent1;:-:;e yr'.:gett G- Y<'tgár1yoknt :-:: <\ 

tengelyeket pnra!1uus faolajjal vékonyan l1ek.enjük s a n1e11nyire 
lehet, 1ninde1L porti)] t·:-: pisznkh'!l úvjnk .. 

. A n1on(loti:ak szeriut a .i1\ 1nérleg karjúuak~ együnlü nehéz ser
IJenyükkel: vagy azoknak egyenlő 1negt"crheltetése mellett n1agára 
hagyYa, n(J1!tn.Y leJtg('.~:-: nlúu vl;.-;szini·e:-:: A11úsba k:ell visszatérnie. 
1\. n1érleg· érzékeny::-:t,µ:{,rü] 1noµ;gyözüclilnlL ha l 1 gyensúly alkaln1ával 
az egyik serpcnyöbo ir:.tt. aránylag igen kicsiny tulsúly is n1eg~ 
zavf).rja az eg·ycns1'ily hcl,;;zetéf:.. 

~~\. f1r,·11111,:r/e!/i11-'1 a jol1hn1dt1 li ;-;r:rpt~11y<'1ben <.lZ edéuyeki~L s anya
gokat 1né1jül~~ a baloldalibn rakjnk a sldyokat. }'olyr11l1}kok beti_ilté
~ekor a 1Jal k/:z 1nHt-nt(')njjlnink Y('.~gizl"vcl gyeug(''n nyo1u,ink a jobb 
Serpenyc'jt, 11ogy :1z cg,yensúly bcúl1h'111nk ki_l
Zelec1é:::(;t észlellies;-;iik: n 1ninL n:.-: egy1;11::;1'i1y 
-f8lé k.üzelec1ünk~ i.Q'C'H úv:1 t:u;;;au. \'~\gre 1·snk 
cseppcnkint. lü1tji\1~ :i f11l.vadekoL :\~~ily inú-
résb gouc1o~un kell bcg,Ynl;:vrulnnnk. 

„:\_ 1.-(-'.:i i11//'/(·'.'/':f G rnérlegtarL1'_. (~-J. AlJl'<t~ 
J'ela.kasztó gyilrii,jeH~l fogj nlr. s a n1érleg- : 1 

nyelvnek ba1 kezünk njjai küzt cngecliink n :Ji 
1nériegtarí:(1 két olclo.lán n kih;ré~re í:é1;,t. é 
.A„zon 11yo1nt'tsb1J l; 1üelyct n. 111érleg 1L.Ye l \'C kor- ~ 1• ;'1 l1ru. 

kit.érés0nél ujju11krn gyal1.:orol, küveik8~Lethetü11k az t:gye11.
lir·l.;;)y0tl:•·zé:-:í'.111n1c k117:ri1~6µ;{re. lijq:ycnsú1yná1 n H;"·Plv f'iig:gt'i-
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lL'gt:::;rn (dl. _.i_ iu~rh-'gn:yel\- igen en"1s 1i~•ugt'.~sviu(·l a st'l'PL'll,Yl'ilü:t- <lZ 
asZtalra he1yezzúk: hogy a kit0rések lassabbnk:ká Yúl,ia11nk. Ez <l-

1n(~rle~ 1):::1Írrf.~·1il he1yet-tesiti. \ 
\,·anurd\: nu~·ng:}k: 1ne1yeknek súlya ne111 1nérhet,;:, n11~g eg~·sz'e

riien; pt',lt1únl.~en1111ifé]e fo13-adékna1;:: súl;.t'1t ~cn1 n1érliet:iilk kliz
\"('tleuül, 11a11en1 csaki~ k1;treudbe1i n1érés o'tlh1J ::l\lhatjul;:: tl súly!u:. 
l-gy;111is eli.ibl1 az e(1ény :::;úlyút liatúrozznk: rneg; ez a ltÍi"1r :· nznti'n1 
rn111yi fnlyaf1ékot iintünk az edénybe, fl inennyire szükségünk van: 
f•kkor t·e1uU- n. folyadél;:: és ec1t;n:y egylittes súlyút kn1ijnk1 1nelynek. 
neYo Üi·11ft11 súly; a brntto súly t:s a tárn, li:ülii11bs(,ge inugúnak <l 
folyaclék.nak n s\d;ya

1 
az ngynevezett ti.-;::{,1 yag,Y iH'ff11 ~úl.Y. IIa J11!·1-

(1úul 11nlacldJa :-100 gra1n11,;;i folyatlL,kot kell nd1111uk: eli.'il_i11 in0g11u'.·r
jiik a 1Ja1ackot ez pt>ldául ;J7:l grn1n: ezutún bele\_·,utünk ~t!l() gr<J.ru
nvi fo1Yrtl1L:kot. (·kkor a brntto si'\ly 87~ [(rarn. a túra 37:2 t:!:l\Un é~ <1 

i1;•i:to s'~'tlY ~>!.lt 1 'granl. , ..... , ..... 
..:\. t~~bl1 fni~yac1L·k ös:-::ze1nérés(:11l'l kü;,-eten1]i_'1 el.iúrúsokat, n . gya

kürLlti ,D:\"(:1,i:!,'Y~zer(;·szet:-~-ben (;3\!, 1.) rnár n1egis1nertet:tiik . 
..:\. '-'/;.-_-,;~/: .. ..; 11;,,:1-!1_·11 eQ\·enl;_:d:len karn l:1ne'it\-ü: az a l\arj.i. inel\·en 

<1Z crl1 inüki~i,·lik. tizSZe1:-;:ily h1)sszu. 2ni11t n t.Üher kar.ia; 'te11,li: Ú:t a 

., 
ltl. úlir11. 

s1'ilv Lizszer nl\- u_i·1H~·z teherrel h1rL egYeu:::t'ilvL ·pf:l<lúnl a l!~-(lik 
c'tln:áhan (!(} =· ]_( 1 (.l t:. _.c\z J~'/)-11 nyngv:('i,, teher. ~p ugy hat a :11 pont·. 
últal ]l-re, n1int az r pont últ.al f-re, vag:yis _·!-ra.; 1ni11tltogy /\_J/: 
l\~l~ =OB: (1 .. i 11g,y a tehernek_ 11:von1ó része J\_L ogyl;:nrn crne1tyü11 
út ng-y hat, 1ninlJ1a /1-1H'.~l tJ11nntl11a. Ezc11 búron1 entelL:vii il:-oszeki!tt.'.•
:-:enel;: ercdn1(~uye teh(d:. hngy tl7. egé::::z tcrheb JJ-bon tún1n.<lr'1uak 
gondolhatjnk: vag:y aíJ: hogy az i:iz~zer gye11gí'.,hbcH ltril': n1in! 
nz erü. 

..:'l. t'f,f!!f•.:.,:.i (•J• rn::/:,i 111,:d . .'i i.~P11 Jiuoin L\ra-1n(~rlcg. Ht.:uü!.;i\·ül pontos é,.: 
úrzékcny: 6rzókcny;;;égc a f'nrµ:/11Jont tengelye s vúgúnyluiak 11ag)' kc1nl~ny:::i!µ;(· 
úlial nioztlittntik eli.i; -:1 ;;úg{tuy rendkivül kc1nény- aeóll1úl Yap,·)· 11f1f,dt-l1ú\ szi·
knt.t k("sziílni. 1ni a 1nórll'I:~.Tnt11iagy!'okn inozgé1::011y::-ú;;ht id(')zi el";· 1\i:-, f':t
:-'Zekrényre eri'.•si!"ci--t- :-;úr~nr;·z álh·{ll1y(l11 úll e 1n(:t'!eµ;. ~\~: e;:::~·,,;z ii-r~g!tarnu.~g:tl 
l1nrit.l1ah'i le, hogy kiiHwt'olyh,,;tól, 1•ori/1\. n lid101·nfnriu111Ók µ;i_\::ét.i.il ,.:1 !1. uH;µ;
/1-r,iuk. I\üli"1ni'•:-; l:ulh:kni_: a nif·rlegrn(1 <tlutr az ul:--:ú .:-;z1:króllyc11 ]eYii csu-
ya1· által kczelh~~.\ '" ;:, 1nclyly(!] a in{:dcgnúl ter.:->zé,,; szerint f1:lu1ncl-
hotij, yagyis n 1 .„ 1•/1n/,; . ..:\.1nl:rleg·k11roknH lieo,.:zf-ús Yan :l n1illigra1nn,.: 
;:;ú]yqk „rú;:;p"1",„ _ .. Jr lrnjloti'. ;-,orlrnny nl:1ld1an (n. ii. /01'11!/l)f,') 11e1n ~; ;-;crp1_·-
11Yi.lkrc:~:)1 t.•lU o:-:en szú1nnzoU: u1úrlegkar-l1cq,.:zt:'lsoki·:1 l1(•\\'PZi"Cl'llék . ..:\ :-;Ú!\"O
kid:. nefÍ{!;(.zz1.:l. linne111 (!!Te . .-zolgúl/, !'ng/1\·al !>el! felrak!(i ,.: a 1n:·rh>µ;t:f. Hiin-

,,.;; 

tl(~I! :-:úlyi't'!i\·L;l~l t·l~ítt. '.·i:·:,it.11i .. _.\ lt';tg·,'i l;11"rl~g . .-crpeny;"d~n' :-;1'dyt tl·n11i 111·1n 

.-zahnc1. ~\ 11u:rle~ L'<>lltU:'.':-'<t,!_.:,'al':t uezye ;dt;tlalJ~\l! lll\•Ht11•\t:tk itt. k•.'\SZLTl',..l'll 

;ucgtigyclenJ\..ík. 

1. Jf.i•J•/•!11 ri~·_.,,(;!;•f!: u 1,i:1·frq 11•:;1fr.'-'.,:,;.;! :' 
;.rl:1jáiü;: 1n0~ ,-,d:t1Jtel.Y Íl·:::te'r. ;-; ·,1 i111'q·Je,:; l•.c~;y1:n:'.'ldyi lit'.\·zL•\l·nl·l 

i.:sen'~ljii.k fel az nnyn~·ot 0::o ::oúl,y(•kat; a 1nl~degnck ekkori,.: e_!,::.\·cll:-:t'ih-'l,,u1 kt·!l 
111 aradui. lin. 1·aln111elyik kar ekk•)1· lejelil~ linjuliu:k, ll_'..!:y a:.-: liu::o;-;/.:dib \"ll!.::Y 
súlYli:::al•b, \'n:;y pe•-1ig a (_•,;.1".,.:z1:·k 11cn1 e;.::,i·enlii ,.:úh·.úak. „ '· 

• ::!. lf<1g-yan Yiisgúljnk a 111i.·1·le!.!; ("n-:!·l.;:en\·;-;l•W.·0t? 
Terl1e-l)ük n1e~· :; 111(:·rlr'µ; 1,:/.-1· c'l'1·i·e11.\·(íj~i: :e n··,..zl,re 11H~'..!::'dl:q•ir(ltt. 

ieg11a~yol~h ~ú]~yly:il s Yi.z.-;p;ál,iuk n1e!..;·. !irigy ~tz
0 

r•gyik ,.:t·1·peuylílJe ;-td„tt- tnily 
];i~ súly 1::1~pc:-; a HH:1·lcgo:t egyen:-_:ú!yi liclyzl:U':lu'jl kíin„zditnui. 

::. TTo;.~:y 1úhc·t l','.:;".Yl'nli_'•tlen kani. ;eli:'tt r(•:'Z iUf·~de.:;\·p;i::1. 111(·.~·i:'.' j.",J. u1,jrni; 
'l'iin'tljuk.n1eg· az illet;; i'i1l'gya1 .t::r:'tu(tt.ral :-;;],. [•0.11t.(1,;a11-: ;1zntúu ,·e

~yiik le:;. hc:yl~t pt')'.oljnk :-;ú]yu_kka!; t.:zek ;1 t~trgy :-;ú]yit1 fng,i<'d~ ad11i. 
.J. Jia uz e;;y1k l;:.aron lOJ.1 p;nun :-;Ú]\- n init:-cü;:ra lir:h·ezett :1!1 !.!;l'lH-n1al 

tart. egycn:-;t'd.\·t .. ineuHyi,·el ri'1;;idt~l1lJ <tZ CHíhlJi kar? · · 
~\z ntlil1lii1w.k , 1·l:..;z(·y(·l. 

Szabad esés. „:-1. 1-1~::; ti:•k ::;zct l ittd •:-::=<'.·:-;(:·i11: k le gfc·11i.•):::a l 1 L1 t."ir\-~·11y0; 
hogy r11!11111c1lit,'/; ,'-'.:·1Jlu11ll)u ··.~·/; !1·.-:f il:i//'li111::.11n (ili;!w11 ('fÍ.'/''li//; 11i11i fis.:· 
'iiH~ff· Ij~ tiir-;,-t'.·n;rnek u tupasztalús lútsz('1lag ellent 1nülla: 1ncrr. ha pt:·1-
dAul [l húz 1nú::;o<lik c1nelet~r;_a cgylc1i:-jü1Cg c'.gy r1~nzlla1·nlJot (~:::: cg_Y 
ngyrn1akkorn 11apirleni.ezt szabal1•Jn lH)C:::Úbn1k: n. 11l·11z r1:g a. f;:1l11i;u 
hever. 1nig n papirleinez rnl·g 1ni111lig a légben 1elJ1•g. Itl azoubnn 
(_'."'ak 1útsz~i1nµ;o:-: az el1e11111ü11d(L:-:: 1neri- a. testcl;: f~·jlÜre e:::hlkben a 
l .. 11 ·1·1· 't l. '1 l 1 .. . . ·1 . '] ' e\·1:gu u _011a a:::a Ct~11yt:e cnc~;: c::;vozn1: a lH:11z ;;1t \"Hlt<l Jo~\·;i, 

kü1111):e11 g;yC1zi le azt. a.z a1~ad(t1yi:.'és ig,}~ csakngya11 i'.i·1\·i,1i:~l)b \11ii 
alatt l'l' a f«">ldre) mint [l. r1apirlen1ez: do !irt 1('.~g·üre~~ h~rben te:-::-:ziik 
1neg n ldsérlci:eL azo11nnl 111eggyözöc1ü11k rUln 1 'hogy a lcgsúly(lsabh 
és a 1ep;kiinnycl.ili test. egyiílejülen- esjk lP. 

..:-\.:' szab8.(1on csi; te~i, 1nÜz~Ú~ÚHalc U~1r\·l'.•11\-eit-. l;:.i::::érlef:ek <'tlhtl 
sikerült n1cµ:1.illapif:al!i. E kist~·rl;~tpld1!-'1l ldtü11L i1n~\- n ::;zabndon •}:-.:í'1 
test ei-il·:::é11ek · ' ' 

c~lsi'1 rnú:-.:nd11i:~rc.;l1•.::11 ·!·~11n/,ter11yi utat te::;zJnt:g: 
~ •1-:-::Zl'l' -l·D 
" " ·I 

~.l-szer .J·! l 

f°) :2::-J-sziir ! ·~ l :-: 1. i. 

1~bhi')1 \-ib'tg'•."l:'. !10;~;y 11 „,::.ul1:rd1,11 ,.,,„; f''·"'l 11!),il 111··.1.1f,d1í(j1d;: /„, 
(/,.:, i:lsD 111,fs1u!;,n·c.:· ,ifrrff l11·/1/i1)it 1!/,lf i t. i. ·L·~J H1l·tert) 11 nuí.~o..l11'.'/'i"'.J,· 
nÚff.ll:;ct/1·1./ s,,/,· . ..;.:·11i'1J.:·.:Hi;..; 111„~'[.!;).-zet. n.1nlJ t'~rt.\·('.'!l a 111úsu1111cn:\ 1~ :-:zt't-

' l 1 . . ~· rnanu ~ so ;:::;z(1roz1nn11,yat \.i11u1_··11n1agú' n1. 
1Ia flz in1él!i: uyert 0rr:d1nl~nye!~i:':t'„~-~g;ylJC!Yetjük .. lút:iuk: ltogy n 

Hza1~aclnn o~i'.i ti::-:t- v:-:~··s("nek „"-.-. 

J-~D perc!!h1:u ~.„t:CT... · t\'i nln{:. l1:11:1d. 
:2-ik [~i·li- -!·!1 azaz 1~p7' 
n--ik l~i:I----t~i·ii 2.1·:-, 
'I-ik i"·J--Jl· 1 3J·:: 

·i°7i-ik · 1 'I' L 1. 



J~bböl látni Yalú; Logy az egye::' percekben befutott nt.ak 
egyre n<iYekec1nek: azaz a szabadon eső test niiveke(]ö se}Jességge1 
esik lefclt'.» 11.z ily 1nozgást sel1e,'ieiltí1111• n101H]juk

1 
111ég pec1ig ez eset

ben egyenletesen sc111' . .:icdlii1_1:k„ inert a szú1nok 4·!1. 14·/. ~·_l<"i s i.' t. 
11gy ni_iYekcLlnek: lnint a l'<ÍTatlan sz<.Ín1ok 1. 8. 5. '7 s i. f-. 

· EséS a le1"tőn. Hn rn!t.t-

" 
}' 

,,. 
· 

1 
mely test lejtijs sikou le-

l gurul; 11e1n éri el azt a, se
bességet: n1ü1t a sznhac1 esés
nél. i\fo1él kisebb a lejtős sik 
ha.Jlás sziige: annál lassubb 

t. i 
.!·~-------

nz esés: de a11núl nagyolih 
nz esö test 11yo1nása a le.i
tí'.ire. ~-1. sebesség és a nyo
nhls tehút fordított arányba11 
i:annak egyn1ússal1 111ég pc
, [ig: o:; 1_-s,:,„ s1-l1t·.,·s/tf' 11r11J 1íll 1( 

. " 

111i1ir' r! f,Ju; n1u.11a."."'i:I" 1·'/' . .:...;-1 011J1r1!,· 1il11njr.ífu1:::.. · (/;1 1~1 /1 .'l 0 /il( i :•Ti 1.i:::. .' 

1 ll. áhm). 
.... :'! lr;if,J11 ,."';; fi·::;f l'•„:f·'f()_11:.~1i/:f'-' t1/,/,-,_,1.,(„ 111.!,it (/ 11111:/'t·"·~·(i.'/'[/Jf;; ·"":.,1-

1,{11lc111 {1;r'sD test/. 
..-\ lejt.ön i:sö t:e~t· n1ozgást'n1ak gyursa:::úgát <1 ::.:11rl<~1dúf: 1.1::.:sitj,1. 

... ·\. lt-jti:i alkal1nazta!:ik az 1;/; és «sr1r.:(11·11dl . ... -\z ék ketí.ös lejtőt képYi
:-cl; inc1_ynél n 1cjt:ö ino.ga:';;ság<l eg·yen1i'1 az ék f'okú.1u1k fe1l·Yel. lln. 
az éket beYer1\i.k. ktnyszerit1'ük az illeti) a1r"~~F·roL hoa•' fc·1n1cn1·eu • , " • .1 o· . b,J 

a ferde sikon. 11-íinél ke:::keny(:bb az ék: annál kisebb él~ií f:zilk::.:ég;e::: 
l1eyc·rés8hez .. A„ 1:,..;01·1!1' ngy tekinthet(:,: nilui: hengerre soilorl": le_jti\ 
n1el:ynek. hossza a hengc-r kerülob'.>Yel1 inngassúga két csa var1ne11eii 
ki'~zé:vel egyenlő. ::i\Iinél szorosabbak a. csaYar1ne11el:ek. annltl kr·vc~
t-:cbl> erő szükséges: hogy az illető anyag a csavarn1.Cnetekr:n fel-
1ne11,ien; yagyis: 11ogy a csaYar hchnt·oJbasS(1J1. 

„ , 
/ 

Az inga. ~\z inga. \·ala
Htuly feln kaszt.l1.si po1tt- kii
rül 1nozg() pont (1uennyi
:-:<~gta11i: n1a!;he1naL inga). 
\

7alósúg·bau csak a. 1il1y . ...,i
/:(lf i 11 rrr lf~í:ezik; ''.agyi::: eg.)' 
z;:.;111egen Yagy Yekony rn
t1ncskún n1egerij::;iteti: :-:zi-
1úrd tesi'. ine]vuek :c:nlY-

· ;· i1011tjn n fonte;nlil:etl:. no"n
the1nntikai. pontot képvi
~eli. lra. az i11gút. fiiggiile-

! · ·,n gcs tí.llr'tsúliól khnozditjnk 
.r· (1i'-1g: 12. :'.thra) s 111agára. 

1:2. idJ1·:t. h<tgy,j11k: ngy neh;~z rú~zc' a 
1H:hézségi eri_'.1nt'.·l fogvn, 

igyekszik ü legal:-;óbb 1H~nto11 („-lJa11) 1t,yngY<'tsba jün11i 1 \·agyis a lel
a1;:asztási ponttal fiiggölcges 11elyzetbe igyekszik; 1niü/h1 azonba11 a 
~úlyn;.:; t.r:-;! e pont hri. inrgérkrzik: n1úr nl,'i' :::ehc::::::égr: Yn1L hogy itt~111f·g 

1cr1 

ieni ;i.llha.-t.: lu111en1 az cllcnkezü olc1a1on 11gyanozonn1agassci.gig(11''.-ig) 1
"niolkeüik: 111i11t a. 1nelyröl esett::; a tt.~st egy ideig ezen u11 1"-n.t.01: i~e
". l·t lenn· 8..zo11 ic1i~1bi.\l. 111ely egy ily lenf:!:ésre szüksé.'.!e~, k1~za1n1t-
(1l <· e· - ' . ._.., ·· ._, ...._, 
liat_ni az ingára hatú 11el1éz::;égi erö nagy:::ágút .. \zou ing11; 1nely1~ek 
eg.Y long&sc egy n;ás.oc1pereig tart, iillí::.·,Jdj!1''.:1.:-i1:!f'..fn<d: neyezte,t.1k; 
"unek: hossza Enropahan a tengerparton k1.!zel1toleg egy n1e:ter. 
}1:zen ingn, n:agass.~i.gn1érésekr~ <1?_1.. h~gy'.:knél) hasznúlt~:tik. I','.~n
n·ései 11en1 m111c1enutt egyforn1ak. l\Í111el kozelebb ;;a11 az inga a fuld 
kitzép1Jo11t,jál1oz, Yngyis 111i11él er(·,sehlie11 hat reá a 11el1éz~égi eréi: 
annál gyakoriabba1;: a lengések. -~föld. a tapasztalás szerint 11e1n 
tt.ikéletes gön1balaku, hanem lrét snrk1.b1 helapnlt: tehá.t n, snrkok:on 
l~i..izelehb esik a füld ki.izéppont~ja 1 inint nui.s ponton: itt t~hát.a n1á
soc1rercinga ugyanazon id1'.'1 nlatt t(ibb lengést fog __ ten1111 .1n.111t _-'~-z 
errvenlit.i_'•nél; Ya1a1ncly 1n<\!.!:HS !1egytctf111 keYe~elil.iet: nnnt. a ~1k 
r;1;gercn stb . 

_-\z ingin·<t ki.Jyetk,~zt:1 tiir\·~11ye1.: úllanak: 
1. ]\-;S lcn,111:.„,.f.'. i'ff//"t1l:i i1}(if Í[f/11,?;r:l11r;k • ..-\. n1nzg(tsbn. h.ozott; 

iHgo, elsi:1 lenrréseit .is u~yn11azon idi.i alntt" y{gzi: lllÍnt a késiJlJb1ekc•1. 
~ 1 ' ., '"' l ~. _! l('il.'//.-.;i idr"; 11,:; :n.r;r1 711i.-::::::.ir(( 11iir1,1t·s.::1 ; . ..:..;egyszer O y 

hosszn i11g«1 kétsze1': l:ilcnc:szer oly hi;:i::::-;zn húron1szor lassn.hl1a11 
}eua .. l IH/1/1!.~1: i,fr'; u:~ ili1/'1~/1rJ.-::•;::.11s1Í1/ 11/?1J.::•'f1;1;iJ1"1· 11i'1Ín11•il11111 11i;-

r~./;.~i~,~ :-:zali<:Üt:::;l•:-; 1~,-. ill!.:,'<tl1,;11°~\.„ ... ;i'•r\·(:11\'f~ii l."u

0

!1.'f.:; a. ~.\'!~ik :;zÚZ:lÜ vl:g·e ú.:il: 
iC1lezle f(;l: :u1üi::r Ao«,·!u!d·cs ei111<;le:t.e Y•~lt az (~lfn'..(adott, inC:1\· sr:crilir 10::.~\ire .... 
iórhen i::; a 'nehez .... <:hh t·e":í:ek gyorsuldiau esuónek n':r·c.ll1re1 iui1it a kü11.uyelJli9k. 
/\„ :;elJes:-:0;.:: ..-\.ristoü.:le~ szerint·. e.-s\·;.; ki',zben rtzon arányban n!Jvekednr:k, rn.cly
Lien a leirt 1ü.·niiyc:ked<:tL yag.yi,.:: ha ,·al:unely .\1::-:t. k.ét,;zer :tkkora ut:li ir ll' 
akadidvtalau esó.-::;élJCU: n.~Y st::lie:;sóge er. elrnt:let ,-.;:eruu; ket,-.zer nkk!:l'a l(:tr. 
1uiut aZ el{_;lJbi esctlie:n. l~zen clinélcc lielytele:u:'iégét Galilei k~·1zyede::1 \~,.:z!t•
lch:k alapjún egész ltnUu·ozottr1n l•itunLüta: tapasztalnii tí~uy ngyanis: lingy 
leµ;üre::: tt~rlH:ll mintlc11 !~";!_ t:~1:11.:11U: Y!w1·.,1111 1>il:. 

- :'i.z ingc'tnnJ;: lén:yegPs alka1rnaz:'.tsa. yn.11 tuüon1únyos célok1«1 1 

lL a.z iüön1érésnél; a. 1;:.Lizönségr.:s életben nz (riránúl s\'.l). 
Több erő egyiittes hatása. i\fü.1űn 

valan1elv testre tii/,/, (.,./; J1at. a. 1nuz~.„/1 
test az ~gyik orö irúnyút se~n követi: 
utjáual:: irú11yúl" 1negtaláljnk: ha a 
két erő ir:'.tnytíb/1l egyenl(.'iküzii nCg:r
szöget (11r1 ral r:I 1 og i'O i11 í1JIA) al8 ki tu11 li:. 
Ez az i:riil; !'!J.1;n1kiJ.:/1zy,· n(.~v alnti 
ismeretes. Igy i1éldirnl, h<t valamely 
erö (P) az " pontot l rn11. alatt o-1/•l 
b~ig TÍ11né, (2 erő„ pedig (1-túl 11-ig: 
ugy a t:est a li:éL erő együttes hatúsn 
alatt. b-be jön. IHL :U1ra.) 

i'i. két vo1ial 0111 és 1111 a:;; illc·í:D ._.1{1k ir(n1yá11ak ~ 11agy:::llg(1-
nak felel n1eg; c11nek a1a11,iú11 n10111"llHdjuk: hogy C! két Yo11al a. kót. 
erőt képviseli. 

Ha púh1. csUuakkal út:cyezii11k a folyúui az cv~:r.D erlí egyL·UL•,.;t:!l Íti:
hajtnui i~:;vekszik a es•:n1akoL a yiz folvú;,a pP<1ig k·fel\'.· \·iu1n·~ azt.: nz ercr1-
1nény az: .... iÍogy a csi'n1ak 11en~ kiiveH !-!l'~n'.; a?. ü!:yi!~. i-=Olll a 1nfrsi1~ Prií ir;\uyúL 

;h:tne1n fcnlón llH:gy út n fnl . ...-('•n. 



~;;< 

<:-: '' 

1 (\C' 

.\ it•:-:Lck :--:zalia,l t:~t'.·:-:l1 !·. é::;zlelht:ijük •. \;1r(lu,/ i:-;11l\ 1 r(. 1::-:iig1°•p1"11. 

: .\t.\\·oo~l n. c;.unliri(lgci cgyet.:·n1en Yolt hn1úr; ~zül. _l 7J1i: 1n11gli. 
1'"17 .) 

!. )!ily lll:lg';\:-: aZ<'<ll f(•l'•)ll\'alilak. Jn(_·lyl•i_;j a li:i1luli.trl k\;t1arul• J 111Ú-.1•<l-

l'l'l'I' alati'- e:-:ik a Í\"1ldrc· ~ · · 
-[·~) x Hi = 7K·-!- H1\·il'l': ll:.!;\":t!li::: 

nz L·b(; r11ú,.;o•Jpi:1·c1,Ci1i c:::l::::: = J·D 111l·tt·r 
:1 niiisntlik 

-L·~1 in\·i L'\". 

1-l·/ . 
:\ lianu:u1ik 
a 1ivµ:yt:dik 

/t;.._l 1u(·tL'l', 

·' lriui.\· 1n:\::::,·,d1•L·n: :datt c:-;ik Yaln11H:l.Y t'l':::l 1.(10 JH(~ter 1na,<;n:-::::úg1<1l '! 

-, JClll = -!-·.-l !~IJ•. 
-!- . ~ l 

::. lfa Y;thctti\·ly i11;..:::c 1 i11i':tt:l' l1u.s:-:zn 
,,.,...z. iHi!y li11:-:::::.:u a:·:<!ll 1111.:l.Yn(_·k 

1 .: 111!:r t•J', 

,.. ! 11 :; :-'\ ».11 • \' ~-' . \ .. )! \.;: i ! l i 
1·,.;;t !~ i ·1·~·,· 1.:.c· 1 ari 

_\ l'ul\-<.11l1~k fcl,.;zine Hnf!·yolil) területni~:l;.; í.:~\"t:~11:-:1'tb:i l1el,·zet1H'·l 
!·::_·.~·.:(n/1:.->. ;1znz ini1H1enlitt t.:~.~\-enlD n1a.::~:as. . '"·' '' , 

..:-\. '1~)1Yndék ff_·l::-:zinf~l'(' '-[(;;-al:orc.1r·-11,·n1nú::-:. i11. a lég ll,\-tnnÚ:::<t. a 
1'i:·lynt1l·1J.ini1 rgyeHlotescn h:~}ed el; o 1;~1/u1urí,„ (·.r1.i;enlii 11,1;,i; 11 (cf.„.:(-
11, n, ii/Ííif o j'ol.'/111/i~/,'. f,cft•!j,.'{1:-11. 

„A_ fo1yt1(1ékol\: c:::al~ ig('U J..::i:-: n1i'·ri·(:kbc11 Hyornhat:ók ö~!::ze; 11~1. 
i.isszen~·on1rttik Yala,1nely f;)}ync1r~k: n. törnecsek ez ú1tn1 egyn1:'tshoz 
közi? lednek: nzo11ln111 l\i'1zütt ük ol\· cri'1 is inüköL1ik. 1ncly a t.ön1ecsc
keti cre(1eti hel;rzt:tiiklie ig-,,·ekszÜ.;: Yi~szahor.ni; ez n ;.11:;!."!ln1a.->s1f:1i 
1 rii, inel\- fnlyac1f'.•koku(J i;.; 111;"il:ödik . . :\. Uin1eo:-::C'k nz ii,-.::-:zcnvo'n1~'t:-: 
tÍlt"al ki:-:~llli !érre· :;znritv:i. fe:::zült:. ;'111apritln1 jöuuek; e .í'n;:::ir'lts1:.1111 

(1dyorf1:/; f'.f.//f·:·iif('/1"" f,"i111(·,1/1:11;'l f'11.r11·11 illi111lcuiilf ,:.-; t11i1ul1:11 i1·1ínyh1111 (1·l
l/j1. 1\It't:Ji:1~·id· kifejez\·e: r1 J'„f.11url//:1,1/,'. 11.:l)i! ('r11:11.'f .!'11T11ii"u! 1i1('l,1;l,c11 .'(11·

ft1f11flk, 'ii1!11rle;1 i!'rínybui1 11.i111;1uísf !J.l/11/;.11·1du11/;, 
~\ 1ni1H1011 irúllyliru1 ü·r.ki1;; 11yo111Ú,.; c·h·;~re Y:tll al:tpií·.\·a ;1. /,1·u1,i,d1-i'{d1· 

y[z;;aji.ú (11ydnutlikn:; :-::1,it/1.\ 11u·ly11!:1 ki:~ cri'1\·l'.l an'tuylug lHtgy 1;11111kút YÚ.~„z
h(·tíink: az í~r•~; ki"1rii!J,cli'•l uµ;y :1r(t11ylik t'. :-:nji<'•u:'tl :1 h~hcrlH'Z, i!lillí la l:-1!•_ 
!iPz. l{(\ . ..;zci: :1 11\·Jqn/•:'Zinlii \"!I. 11u·l,·l·•el a/:{~\.;);-: t'aln t.~di·nyl1e Yir:ct. :-;zi\·attYll
Zllllk: a yJz az e;lt'·nybv 1uf·riil:í' ,.;zf\l~." ·,liig:i:-:zi. H_YPtn,ia t\:lfr~U·; ez pC'dig· (t l'{\li\·
ly1:zt•tt tí';t et e.<..::::· !!!Ú:O :-:zilúr·1 r:}lül,!·tl.iez ~.a.~1 olja.. ' . . ' „ 

..:\ 1c.)11:ndf:knkra a 11ehl'zseg1 er1.• 1:.: hat: i: 1inta::: ::;z111H:.'l1 Cg'\'C'.nl11 

ri folvadf'.·k.búr1nelY ri:~:-:z1:·l.i(~ll. ·~ . ,. 
. ,, -~-f!i/r 1·d~'11y!'.1,·;1 1,1 .(1Jfy111!/'.,·1·\:f,·,<jt'f: ;J.tJ'd."o;-1,,lf llfli.iiii'Í.-> r·.:eil r/f(·;11:('/,' 

11 fl'ls.:111 oll{lll 111i-1.1;8f',1i1:i·(./ 11r1111_1.1u.-:. 
] kiibcc11: i111\~l:er Yiz snl.Yt'. 1 grn111: tehát: azon nyon1ásnn.1;:: 

n1cly tiszta yiznél a fi,·liilelJ alatt 1 ceu.tl11u'.d:c•rrel !'el\:\-i:1 11L!g;yszl.'ig
l~(11lti1nútr·r torille(Tt-· gyal:oroltatik1 J gra1noL l..:ol1 tenni. ·Ii~zcu 
11)«.•1nú~ 1uiit<lc11 ir(t11yLin11: lcf'el\:· ugy u1i1d·. f1;·lf1•1(\ µ.-,yc1l.:.ornlta.tik. 

1\l'ús le:-"z az edi:·nYf;.tlaltra ~\·nl::nroli: 1i\·1„1n<'1:-::. l1a n1·1u Yi::. La
nein e~gyt~h folynd1~k i·'c1;;;·ln1tatil'~'bcn1H·. Ji(:l._1t'l11l <~ Yiznél ·1 ;\·1í~:::zor 
.:::nlvo:::; b b hi:'.'2,·n n y11ya l ti ·lt·, f:d 1}ny111" 1 n nyornú~ ·1 ;:·! i-;.;zor lü:-::z 11n gyo 11 l ·~ 
;nii1tha 8Z e(10ny i,-izz:::l ti"ilfc·.nto'.'.k 1.11f•g·; , ~tz a1kf1h(1l k'.,"1zPlit.ül~g 
(!·8-SJ.Cl' uly ;.;11\yos: ll111iÍ" a YlZ. i"chat 8Z alt~ln p:-~-::ik1)l'(ll;·, 11y01nas 
is ezen nrúnyhnn ldselJl) 112;:;z. 

„-l iiifOii/fÍ,-> (t1·rin.1,1us, 11 (r1i_;1111h:/;i,k ,->ii(/i.•1:.'l~:r„f. 
Archimedes elve. 1A. ,,\t ,.,,.,.nknsáhnn ~~,o ,,,·wl Er. e.l A f.>

lita!l/l:/111 'liliil'i"/I f,.,„f 11i1i!,t/il 1·•-'.".:1:f .~-1íl.111il":f_. 11i111·1!il//it <! fi,J.111:/J/;! /,·(:-'.:;1)

i'.ifr,ff f11lyruf1:/,· n.1;11111. 

..:\rcli in1edcs c· l v/·11ek l;:is1_:r1 t:•t i bi:~ouyi t:'tsá.ra ii rcs .!'én1h1··ng„:ri 
használunk: 111el,rel·. 1násik tün1\;t.r fl·rnhonger ép.::H beb.ilt. ..:-\..z üre::: 
hellgcrt ya}a1ne1y n11~·rleg egyik c . ...:(~sz~jére függj::-::ztjük s erre i:-::1nét· 
n ti:i1nüt\:. hengert.. .'.\Iint(n1 a ri1trl(·g rnúsik c::::/„szé·.il'r(' tolt súl.yok 
Altal nz egyens1'1lyt Le1yreú1lit:ol'lnk: n U:.i1111:·1tt f(~1nhc11gcrf:. ·vízli8 
uH'trtjnk ... -:-\.z egyen:-::úl.\- ekkor incgszünik s a henger fele1nelkeclik . 
... ~z eg,rcnst'ily hclyr(:t'd l akl\:Or: l1n az ii. re:-: hengert". yizze1 t-öltj ük n1cg· 
s a tünii .. •tt. a Yizlll~ 1nr·l'iH. T:bl11·.1 lcítjnl;-~ hngy n Yiznek az üre . ..: hcll
gorre g;yr,korcill; fo1fcló 11yon1t'l:;;n (a l1cnger :-oúlyvoszte:;;ége J r:'gyc1tli', 
azon vizrne1111yi:-:égnek :.:\ilyú.·;aL incl,\-1·1" a l.1cl!1Úrt(•lt b::-:d: 111.·l.yébC·l 
1dszoriL 

Liszti.s. ~-i.znn :-:zilúrü i"e:-:h:J.;: n:-:zHak: 1n1'.lyt·k :-:n..jút s1'ilynkkal 
egyenli'• yagy i11ég uehczr_-li11 fulyn(l/d.;:i'i.··1111:.~:ct kt·pe:::ck l~e1y~blil ki
szorii:nni. ,,.'.\,_ :l~Jlyad1~'k11úl Ht·lir·1:c:hl1 te:-::tck uL11a11 alú1nerülue1~. incrL 
a. kiszorit"ott viz :-:ú1y~1 ld~chb. 1nini" ;.;a,iúf'. si'il.vnk. ()ly tc:::h::k. n1e-
1yek a folync1ékk:i1 eg5·1:11lí.1 ;.;ürli::'1~güek: >:ngyi::; l.iizo11yo;:; h'.·1-fogntnk 
a folyadt'.·k egycnlC• (1;~rfugahÍYal (·~·.ye11li'1 :-:i'tlyn: a i"<1l_)-[H1ékhau loúr
hol n1cgúll_anak: azzal ('gycH:-:úl.rt trrrtnnak: l!l.(•rt a r1·ú <t folyaat'J;: 
1'dtal gyakorcilt 11yo1ncí.:-: /!pí:11 e~yenlt'i azoll 11_,·onuí.:::sa1. lnelyet e \'esí 
a foly:u1c'~krí'.~szckr.:· µ;ynk1)J'('11 l_úll<nu1<'i [:-:hi1Jil] 11:-:zcl;.;\ L":::z(1 íe::;l·1uSl a. 
vizllek fi_:lf!'l1:· 11yo1n:'tt-:a \·,1n i"t1l;:;úlylJ:n1 :-: az L';:.;ak tHldig 1ncrlil a 
vi2lie. inü~· t1z egr r(::-;ze ,·111:al kiszorit:ott Yiz súl\'n. 1.~g\·e11lü a :-:zil:'1n1 
test ij.s:-;z~·s ::;1'il\-?t\·al: itchozehb b·~h1i:·1. Hv·lv t'in1r1':"i\l. a te;.;{; lei'cll•' 
nyo1nú:;n. leg-vi~'izi n ,,-iznck folfelt'.~ l1ah:1· 11\·01;·1á:-:ú.t.. l.":-:;zlini iniu\1e11 
nagy fi1jsúl:y·i·t <tnya_1~;l.11.".l le\·1~·, ie:.:t i:-:: 11ü 01> H<tgy térfogat.ura kl·szit
tctik e1) ltngy :-:úly<1 ki:-:cbb: ini1li' az ú!l-ala l:·l:-:zorii,ntt 11gyru1nkknn.i 
térJOgatn YÍz. ·[\'·ld. púnei',lo;.; 11njt'il.;: :-:tli. 

(·re:-:. a !'·.:le';:, 1·\::<:-:•:·u l!\·j;„\; kiilHJci·irn•:i\ :·, . ..: (:•l(·nyi lia i1H.:,'...:.:l;_-,ltii11k vi:-> 
Zi;,li n1i!y uy1•l!!Ú . ..:\ i:td· ki a1.t!1ak Ú:'.Hek•): 

jf j lli h n;,::y a:: t.!dl~11 y ,[ 1 1 e r: ni i t 11 •:: t 1.~ i· 1 n(, ly, a !'t · 11 \: k 1 u i udv ll 11\.~.~·y . ..;z;·,g-cc n ti-
1néterjl·re Jl> ce1itiiul.'l0r 1u«g·a,.; n~te;::, J.1.J ki.ilw1u. -,·iz 111 .~~,Tin. nyundt:::t fng µ;ya
kol'olui; n ú~nűk tci·iilt:h: 1.11 ;~-k1u„ 1+.:,,:z i1!hl1t. nt. e1Tt.! ~·\·aJ.:•,ircilt. 11\·nn1:\,.; 
JD X 1ni1 =e .lfll"ll) ~Tll!. Ez n riz ;lJy:1.: u~1.:!y a fen\·l:n· n;;h(:::0iiik. · 

!. /'3.:·ilifi"i/ f1,,~t1ft11(:f. „A.rchirnec1os el\-e alnpjú11110n1 Hehúz valn
szilúrtl tc~L fajsúly{d; 1neghat.úrozni. liugy ha egy ki.ilH.:1.'llt-i
ara11ynt~ inelyuek sulya . .1.U·ni;.L grni. vizl>e ni:'1rt11nk; az l kiib-



lH> .'Fl-.'/i'J[f~S.7;/·.'l [.I.\', 

centi1néter vizet szorit ki he1yéböl: tehát az J. kö1Jc1n. arany súlyá
ból l gran1111ot veszit. [.át.szili: ebhöl, hogy a fajsúl.y1neghatúrozásra 
nézve i1en1 szilkséges: hogy a 1neghatúrozandó szilárcl test térfoga
tút isme1:jük; a 111it n \·izben súlyából veszít, az épen a helyébéil ki
szorított Yiz súlya (s egyszersn1inc1 a test térfogata köbcentimét"'-'
rekben: ininc1e11 gra111 ~ú1y \. köb(; 111 térfogatnak felel 111cg). 

Minthog~- a. fnjsúlyt inegtaláljnk: h11 t•trlru1u-ly fe.~t iiltnld~1ns 
s1i/yúf llfl,lffl110ff1 f1:;/(>f/<ffll ._l (_:n_H r1'.:;; t.í!f(f/rfnos .~·úl.'JIÍ1Hll efo.-:.:(juk„ 8. fa.i
:-;;Úl~y ineghahirozúsa végett. a testnek elijbb általá11os súlyút n1é1jük 
111eg·1 azután párolt vizhe n1ártva inegn1é1jiil;: ::; a súlyküV.inb8éggr1 
(mely a kiszorított viz súlyút adja) elosztjuk az elübb talált súlyt. 

I'Cldánl egy knvúesolt vns sú1ya ~ll·l5 grrn; ez vízbe 1n{u:tvu 27·1G gru111-
111(it 11;;0111; ekkrn· :i ki:::zol'itott·. ,-iz súlya·l µ;r1n . ..:\ k11YÚcf::.01t. \·a,;; foj,;;1'1lyút"teh:\t. 
kup,ink: ha a 81·15-t ·l-el e1ri:::ztjnk: 

31·15 
- = 7•7'.I; 

4 
azn:-: a l;ny;\r:st1]t ya;:; i'a.i:::úly11 = 7·7~1. 

„.::\ kist~rlet hirn1ely ,iú túran1érlegen inegtehetJ_i: a vlzbe11 a 
n1Drr~s ngy türb~nik, 11ogy nz illet:ö testet szűr::;z.álon, selye1nfonaloll 

'l 1 ' l . . y~gy ve ;:on;r 70L ronyon a iner eg egyik ser1ienyüjére kCdjiik :-: ;i.lúj:i 
nzzel telt eclenyt. helyezünk, melybe a i:est bemúrthatü. 

]\:.énvel1nesebb a?. !L n. l11;rf,·nsf11fll:(li (hi0"1rvnotani1 111/;·!1 '/ 
" . ' b .1 b' " : 

1nely a kiJzönséµ;es tára.1nérlegtöl csak abban ktilönbüzik hou)' eo·yik 
... ·111. - ' 0

•
0

• serpcnyu.ie ri_iv1c e.J J zs111egekre van akasztva s e serpenyü alsó lap-
jún a test. fch1knsztást'n·a kis horog Yan alkaln1azva. · (14. ~tbra.J 
J.ía ily mérlegünk ne1n Yolna; sodronybrJ1 köz(inséges jú rnérlegrf~ 
fe1akaszthntú ka1nvót li::észitünk, ennek a1sú végét a szilárd test'. 
behelyezhetése ;egeit felhajtj11k s a soc1ronyon egy pontot jeJr,
liink 1ncg;, 1nec1d1g az a Yizbc Jnú1thntú. i\:fieliitt:. e ln1:rleggcl a l'nj-

11 l 

súlyt meghatározzuk) ~· ~:1érlege~ azon.képe:1 hozzuk egyensúly~n~ 
hoo·y a ::;oclron~y a megJelolt pontig a Vizbe .JUSso11 1 s ekkor tesszuh: 
a 8~'c1ronyg;y~ürübe a n1eghatúroza11c1t) testet, n1elynek ahsolnt súlyút. 
n1ár előre ineghatároztuk. 

Például az a1·a1i;y-péuz Yaló'disúga f0liil fnjsulyúu::tk 1ncgliat:ározúsa ú!tnl 
nkarunk 1neg-gyözüclni. I-In a pénzdarab nbsolut súlya í.D~i g1·1n.; a vizben 

11 cdig súlya 1.51 gnn.~ tchút a kiszoritott ...-iz ::;úlya OAJ gr1n.: kiiyet.kezlilC.!.!: 

7.95 = 10.[li), ?\finthogv az arnny t'aj;-:ldy:i. ID:2--l~1.ü, ~t k{~r(lt\se::: póuzt1arali o . .n ,. 
vnli'1di nrn.nylH.>l kú;:;zült. 

Antitnun ......•.. „. fi.üti- U.72 Platinn. linti'itt, .„ :::!L).~IU 
:~rgcntnn ,td.v.i.. 8.·lO- s.üO kalapúlt. ..... :21.:.!,-, 
O\o1n .......... 11.0H-ll.·lö :-;odrony .. :21.·!0 
,-as. i"1ut<Jt.t-. . . . . . . . . 7. 011-- 7 _ i)(l l[igany. . . . . . l~l. 5:) 

· koYi'tc:o:nlt 7 .(i0-- 7 .80 Eziis\:.1 liui:ii!.t"·... 10.113-l.O.!i:2 
.Arnny: ijut.ütt..... l\.l.:.!B-l~J.:20 kalap{t1t. 10.5f>--lU.fitJ 

kalaphlt.. 1\l,ti(I pl·llz. l!1.fl;1- !0.5('1 
pénz . . . J~,1.:25-1!1 . .JO Biziuút,...... \J.H:1- !_1.s:-1 

Jt{~;-:. iiut.i.itt N.U7-- S.!Hl l!'or.~:iny 1 i"•ntiitt t> •. "lli- 7 .:.:!:.! 
'ko\·úesnlt 8.88- ~1.(ll1 kalnpúll 7.l!J ..... _ 7.:2! 
japúlll ... :-i . .J:; (ln........... 7.H!l- 7.:Jri 

S{tr~aréz (i'•tY. :-;_ . .lfl- ,..-:;_ 7!1 ~\lu1niniu1n kalnpáli :2.liO-- :2.1>7 

:i. szilárd testet) n1e1ynek fa,isúlyút lnegha.tároz11i akru:ink, elébl 1 

vizzel 111egneüvesitjük1 l1ogy a be1nártúsnál légbuborékok ne ké11-
ződjenel\. rajta . .t\..zonfelii.l a.rra k01l üp:yelnünk: hogy n tc~t nz edény 
falával ne Brl11tkezzék. 
, I-Ia a szilárLl test a víznél klinnyeld.l: nehezelJlJ testet is akn::;z
t.un1\. a soclronyra, 1nely a viz a1á hnzza. E testnek súlyt'tt tárávnl 
ellensúlyozzuk . ..:l.pró darabos szilúrcl te::;tck fi\jsúlyút üvegdng/i:-: 
üvegben (pikuon1éter) n1érj ük. Eklcor tndunuk kel11 11ogy ez i'rveg· 
bizonyós 1tön1érsékletn1~·l 111ennyi Yizet- tartnln1az .; azután k:iili.'111 n1eg
n1é1:jük az üveg1 külön a rneghatúrozandó })Oralaku Yag.Y sze1ncst;s 
test absolut súlyút:. :.; huzzáacljn1c az e1nli.tett viz1nenny·iség· st'ily:'l
hoz. ~Iost az anyagot; 01z üvegbe szoritjuk1 megti'iltjiik. vízzel s ujra 
inérjük n1en·: a inost u\·ert súlv kisebb lesz. inint az elébb i_issz···-

" ' 0 • ' " . ' •' ' .. .. i· ' 1 · l . . ' aclas u1tal nyert snly1ne11ny1seg; a :-:ulykHl!•ll Jseg at Ja a c1::;zorll:ot1l 
yjz snlyát. 

Legyo11 iiéldúul az ü\·eg súlya \·izzel t)! f gra1n, egy l'So1n1J Yt1;:;
.'l'eszelék ·.Ui5 grauL a kettü egvült l.ehút külii]l inérve _ton.:-) [(ran1. 
IIn. 111ost a. yasreszeléket a vizh~ tesszilk::.: ujra 1neg1né1:i ük: az i~gész
Jiek :;;úlya csak JOO.~) grui. lesz: a kiszoritot{:, \-iz sú1ya fi .!.!.Tin.: 1!':-z 
'tehút a YU:-i1'('.SZP1/>1~ ·frt.isúly;t: 

-1 n.r:-, 
j_j,l, 

:2. .l·'11fyr11!1?;oi.-11ríl. ]!' olyadékok ±'ajsúlyá.nak 111eghat{u:ozú.sn 
gyalo·an fordul elü a gyúgyszerészi gyakorlatban: ennélfügva en11ek 
.n1en1csak u'11ve„·er. ehnéletét 1tell is1nernünk, hnne1n a ki,,-itell'1'! sziik-

: ·· .• .::-<< is kell l)ir1nu1k .... \ z elvel~, n1elyek szerint a n1cg-
( i_irh'.·nik: ngyannzo1c 1nint a szil1'u:Ll. i"estekn('·L e~al-· n ki-
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Yit~l a kiirühne.11yc·ld1ez képf~:-:t kiiliinbözö. _-\. leggyakral1IJrtll nlk1tl
n1az0t.t. n1(~l(1szerek a ktiyot.l;:(·zi.'1k: 

ff(·i111í1·f,ísi iit···111·."'· (J.:-1. :lbrn.'l ]~zen ec1é1rr alt'.)l l 1c-for
rn:Sz!:nt-i"~ feliU kan11~1'.1srJ tihn.zoi:t. · iivegc:::i·1~ n1Clvbcn k;'Yl•:-: · 
hignny YCTn; ilyent 1nngnnk is kt):::zi.tl~etü11k. J.\f'ég1chctC•scn 
érzékeny 1nérleg egyik :::erp1~11yi."1.il~nel;: lielyére n n1ú:::ik1.1ak 
n1op;felelii o1r súlyt·. nkaszt1111k fe1. inelynt·l;: al:::ó ré:::zé1i 
ka1:np('i Yan: 'erre 'a1~nsztjnk fel platinsot11~011y segély6Yel a~ 
ii\-egest:.t . ..:-\.zon :o:ú1YYC:-::zt(:s6gc,L n1i:·l..-et az ü-.;eg· bizoúyn~ 
hijn~ér;-.;t'.·1~lct11l·l -.-izl.i;~, nu'irt\·n ~z0n;;ed. ·Gz ii\·c·g nl1l-a1ára ir1~-
1n:'int.tnl egysz1_·r 111iudenkorra feljcgjce:/.zük.--..:\. viz::-;g;_'tln1'1t11·~ 
fc11yac1ékbau. >:a1an1i11t a ...-izben szen;;ec1ett slil,,-vc~ztr-~éc··-
11;·.i ::-zárnitjn.k ld. eio:::ztús últnl n ::-:iirüsé~et·. (fn,is~\lyt.). " 

Iln pélt1An1 az üveg J(í 0 ('-11t'tl Yizbe11 r; grr11n1nnL 
11g·\·a11azoH hi'111it'~rséklet.ü kl·usn \·ba u [ l 

ye::-:zlt·; ~~1'g·y a k(;nsav fn.isulyn: 
.! !. 1 . „, 
(i .,_..,,. ' "'-.\;,1;), 

1
- . 1. Yngyi:-:: n fnl\·a11~'.·1~nk ::-:íiri't::-:égét t:•ZJ'.:'ll 1•szli:i.'1zzcl incgkapjnk. 
'.) 'l ll''\ '·. •. ' ,_ -· 

·: ·' '· ]in , n "':_izlic:H .. ::-:zenvedett ;;;1:ilyv7sztC's;~g~Yel (~]?sztjn1;,:, n.z;·111 
sulyveszteseg· u::-:::-:z0ger7 1ne1,\- n y1zsg;tl:1nc1u f.o1:.-·a(1eklJa rnarr:1:::
l1Úl 1nntatkozik. 

lla ez üvegcse t·i'·rfogata akkora: hngy nz últa1a ltolyélJi .. l ki
.-.:zoritott Yiz st'ilyn épPn J!l gr1n., '1 iná:-: -folyadékokban ~zeu,·edch 
:-:úlyvesztesi'.·g :U l-el osz(-,\-o, ndja a fajsúlyt:.. .Legyen pélc1úul euuC'k 
:-:úlYYOSztosl',t:!,'O kt'.:11~aYlHlli .t:··.:,;-Ji) gr1n„ ngy il f::;. = 1.:-;lHJ. 

·· .:iz üv~~12;et a 111L·résnl·l e!..!'.é~ze1~ 1;· kell 1nerib~ni :-: n1uiak nz 
e\1t'.'ll}7 falait é'l·ini·cni ne1n szabt;~1. 

/,) Piknon1étel'. Cltí. ú brn. ·1 Ez hat:úrozuU 
h'.·rfogrltu 10-l! 111 gra~nln(il; b1{·t:aln1azü1 ponl:o
:-:nu beköszöriilt L1ng0Yal ellútott ü\·ogcse. 1)011-

tos iuérlegcu túráljnk1 Yizzel teletöltjük: H!f//· 
!111!1.i/ rl11,r/1'.jlf 11 ri.:rt ki.„.:·u1·(f.-.:11 .• /;ii/s1J1il ,-;.;.i!i·le j'(/l'i-
1·1,s.-;l/f 11u·;1s:./iri.'.i11/,· s inegrnérjük . .:\.\'ÍZ súlyút n 
l1i'1111l;r;e;éklcl n1<:~:.:.·ie1ö1L·se 111e11eLt :::~:ve1nú11ttal e:.:.;y
szer n1i1111e11kor{~,_~ az ilve~rc irjn1~: hO.c!;\' az i:::1;1,\'.·
t:e1t i;11111:~·\~<'1~ n;ngu11kat'n1e~kiu1:L~l,itÚ;,:,; nr_lts l'c;-
1yadek Sll1'tt:'!egeuek rneglinl:arozasa Vf:geL1 ;:1 kt
:::zúritntf'. ü\·cgct a feut('~1nlitctt JJl('Jdou a k!'.~rc1~se:-: 
fo1yaüékknl 1ncgtöltjü1-: f. n1egn1ér,iü1;,:. E11ne:l,: 
últ:alúno::-; súlya a vizé\·cl oszt.Ya aüja a fnjsúlyL 

111 ,:..;T1u11u,.; Ü\"C',~\ii.• l·LD ;.o.THBl cldnroí'un11 f(:r, Yi:< 

j•í.:ili:-c: _](1 gra1n; le,.;z ü·hút. a (·]1\;1ru1'unn fn,i,.;nlya 
. J . [ ' ~ 1 - , ' • 

lG, ábra. - l. Ui 1: ltJ'' 0-1w.l'1. 
11 1 . . 

.A rJikuuiuCtt.:l' ak1'ur is ha,.;z11úll1at1J, l!a i.~:rfng<1l:t uilll'SC:ll u1e;.:,liatúrozY•: 
:Pld1l. lia n piJ;:no1nl:i.0r Hag·yold1 ~a vizl1i_a p. ?'iG g:rul.1 a feut.r:h\Ji ch1nrofi•l'lll
l1!',] ~~l.-!-J gTHL t'l·r helé~ ,.;zinié11 nH·gkapj11k P.z clií!.1l1i e1·ednii~uyt-. 1u•'l't: 

:-:.: l. -1-L ( . - . ~ l. .1.J. 
:JU 
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Arra •kell különösen ügyelnünk, l1ogy az üveg egészen tele 
Jeo-yen s légbuborékok ne maradjanak benne. E végett a betöltést 
mÍndig lassan eszközöljük. 

e) Siirüségmérök. (A„iiomlile„ek.) A közön
séges gyakorlat.ban a folyadékok fajsúlyát az 
u. n. sllrilség11uSrük/,:1d határczzuk n1eg. Ezek zárt 
ti'veghengerek1 alsó végükön seréttel vagy hi
aanynya1 megnehezitve. Azon elven alapulnak, 
:hogy: ·vala11iely .f~Jl,ljad{l.-ban HS.öl; test addig -;nerUl 
cl, n1i,q az el1neriilt rés.:: dltal kiszoritott .folyad1!k 
siílyct az ·uszá fest- összes sú/.1;úval egyenlővé Ju:rn 
lesz. Minél sürübb a folyaclék, vagyis minél na
gyobb fajsúlyu, annál kevésbé, minél kisebb 
fajsúlyu a folyac1ék, annál inkább le fog az arüo
méter benne sül3reclni. l~ülön süriiség1nérök yan
nak a Yiznél 1;,:önn,yebb s külön a. viznél nehe
zebb folyadékok résZ<lre (17. úbmJ. A felső rész
ben ya11 a fo1':jelzö (skala.) papiron beillesztYe. 
Sürüségn1érök csakis bizonyos folyadékok ré~ 
szére 1\:észülnek; ig·y van :~ ln o-n1~rö te1· 111érö 

'-'" :::::. ) ' 
(lactométer), sör-, borszeszmérü (alkoholométer) 
stb. ~>i.~ürüség1nérök nen1 minc1ig1negllizhatók. -
Gafj ]_,u.s,-:nc„ BertunH!1 .Ru·k, C1ru·tiel' stb. sürüség-
1néröihez, n1e1yek egyszerüen fokok.ra osztvák) 
minden különös alap nélkül, külön táhlákvannak 
u fokokna1-: a faj súlyszámokkal való összBhason
litására (J..1. J\Iagvnr G·}'Ón·vszerkönvv fürro·oléke 
.• I '11 ) . "·· "' 00 

\' I .. ta) a s e sürüségn1érök a táblúzatok uél-
kiil nem lrnoZ11á]hatók. 

i\. gyógyszertáral;,:ban használtatni szokot:.t; 
alkoholométerekben hőmérők is vannak alkal
:i1azva (~8. ábra); ez szükséges) n1ert az a1kohol 
igen tcriec1éken:r lé-rén: a hőmérséklet e1ne1ke
üése Yagy csökkenése az: alkoholos folyadékol.( 
fajsúlyát igen befolyitsolja. A hőmériÍskála 0° 
poni:Ja..~. norrn~1 ~1ön~érsékl.e!'~kef:. (17.ö0 (

1
.) je

lenti. Mmclen fokert 0°-on feluL melylyel a bor-
szesz ineleg-ebb7 a :-zcsztarb1lo1n 1°/0-út leyonjuk; 

l \l. :'ibra. 

Lö. úlira 
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miudeu fokért 0°-ou alnl, melylyel a szesz hidegebb, l"fo-ot hozzit
aclunlt a szt.l.zalékos-szesztartaloml1oz. 

l{lifiiniis késziilékek. J[o/1„:f'éle mérleg. Hl. ábra. Uszlopos finom 
mérleg egyik karja 10 egyenlő részre va11 osztva. .c\..z egyik s-er
penyö helyén platina-soclronyon függ a fentebb leüt bemártitsi 
üvegcse. l\Iiclö11 ez vizbe 1nártntik, a mérleg egyensúlyából kil1illen, 
tehát, 110gy az egyensúlyt helyreálfüsuk, azon oldalt, melyen itz 
ü\regcse va11) sárgaréz sodron}' stb. segélyével rnegnehezit:iük; ennelt 
súlya adja a helyéből kiszorított folyadék súlyát. Ha a folya<1ék a 
viznél könnyelJb, kevese1Jb1 ha a viz11él 11el1ezebb, több 1negterhelés 
szükséges. Könnyebb folyadéknál helyreállitjnk az egyensúlyt·, lrn a 
mérlegkar valamely osztópontjára SOL1ronysúlyL (n. 11. lovagot) te
szü11k: ig,y n1egkapjnk: a.:: elsi'.i ti.:1~dest ,·a n1tlsodlkat 10-:-:zer, a D-ikat 

. \ 

',2(1. úlir:1. ~l. úl1l'a. 

lUO~szor köunyebb lovag felte\-'ése által nyo1jük. I:Jorszeszuél péhl. 
az elsö lovag a. i:).as osztályzaton1 a két könnyebb a D·ason Yan; n 
fojsnly te hitt,= 0.833. 

Víznél nehezebb folyadékoknál !i:ts01iJ,j az eljúdts, csakhogy 
itt a. ben1ártási üveg felakasztúsi pontjához a 11or1)gra is te;:.;züuk 
egy, az elsöhöz hasonló súl:yu lovagot: lnel:r itt egész szú1notjclent:. 
()hlorofor111nál pélL1úul (fajsúlya l.4D2) egy nagy lovag a felakaszt/• 
horgon, eg,y a Ll-es o::;ztúlyzaton; tl könnyeb1ek it ~l-es é::; :2-esen 
lesznek. (20. ábra.) 

Nicholson-féle sürüségmérö. Higauynpl vagy serétekkel mog
neheziteU; zi.ÍTt üveg- Yagy húdogec1é11y; rnelyne11'.: fGlsö részébi.il 
vastag· sodron:y nyul.ik fel; ezen kis esésze van inegerösitve súlyok 
riiCétele végett; az edény kúpnln.kn alja horogba1t ,;égzödik, n1c~lyre 
kis férnsodrouyból készült kosúr akasztható. i-\.z egész késziilék 
vizben fiiggiil~gesen inegáll. (:21. ábra.) ' 

r. r.r . .; 1' 1: l "Ji g1; l IA T. ( 11n;;As. 

.::-\. vékony n,yali: eg,y pontja iueg van jelölve; ecldig kell a 
készüléknek bizonyos megterheltetésnél lemerülni. A megvizsgá
lancló testet a csészére tesszük s aclclig rakunk: ~111ellé tárasúlyokat, 
micr a k:észtilék a megjelölt po11tig eln1erül; ekk.or u testet levesszük 
s 1i';,1yette súlyokat rakunk fel, hogy ismét az előbbi pontig lesü
lyecljen; ez által megkapjuk a t.est súlyát a levegőben (absolut súly.) 
Ekkor a testet a fém-kosárba tesszük, miután az elébb felrakott 
(de csakis a tes~nel~ megfelelő. súlyoka~, ~ táráló. anyagot ;ie".1 ') 
súlyokat üsszeszamfalva lcvettuk, s bemartJnk a vizbe; azt logJnk 
tapasztalni1 hogy inast a készülék I1en1 meriil le a megjelölt vona
lig: azon súl:y1ne1myiség, n1elyet pótlólag a csészére kell rak11unk 1 

hogy a sürfiségn1érö a jelig sülye1 ljen, adja a kiszoritott viz súlyát. 
f\ számitús a n1ár elöa1lottakhoz hasonló . 

ICisérlet. 
A.rchitnelles clyéuck ignzságúrúl n kö\·ctkezö cgyszcrü kisérlet: által 

gyözi.icllictiink ineg-: vékony cérnún ~O gran1os súlyllarabot inérlegcsUszére 
lilasztnnk és Yizhe bocsútjuk; ekkor tapasztaljnk 1 hog.)' az csak 1'7.G grrn-ot 
nvonL I-Iog.Y a súlydttrab (~sakugyan J.-1 gra1not veszit. súlyából) azt ki_i\·et
li:Úz1.íleg hizouyitltaí-juk lJe: 

1. 10 köbcent.in1étcrckre osztott üveglieugert. inl~ghntúrozot i 1nagassag1,!.\ 
y\zzel töltünk nH~g. Ifa tl 20 graino;,; súlydarabot bei:esszük) n Yiz ópen 2.-! 
kiihccntin16terrel crnclkedik a hcngerüYcgl1en. 

Iíér<lésck és feleletek. 
1. 100 gra1n viz t0rfugat:a 100 kö1Jeeuti1néter: ulily tét-fugai.u le::;z J(lt! 

gl'!Llll alkoholT lllül,VBCk ÚljSUlya 0.8:_1;_j ~ 
- 1:20 kübc1n . 

. Az alkohol (1.88~:-szor könnyebb a viz116l: tehát 100 kDb('.. térfogatot. 8f:.U 
rrran1 alkohol tült be; a n1úg- hiányzó lU.GG gr:un alkol1ol 1él'f0gatitt nyc1jiik a 
küyctkczü arúny szeri11t : 

Kf).?, : l(JO = lG.tiG : _,-, 
~>; =20. 

:2. J.5 fajsúlyn le:ot; nH·lyuek últalíuio::; súlya ~(1 gr:nn, 111enuyi vizet szo
rit ki helyübül ~ 

:?\! í'ntliogy va!a1nely szilú1·(l tesi. fajsúly itt ugy 1nl:1:jük1 ha últalíl· 
nos súlyút a ]Ú:lyéhi.a kiszoritott. yiz súl.yúval elo:-;ztjuk1 í·ilftgos1 hogy csak s 
lehet :izon sz{nu. n1eh·lvel a :.!U (1:-;ztva, hán\·aclo:>tÜ ::!.5-et ad.""'\. felelet tehát nz 
lesz. ho•~y a kénléses"tCst 8 kühe1n. =='s .Q.T:l1u vizcr sznrit. ki helvéül.íl. 

· Ü~°lia ll fentebbi 20 gTan1 ált.alúno'S súlyn te:ot fa,i:-dilyn 7,::;·, 1nen11yi yizct 
:;zorit ],:i ekkor lu::lv(;!„i;I: 

• :..!O 
:2.5tJ gra1not ; 

7.ii 
:_!() 

= 7 .. '-i, 
:..!:si; 

! J„z ai.u1y \,q,,,úlvút J O-nek1 az eziístéi. 10-uek v6ve1 inennyit vcszit
egy eg0-:;zen nrnln·L61 ;:; '1nennyit ('gy arany és ezüst egyenHí n'.::-:zeiLöl készi. 
tet.t. túrrrv . 

.t{"' tiszta nrnuv súl vúnnk 1/ 11• r6szét veszi ti; az ötYény részt. 
:Kyc1jük e sz{unot 1 ha„('/1:, -f- 1/1o) összegét 1 /~·el elosztjuk. 

1/1r• + 1..'in = ~:'.'E«J 
' ~~'/1!,•Ü: 1 /~ = é~/~1;0. 

!i. ijtJ i:f!rf'o.~;nf'. 0.7~1 faj.-;úlyn linrsz~sz 1 50 t~rfogat yizzel 
m1. ?lril;ren fajst'i(yu ezeu 50 tl:rfogat.„z{lzali'kos bnr;:;znsz '! 

(SO X O./H.1 -1- ií(J ::__-· (l.!1;;: 

i:i"'" 
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vagyis iuegknpjnk vn.lan1ol?' .:vizzel h~gi~ott f?ly::.ulB.k !'tt.[.::-n'.ll.~'Ílt! ha a lu't1it1~11dú 
f'olyad·:k (.lt röm. bors::'!:-·::) l..:r;ogal.c!f.1f'C!JC!lte!.: (;JO) s:::amal.faJiHl_r/(ttJal s::rn•o:::::u!~ s 

'ehhe:: a hiyitrJ td1/ogl'l"[f!/"i:gckct (:30 i:i::) ho::::áadi;a., a:: ü-u~cyet a keve1·Jk lé1y"oyatdt•al 
(96) clo:;:«tju7~. 

YI. Güzok és gőzök. 
A gázok inechanikája. (Er1.1Jenstíly és m1J.:gds • .tli!tostutika é,~ 

dy11a111·ika.) 

A légkör. A legáltalánosabban ismert gáz (jobban monclva, 
gázkeverék1 iuinthogy több alkotó részböl áll) a lc!Jcqű. A levegő-
11ek hatása sok esetben annyira, szembeötlö, hogy láthatatlansága. 
dacára 18tezése a legrégibb időktöl fogva is1neretes. 

CirtlileJa föld vonzó ha!;ásának tulaj
donit,·án a testek nehézségét, 111inthog3r a 
youzás n1incle11 testre hat, feltette, hog3~ 
u1int1e11 test nehéz1 s ig_y a levegőnek is 
súlyornak kell lenni. Ezt bebizouyitotta. 
azon kisérletileg ki.rnutatott; té11y {Lltal, 
hogy a süritett levegövel inegtöltött gö1nb 
töl.1bet11yo1n) rniutha n. levegő nincs be11ne 
n1egsüritve. Hogy a gázoln:ial\: is van sú
lyuk: bebizon:_yithatú rnég a következő n1ó
dou: ha a;;, épe11 en1litett gö1nbböl n leve
gíJt kíszivattynzzuk, súlya, kisebb1 1111.11!; 
111ikor leYegövel Tau telve. IIa n1ost a lég
üres gön1böt 111egtöl~jük h:ydrogénuel, s 
n1eg1né1jük1 súlya nagyobb: 1nint a rnikor 
üres Yolt1tle kisebb: n1i11tha levegövel -.;olna 
telve .. A. hydrogé11 tehút 11:ön11yebh n1in(; 
n levegü; a szénsavgJ.z nel1ezebb stl). 

A légkör nyomása. Torricelli (Galilei 
t:a1iltv{l113ra) lG~L"l-ben i~rnerte fel azo11 
\-t

1

'11yi·: hogy 11 ft,1.~c.11D .-;úl.t;rindl ,/oyra 1Ulf/.'/ 
u11u1iHÍ.-;f 1111alcorol fi (iiltfijJl leri_i f1;,--;fi:/.:rc. s az 
ii: 1t. le'.1111.;.11,Jr111ist idézi elő. Ezt követke~ölcg 
hizonyitotbJ.. be: egyik vegéu heforraszi·otJ. 

:2:!. ábra. 11osszu üvcgesüvet higan:ynyal n1egt.öltüU 
::: a cs() 11yitott -;;égét lljjúval l1etarf,y{n1: 

higa113'11yal telt; edéu_y1Jo n1úrt.ot:f:a. Ujját el véve1 a csőben foglal{; 
lrigan:y eg:r része k.iün1lü tt.1 de 11;1) 111illi1111_:1~·: !' 11 y i 1i1a .t111.~·;;;ú,q~1u 11 az 
edényben foglalt liigany f'el:::zine fölött 111egúllott; a cséil)en a higa1i;y 
felett tárnadt légüres tér l'u1·ri1;1·ltt'.:f-'Jlc iir-uek 11eveztetik. E kisérlei·, 
azt rnutatja: hog",y a.fii!J!Jiíle!fes ll.!!f1J0::lop súlff<' a f'a/d s.:i11/tUt i:i /1:.f;kür 
li<dúrdi!J ·7uo n1illin1{tei' 11/Hf/(UJ hi,r;i:111,tj'Js.:lop ( = 32 lábnyi vizoszlop) 
sú/.1Jdral <'.'l!Ji:ilÍ/J. (22·. úbra.) 

E nevezet:es kisérletet l-Ja;-;ca{ is1nételte ·vizzel, bori3z0szszel és 
olajjal s azt, találta, hogy u j·'u1,1;udr!f,:u<5:-:lo1Jok 111ayassdgai .f'ojsúlyaih-
Ji._·al f'orditott ai;ún.i;l(u.1' 1y1111.1ah. , . , , , _ , 

E 1tyo1nas teszi n, sz1vattynzaBt lohetJ:segesse. Hogy e 11yon1as 
egyedül a leYegc:, súlyút:lil :::zúr111nzik, Pa:::calnak azon észlelete hizo-

Ü7 

nyitja, hogyrnagns .helyeken, hol a levegöoszlopkísebb, mint a fülel 

J·ne"n e n'-ron1ás s irr\1 a h1rrany- stb. oszlo11 1s k1::;ebb. 
sz' J "" "· "l "'bbt · J:\.. le.veaö nyo111á:::a az egyes te:-::tekre n1111c en irany n.11 a 
„ 1·rren nna)'"·e:iI-Io6;y ennek folytá11 a szilárd testek össze nen1 znzat
' " "· ~ ' l b • b "1 r 1 lt 1 " f 't" nak, annak ol\a. szilúrdsagn \: a11 :.s a i;nnu ~ io9 a~ evego esz1 ·~ 
ere,iébe11 keresendö 1 111ely ellenkezo .~1utast f~.it 1~1 i igy az en:bernek 
okvetetlenül össze ke~len.e a levC;go 11yomas

1
a. altnl .~uz~~n1.1 ha a 

testben levő s kifelé szinten nyon1n„st. g,yakorlo levego a korleg nyo-
1nását ne1n ellensúlyozná . 

..-:1 kijr/ég nyo'/11dsrr U.'f_IJ ./11iilri.í~ l~:f-'1,fi!, "ii1Ííil oldrt1.~1s irdny11;t.n hc~! a 
fl'sfekre; ha a nyo1nás 1n1nde11 1ranyba!1, egye11lo1 ~ien1 ere~zuk. 
Érezni lehet. a légnyon1{1:-:t1 ha vnlamely irauyban erosebb1 n11nt a 
többiben; pélcl. az egy oldalról érö s.zél;1éi. , „ , • , • 

A lé 1süly111érö (llo1•r11n/ter). ~~ leg~nlyn1erok kesz1tese es alk~11-
111azá:::;a i:rorricelli Cszleletéu ulnp~zik. :l. légnyon1ús válto;i;Ya.n, 
nen1 ini1u1ig ngynnn.zon 1nng::is~úgbau i'art.ta a J_1iga1;yt: hane~?
ngyanazon, I:,elyen is n. liign1;y rnnj(l_ e1ne,lkec11.l~~ ~i~aJcl rr:~l~~~3bbr~·~.l~
lved · ennelrn.rr\·a vele n lep;11yon1<t!.-' val!.nz;1~att 1negf1g.\ elhel,Jnl.... 
i\rintliogy a 1&'~11yo1n<Í: befnly{~::.;~~11 va11 az idi\j<írásrn, a„ bc1ron1étert 
lc1ö jósló-ké:-;zii.lékkén t 1:-; ha:-;zual Jak. 

' r~ltr1lában n. léo·:-::ú\y1núrönek e1uelke(1ése szép idt) bekövet
kezésére enged köv~'tke~tetni: inig sülyetlé:-:~~hi'1l az i(.l~_·1iúr<.Ís oly 
vúltoziísai. iósolhat-ók. 1nelyek e:::i."1\·el vng·y z1\·nh1rrnl ,1<truak. I-Ia 
a higanyo~zlop lassnn: ile folyto110:-:r111. e111ell~e11,ik ~;n_µ;_Y süly~d1 
az idövúlt.oz(ls l'art"ós lesz: c1e ha. n 1ngnny allasa hirtelen val
t:ozik n1ep; és szakru1ozva: 8'Z 1dii >;áltozú:-::a is roha1nl'1:' les.z: cl~ 
röviLl ideiP; tartó. Mint:hog_y a f1 .. 1l1lfl~lület11ek fl. teuger sz1u.e telet.ti 
en1 elkedé~e\·el 8 léfrnvon1ás kisehbedik1 n. hnron1f.!•ter 111c1gasnbhan 

b J 1 ' 1 " 1· . 1 ' ·f" 1 '11 ' ']' ' t fekvö he1yekt?n (1nflf1;a:::. _hi:g-)-811: 1•g in_io 1rrn va o e :::za a:-::ntl .) cse;, 
n1nt:at : ei'n1~lfo;:_;:\·a. liaszn{1ll1D t/i in a.~~1;-.:;:--:;:'t~rn1'.·rt'.·sekro i::: . ..::\_ \l,gnyon1as . 
észlel1{etése véA-etJ a ~ro1Ticelli-f0 le c:-::<')Y-et n l kt1 l1nas ini'.H.1011 fokokra 
oszl·.jnk . .:\.. reuClCs (nor1nál) l1!gnyo1ná::; az, n1elynél o f,_:!/O-"::l11t 1:1ic11 
7qo' !iliii. 1nrr,r;r1s hiÚr111_1;11"~-)1,jJ ."-1í1.i.1ri1:rrl ''!IY'·1il:;. J~:z 8 1/•gnyon:<ts egy
~égc : ;;1/i/ /1:,J 111101111f . ..; : ne\·eztetik l /!f-..;1í 1.'I 111/ !·iíi 11111y11.~·s 1!,r1-nak J~ t uor-

• „. . . \'-' r--• ·1n-q -10"" null 1nagas:-;á2·). l :··) ('lll. területre ez egyen u: 1 IJ X __ _, _ _,,:>, :=:::·- vn 
0Ta111r•1;Í '· , ·- -
b ' - -- '-· ' • ' 

Lerreffvszeriibh az ,,r(/1111cs l1:r1s1i.11;1111:1·f.i :' nz ne1n egyt::'bb: rn111t. 
b "" ' ' •.• '1·· '. 11" ·1··1 " l' "·11 ' • higanynyal telt e(lenybe ini1rtotr, 01T1ce i- _e e c:o:r.11rne}1aa. van:y-

hoz v~u 'erösitve s fol1:old-::nl cll:i.tva. Ennek rnútlosnlúsa nz u. ll. 1111-

lackos l(q,..;úly1n/rii .: uz cléhl)inl\l h~szn<~lt higa11y11yal telt ~ed?ny .itt 
összeköttetésben van a csli\·cl: o1~·Jo;·nunl. ,hogy 1.:.111u:k also ;'eg,~ -t.~!~ 
felé'.- vnn hailit\·a s kiiri·calakn k1szelesec1eslJe11 f.1ialrrck) v0gzo(1L'--: 
leginkább Czt hasz11úlj<'lk. (~;3,' ;'d_'\·a.) . , . __ .'.i„ . ~·· .„ 

En:észe111)ontn::: tndo1nunyos ki:::t~rletekre n l_1aron1cct'.~1 J...nlon
··•1 1 ' ~ 'l l '] '1· · 1' · '11 r• 1 t"I 0 ha··0 te e ;:epen 111(_1( os11 : 1 ye1l 1110( o::;u~a::: pe. L. a \JU,IJ- .. AIS$uc- e:-t .. , l. -

inél:er stb. 
A harotnéter álialános kellékei. :1 • ..'i. csi)nel;: nen1 szabad ige;l 

Gzüknek. lennie: l.iellll <Í.tnu~ri')jét legalábli Ci 111illi1néterre kell t:en111. 
~- 1\. J1igrr11y11ak· ngy veg·yilei' ti.szt~l.uak, iniul1 iuecha11ikai keverc
rlésekt·ö-1 n1entnek ke11 lennie. ö .. A_ liiganyoszlop n1ag·assúga pcin„ 

1 
i 
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tosan mérheÍő legyen. '1. A higanyoszlop feletti tér (Torricelli-füle 
ü:·) lég1nen_to.~ legyen) 1nert külö;ibcn a lég feszitö orojc lc113·on1ja. a 
lnganyt. \· íl.JJOll tartalmaz-e e ter levegőt, azt felismerjük az :í!t.al 

h,a a légsúlymérőt oldalra forc~itjnk; ::'cső levegö jelen~ 
lete,;11el~et,t ne1:1 te~1k ineg ~geszen h1gauy11yal, hanem 
felso vegen kis legbuborek 1narad. Idővel minc1i0" 
hatol kevé~ levegő a légüres térbe; az ebből szú,rn1a~ 
zott hiba annál kisebb lesz, minél nagyobb e tér. 

A léguymn:ís allrnhnazása. 
... ~ közönséges vagy sürités által növelt léO'n'-ro-

, ' l ' b J 
rr:~s. sza.mos, t;1c 01nan:yos k.észüléknél1 ngyszintén a. 
kozelethen es iparban fölhasználta tik: neh:íny alkal-
1nazásút látni fogj11k. ' 

1 .. „J kö:,;ij11s1!!Jcs .~::.:iuoril.IJa. (lopó) .. A..la.l\ja últalt't-
11osan 1.srneretes. Ha. ennek nlsó véo·ét folvaclékbrt 

' t" 1 j' 1 .. "l' ' b ·' n:ar_,,)~1 ;:i ·e su ny1 asau út pedig_ ki~zi \~juk; azaz ineg-
r1tk1tdnl;: b;n;1e a levegőt: akkor n kül_sö ~égnyomás, 
n~gyobb leven fl belsőuél, felszoritja a lopóba"' folya
<lekoL ~fa most a lopó fohö nyílását (szitj!ttfújjunk
lrnl e!zm:iu:<, kiemelheti ük a folyadékból és a fölszi
vott f?lyadek ne111 ön1lik_ kii inert az alúlról"liiit:ó lég
nyo11111~ ez_t ne:n engedi; ha. _11jjnnkat elvr.sszük1 n 
folyaclek bfol.r1k, mert most "' felülről is ható lég-
11yoin;_í.s az alnlrúl hatót in_e,gsen1111iSif.i:-· :l.· ·1regyészet
ben. haszn.iílt n~~rö,c_~ö- (],i1Jef~r1) 11e:11 egyéb, 1'D.ii1t il,\
lopo, 1:11elsnek t;ertog·aJa ponr.osan ismeretes. 

._, :!. ~·l ,qiirliB _s,~1;vo"i·nyft: Ez szög alatt 1neghn.i \:ott 
C~SJL_ ~11elynek egy11;: SZ<Íra 11oss_zabb. Ha a, ri)videbb 
s~á1;~f," folyacl8kb

0

a _ 1nártjnk, n1intán elébb a ~sövet n, 

23. ilbra. k1sz1vnndó fol.yadékkal vagy vizzel Jnegtültöttil-if;;:, 
ugy a folyadék rninclaclclig folyik ki " hosszabb (aÍ 

csőből (24. ábra.)1 n1ig a rövidebb szár nvilásn 
a folyadék felszine alatt rnn. Ezen tün<Ímény 
inagyarázata a következő: tern;ük fel. hoo.-1· 
n csőnek k6t egyenlő szára 71.'l é; ns (25. {tb{;{) 
s abban két; egyenlö folyadékoszlop nn ú.< 

~ és 1u~. Nehézségénél fogva n1inc1kettö leesni 
igyekszik, ez azonban nen1 történik. inert a 
légnyo1ná.s eg:yik oldalon a l;:ülsü sz&r 11yilásu. 
felé (feltéve, hogy a nyilús n-nél ;-olna), inúsik 
oldalon a fohaclék felületére hat s me„,,,lrnclá-

" b 
l yozza: hogy a csőben üres tér sz;í.r1nazlu1ssék. 
0-~1él ugyanis üres térnel;: kc llene kezdődni, ha 
nnrnlkét folyadékoszlop lefelé esnék. H:1 
mindkét szúr esri~enlö hosszn volna uo~~ a 

....,, ' ::;,„ 

:1. folyadék bennük. egyensl1ly ba11 le1111e. Ez eset 
azon~m1 e szivornyúnúl nem áll, minthogy az 

2J, r'tbl'n. ns szar ho:::szabb: n11nt Tis) tebóJ az e1éhhiben 8 

11~ 

folyaclék tulsnl3,ba11 ".a~1, e1111é!fogm b~lőle kitoly: ~~kjilséL~~g~yo-
111ás i~eclig a~1U1~ __ s.~or1t1~ ~--~:~:~:~1~,.b~ __ sz.~~~?:.-~\„f~J.JilfJg-kgh }l~l? ?sttk 
az a folyffc~el~í~ll[l_<3t_~::::lc}.a er. "~ 20-cl~k abmnal fl c,so clngo, altal 
tartnfrl~-1ne1,yi0en sznkseg szerint a.la- s feltolhato; a inasoc11k 
üveg;csö (ta) a lég ll:iszivúsát eszközli, és a1Ta. szolgál,- hogy ez által 
.1 sZivornyút 1nüköc1ésbe 11ozzuk.· Különösen 
;1 1kal1naz~st t-n.h'tl ezen berendezés maró s 111ér-
ges fo,lyai~ékoknál, melyekhez ••kézzel érni a 
betölte" nel nem lehet stb. 

3. 1Iasonl6 szerl;:ezetü_ .fl:„l:(exg_1LJ2f_1_l_(1_cl1;/a, 
~nel ynél a~_~g_;r5J~ .. „i?.:3_Qy_Q_;r?;„_-12_~fqJ::.l-i~~„.úJt~l~&.J,g~~ 
vedüt~r[é.g~ü.,r1tji!}~; a i1övekec1ett nyo1nús 
1ni~tt -a: folyadék a 111úsil;: csöYön kiszökik; 
ha e csövet lefelé ha.itjul;: s vé1;:onyra l;;:ihuz
znk1 alkalmas fecskendi.iüveget nyerünk: mely 
n vegyészetbe111 pélt1. kis1nen11yiségü csapa
dékok ki1nosásúra: 11asz11áltatik. 

~L 11 ~.:ie1ttl.1111!•· ,:\... szivattyul;: 01,.r l;:észü
lékek1 inelye1-: sz1va::; Yagy nyo1nas, vu.gy 
111indli:ettö11ek együttes 111 üküc1ése últal a. fo
lyaclékot alacsouyabb helyrül magasabbra 
eu1clik. 11. szivattynk szerkez~t.e __ (Lltnl_~l_!10S
siwban a követkczö: alulról felfelé nyiló két 
sz~leppel olltított dngattyu l(~gn1rntese11 jár 
eo·i· h8nO'erben, n1el;:r a fol'-.'aclékba rnerülö 
't:i. b ,J • 

szükebh szivó csöben végzöclik. E szivó csü 
n hcng_e_r_tjjl sziuté_n ___ f::zelcp_ áltf!-1 ya.11 __ cJvú-

i., !. 
,; 

'1'• ' i 

:25. itbra. 

1asztva.···1\ üngattyn fülött a hengerből_ csé\ 
vezet l;:i: 111elyen a viz kifoly!1at (20. ábra.).( 
Tegyük fel, hogy "' clngattyn legmélyebb ál- J 
lásúba11 van, és hogy a s~~-'t~Ó„„csf~„)~,()z0_1_1s,é_ges (111~ sürüségü love~üvel va11 n1egtültve.-: „A. 111ínt' a U 
dugatt}·ut ·a1_l?úl'inas ·en1e-lt1}~1lszerkczet segé
lvével folhnzznk. az alatta ki,pzödött :·it)4t9tt 
l~vegöj~~- t_:é,r_t a s;,1vó e~öhöl _l_J_~1EfQ~Ii1-~1Q,_._JSii~gh 
töltf'he: 11il ezután atrílgattJ!l:tctsií1ét 1enyom-
j ~~~Jlg:i~g~-~'.7;~_:; ____ ~---~S~~l~~~,~~3Z--~:~~4!~:1~,--1)~ZiÍ.-
l'OCltk: a 111-e_g~gtitettl_evego IJe.d1g_J;:11ctYlf~1 il 
(l u gut.t:r~.}: ~ 7:,1~ .l_P: 11e ~~~,;~; fe 1-s:O:~t;:éY lJ~,1~ :rl~_l) s i 1.u1~ n _, 
R küls(j leVOfrülJé- ·1rié·11ekfil. .:i szí,T6-C~übe11 a. b _„„~"'"""~„„„' "' ----„.„„„ 

love·ö-öh-i0-:t.;:,~~:n10·,„ritki:t:v-:~l,u„ .. „„a k_ülsö 1ev8P;ö Ui -
t;:____.-----„„~"::u~„-„„-----e·-- ' --- _ '.""' 

.v~z_:·f, · f8ltolj~- s "-'~~--„„~---,--~z:_qlgl!f„~ "~"'--~~~:~.S„?!~!~,~~-~::·"'~ 
tol. i-:Ia rtdugattynt 1s111ot leto1Jnk) a v1z enne1-:_ 
sZele1)ein át a clnga.ttyu fölé kerlil1~-_l~:q_t,-_-_-_n;·:-clli--- ::!G. álira. 
gattyuval együtt felen1eltetík és a l;;:ifolvásra 
~lka'ln1azott'~~sövü11 kifol,·ik. Ezen vázl~1tosan leirh szerkezettel bir-
31ak a. szivnttyus kut:a.k ~·t·,b. 1 1nig n ei.::i'. (1_,_cBkendíJh __ '?_ 1~ason10k:_r_i:í.l1_ ~„~ 

-,iu._n._n!f a.nui. „s:J.~„c~LUL1~!~.:. _ ~!-~~ ~-1 rn azt a-~-~\~-~„;. "k ül ö 11 b~ ~g __ -~1z é 1 ~ ~?_lj_f ~r_ Ef-::1tö-~ f·, 
az

1 
l1ogy a 11.1f!JJ1U).~·:;i_1;atf11u dugas:::ának ni'.ne1Y.:ne~: _____ s:?r~l_(~p_e_!-_, ;::_ rt_ ton1or 

' " --------' .0 ... ,„ . .._ -- -"··-"'''"00„,•,00 

1 
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clug~ ~~tki'.o.lYAs_a_e'.ö.t.t.egy~iilön ecJ<lll:,:l:i.e.ú:~.s.ervo:ir)nyomj a, 
melybo1 azutan.gygz!!_t;.f!"J1l<. ·· ··--

fJ.73CIZTEfriési késziiléke'ie. Két finoman kibnzott üvegcső kihn
zott végénél épszög alatt egy1náshoz ér· a füo-o-öleo·esen álló Cso" 
1' 1 d '] b . t t•1 . 1 . . ' "" " :.o ~'.a e.'- .~ :n:ar .~ 1 ;::, m1a att a v1zsz1ntesen fekvő csövön át egy 
nstoc~lrnbol v1zgoz vagy kancsnklabdából állandó leveo-füíram vc· 
z~ttet1~c b~. Ez. által a függöleg álló csőre nel1ezec1ö iégnyomú·~ 
kis;bbitte.t1k,, n;mek ~<övetkezt~ben •a fo~yadék ebben felszi vatik s 
az. ".ll~ncl?, &'azara.m a:1tal, a vekonyra kihuzott csöveken finoman 
szitalo esove alakittatik. j 

A légszivattyu. 

::!7. úbra. 

, ii. légszivatLynt i?.öO~(iun·ic/11' (Jlló n1agdebnrgi polgi1.r
~11est:~~· fedezte f~l. . .t~J~l).lfutl a.zon. elv szolgál: l1ogy a levegD kisziyú~ 
altal ,.afamel.r zurc terbcn fokrol fokra megritkul. Teljesen kiszi
Yatty1~z111 a levegüt.) azaz absolut lCgüres tért elöúllitani ilen1 silt:erül. 

. L (:,iL!Ji:.,1/.1!$,J:Í,,S_;:~{'./:„. ;„,Jf:.~,fi!/1!1: i1 ,1/ I' 1' (/)) ( 2 7. ú lJ l'Et) J 111 g lJ::J191t ,~f():_Jhg.--: 
n1~1:,t_~~eT~.~1ll§.§,~J.,~_tt9:J:vf~~-!:(„ __ ~,llfg~-~-~,_~}A ~~·e_l .~n ozog_h.a_t. __ a c1ngus z ly11kn 
s~.~~r1NI„z~J.1:'.f!_g.~g_; az ij.-;s::efc~_e.i c'.s:_,:i_:_ iii_~~1:'_-ii~féíllhei~g~rt a tdn1;1;rn_d 
kot1 ossze, ~. n1~fy1:e az üveg~1CT.r:1.ílg '(R; iC-CiíJiens) hCly€Zhet.i_~,; 'ehbCil 
ke1J a 1evegot k1sz1vattyuzn1: 

..:i. szerint, a 111i11t az összeköti:i csö s a heno·er li:özleli:.eüese fel
felé nvii,ó s;clep vag3r IJeclig forgatható ravasz segél~yé,·el (F) zárható 
r::-1 eg,y1nasto1: n1egkülö11böztetünk s,:·1:11.:pes vagy ro1:r1s:::os liJ.qs::.ii:r.d(IJuf-. 
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\,Tan C!f.lf~ és J.:1ft/u'i1fjél'CS légszivatfyu . . A.~ 27-ik á,brá7 lá~hatÓ az 

ea„vheno-eres léaszi.vatty11 átn1etszete. A lt:ethengeres l.egsz1vattyu
"J " " · e l 11 1.1 ] k · 1" ' ·1 ' nál az ecryik henger clngattyn,Ja i.e eme i:ec 1 t: a;;: -or, m1c on a mns1 ;:e 
alásü1ye~l. .ti. légritltulásánali: fokát eg;,r a lt:észiiléken alkalmazott 
barométer !/ mutatja. 

„A lt!1;szivr1ttyu ke.:clés1!. Miutá.n az ÜYegboritót a tányérra tet
tük (a tár{yérnak és a borító szeleinek légmentesen kell zárniok), a 
aug~s~~- ~.!1~-~!.~?-~--é-~ süJyecl~se __ által, n::egke~c~jü~ a lé~ritl;;:itftst. A clu
O"asz ±elem~lesenel a hen.ger?en legnre_s _ter szarmaz1k, ugy, _!iog,~ 
Üvegl>orfthl.eve!SöJe, kit1y.i!Ia:az_~ss,ze-köl°-.<1_.S,~~éj)~;·a~1e,g~en
~tőclés ntán_(Lö.?ceJgp_.sn.ia~.illyy(,,ú·«·i;l-.. ro: .... ::. ... gv .. a .•.... "-.? •. '.!l.e,.~ .. b ... e'z ....•... ·a ... l::C'.! ... · .. ·.· .. l\ .. I .. 1l:to·n· ... " 
clugas~ ,is1:1ét lesü.lyecl. ~ he!:!g~~~~~;~:a.~ _0;~t_t.!'.'_}e;,ö„:]~v~~9-~_c1q_g~-~~ 
szelePJ~_1gy.<ll'.s".1kJ<1J.!:'.tll1. .E .foly.Q..l!lat. ~~111,:tI.9c1tk, .m1g a.:leveg,g. 
fokról folúiuneguen1 rit.JqiI,5\lJt a barometerlI]gauyanal<_s..lJly~cle
::;én C,.szleihetni;[ J:i. ravaszos 16gszivattynnál 1nincl8ii- clngaszemelés 
uttí.U:"ürr)~ kell a ravaszt, io-azitani.1 11ogy a henger és az összekötö 
esö kö~Ött közlekedés lét,;'süljön: azután njra el kell az ntat zárni. 
Minél jobban ritkul 111eg a levegő a boritó alatt~ annál erősebben 
nvomia a külső leYegö azt a tánvérl1oz. 
" 'Légsiiritö Kissé ,-ó.ltoztatott szerkezettel a Jégsziyaitynt (lég-

ritkitó) /é!/'iirifi;-nek is használlrntjnk. (Először alkalmazh; J??!!l· ! 

11. s:i::elcpes légszivatt.yunál csa.k a szelepeket kell ellenl;;:ezo irany
ban alka11nazni. hoo-y a t1uaasz felhuzásakor a 11engerbe levegi..i ' :o. :0 

tódnlhasson s az azntán a borítóba nyon1assék. f_Tg,ya.ne Yáltozta-
tást kell a raYaszos legszivatty·nn eszk.özölni. 

Kisédetek. 
u) Tegyünk egy kl:t~zúru Ü'l;cg:~sli\.ic Yizet; ~1a n1~nd!(0f; s:.úr nyi~:nti a 

i;i1. en„rcnJ\; tJtao-•tss<'t•»l1an le.sz inindcn1klJC11 . ..:'...z egyik sza1·ar, zarJnk cl U.JJUnk
kal s~l~a1'tsnk n~r~ n~-::,, a csi.ivet hoo-v iniuclcu vize szitrb1t folyjon i ha 1no~t-

, "' ,_,,; ' 
1 "'~ " ' ·1 . 1 . l l l' a c::övet i\iggí.ilcgcscu fclállitj11k 1 a Yiz nen1 rog a lnas1.: szar HL 1n1nc ac e ig 

Yissznfolyni, 111ig az f'gyikct njj1111kkal liefogjuk. , . . 
f,) :200 gr:un-n,,: ü\·egl1l' adjnuk egy gnun aetliert. s razzuk add1g1 nnµ

elp(n·olog; ckkol' ~u1jnnk az ü'i·cgbe ll.!-15 gnuu Yizct,.; azzal rúzz1_1k ü~szc nz 
aethergözt, ,iú ideig: az üveg sz;\,iht. hüycl:~·kiinkke1 olz{n·,-a. l~n 1;1ost az uv?.g.~r 
'\'iz· alatt kinyítjnk1 a Yiz az üi:egbe tudni s az,~ nagY. l't;:-:>z.t.!ben n1egtoln. 
1Jgyanis ::1. J;:igrarn i·iz az aei-11;,;rgiízt,,.; 'i"ele a 1ei;-cgu c1,;y re:;zct is elnyelte s az 
üvcíl'lJcn 100-üres t'.\:r keler-kezet.L lnelvet <1 bctlidulú yiz tlilti'11;i: ki. 

0 

") 11. lógszivat-tyu borit6j(l. hel5:ettt.cgyii11k a„t.itnyl:n·:i ;;yitott Ü\~?gl_ie11;~ 
uert. nielvnek fels~; r0szc hlilvasc<~nl yau crüsc:u lekot-vc i nudon a lei:egu k1.sz1~ 
1-.att:\·nzúSa elöhalnc\ :t húlya,~ 1:CT1Qrpad; y(;grc a kiil,.;f, levcp:i_í 11ö·reké11ü ny<i· 
rnása ki_ivetkezU~\Jcn erí'•:-; c:Satt:anú,;,;al itt.reped. 

17) I-Irt a 1 i'.«"·s zix.nJ.t:):n ... t.i9:i }'.6xj_[~ t; __ ! e'." e s;-:;_z ük_ ú:o __ au na 1_;:_ 1 :.~} J:.~ l:_e,f t,;~ül„j_9L-.cs i; 
szolt sz~)lii i~~-{~szii_lt_,..fúlc~üJubüt, a11;:ü1rntl%1'._~1l~_:. ipel\_T_e _e,_p;'i· n~_ll:3t.k hasonl_u 
1&tgon11) i J n k , ... _ti g-,, :" é g9 _11_1 l ! hi .; l ~ 1 ey e gE_!: :.!~i.SZiJ;_§~t}~--~~~ ':a;· i;~ r ~Í9.i~„ill~Jli!).,,Úi;\Q;}:„_e_:'.,y
v~~:ti:=r {t_1 i g lehet Széthnzni: oly 11ap:y a lüllt\;:_n_cl.~ r~a hnto 11_;i:1..:1gasa. E icltckc1::, 
Tnef)--:-Ckhi,;l e _i • .!;iiruh úll: i;u1:J1l;:I, 111'!!((r:!tr:l:(ifo11_;/.: 11e\;lYZt"élTi'CTf"O 11• J'id:1~ inng!lebnr gi 
liolgárruct-;ter ncYéri'.il. ki e kis1:-1·letct elibziir cszki.1ziilte. 
- ,„ i:) ,\ bo1·it.ó alat.t 1nindcntcst(t-ol1 (;s ú1ou1(1aralJ)egycul\ísc:licsséggel esik. 

f) lígy:n1ott :i viz ki'1zii11,;lges Jiijn1úr~0kletu81 is forr. Az ógö gyert~\·a 
elttlszik a csüngetyü l1angjn. uc1n lta1latsz1k; nprú úllaí ok: Inat1arakr cgerT 



·/ 0. ~(/ 
í 

1\.ét•llések és fofoletek. 
' L ?Ili lürténik, hn. a testünkben lcvll lc\-eo·i) fcsziUi üri:je nteo·ltn!a·lia ·,1 

ldillég nyu1násúf', inint·. az igen 1nagas hegyeken ~uegtürtl·nheÍik: e ' ' 

. .A. ies.tl)Cll lcYÖ lc,·egfi a szú.L flil 1 01TO!l: ~üt." a lii_:rc1u keresztül is ki-
:-;zor1 tja a vert. 
, .. ~·}[ily nyotnúst iLll ki egy kiSzépt.ern1ct.í\ en1her a !(,~kö.rtl;\ 1 ha ü·Sh'.·11ek 
!elult>tet 1.10 01néter11ek yesszük fel: · 

Lúttnk..:_ hc.;gy a légnyotnú~ eg,y Oe1n. területre egycn1i5 lOflS gran1-
1nnl. :\.z 1.10 LJlneterben van 11,0UO Oc1n.; lesz tehát. a te:>t egész fclii!etére 
gy~korolt nyo1nil:-:: JLOOU ~ 103H ~ 11.8G3,000 grrun, Yag:;is 11,Hli~J kilognun; 
f:s1.ilylyal kell a testben le\·0 leveo·o11ck erryensúlyt tartani. hoo·y a i.e;;;t a kiil-
11yo1nús últal össze ue nyo1nassék~ o~ ' >:. 

H. Ra vizzel telt. palackot szúiával lefel(, fon1it.ya lni't!':ik Yizzel íelt 
P1h;nybt~ <'tllitn11k, ki fog-e a palackból Íi yjz folyui? 

}lcm; inert. az alsó c<lényl;eu Jeyii Yizn' liatö lé:'.!·11\·u1nús c·lleu::;ú. 
!yozza a palaeldJau leyií yjz súlyút:~ '- · 

. ·1. Vizzel telt pohár szi"ij{;ra papirost. nvornva, a puliarni lef<Jr<1it.liatjnk. 
a IH:·lkül, hogy a Yiz kifulyuék Leli; le; iuiért, ~ · ' · 

?lfert a lo-~;cgihick felfell! hat611You1úsa 11en1 e11;.,;·cl1i a vizet kifolYlli, 
5. :i. kij'.-i.insége:-: n,:·on1úsná1 (e,t_;y Jéguyo1núsJ ~l 1iu:r le\·egi', ;ú!ya l.2 

gnun; nnly sulyn lesz 1 liter le\'egi_i, rneh· ;"j ll•!.:.·nvont{ts alatt. \·all: 
. }[int hogy 5 1égnyo1nú:-: al:ltt' a J(·i;L•gli'- i'•1:::z~iri.c ."iiriilil•: súlYa i'•tszi.'r 

annyi lesz, te hitt 5 X 1.2 =ti gran1. ~ 
li; 1\:i kd1ct-c a J('.~·sziYa t tyu l1orii't'jn al(Jl a ]cycgiit cµ;l: . ...;zeu ,..zi ,·alt \'HZ!! i;: 

, ~cin . .:\ Je,·c>.:;üt. c."ak nag,yfr-1knla~ ineµ: lehet. rit.J;:ita11i: kii1·{llbeliil 
~-ie1~~·og,at:.J~:-.~e~i~ _inindig· ,1nn1«:r1 iJ~O túrfu~~at ll·-gü1·{!~ i~:'l'J'f_!: Yag,\}s a ~vvcgiJ 
nUU-:-ozu1 lllg1i,1,tt.il~ 1neµ;. Ez a leg„z1Yat.f,\"H szcrkczeteliul 1n:1;cv;1razliaLo inc;..;. 
}~i<lf1.1~ 1:gyanis n lcYeg<i igen 111egt'itkiti.atik, nen1 k0pe::: 1 t.Lbé a szelepekCi. 
ku1yan1. 

A gazok kiterjedése vagy ruganyossága. A gúzoknak loogfonio
s~bb tnla.idousr~g~ fe1)1·~lr?,·c11,1;sí'..i,1iil« 1 inely11él fogya a gúz11ak legc~e
kel:yebb inc11ny1sege nnnclenkor az eo-é:::z. búr111il\· nau·\·. tért betölti. 

, J~ r~ndki \·~Ui kite1jedé~i tnla.~lon~ti.g a g·úzoi~" ;.11.r1n 11.1J0.~·11d!/O 
nevevel .ie1öltet1k; 0;1nélfogya. a. gúzok nz edP11:y fidúra nyomúst. 
gyakorolnak; e nyon1ast a gúzok fr:.'izifr'í t;r1·j1!11ck nGvozzük. 

.:\ gúzok e tulajdonságaival fi.'1leg lin~fp é~ Jlariottc foglnlkoz
~.ak; n1indkettü ng,Yrtnazon eredrnényre jnt:ot-t1 azért az úlh;~lnk fel
Ieclezett törvén:v JJo/flc-Jfarivlte-féle törvénvnek neYC'ztedk: f'Z 

követk~zöleg szúl: ' · 
~11101ulcí hüii1t!rs1.:klct11/l o 9ri:.· fc'.1·/o,r;11fo /o!'ditutf ar1Íi1/jl1(1ii rfll (l 

J,·ii.lsii 11.1101111Ís.'nrl, vagyis a. gáz térfogata ol.Y ar<.í„n:vban 1\.isebbetlik, a. 
111111ö arányban a reú. ható 11yo111ús növekszik. Kifeiczhetü e tür\·én\· 
1 .. tl "l . . ~ _;:oye ·. ;:P.z1J eg i~ : 

[~fJ,1/({IUl.7.0!I h1'.Íill•;1':<t!kl1·fn/l (( ,qri.:·./'1'8.':if/: r·i'r)r Cf/fjO/,·.~· '.1i'Ú11,11l1fl/1 dll 
.~·iii·ii:..:(q1:r1.J:. azaz: ha feszit:ö ereje pl. kétszer akkora, ::-:ürüsége is 
ugyanannyiszor nflgyobl), 

_;-\ gúzok azonban 110111 követik Ininden }~(~pzelhet;.'1 11yon1ú:::: 
alatt és hümérsl·kletn~l e törvényt: hane111 a 11yo1núsnak bi~onvo~ 
fokig va.léi növekedése s a hön1érs8klet11ek 1u1;:::): csükkeni:se 1nelleti; 

. 1 1 '/ " a g·azo r r;nc esen c.~11J1i/u ,11(J1.~ri ."ilrii:«irln,,J;, 

H ..:\.z ele11,; 1 légen5 ~.s ];,,Öllcl(_y 1;J1 egészen a ]egnh'.,libi irli_.ikia fc1-
tétetett, hogy a fenti t:ürvényt kö,·etik a képzClhetö legun<;·\·obh 
nyon1ásnúl is s ellentétben szú1nos más grí:znc1nokkel

1 
cse.]~~pfj~·yóvti, 

)H?!ll sürü~itheti.ík; ezr~rt ezek dlhuuJ1.í !Jdzok11({k; míg a többiek1 i11iuJ', 

sósavgáz stb. n2(,1Jsiírils itheUJ .<J<i.:oh~ta!,'. u.evez~et!„e k.,r-1.eg" 
icl(jbeu (1.-::78. cleceniüerben) ttzonlian r:tc:el frauc~a ~8. Cf;.1//1„ 

'''""svvuájci vegyészek11ek. sikerlil~ n,1%Y nyo1::as es rend1r1vul1 111deg 

11. h,:,azúsa á,ltal az é{fkryt, a l~fyt s a kolfnyt s ezeknek keYe-
a ,a . f' l , . .. .. •t . J • 1~ iSkét, n levegőt 

1

1s csepp· ·o yova ~urus1,,en~, ugyt. ,1o~y 111a inar e 10-
dadható azon 11ezet1 hogy u. n. allandu g((::.: nen1 l1·tczd;. 

"' C::;cppfolyóvá siirithctlík : 
ammouiak 

Chlür 
Süsavgúz 
Sz&nsav. 

1{6nccssaYgúz 

(l(J 

-;20·· 
(lo 

- -" l fi·-' 
Légcnyülccs . (I·' 
J{öncuy igen ;ila('Stoll.)-' h1H'uk ,. 
ÍJÍ.>tr(']l\' 

};3l~nY. 
Lcvc'g•'..í 

~ Jl:gnyo1nitsuid; 
b.tl 
.j 

U3 
2fi 
BU 
l 

5U 
:2l:IO 

1i:1o·y lt~<ruvo1nú><n{d. ;@o .... . 
Eap;y 

A testek sülyvesztesége a levegőben. A mit Al'chimecle' elvé- . 
1·ől a folyadékokra alknln1azya moncltnnk, áll nz a gázokra is. l 7ala-
~11el.lf gd:lui n1criilií t:,;,' ~u1n,1Jit rc.„.:if.. súl.1f<.~ból,. :1 ,nu:1n1.i1it r~.!t.clp.Sh<fl 
kiszotifolf g1í7 nyo/i1. J~) tctelen a1ap~z1k a lcf/h<'./u.:a.~. II~ a l1..01_le~~el 

11 
1;:önnyehb gazzal1 in1lyen a ine~_eg1tett ~ev~go1 k.~, i1ag.s go1n~ /7 

böt megtöltünk, ngy ez oly erovel lrnJtat1k felfele, hogy teteme~ 
·:s'i'ilyn inás testeket is magával képes vinni. 
, A.z elslí 1CO'O'Ö1nhöt, 1783-ban ,ifo11t10Ul·;i· testvérek k6szit.ctték, ineleg 1:
VCO'livcl tölt, vén ~~ego nzt:.; ez okhúl a nudegitctt 1cvegÖYc1 töltött légg-ön1?0~~ 
1U~is mo11go{/ic1·1~T:-u'ék ueveztct.nek; Charl;~., alk:ilin:tzta elö~zi_'.r u hydro.f1'.Cllt. 
1lléggi.irnhlJel a fólt1 szino fölC leg1nagnsahbau 011H:lke'1ett eddig ::'I[. Gltu~her 

· 18G·.l·ben, initlön \1 kílon1t:'t.erig jutott. 

A gazok fajsülya (sliriisége). A gúzok fajsúlyának egyseile." 
levegő oo C'. és l légnyo1núsnál (7GO in111. baro~neter ü.llá~). J\ mer:s 
uo"u· történik. 1100-'\" errvenlö nao·y rrömbök egyikét. leveg(p;el, a ma-

öJ ' o.l O,! t:;i„ b ._., , , 

slkát a vizsgálrtncló gúzzal 111egtöltjü1;: s pontos inerle~en megmer
jük. Az illeti.igáz snlya a levegöével (1) elosztva adp a keresett 
~ürüséget. 1\Iiuthogy 'azonban a héi1nérséklot, 111elynél kísérleteinket 
:_vége::~ül\:1 re1Hles;;;. nc1n 0'\ ~:::; a baro1nét:er állásn1 illetöleg .~lég
, llJTOnHÍ.s is változik: 1nÜH-1ig ;1z e1nlitett egységr0 kell a nyert ossze-
get áfiszán1itani . ..:-\levegőnél könnyebbek pélcl a könen:Yr légeny: 
riehezcbbcl;: az élen;,··. szénsav, sósavgáz. 

.A. levegőnek 8tiységül vétele g}~akor1at~ kisérletel;:rc elé~ f)on
tC}S erec11nényt ad. Tndon1ányos kutat:ásoknal s pontosabb }\.1serle

a. hv,_lrogl1nt Ye::'zikes:rvséo·iil. _:.l. l1ydrogén közel l~J·:l:-4:-szer 
· ...•.• Jn1m1yc!Jb,"1ni11't a leveglJ, a 1Í}·L1r~.gé1111al v~ló egybehason1itús ere1-1-

14.:J4-szer 110..Q;yobbak lesznek_. 
A gázok elnyeletése szÜárd testek felületein. Ha szilárcl tester 

c:.>.o'~~""' telt térbe teszünk1 az n 11ozzá küzel levi_'i gúztün1ecsel;:~i; ~a
·•·· n:attoz voniza ez által a szilú,rd test:. felületén a. gú.z n1egsürüs1ttet1k. 

~·:~JW~~';~~i~!~},: vao·vis n. !2:<'tz elnyeletése 1 auná.l nagyoblJ n1érvü, 0,1 - ·-- '' • ~ ~ ' ' •• 

lllrn<JS(lSDLIJb n, test. Ia-y u. szen rendk1viil nag,y n1enny1segll 
rneg likar:;0:aiha:Í1~ <;s felszi111~11: e tulojdonságá!: gázok-
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kal telt t~r;k, pé'.cl. k~r~áz-szobál~ .~ eg;Yeh gáz-anyagokkal for!ö
zott hely1segek, hsztitasara haszual.1ak fel. 

1 1 térfog~t faszén közönséges légnyomás a1att és 120 C1
• 1nellett 

kepes elnyelm: 80 térfogat ammoniakot . 
Uü '·' li:énecssaYa.t.. · 
Ö[1 :: kénh;ydrogé'nt) 
3ö szénsaYat. 

! \·.J elenvt . ·' , 
7.5 légenyt, 
1·76 :i könenyt. 

..'.'\,gázok 111.~g,sür~'t.söc~~se közben n;eleg fe:jlödik k:i; ily elnyelés <.lltal 
neha oly hoseg letesnl1 hoa:y az ecrhetö a-Azok 111ecrcr1~nlaclnak Jrn.~ '11 h ....., 0 b oo. . 'b.J 
pe e: a oxy/?i.~17.ben vngy levegöben lévő platina tapló (igen i:ino1}1 
plntma-por) folott hydrogént vezetünk el. az utóbbi ol v mohósúITo·al 
sürüsöc1ik ineg, l1ogy a keletkező l1ü az o~yrrén és hyd~o()'én ele~~ét; 
(c~n~-rnnólég) meggyujtja. Az erre alapitott

0 

gynjtóÍ<észitlék felh.\lú
Jatol .T?..f!.lJereí111-r-f'1!11• !l.ll'~jtú-nak neveztetik. 
.. , ~.onnyen sürüsithetíj gázok vag,y gözök az clnyeletés (absorlJ
r,io) altal gyak.ran folyadékokká sürüsödnek. I::ry sürüsiti n1ea ri, 

ch~orn1ész n. levegü Yizgözét vízzé: n1el,yben nz~~tán a ch1or1n~s;: 
s~e~.f~l~1 stb . ..:\zo:1 ~·estek, 1nelyek il;y 1nóllon a. lcvegö yizgözét 1ne&::
snrns1t1:t, 11eclvsz1vo1 liy,qrosl:o11i/:11s fi.·steltnrJ: i1eveztetnek. 

, Gaz.ok, elnyelet~se folyadékok által. Ha valamely gáz oly folya-
<lek~al J011 ~r1i:tke~esbc; n1el3r reá cl1én11ailag 11e1n hat: a folyadék 
a gaz egy reszef:.1 11kacsosságn. s részecsl..:éinek nagy 1no2gé.ko11ysún·n 
folTtlÍJ1 1 magába. felveszi, cl11.1Jcl1: 1• inaga e i1hysikai tüne;nény ·cln;~1·~ 
l cf 1:s i/ ek: aliSOi'/lf 10-110.k, neveztetik. 

.A„z eln)-'Glt. gáz inennvisége füge„ a folvndék és (rúz n1inliséo·é
töl, a h1:JfoktÜl és a nyon1tl~f.óL lia a 'g~z nag·~-obl1 JJ\"(~1ás n1att Y~ll. 
ug:y az el11yelt gáz térfogata és súlya. a ·n,11u-r;'11r.~·s1.d t~<ff/Cillű artÍ.il!Jli,11·· 
1111yyo!i!1, _.t ~1/iii1t:rst!kl.l.'t 11f)rcf;,.rf1fr.:/uel a.:· eln.11elJ . ..:.i k(:1ies,~,::J kiscld1ulik. 

}.gy t:erfoga.J:. YlZ rendes lt3p;nyo1n:ís alatt elnyel : 
ll}\ c'-11úl !i'iO h'.:]·f. a1n1uo11iúkoL ~ 

!)ü :1 500 sósavat., , 
u_i1i ;)o kénecssavgázt, 
U11 

„ l·/ „ szénsavgá.zL 
Ma9asa:J1J légnyo111ús aJatt1 11éldúnl B légnyon1fÍs alkaln1azú::a últaL 
a gaz h~r~111szorta sürübbé Yúlik: inii1t a rentles légnyo1nás alatt-: 
Ilasonlo terfogatot nyel el a viz, n1eJyneh súlya ino:;;t háron1szor\:c1. 
nagyo~b. mint a r:?1:~e.s l~g n3ro1:1<'ts n.

0

latt lévü gázból. Il:_y nagy lég
nyo1nas alatt eszkozolr,ct1k n. f:ehló::: 1 1). a szúcla..-iz li:észitésué.L 

A gá~ol< össz~ö111lése. cliffusiója. -:F'eltesszük1 ho:C',·y a g:izh:i1ne
c:sek lia1ar1n n1ozgasba11 vannak. 2\[inden tö1nec.s cg;/enes vonalbai: 
~:nh~·c1· addig, niig· n1á~ tö111Pc~be Yng:y Yalan1ely e~fény faJUba ne1n 
utkoz1k; ekkor nz titközés últal ir/n1yáb:1l eltérit:.ve. ú1ús irúuyL 
köYet-. E inozgás feltételezése áH·al ~nflgyarázhat.·juÍ..: n1e0._ 110~\
ki~lönbözli nel1ézségü gúzok egyenletcsei'l~ keveTecinelc cgJ~1áss~1l. 
I>elda eTre. a levegi\ n1clyben az c1xvgé111·12-szer ne1iezeb1) a nitro
genn61: n1égis a, le1-egö főalkotc'i ré,szeihen 111indig s 1ninc1en helven 
ng3'nnazo11 százalékoS összetételt 111ntatja. .... ·· 

12G 

Ha vulamel.Y gázt edénybe.n elzArnuk, a, gi.i.ztürnecsek el8bb
titóbb kiszabacluluak: az et:1éuy likacsLLÍn s egyidejüleg az ecl8nybe 
a. iikacsokon a külső levegö hatol be, ugy: hogy a két gáz a szilárd 
falon át egy1nással keYeröclik. E tünemény az összeön1lés1 diffusió. 
Ila ci_t~~- .:~.f/E~~ „:gi]1'.0 EJJJ ~.~ .. 4iLL?,!'.:."':i!,Y„!'.l l.i~ iJ ~HLÍ~_g /1Y„C·$.<-t

1
l5ág ci .A1::sü1;üs égükbül 

·voll'f 11eq!fz?.f.q.1!.ok.lcc.l [or~{.i.~0L~. __ .0ra}_1.1ibu!1: y~n. E teren foleg „Graha1n1 

ki'"é'forvéliyt; élmélefileg és· kísérletileg bebizonyította, s Bunsen 
tettek behatóbb kísérleteket. 

]Iér1lések és feleletek. 
lr L Azon gázrnennyi::;i!g, mely l lCgnyo111ásnúl G·5 litert tölt Le 1nily té1·* 
fo<~atú lesz ugyanazon hürn6rs6k inellett 8·5 legnyoruúsnüJ? ' 

0 .ti. gúz térfogntn annyiszor lesz kisebb, n. hányszor a nyo1nús n1.ivek~ 
szik; tehát G·fi liter gáz (1 .1,é.!!jnyo1násuál) U.5 légnyornásnúl lesz: 

b !.l . ~ • f 
~·-i.fó = l ':-:'Dliter i.er ogatn. 

:2. IIn. 30 liter gázt 12 literre kiyúnuuk öss?.eszoritani h{tHV 10gnyon1úst 
kell alkalrna7.nnuk ·~ ' " 

liogy UO liter gúzt 1 1it('l" U:rl'ogalra szrJl'it;;unk össze, Jloi·iollc tf1r* 
véuyc sze:·ü1~ arr:: GU lt:gr:yün1ús szíiksége;,; j hogy ezen 1 litcr gáz is1nét 1:2 
literre tet"Jedy.n1 k11 arrn ö-szor kiscLb nyo1uús sziik~éges 1 szüksóge~ tehlti; LiU 
liter g{lznak 1:2 literre üsszcszoritúsúra 

80 ') - l' . -
12 

·- = :..·;J egny01nas. 

il. Ilhuy .légnyo111ús alatt. úll aznn 1;:2 Jitern>:i <~hz1ncu11>:iséo·, nte\y .[ \f-~-
nyo1ná:::sal .S lit01Te ::;;éoritható lisszo '! · "" · 1:>. • • • 

~ 1 l0g;uyo1nlt::i alatt .. 

Göziik. 
A gőzök és gázok megkiilönböztetése. A güzök ,zintén légne-

1nüek, de csak 1nagasabb hö1nérséklet11él létezhetnek; 11irir kö::Dn
séyes h!.i111é1·sél.:let111:l c,.;e11J.!(ul,1;úvri VOf/,lf s::i!tft'cl fe,-;tté silriisüd11ek. Jla:ra
.~abb h61111h·s{/:fctn1:L Íeszitö erciük van. c1e e teJ;:intetben a l\Iariotte
féle törvényt csak bizonyos i}ontig kbvetik; a lc!]t','J'<.J;élycl1b lehill{s~ 
nét m([J.'iiii·ii;:;(jd11<:!.:. I\:épzöclésü1i: lcggya1..:rabban folyadékoli:nak 
nagyobb foku hovit-ése Yagy azok elpúrolg<í.sánúl történik, cle :;zi.
lárc.l testek is alakit.1J,1tól;: igen inaga:-; liönél gDzzé. :Thiinl1:et csal..: a 
folyaüékokl)ól kl,pzijÜött gi.izök ér1_1ekelnek. 

.tlzon folyac10kok, inelyelt sz8tbon1lús nélkül ké1Jesek a n·üz-
~ • 0 

állapotba. át:n1en11i. illúk-nak neveztetnek. ellentétbe11 a J1cn1 ·illú!.:
kal1 n1clyek güzök~t nen1 ké1)eznek. Illúk í1. a. viz. borszesi1 aetl1er: 
ne1n illC.1k IJ· a zsiros olajok sth. ' , 

.t'i gyakorlatra nézve legfOutosabb a. rL:qD.: s az ennek felhasz~ 
nálása végett szerkesztett !JIJ.::gé11. · 

. A gőzgép. Nyomús últal a güzi.ik J:'eszitö ereje nem növekszik~ 
1n111thog;r alatb1 Tészbeu 111egsürüsödnek1 s a megn1arac1t göz 
elöbbi feszitöerejét; megtartja; heYité,; által azonban a kite1jec1ési 
törel;:vés (fcszitü erü) nöye 1hctö. n1é0· 1Jedi (r ~l nÖYekeclés eai;enes arú-, 0 0 Q, 

a hü1nérsékl.et en1elkedésével. „A„ vizrröz, rnel,r 1000 C.1-uál erri~ léo·-
...... ' ·' t;::, b 

nyon1ú,m:1'i feszitü erő;,··el bir, 121°-uál 1núr kétszeres (.2 18gnyomás)1 

' h' ("' l' ' . 11- 0 '1 ' ' 111ar aromszoros o egnyon1as), : o -na 1nar 11egysze-
feszitö erfil: ér el. .:l. göz11ek ezen1 hevítés által 

re1oz1cu erio1én-e vanuah: alapitva a gf.i.:,11('.p1),:. \7izgöz fejlesz~ 
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tetik, melyet zdrt kazánba11111agasabb höfok.ra 11evitenek:; ez által 
a gőz nagyobb feszitö erőt nyer. Ezen hevitett gőz fel- és <tla-
1nozgó c1ugaszhoz vezettetik; e dugasz mozgása kerekekre vagy 
inozgató szerkezetre átvihető. ~ 

A gőzgép lényeges részei. l. A 11űzl;o::<i11, melyben a viz forrásig 
hevittetik. :i\Iinthogy ez teljesen elzárható, a fejlődő gőz ieszitö ereje 
növekszik s a forrás 100 fokot meghaladó hőmérsékletnél megy 
végbe . ..:-1. kazánon u. n. bi:::to11sd.17i'. s::.eleJJ Yan alkal1nazva

1 
inel,Y eri.i

sen megterhelt emeltyü által zúratik el, olyformán, hogy a szelep 
azo11 feszülésn81, n1ely 111ár a kazánt veszélyeztetné, k.inyilik s a 
felesleges gőz mjta eltávozik. A lokomotiYok és lokomobilek göz. 
kazá11jaiban párhuzamosa11 futó csöve};: vannak, n1elyeh:be11 a tüze
lés által felmelegitett )eyegö közlekedik; ez heyiti a csöveket köriil
vevij vizet.. 

2 . .ti. gü::.licn.rt<:'I', a benne légzárülng aláM s feln1ozgó crugas;;;szal. 
.t~ henger elütt n. n. tolús:::elc1J van, 111el3r azt eszli:özli, hog,y a göz 
~gyszer a dugasz alá1 inásszor l)etlig föléje jöjjön s igy azt alá- s 
Jel 1nozgassa. 1~ szelep Yálta.kozva bezárúdik s kinyílik; e inüködé
sét n1aga a gép hozza létre. 

3. Harmadik lényeges rész azon készü.lék
1 

inely a clngasz 1noz
gású.t a k.ereli:ek.re st1). átviszi. 1i. loko1notivnúl s az ú1ló gözgépek
nél ez kétkaru emeltyiibül úll. 

Alacsony s magas nyomásu gőzgé1iek. A régi gőzgépoknél a güzt 
c~ak a dugasz alá eresztették: s rniclön a. dugasz f'el1ne11t

1 
alája hideg· 

\·1zet locsoltak, hog.r ig.Y a Yizgöz megsürüsüdvén, légüres tér kelet
kezzék ~ ennélfogYa a felső légnyomás a dugaszt 
ismét letolja . ..t~ jelenlegi gépeknél a dugasz alá 
l:s föléje eresztik a güzt és ez áltaJ eszközöltetili: 
a dugasz Yúltakozó n1ozgása. ..::·l. szerilrt, a mint az 
elhasznúlt gGz külün tartóba1 siirilsitDl1e1 vezettetik, 
vagy pedig a levegőbe bocs~i.ttatik: ki: megkülön
böztetünk ulfu·son,11 és ·1naga.-; n.11011uisn gözgépek:et. 
..'i.z előbbieknél egy hideg ter (sürüsitö) rnn, moly
hen az elhasznált gőz vizzé sürüsittetik; ezeknél 
nincs a gőznek. oly nag,Y feszülésre szüksége, n1int 
az u. lL n1agas nyo111ásu gépeli:nél, melyek11él a le-

:i vegö, melybe az elhasznált gőzt vezetjük, ellene 
11 szegül a. dugasz 111ozgásának; ezen ellenállás az 

J~ alacson:y 11yomásuaknál a sürlí.sitö által incgsennui
sittetik. Ezen ellenúllús okozb hátrányuk mellett; 
azonban a 111agas11;yomásu gépek11ek azon előnyük 
vall, hog·y kisebb 11el:yet igényelnek, minél fog\·a 
lokornotivoknál használtatnak 

A göz feszitö erejónek mérése . ..:\. gi.lzük s a nnµ;y uyo-
~8. úLra. n1its alat.t 18Yli gázok feszitöerc,io az u. n. r11tu1„1111:tt J'i~k-kcl 

1n0rctik. Ezek külCiuhözü alaknak. Egyik alakjnk a higa11,r1-
ma110mdt'-"r; kétszer hajlott: egyik végén zúrt, higany nyal 

lelt csi.;~ n1c!y nyitott Yégén a giízkaz:'tnnnl ki."izlekctlik. lin 11yo1nús 11iI1c:,;1 rt 
higany cgycnlG n1agasau úll 1niuükét szúrban; ellenl!en annúl. n1agasnLLnt 
e1nclkcc1ik a zÍll't csőben, n1inül uagyol;h a gi!zuek reÚ- hat.<'1 nyornúsa. fly 
1nann1nétert: n1ntat: a 28-dik ftbra .. A. k0sziilt'.:k a-u(t\ kap<::-:olha!:ó ii.:-:sze :l giíz-
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f<>jJe~ztüvel · itt nyitott i1 csü, n1ig d-nCl zitrt; hq1,; rész higanynyal vtu1 1ueg
t~lt>~e~ .A. n~'o111ás növckcdl!st.~ az alkahnazott f'okoznt~táblltn (s) észlelhetni. 

I·Ia-ziiltltati"k irl1.zok feszíti.iereJének inéré::;Crc is. I-Iasznúltatnak n1ég külön-
.,. • ö ' · 1 1 1 J' f'" " l " bb bözö illaknfémmanomdcr~!;· ~gy; (_a a>: .~g1nent;s e1n?so1 ine y :r.ose. nyo-

1u:tsnál mcfl'n·örbüL ..::\. c:>o ket Yegevel kuzlckedesLcn allo n1ntato Jelzi a nyo-
1:·1- na<rv.;{1~.,.Ítt. E csü lt!giircs l1111omé1t:J' (ancroi·lliaro11u]lc1·) név alatt a körlég 

n., nJ a···· 1 ·1· '! 'l 1 't l'l' ll'ttt"I 1 ni/otnásltnak meresere rs ~:1szna ratt ( .; o ce ra J.~rome er-.s üt ava fL a 1 >: e . 
.IÍasználtatnnk rngany~s fernlcn1:z~k is nH1.no.1_nct.e1:_gyan::nt 1 i:nclyck~t :~ nyv
inits fele1uel; n nyomas nugysagat, e1nelt-yuvel osszekuttetesben :tllo mu
tató jelzi. 

· A gőzgé11 munkájának mérése. Minden yégzett munka menyi
seO'ének mértékegysége a /,:ilv,r1rn11.11nétc1·„ vagyis azon er(Jmenyiség·1 

ip_~l.Y 1 kilogram st'tlJt 1 méter magasságra képes en1elui. Jla vala
mely o-ép 1000 kilogram sulyt 10 méter magasságra emel, azt monc1-
juk1 h~gy e gép 10.000 kilo?ran;1néter r~u1~;:á~ vé~zet,t,. A gGz~ép
nél szokús a veg-zett 111u11kat loerDl,'./Jen rs 1;~1feJez111 (azt 111011clJ11k: 
~\-. 1) stb. lóereji( gőzgép); ez azt jelenti) 11ogy ugyanazon n1unka. 
v6o-zéséro: rnelyet a. gépnél a güz elvégez, J-H stb. ló volna szük
séges. l lóeríí 7f") kilogra1n111étcrre teheti~>. 

Kérllése k és f"elelcteli:. 
!.. IIog·y szal1itlyozt:atik a güzgep rneuetc '-! 
}[ogy n.etalúui igen g:)"1,rs„gü~~·e.LlijdCs által n. gl~p rnc11et9 eg·ycnlü,t

leuiil ne <ryors1i.ta::;:.:Ük. a "·ií;-;yezctu c::;uvuB c::;apda van, rnclyuek ruszlete:-; za
rúsa últalii hengerbe l~e\'~ehb güz ercszt.hetG. E csapdút 1nn.g:i a gép kezeli; 
ily iuút1on a gi.iz ndudig cgyenlete:oen jut b~ s egyenletes n1ozgúst id0z elü. 

:2. }lir.ijl függ a gGzg(!p rnnukak6pessege ·~ . 
. .::\.henger íu:1nérűje és nutgussúgátül i cttijJ. fiigg ugyanis a gijzfeszii

ló.-;1H:k kitett, 1lnga:-:zfeliUct nagysága s n1ozgúsáuak.gyorsasitga. 
;l, ?Ifi ly nagy a gijzn:,"•n1ús1 ha a gi.,iz fcszitése J lúgkliri nyo1nú~~al 

e(ryculii s a dugasz átruúrlije l 1néter? 
,.,. j_ dugn'sz felülete '1 1néter át.inéröuél '!8;)1) -c:cuJ.; a giíz ny1•lllÍL:' 

1ninden Oceutiméterre ·! ldlo tH-2 gnnn; az egész felület.re tehát ':12,t:JG·:.? klgr. 

VII. A hiirfü . 
A hö f'1ne;,-ezé:::e 11latt értj üli: azo11 tiinen1é11y ok{1t, 1noly a. 

lnelcg és a hit1ep; érzetét felkelti, bár ez érzetek inagnk is viszo
nyosok, mert nenicsak a tapasztalúshól tmlj uk, de kisérletek által 
l·özvetlenül is 1neggyözüdhetünk róla. hogy ugyanaz a test egy-
idejiileg n1elegnek · é~

01

hic1egnek is tünh~tik f~l. .... ' 
}IinLhogy ekképen érzékeinli: a hG részére 110111 nynj tanak. biz

tos is1nert:otij jelekef".1 azon vúltozásokrn iri.í11yozznl.;: figyehnlinket- 1 

inel,yeket a hl'.1 a te::;tekbon okoz. ~rndjnk: hogy· hidegben 1negfagy 
a viz és l1ogy heYitYe gt:izzú változik. .t1. zsir elolvad a inelt.!g ser
penyiJhen1 a borszesz 111ár keziink n1elege {dtul is güzzé 1·últozik át. 
Mondlrntjuk tehát, hogy u testek hulmazállapotimak megváltozását 
a h!í okozza. 

A hő erecleie. A héi kiilönbözü forrúsokból eredhet. Nap(én1;, 
nyo1nús, iit /.-;) diJr.:siili!s, vitt runossú !! ) különösen l)edig a ec_r1 !! i'. von.::rís) 

,-n1ely11ok ala11jú11 az t~gés tüne1n811y0 is végbe n1egJ'i n1ina hüt idéz
,_,, n."' elt1 .. :\z ezr:n folyn1nat:okru'11 elhaszn(tlt eri) (rnunka) liö;;ó ala,kul 
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át, mint azt bővebben látni fogjuk. I>.q/'übb !Íiifo,.,·dsnnk a 
egyszerre fényt és höt sugü.roz ki a világürbe. 

. Vezetett és sugarzó hő. A szabad hö vagy sugarakban terjed . 
mint a fé11y, ekkor sugúr.:ú hü a neve; vag3r pedig egyik testr

0

öl ~ 
n1ásik.ra h:özvetlen érintkezés 11:özben átvezettetil1:: ue.::et<'tt · 111;. Ha 
fümbotot (p. vas spatulát) egyik vegével lángba tartllllk, ugy ez .fel
·veszi a láng melegének: egy részét s fokonl1:int a bot 111Usik véaére 
vezeti j in11e11 a meleg Utn1egy 1tezün1..-re, 111elylyel a botot tartjuk 
A melegnek ily móclon való közlése l1űvczcf1isnek neveztetik. · ' 

Jó és rossz hővezetők. Azon testeket, melyek a hőt hamar és 
11agyobb n1e11nyiségbe11felveszik,111el;yeln1ek tön1egé11 s onnan más 
öket éri11tö testekre a hö gyorsan elte1:jed, f1) 'lnele!J- ea.r;y hfJve.::cfük~ 
111;7' nevezzük. Ide tartoznak az összes fémek. Legjobh hövezetűnek 
lnzonyult az ezüst. Ennel1: l1öYezetö-l1:épesséo·ét 100-nalt véye a 
többi fé1neké ltövetkezö lesz : b 

1 

Ezüst 1000 :~cél L J.U 

Réz. 73·G Ulom s·:-, 
1\.rauy 63·2 Platina s·,1 
Sárgaréz 20·1 TJjezüst li·;J 

J;Iorgany 18{1 B.ose-füle fém 2·i-< 
On 1'1·5 Bismut ]·8 

\ 7as lH> 

.ti.zon testek ellenben, 111elyek a hüt 11ehezebbe11 s kisebb 
1.ne111;yiségben veszik fel, lassabban te1:jesztili: el s nel1ezen ar1ják 
at inas testeknek, ro,..;:;:.; ·n1clc11uc.:1,tií/;. Icle tartoznal1: n leY80'Ü. fa. szén. ' 0 • ' , 

szalma, hrn11u, asbest, üveg1 parcellán) agyag1 viz stb. Például eo-i'ili: 
' ' . ' t ' ,. f" t ' · 1 ' ' 1 11 1 1 "' k vegen izzo szene ·1 vagy ego a·., 11u1s1;: vegen ;:ezün t ;:e tart 18.Juu ~1 

bárha az izzás és égés hön1ér~él1:lcte igc1111agy; ép igy foghatjnk 
rneg a fé1nserpenyöt1 bárn1ily 1nagas hűnek is van az kitéve1 ha fa.
nyéllel láttahk el. A gyógyszerészi laboratoriumban a kályhákat 
agyaggal bélleltetjük, részint hogy a melegnek a. fén1 últal gyors 
8lvezetését akaclál·,,,-ozzuk. részint hocr-v a vaslen1ez a hevítés által „ ' t:J,I 

hamar el ne romoljék. 
Tcstünl1: ruhúzatánál is a ió vagy rossz hi.ivezetösGrret vesz~ 

Bzük. tekintetbe. 1i. ruházat ált~lában '·gútolja Le::;ti.inlt te1~1é::;zei:es 
n1elegénel1: elvezetését; leg,iobha11 eszközlil1: ezt a sötCtszinü gyap;jn 
11:el1nék; azért téli rnhúinlt ezek.böl készittetuek. i:\_ jeget a jégvor-
111ekben i1yáro11 szal1ná val vesszült };:örül, 110!:!:\r a külsö n1eleír a ·1· Úff-• ~J b • e 
gel 110 közöltessék. Rossz n1elegvezetö a hó is; 1neggátolja télo11 
a föld n1elegé11ek: 11:isngúrzúsát. ~Tó melerrvezetö anyao·ból készült 
edé11yeldJe11 a folyaüékok, péld. a Yiz, han~arabb forrllak; igy 1u1111a
rább fömeclényekben, mint a rossz melegvezetö porcellánbÓl kész[l\
tel\.ben. A jó vczetöl~ ha1nar felveszik; de gyorsan tovább is adják 
a l1üt; igy a Yasl1:ályhák 11an1a1· melegeclne.k 1neg1 cle gyorsan l1:'i is 
hülnek, mig ellenben " nohezebben melegeclö cserépkályhák lassab-
ban hülnek ki. toYább tarti'ák merr a hőt. · 

, ' 0 

Rogy egyik test melegét a mltsikkal közli, azt bizonyit.jR ll 
gy6gyszerészi gyakorlathr111 használt u.11, ·vi:::.;fiircUJ (bal11cnm aqt~ae). 
Meleg 'rizzel telt edénybe inásik1 hic1eg f'olyn.üél~kal telt7 eüényt 

12!1 

álliiJunk; lninükettr~ l)c Yttn fed \·o: ha a kül::;ü ec.1énybeli ,·izet foly
to11111elegitjük, eldi:or \1. belső ecíénybeli folyndtk is akár forrúsig· 
11evithetö. Alapjúban. vúve hll::;oulú készülék (Yizfürdö) a gyógyszer
tárak. u. 11. g1J::ké.'3:di1ikc :· ::;zol1:ás azonba11 az itt alkal111azott hüfor
rAst !fD::f'iirdDnck (balnenm va1Joris) 11evez11i. (..:-\.gyógyszert.úri gi.iz
készülék leirAsút 1. a :;,g·yal1:orlati gyógyszerészet,::-beu:) 

11. 11livezetés fDleg fl, finnek: és más szilúrll testek1~é1 1 ya.lan1int 
a folyac1é1;:ol1:11úl is nyilvúnnl. r'.\_ g<lzok lttivezetése ol:y csekély1 hon-y 
azt észre·ye11ni is alig le11ct, 1nérni J!BL1ig é11en nc1n. I\.i,·étel a 10:
tlro()"én. 1nely11él ki111ntathntt'.i a hűYezetés. " ' . lt ...:\..forró test leltiif

1 
lui hevét alkaln1as LL~~t:.re útvi::1::1ziik1 elvezet-

jük; így pl. ha hevitett testet ~1 1evegürc vag:y ha szilárd1 hideg 
\,ízbe úlli~jnl1:, Yagy 1ná~ alacsony hü1nérsékletü. jó vezetü testtel 
kürül-resszük . ..:-'.\. /.-ihiil/s ;.:zintt·11 a 11:ülönbözö 11('fu1eunyiségek ki~ 

8
rn.renlitöclési türekvésl•1t ala11n1 ... .:\. 1nclerre bb test útaü 1· n. 'n1elerre errv bJ ._, ' 0 CJ 

részét az alacsonyabb hü1nér::;L,ldetiinek, az n.11. hidegebbnek. 
Hösugárzas. ~\_ hi'1 lc1jeüésó11.ek 1nú::úk alakja a Jir";;;uf/1;1'.:1;,.; 11 

lrrr;:Jli11 df. TörL·i'ifket ~ Yi:-::-;zavl'r;·1dl~~iikct illch'~1leg a 1i:;,..,119r11·11k n 
fénysngarakhoz hasonh'.1 iungata.rtú::;t 111Htat11ak. _.\..testek fel\·e::;zik: 
eln,1Jclih a. hő:::::ngarakat, 111iro uéz;;c: cgyrnúst:ól eltériJleg viselkednek. 
Sötétszinfl vrigy durva felületii l:est:ek a 11i'.1sugarakbül töbliet nyel
nek el s csal;: ko;;osct --;;erne1t Yis::;za; ennélfogva gyorsa'bban 111eleg
szenek n1eg: ellenben -világos vagy, sinv:11 fén;yes felületü túr
aynk solt hösngarat --;;er11ek Yis;:.:za .. .:\.t1útszU lestek n hCi::;ugarakat 
fttoresztik és cs~k kis lnérték.ben n1eleO"it.tet.nek 1neo·. Szilárd. út1(tl:-o ~ ' 
szó te:::::tek jolJba11 <'ttcre::iztik a htisngara1.:.at·, n1int a folyékonyak. ]!j 
tekintetben is fl. 11.ösngarn k i.l fénysugarakhoz hasonlú n1agatart{t
suak; ugya1:~~ azon lestek:. n1e}yek a I:ö::;ugarakat; 110111 bocsútjitk Út; 
rendesen a í:enysu.c;nrnkat is y1ssznver1k. 

.ti. hlisng:'n·zúson alap:.;zik szán1os tern1é:::zeti tiiue1né11\-, I\;l
c1úul: a l'.r11·J11((f k1~pzí'.)<lése, n1cl>- tndYalevölcg csali:is derült é{ieloke11 
keletkezik. Ekkor ugyanis o. fülil 11i_it, ::;nµ;ároz ki a légkijrbe; ennél
fogva felülete erö:::eu lehül s a rrt,jta lcvr) Yizgi,'izök e-seppeld.:.é sürü
söclnek. Ennek \-nlUs:.'tgúr1'.il. 1111:gg_yözüdhetü11k1 litl füve::; helyre llesz
kát vagy darab sz\jyctct lcrit,iiuk: e l1el.\·c11 n. fii. ne111 }e:.;z har1na
t:os. FCÚú.is éjjelekcH uinus 1H1rn1~1t: BF:1'.'t a 1H"1::;ngaral:at:. a felhiik 
visszaverik s ÍhY a föld felii.letén ;i. .lehi.il1~::; c:-:ekélyebb. ]Jasonlú
képen képzüdifr a d1Jr! inidi~in a viigüzlik a nagyÜbbfokn 1ehülés 
követ~ez~;?be_n 111egfngy11ak. Gúz- -vag_y borszeszhí.ngra: 1nidö11 rajta 
valan11t í:ozn1 akarnnk~ kürti.it teszünk: 11og,y a 1úng hü,iCnek oldalra 
v~l;J sngúrzúsát lehcti'1lcg n1egakac1ályozzuk. Sngárzú:-; tlli:al n1ele
g1t1 a fütütJ kúlyl1a szubúu1r leven·\:11' ét sflJ. 

• 0' 

..:1 s1.1.1/Ú1'.:·1í hDil•'f,: .t'i;(.n·1·rísu r1 nup _; a. földi te:::tek. aunúl USbbet 
nyelnek cl a nnp sngarailJÓ17 1niné>l közelebh esnek a sn~arak a. füff-

"l . ' f ' ,_ " g? eges rrany ·ele; a nnpsngarak bec:-;!~'sl•nok szöge az Ú\·szakokkal 
va1toz~k . .:-\. szin itag;r lJcfolyú:'~al Yan a hö eluyeletésCre; ezt, tapasz
talhat,}u~.;: pélll. azon tiinen1énye111 hogy fekete rnhúuk1 in1psngarük-
11ak k1tevo

1 
g,yor;-:;ahban s erDscbben 1111:lcgszik fel. 1nint. a vilú0·0~ 

szinü. 1\Iinél sütétebb a szill
1 
ai111~1l erlJschl1 a l1I:isnga'rak elnyelct~sc~. 
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A hii lrnüisai. 
1:\. hö hatú:::a fi~1leg l:ét. iránybnn n:yilY<'u1ul a tcstekuéL u. n1.: 1. o 

f r· s/ {·f,: kit e i j1• .~·.: t /.-:„:/11· 11 • l·s '.2. /11iln111,::1il/,1_1)(if11/;1111 k 111ey1:d !t ,_,.:· t 1 lf ú :-;!Í lNr 11. 

A testek kiterjedése a hő á.ltal. _-! )/11:11'!! '/11l11d('n trstct J;it1'1;/Cs::.tJ 
azaz: a 111elcgitt~:-: últal a. tc::::t térfogata. nDvekszik ... A .. fel'\·ett n1e1eg 
l b 1,' '] 1·1·1· '/ 1 tl. 't l"ll"" ,„. cevcs et e:sené, az u. 11. ,·1 11L1:s 1 11: _. a. :es e e isute ·. e u) .ll rer1oga-
tnkrn huzúd11ak (i:::::::ze. ·v·agyünk i1úld. úllati hrJlyagot) 11_yo111jnk 
össze, hogy a be1111c le\·ü lt:YegiJnek inintegy a. fele kiszalJadnljon

1 
aznt(n1 ki.i::::::::iik ö:-::::-:zc·; ha 1no::d: rt- h·~Jlyagot meleg helyre te::::::.:ziik, a, 

liúlyag· 1assan-1a::;::;an it_,lpufl'oll\ Y('.1gre cg·észen n1egtelik; a rnelegib~s 
últal kiterjedt: a levegtj; ha ekkor nrt'g to\·ább inelegcn hagyjnk

1 
n 

tr_,-;;áLib kite1:jellö levegt_i :szétrepeszti a hólyagot. I-Ia a n1e1ogitett leve
gl)yel 111egtelt h1~1lyagot hidegre te:-:::-:ziik1 :J.z is1nét ü:::szezsngorodik . 

..-\. hi.'1oknzt.n. kite1:je:::zkei-1~:-:ro a gyúgy:-:zerl,~zi gyrikorJatlJnH -
ügye111üuk kel 1. }[a p~ 1 c1. aet-herrc·l: c:Jiloroforn1111al; bor::-:ze:-:z:-:ze 11 :-:z1~11-
kr~11eg·g(·l -;;ag.Y rnú:; lin:-onló folyac1i'.,k1~al tolt ii\·eget lii.rleg h<:I,,·rlíl 
n1elegre yj::;zi.il!k: pi.'.·ld. fíitütt 'hc·lyi:-:('.q;lic; ugy legel1}-.:z<ir n dn_:.~;út 
1neg kell lazihn1n11k, ,·ag·y azt 1ir·ltú11y,-:.:zor ki,-::c1111ü11k; inig az edl-11.r 
h1rtal111a ~1 ki,irlil,·cvr1 lc'Vf'!.!.'\:1 hl'.1n11~r:::1~klcJ~!·. í'i.:l ne1n vc:::zi .. A. ne\·c'
zett,s e~:,I~]1('7: liu:::o1,1_ll'i ,Ji:i~.\·ad~k~Jk_job;Jau b:1j\;.(1H~l~, k~, n1in_il ~1. -..-iz 
s 1nar küz<.J11:::1:ges l1u1Ht'l'Bt:kletuvl is kc·pe;..:ek .!.!,"UZZe arya]t:oz111. lI.a a 
k:ite1jl:·dés zúrt e(1l·11yL1en t-í_Jrt:é~uik: a. ki.fv.ilödl.;tL .~.:.J'iz feszit-l1 ('l'•_jP 

o1.Y 11ugyg:y(1 ]ehet az c•1_ll~uyl.ie11: ho.~·y az nti'il..JL1i :-:z(:t is U.irhr:tik: H1i 
n

1
ag·_y veszi-ly1yel jo:;1\ :11iu~hog3~ a ll~YüZt·tt <.lll.)·a,gok 1'('1H~.l~i'i:Ü'.. f!.\·11-

l1Jc~11y~1k s[;· 1ev:goYt:·l az 1geu vesz..:lye:-: robha.nn.::;ok.nt eloulezu dnr
rani1 gazt 1-:1·r1r:z1k . 

..::l. J;;ut.eblJ 11c·Yez\·i:.i"- i~i.'U eri'1;-'(·n kit('t:i•'d.ii !'olyadi'.~kokn<'tl n 
:-:;ijt'1ts;'1g11ak Hgy(·liiH·H kiYiil 1tag,1·úsa sz:'1111os SZt"·l'('llC's~'.·tlen::.:l·ge!: 
iJlt'.~:.-;cd:L 1núr ell1; ol.'/ ,(ol,11111///:f)f,·i!ril, 'illl'lft"f: nu·!c.r;f1t11 en:i . ..:1·11 /,:/tr·1:jul-
111.f.· (111. ti.'11!1\~·ny kt'.'11:-:av)_. l.'1':!,i/ l,·ii::fi11.-.:1:_rjes l1i_í11/! i.-1 !fi'í.:::r; !f/okulnoh. 
rt:: u/(:11,ijfu·r/ 111i11dl!f cl/,r1s<111·1.; /1,,l,11rd /,-,.// lirr;f.'Jili (!. /;(f1·1'j•:1l1!,-.:1·1·. 1~ll1lf~l
f'r1g1·n a;;, ü\·egc:t, bnr:..:zc·:::z:::ze1

1 
illú olnjnk.kal

1 
t:ijnu!ny k('.·11:-:av1·al 

1;:::ak '\. 1;; at:tl iurri: l; 11ci:ru len111aoiJ tt:tTel; ~z1;11ki;·negµ;e l si: Li. csak 1niii1 -
(.:gy :i 1·•1 n'.·szeig tü1tjiik l!l<:g. J!J11 így 11en1 U_iltjiik tele~ f1Jzt'::::.:n/.l :t 
l~jzi'1edc'.·uyt :-:tl.l. 

SziiUrd testek kiterjedése . .::\. :-:zilúríl tt·:st:r'k i~ lu1jellnek ki n 
tüeleg úlL11. Erre ugy tt 2ni11de1111apl (~lcL inint-, a gyligyszerÚ:-'zl 
gyakurlai; :-:z<.Ílno:-: p1'.>l(1(1L :-:z<.)1gúltflJ. „:\. 11úro~ ha11g:::zer, rnel,yeJ 
l'iitötl; :-:zoh(Lban hn11gnltnnkr a szol.11:. ld_hiilé:.;e nhin Hu:i.ga:-:ribli 11un
g(1i- a<l. ~·\z ill~<Í:-: ('•ra h'.·leu ,'.!}'t11::..:aliba11 :júr; ini.ut 11yúro11. ·1 la ·1,11r
(:1:~1lc'i11tt,gelyL :ft'1n.:.L")-firiil1P11 (Jil. Ya1a1ncly 1Jor:~zo:..:z\ún111a g,yiiriij1'·
hr_-n) h1_,-;;í.tii11k; nz l~ii'erjc·d; \1l: iu/.~· C'l'Ö:'lr'.1JlJ('1l hJlj('~(l ki a. fé1ng,viiriL 
itµ:y l1ugy t~·i:('.guly le,i\.·hii ~;;,/dl n p:yiiriilien. }\lhüli'.~::-:11t'.J a fi:~~1ng,yilrii 
g·yur~nbbnu. V\-'t:et"v(~·n (·la li<''d:; 11au1aralib l1iil ki. ü:-:~z(;linzü1lik:::. ]!<l 

be1111C\ hng_yt.nk; s;->'.·t·zúzza a 111/·g- rneleg~ h::h;'ti· kítc1je(lt jJ~gclyt:. lL1 
az i'tYc~·du,::';ú <1z ii--t•g1Jc· :-::znrn1i·.1 ki\·út:ele vC.g·(•t:t a. HF:·lcg kitr~1:i{'~zu·. 
bri.hí:-:út \"P:-::-zíik ig1"nyl;c: rnPgruele,~it,ii\k ng,Yauis rnclcg vizlH'li: 
,-ap;'i· hor:-:z1'~Z Ll1111i<'rn, /1\·n(o:-; forQat·<'t::-: ki„izheu. n;;; i't\·l'·n· 11-)'ak;'1.[·., 1!11:,] ,. '- ,„ ' " ' t::J • • 
kib,:1jecl ~: !1(·l,,·0t f'!l_~!/:<l :1. l!lé·g- kn\·/,~lH'. :'1.hnologt•d(·l;!i dngas:;,nak. 
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Halmazállapot-változás a hö által. Ismerefos, hogy súmos tc,t 
a hön1érséklet e1nelkedésénél folyékonynyú lesz) n1egolv11d . ... L: o!e<1-
rld~i'. pont 1uiiuh·11 tc,..;f r1J.„:::i!re 111í'fthrlfríro.:·utf .-; 1_U/ru1d1í. 

Kisebb-nagyobb hönél 111i11den test 111egolvac1; az olva\l<isi 
pont azonban ige11 vúltozó. 11. 11igany - GD0-núll a Yiz 0°-nú.1, az ·j:111 
i::Hi0°-nál olvad. A régebben tíi:::úl16k1111l,~ t.artott platina, kvarc: 1nész1 
rubin1 szén és Ctiillún11Jala is n1egön1lenek a durranú lég vagy ·a 
Yoltaoszlop által elérhető legmagasabb hfonérsóklctben. Az alábbi 
tahla uehány test olvaclúsi poutjút mutatja. 

11.ngol kovácsolt yas 
]francin lúgy vas . 
Acél . 
Szürke öntött va~ 
Fehér ::. 
.. A.xany 

J.~züsl 
( ln . 

<'!lom 
Fehér c'.in (ein) 
Kén . . 
Fehér Yia:-;z. 
Súrga :; 
:PJ1osp1tor 
Fnuo·vn 
Ya,i"' 
.Jég 
Higany 
Szénsav 
.:-\.n1n1oniak 
li.énecssav 

f)lu1ulú::;t 1101il: 

]1;00° 
J c>I Hl 
J..J.1111--131111 
121111--111111 
111111-111;-,11 
[ ~Z-1! 1 

!(l:"')(t 

!íHHI 
;·}1i(l 

;\~(; 

2;:\() 
1111 

fi!I 
1a 
1-1 

11 

.... ~,s 

., __ 7;) 
-7!1 

rl1ová.bbi J1eYitésnél a testek forrnak é:-; gl;z-VUg'V gúza]akuakl:<i 
lesznek. Jliinthog;r a forn'tsnú1 a. leYegij n,yo111úsú11~1'h:, 1nelyef". az ;1 
folyadék területére p;yakorol: le kell gyDzet:ui, ki_)\-eLkezik, ho.Q'y cse
kélyebb légnyon1ús1lál (p. 1no.gr1s hegyeken) a Jégsziv:.d:tfu bÜrih\in 
alatt) a f'orrús hrnnarn bb küvel'kezik be. 

l'-ola111.e/.1; /uf.1;od1!k fi/,·1.-or j<'.i J~ir1·1í..„(11t_. '/il itl(in llf:uif1:ft ,i;li::.1' r1 ,(<'lii-
Tetre 11eh:::crUI l<,r;11y.~n1.1dst ltf/,IJD.~i. :;) , , , " „ . 

Eruse11 zart ustben eunelforrva a. ±orras keso1Jl)cll kovotkez1k 
be, i1éld. a güzg·ép kazúnj~iba11 \:;~gy az 11. 11 . .l'r.11díi-fé1.e fazékba11 1 
1nelyben a csont:oL i~ 1neg lehet fözui. 

ll:y zúrt edénYlien a. ltevitett gi.')z i:::1néí; felYétetik a fol\·n<lék. 
AH:al s l~z tovúbbhe~~ités últnl a reur1es fo1TÓpü11lnúl sokkal 1naiasabli 
11ü1nérsék.letre hcvithetü. 

1\.. gázúllapotba. Ya\ú úl:111c~11eí-; (:lp1í,·11l!f1Í,.:; a.1ak,iAbau; n1ég ala
csony hün1érsékleí:uél (i 1n-011 alul) is 1negy vt~gbc . .e\_ jég és hó t"p 

·:·:·).A. szí:. Ber11úr!l zút'llúnitl {Sv:\i<~J t111 ! 1'1ll1L ban·>H!Úi'e1·ú.]J;\;::n{tJ a ·viz 1nú1· 
~12. 1 • 0-núl fntT. 

lHB 

r cli1úrolo0·nak, inint n yiz. Er.e11 elp{trolgás inérl·ékc nz illot.ü 
11 ~olcrí) fellil~!; 11ag_ysá~átúl :-: n felette luvi.'1 Jégréteg gijzzel való i~el1-
It"'t1t··e'~·i fol;;átúl ±üo·o -l\Iini~l inkúhb nagyitjnk vala.mely foly~.ac1ék e ::: :::i .':)ei"' • , • • 1 
felületét s 111inül kcvé:-;bé ynn n t'elet1te levü legréteg v1zg·üzze 
tclÍt\·c, anná1 e1;t.iscbben P.A.rolog el a folyadék... . , , , 

.-\. hön1ér::_.:ekletnek kisebb~na,g;yobbfokn C:!;:okkene:-:enel a gazok 
és gtizök folyi·kon)·: a folyékonyak pedig szilárd haln1azúllapotba 
vihetök iil:. . . . , . „. 

A forrás tlineménye1. Ha a nzel uyilt edenyhen hen~1nk, a leg-
clősiör J11eleg~c1i'j s igy .kö1111ye~bé leYÖ vizré:-;zccs1~ék f~lj.ebb szál

""110]- ,.::: 111 á..:: lnc1eo·elib reszccskek.nek adnak helyet: ezt ta1Jasztal-„J'" ~ ... ,_ '- ö • , 

hatjuk, htt n 101n~Jikbn, inclyhcn,a vi~et ~1evitjük, :iéhúny lycop~
(1inrn-sze1ncsét szorn11lc: ezek ala. s fel 1.ognak a Y1zben inozogni. 
~\. hevités fo1vb1.túsú11ál gijzbuhorl\kolc képzi_i(lnek, n1t•1yek felszállva: :i fel;::ö 11iclefiebb yizrétegbeu i~111~t c;::eppJ·'ol.)"l'.1r<Í· sürüsöc111ek, hü,iü.
ket e vizrétegnek aclják ÚL 

Ji.:z által sa,iút:::ágos züre,i keletkezik: e hine1né11y ./'01·1·ds11t.t7,: 
neveztetik. ::\Iihelyt az t•gész viz1ne11n,}--i~1~g elérte a (o„1·if_.;i hiinl/;·
"(:klr:tl'f. a gi:izbnboréknk benne )1en1 síirii.söllnek 111eg t.übbé1 ha11en1 
~~l<~rve ;1 viz :::zi11(~t, .kilépnek abból: ez últ:al ct folyadéknak hnllú1n
zásúL bnborékoli.í.:::út, a forrú:::nak kiilsi"1 nyi1vúnn1á:::át okozzák. E hü
inérsékleh1él t;·irtC.11ik n. \'Íznek gi'izzt'.· alaknlú::.:0·1: n1cly j'oi"1'(;11u11fnl/h 
nevezi·etik. _-\. hi' .. 1JHÉ~r::;éklc:L n1ely1u'.·l a gözz('.' aLikn1á::: történik, a.(or
rri„;i ldínu:1„,.1:/;/1 f. 1\ihbé-ke.\·é;:;hé ha:-00111(\ tline111l'11yek kísérik rnás 
fol,yadékok fo1T<.1

L:::(d·. i::::. 
..-\ gi.izök. 1nel\·ck a. forr(',! folyac1l·kb<'1l rel:-;z,í.1Ln1ak, ugyanazon 

n1 eunYÍ:::·\~g· :::zalirrtl' lti_:1vel birnrr1~1 V<lg,yi:-; É·p oly 1nclegek1 n1int: 
111no·a"a-·f(;]va11ék. lin a folj'[t11ék. :-:zilttrd részeket felolcl\-a 1nagába11 

b •. . • ' • ' '1 . 1 ' . tt ue1n foglal. 1~o1yn.<1t~k. 1nely közün~cq,·,~s lt!g11yl'nlla'.:'11a 1 te 1at 11y1to ·, 
edé11i'1;e11 förr<Í~i(l' he.\·itt-.eletJ, tcl\·úbbi h~·vih~·:-: úlb1l 1nelcgebbé n1ár 

. " ' . 1 . . 1 ' :<.' nc1n tehet.:·,: (r11'r1i11oii~j1í11 tul n1'11/ l11·ritlir-t/; . ..'-i.l!lt1ne egetcznran ve.e ./,,;._,..._. .'~<-·1 
közlüuk. az iniaf", kötütt. h;:i, a gi'1zkl•pz{~~:re for(littutik: i·ehút esak1s _L,.;::., •.• r,.,..,,1((-<:~ 

, a giízkl~1,iz\'•<l1'.-st 1e11et sznporihtni: illc,ti_·"il,pg g-yor::'itnni. lLt ezen tul-
h~\~ité~ igeu g_yor~a11 t.ört:énik~ a gj"ízképzi)11é~: s igya fnl:yadl,krészek 
1nozg<'u•n,-ige1l lu:ve:s lesz :-: a fo1_y~u1ék az c(1('.!11ybiil !.-ij-'11t. 

"ji'olvÚ•lé:kok. 111e]yckben szilárd a11Yngok vn1111nl;;: old\-fl: 1nnga
.·~ahb hijn~l forr11~k, 111i'nt, a tiszta folyaci1~k-; gözük azo11ba11 a tiszta. 
vizével eg\"cnH.í rnclcg. ininhí.n a szilúrü rész nen111{n:olog el, hanen1 
c_sakis a, ,'='{~. Igy J r;~-Sz konyhasó s 10 l': v.iz oldata J(l7°-n:U, f3 r. 
kálisalétro111 11·. vizbcn (1lrlva 1 l f°l''-11úl 1 :21.:2 r. natro11salétro111 10() 

forrn~d;,:, a forn'.1 oldrülJ1'.il fejli'.:1di.í gijz azonban 

_\.1}11.Íil.1J /ol,iJ'!<lc:f" /111'i'ÚJJr111(j11 /t70 i1/'i1i. n.IJOiiUÍ.-;11dl: 

liigany . 
Rén:::a v1t vdrnt 
Irén . ,, 
~\:11Je111"i11olaj, 
J'hosphol' 
.Tó!] 

• :::-1()\! 

:·J;27'i 
-J~i:/.:-l 

~FH t 
l77'i 

Yi" 
J.f'.•g1-:11yS<lV. 
:Benzol _ 
Alkohol. 
\ 1izn1entes kénsrry 

[.(](J•J 

~G 

:-( 1 •• 1 
78.J 
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TEfl.11118Zlff1~1 X. 

Kiterjedés és fajsüly közti viszony. A mely mértékben a testek 
kite1jec1nek, o,zon mértékben kisebbedik Ü\jsúlyuk. Tcl1rít a kitC1;jc
dés és a. f'aJsúly ,forditoft arúnyhan va.1111qk . . ..'\„ test l\:ite1jeclésénél 
n1etrtartja általános súlyát, tle térfogata nöYekszi1("1 aránylag teJ1út 
kö;,1yebb lesz. Ezt tapaszta~juk pélc1. folyaclékok forralásánál, hol 
az a1só feln1elegeclett részecskék felsztllh1ak1 rnig qsak az egész YÍf:-
1neu11:yiség egyenletesen fel i1en1 n1elegszik; a leYegöben felszáll a 
füst, a vizpiua stb. 

Kivételt képez e szabály alól is a viz, mely közelitöleg 1° C'-niLl 
legnagyobb fajsúl;yu 1 legsii.rübb. Ugy ezen fokon felül, inint annak 
alatta a viz fajsúlya kisebbeclik; a jég nagyobb térfogatn, könnyebb 

n1i11t a viz, ép ugy ahevitett viz nagyobb térfogatn, 
1nint a -1°-u. Mély v·izek i1e1n fagynak meg fenékig, tt 

jég az ily ~JY-11 vízen nszik i ez a 11ömérséklet n1ély yizeli: 
fenekén feltalálható. 

A hömérökröl. Azon tény, hogy a testek hö fohé
te1e últal kite1:jec1nek, 11öyesztesl·g által pedig össze11n
zúc1nal;:1 nlu1nü szo1gitl a h/i111e'riik (tli{!i'//lfJI1u!tei't'l,) készi
h~st'.•re. E nevezel~es készülékeket n gyógyszerész ugy, 
inint a. vegyész: ph:ysili:us 11en1 i1élkülözheti. 

1? a1111ak: h i,1;a n.11-) Zt•ve:;D-„ l101·s.::cs:::) .Ft! ;nhiíi11{1·('ík: n sze~ 
rint, a inint a nevezett anyagot: valu1ne1yikénel( ter,ie:sz
](ec1ést•re ala.pittatik a hö n1Grése. ]~özönséges ha~znúluh:a 
legalkahnasabbak a h(qan.11hih111!i·iik . .::\. higanyhőn1érö 
hosszn. iniuc1enkér)e11 eave11letes i_ireaü. ztí.rt tiven·csli, 

' ._,,/ '-' 1 0 ' 

111eljr egyik végén gö1nbalukulug kitágul ~ rés;1,bc11 hi~ 
ganynyal van n1egtöltve; a higanynyal n1eg i1e111 tültütt 
rész lép;ilrcs. :i. higan:y a Yiznél 113.3-szer nehezebb1 folyé-
ko11y fC1n; hö1n~~rükészitésro igen alka.ln1as, n1ert a hö-
111érsékletvált.ozúsokn<'tl legegyenletesebben te1:jccl ki, 
vag;y bnz\'.1c1ik üssze. I-Ia a. t.11er1no1néter golyóját l1oviijük: 
a benuclC'vÜ hig·an}~ a szük csöben fel-, lehülé:::nél pedig 
kjcbb súll. Rogy az emelkedést és esést pontosabban 
n1cghab.'trozhflssuk: két; alappontot veszünk fel) ug·yanis: 
a frrfJ,1/JJ 1 ll1fut és a .. t'l)r1·<5po11tot. 1iz clébbit n1egtalúljnk, ha. 
a t.herrnon1étert:. olYacló hóba vngyjl~gbe, a for]'(Jpo11tot pe
(1ig·1 ha rendes (7l10 211111.) légnyo1n:ís11úl forró -,,-i;;,be 
HHÍrtjnk. niinclkét; pon!J lnegjelölf:ct.ik t1: CSÜYÖll S a, 

kettő k(.i;;,f; le;;l.'1 t(~rl'., az ngyneyezet,t. nlnpt·ú\col::~úgcit.: !'P-
kokra osztjnk. (2U. úbra.) 

..ti. közhasz1uUatban külüubözö fclosztú::;n lti~1nv'.orök1\~ al~ad1n1k. 
Lcgi:lter,iec1tebbt:k a Rc~1u1.1;,-i1r-félc 1 f}f'f.-;i'.11 . ..:-félo ú:-: .b 1(//ii'c11li(;if-ft')lt'. 

(),.(;/1 1,,· <lZ ahtphí.vu1súgot; 10() eg;yenlü fokr<.1 (lszt:ut:ta.; J?(:1111.n1111· 
~U fokra; n, fagypont. ini1Hlkettö szerint", 0-al jolüli:etik: a fngypcin
ton ul(Jl a fokokra. Yal<-'1 o::;ztús J()lyt:nh'.1dik . ..:\. forrpont:. t:eh(1t /~' :"ze
rint Bu1 C1

• sze.rinti JUO fokuúl van . ...:\ fokok U-011 felül -1- (plu::;), azon 
alól -(1ninn~) jellel szoktak jeliiltetui; a inelegsegi fok:oknúl (0-on 
t'eliil) a -:- .iel :'tltalában elhagyatik. :\. fok jelölésére a szúmjegy: 

.i\.1 bb-fcl:-:l) cildahírn alkalrnllZott kis 11 hnsznúlato::; rö\·idité::;l;.J•nt' 

~t rrrlur'ft„ 

'.1:1.: -t-20' e. (plns 20 fok Celsius szerint); -12° R. (minus l~ fok 
1"· · · 1 ' e 1 · 1"1 1 ·· · „ · '" 1 „ · „ 1- s ti •.1un1ur szerint .. J::i.. e :::1ns- ·p e lon1ero ,1.;.:(l.:nu:1«0,.; 111111.i:ro-lH~" l 
· 0

8~eztetik. A·\. Luc10111 nyos világban ez haszuúltatik álta.lánossághan. 
11 Eltérő beosztásn ezel;:től a legiuli:ltbb nngolo1c últnl Yilágszerte 
ha~zuált Falu·1'i1ht>it-fé.le 11ö:11iS:·(j, ~tt az alaptú~·olsúg 180 l~okrn, ~ra;n 

.„t,r·~. s ·yiz fan·)'llOlllíj<l a ;):l-1k iokkal esik USSZ8. l,'l1eh<.Lb a (.. üS 
o::;~. '" :-i, , 1 ' , 
R-féle oo-nak /''. hi.'.1111éri.íjt~11 a G:2° felel_ 1ueg: ngy 1ogy 100° e. es 
8iÓo R. hön1érsékletneli: ]J'al1renh~itnúl :212 fele~ 1neg, azai ~ for.rás
Jontot e 11ön1érö 21~0-a 111utal-Ja. Oro:::;zorszagba11 h~;:;zna.ltat1k .a 
I!Jeli.„le:-féle hőn1érö is: n1elynél a forrópout U-al. s a v1z fagypontJ<1 
.[50°-al van jelölve. .. . .. .. . . , .. , , 

Celsius és I~,éann1ur fokokna.l( l(olc::;onu::; ats;r.a1nitasa vegett 

l "'l·en·vzendö 1100-j' .f .//. (o!nu11.: :) C'. /'ok .l'1,/,,1 iiH',1/. Ha, tehitt .!?. 
11 eo bJ ' :::i. • . ., . r , , ~ l , 1 · 1 
fo1\.Űkat. kell ()-re útszá1nib.111i1 a/?. tokok 1 ,;, r'.:~zei· ineg. iozzt:at ;111 (; 
ellenkező esetben i1e1..1ig 1,';, részt le\·ouunk. \: ngy pe1.h.g <L .//.. -toko_:
kat, C'-á vúltoztaijnk1 71rr 11.:/Jl"ut. D-e/. s:: 1n·o.:·.::Hh .~··l-el 1:l(n>::\j1d.- ~· n, L'. 
fokokat 11ec1ig ];', J'ukokkú; 7i11 1/ (

1„ful.-0/;l{f .J-,./ s.:u1'0.:·.:11/,'. ,') 6-r·l cl-

(,li•.:fjuk. . . "' , , 
· ' 9 ful" l·'. =,:JO C.1„. il11·ti;/er1 ._!.0 1/-fl!. -~~ :F'a11rcnhe1t-Tc;le ±okokat 

; 1 illctl1lc0' 12. fol(okra Út:::;zán1lt.jnk. hn. az út:.-;zúntí.L1n\l('.1 hö1núr::;(~k
i~tböl 3:2-t'levo111111k,· és <l 111ru·t~1..lél~o(; C"'-Hál .-.!~~-cl. l?.-n<ll · 1 .~-cl szo
rozzuk. l\~ldánl legyen ] :2:1.< 1 z;·. úb.;z<Ín1ibtndó (.'. fol(okrn. 

1:2:2.-i:\:2 = ~H): !l!J ~< ;,,;~·e.:::::::: ~1<1° ('. vngy ~_l(l X -r:,1 = .J1yi U. 
·vi:;zout. :i _Ii. és r}. f()kokat I'-ra úLvúltcJzl-nthnijnk7 lu1 szorozzuk 
azokat, ~-i-cl s e'. fukokuo'd. ?')-el. .//-uúl ·.1.-t·l o:::;ztjnk s a~ erer11nó11yhcz 
n2-t·, hozz:'tat1nnk. 

;)pu (}. = 1:2:2 ]·', ;JO )( ~~ = .J~iU: :1 = ~·10 -\- !:1:2 = 1:2:2. 
:-;;/• 7t'. = 111 I'. ~.1::1 X. : f = ;.\ !.~): .J = 7S·7:) +· 8:2 ~ ll!J·7:=1ü. 
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11. higa1iyhli!it(:·ri.:i célszl'ri'l n f;tg)·- (·~:-: \'1~rr1'•vu1~l ki.1zL 0:~:1 h~i.~:1ér
·'-géklot:. inl~t'l'.:::;éro, 1nintl1ogy ozcn hi:d·~kol\u~~l <: ,luga.H.~'. kuzt~I:tole,1..:: 

terjed ki..:\. hi;..::nu~„ -.J! io C'-.n;d Hl<ll' tnc·~lHgy ~ iHg_yn
ki.izel1.~tl \·u' igc~n (:g\"c·nl1')t.lt)llÜl Lf·1:i cü ki. :~nn{l'l\'>_!2;\":t H<t~yolJ li 

fokuk '·111t!r:!~·~~re célszerübl1 :~ f)l)1·s.:i>.·:;:i1:;11H:1.;;7 Hlf'l,Y a 
11:·1so11l.1'.>lilg kl:::;.zül s l1syauoly<1.11 aL1k1L c~u1(l1og,y 

!l'tg<i.iljot yörüsre Yup;y kl·kn.::- festett linr;j.z1.•:::;z p(:1h.\l,ju s a l 1ur::;zesz-

~;,;~;~z,,t:~:;;.~~~~' nao·yobbrt:L k.Ószittetllük '. U fc:o::té~ tl Yégc.tt Ya1l. hop:,\- ~l· Ou • 

t11lú~a jobban lúJható legye11. 



..:\. l1igtt11y BG0°-1uí..l forr ús gözz1J alal:ul1 n,g;:y 11ogy lúga11yl1ö111t1rö! 
11:gruljebb 3JU° C1-11yi l1i'1ig lel1et-- alkaln1a.zui. Na.gyo1li J1öfokol\: lnó
r/::::ére ::iz u. n. JJ.111·0111/tu· szolgúl. J~egrégibb pyro1néter n 1r~·dff1cood
f1.'·lc ag,yagpyro1néter. Jelenleg p111ti11a1Jy;·o1111:t1·J'11.-1t használnak:~ e;;, 
p1atinapúlc<ikból úll: n1el:yek11el~ hosszn~i'igi s tér!'oga!".i kitcn:jec11'.·se 
jelzi a. h1'.in1érsékletet. _:\_ plnt:i11;1 csak 1ni11tcgy 2:-l~ H f(I ( '-n1íl ol
Yad 111eg. 

llv ina!!'.as hijfok.ok lll(·~r('•se a 21~6rr)'Szcr/·szethen 110111 iO'Oll for-
J ~ ~·· o. b 

t1nl clé.i. l\fintJ1og·y rL magasabb J1ő1n('~rséklctek csak.is hevitott; szi-
.lúrd testeken ('·szlolenc1i_'1k: azoknak hij1111'T:::!'·kleti)t rendese11 ne111 
lll'nnéröfok:ok szerint ítéljük 1ncg; 11a11e1n a heYitett test·. physikni 
tuLijdonságaiból, 11eYezetese11 az izzá::; l::ülönt'éle tüne1n(•nyeiLöL 
Ig.r; ha a test gyengi·n izzf\ . ..;ijf1.:f1_-;;i·iis; ha az izzitúsnál súrgús
Yörüs i:\!uyü, ngy ei.irU.~· i::..:·(i1u1/,:_. .lta feli0r ·vakit:ó fényü

1 
akl;:or f',,711:,. 

i:::_·,_i111d.· n1ont1jnk. 11: söt<;.l:',--C1rös szinü gyenge izztÍ.s 7U0-~1öu11 , a 
,-l)rüs izz:is ~)Oíl-1:21 H )"; a fehér izzús l2!_lfl-1~>!H l vng\.- tl1bb fiJ1.;:nyi 
hi"1n(,l ll·n fel. ·-·· . 

" 
l\~ii.::/11h/;n11!1·s(:ft nlatt 1-J-18° ( '. t~rtef:.ik. 

l(ö!ött vagy rnjtett hö. Az a Ji;·,, mclyri"'l e<l<lig ,z<) volt ' 11i.elyei 
t}rzékeiukkol Y<lg,y a hi_i1nt'.·r{ivol n1egn1érhotü11k1 .-;.:·117111d h/;-11ck 111011-
aat:ik. Ennek: hahlsn fo1i;:;1nerhetii a testek 1 ... ite1:jedl·s/:n stb. 1iTan 
azonhan a hiinek 1nég egy fnjn, inelyet 110111 ( 1rzünk: inely a ht.hné
riirc ,nen1 hat s csnkakkor tigyell1etí.·~ ineg, 1nidlina tesl:e1;:egyikhal-
11u1za1lupotból a 1n<isikba át;n1e11nek. 11éld. ha o'<ÍZ fo1ync1{kkó. a fl!
ly;,u.lék szilúrc1 l:estté lef'z s 1negfc)rdit:Ya.. E~e11 ht:i:'ellentéti)en az 
~1 .. IL szabad 11C1vel: J;iifiifl; rrjl1,ff vagy la11J11111y,; htinl'l,: nn\~eztetik. 
l:la 11él<1Anl böriinket Vü1a111elv :::zilúrd z::::ira.nicao·o·nl bel;:e111.ük. az; 

•' • bb • ' 

1negolvac1 s a bekent hc1yen hü\·\.i:::s0get, t~rziink. _A. :::zihí.rll z:::ir 
ugyanis olYadúsúnAl a l:.iürbt')l hi.it von et hi'.)t köt ineg: ez a hü n. 
"'ir felolvad:\súrn hasznúltatik Jel. , 

Hevit::;ük: :fel a Yizet .':10° C'~ra ::: i:egyli11k hozzá l1a::-:onló súlvn 
jeget vagy ()n_u hav:1L ..'\jég ineg(1lYad ~"ha 1110::-:t" afo1yad(:k hő1nir
~t~kleh~·t, the!·1non1t~b:rre11neg1né1:jük, a higany 0(1-ig sülyed; a higany 
nn-11 lesz, 1111g csak il'g vau a. folvaclt~khan . .:\ 1·én· te1u.í.t inecrulvrH1ú-, 'l . - . - oJ ' 0 b 
J:"ann csaknen1 snn hGt~ köti.itt. le: ·vngyi::- t·ünt:etett el. l\(egf~Jrl1itya " 
.il·gg1'.~ vagy l1ó\·ü. 1nerev0clíi U0 -n viz 80° n1eleget all út. a kürnyezet·.i 
lcvegt.inek. _-\ fagy('.1 YÍZ tel1út 1ni11dig (J\1-n 111arac.1. ha küruyezoto 
hidegebb is. - ' 

BtJvebli felvil(igositúsul 1neat:ehet,jük a ]d_ivr,t:kezD kisérletet. 
~l\;l't egye.ulCi eclé11:r egyikébe teg}cünk '1 kilogr111. t l0 -n vizet, n1úsi-
1;:aba l k1logran1 U1J-u havat s heYitsük e~yeullien. J\Iindk~t; ec1éuy 
1•gyenlö n1e1111:yis_('·gü 1neleget kap s inialat( a vi.z 7~i-,S011 1neleg les~, 
JUl:gol\·ad a h/J n°-n _vizzc'~. „::\. hó11ak: tch~d; ,C:( 1° n1ele,c: inegköi·ésér(; 
,-olt szüksí'.'ge: hog3- ( 1•.J-u vízzé o1Yac1jon. - '-

„.:\.zo11 l~t>:·iil1nt'.·ny:. ho_:.;j' a .il~p;nek Yizz1; ol,-aclús:.í.n{tl il3r nagy 
1nc·leg1nen11:y1st·g l;:iJttet1k 1nog·, okozzrt azt. hos:!_·y a t('.'l vé!:!:e felt: 
n1~dD11 nag.r h(~1- és júgl:ö.n1ege};: olvaünn-k: r~ud~S-en erö:-: hiciég -;,-an, 
n11g 11avaza~ fllnt.t ni.'. 1dü ellyhébb. 111i11tho.\!y o.kkor 111eleg le~z 
::zuhndc1<í.. · '·' ..___ 

.A. vizgLiz: 1niolütt le11ül: l nno C'. n1eleg, a Yizuel\. gi.:z?.Ó aL1,kn-

l ' 'ti.1 ~] ""onban ;j;)()" 1neleo· nye_:Jetik: el: ebbijl l\.ö\_retkez1k1 l1ogy 1 'l;;:f ~~ ~~;:J - • b ' ' • • 
l~ilo 1000-11 vizgü[ zel 5·5 kilo ()f

1-u_:vizct lel~tet 101\0-ra l1ev1t~1:1.'., ha. 
]rülsí'1 lehiil6s 11~1n n1~Hröt1ik. H~ UJJU~1kat v1zr:_e~ n1~g1:_eclveslf::J.uk s 
1 • rrhuzniunalr }\.1tesszük1 11gy a. ·vizes resze11 lcl1ulesl; erzunk. Erose b
l~. bn t~rezzül\. ezt: ha ujjunkat lrönuye11 illó anyagha, pélcl. aetherbe: 

1:ártot.tuk . ..:\.z elpáro.lgás által képz<':>clij 11ide~ l;:éi)zőc.1é:::ét clp1f1·01![Ú,-;i 
hidi.~ifill:/,: 11ovezzük. liogy ez csakugya.11 letez1k1 a. thern10111et:er 
rr"nilJ1'ének aetherbe l'lltÍl'tÚS<l Ú}ta} bizonyithntjnk i 1111dün fl.Z O.ether 
"

0 
' ]' · l" 1'11 '11 clpárolgott

1 
a n;:!;any 1111nl ig a a J) sza, . 

c\z elpúrolgásnúl beii.lló lchüles jéggepeknél lrnsmáltatik fel. 
Igen e.gys7;e1;ü jég1;:?p~i'1-,l;:~sz~~lé.k a~ n. ii. k.'.'.1fOp~1.o;· 1.uo.: ú_?rr~) 1 ef!)' 
111inc1ki~t vegen golyova tn.it·. uveg·cso. „-\.. csobe -vizet toltnnt. s t.et. 
yé[:i:é11 vnló he\·itJ~s által_felforral
jui~; ez úl~nl k_iüzzük. a. levcgí'it a 
csöbül. a nnkor is a e ny1Ltst foTrasz
t6csli ÍángjáynJ be:fnrraszljnk. Iía 
n1ost a -vizet az egyik (!,) golyólla 
összeöutjil1': s n, 111(1siknt hüt.ökeYe- nn. ftLra. 
rt:kbe (só és hó: vagy C+ln,ubersó . 
/~s 11yers sósnv keverékébe) 8.lliljnk1 ugy nz itt összegyült y1zgijz 
olv '1•ri:1:c:e11 si'irüsödik 1neg~ hogy a D golyóban a viz, 111elybC1l n 
cs'0lJe a. yizg\',z tóln 1: végre incgfagy. 

J\Iidih1 vizben sókat olünn1.::1 kevés kivétellel csökken a h 1Jlllér
séklet. A sö ugyanis meleget. köt. le, micliin szilúrcl állapotból folyé
konylJa, V;tgyis o1tlat.btt n1egy át~. nfég nagyobb lesz a h;í csökke
nés~-: lin a. sókat 1nár l1idcg felriltCitt yizbe1 hóba. vag'_y j~gb:3 te::;szük. 
.:\.z ily kevcrékelr liiítD herr,l'éf;,,l.:11ck neveztetnek s leg111kahb nehe~ 
zen s·ürüsödci gü.zue1nü teste1r cseppfoly(Jsitcí.:::Auál stb. hnsznúltat~ 
nak. Ily keyert'.~kelr: l\.on:yhusü }1ó\-al: szótzuzott kénsavas nntriun1; 
(Glaul;ersó) nyers ~ósaYvul lcö11tYe 'stb.; ekk/•pen a hii111érsCklet 
-10-26n-11yira. stít alncsonyabhr<1 i~ szúllitható. 

Fajmel~g, Úa ugyann;,on anyagból, péld. vizbül, különbözi; 
hll1nér~ék1ctii egye11l\'1 ti.imegelret keverünk, hi:i111enny·iségeilr ki
OO'Venlitik cg>:n1<Í.:c:t :--: a 1rvert keYerék hl'1111ér::;ék1etének. összege a 
k~~·eri'.·::; elDtti''hí.'nntr~6klct"'összcgének felét:, fogja kitc1111i. JJn 1 Íiter 
1.00°-n s 1 Jiter (;0°-n Yizei· összeöntü11k1 ugy ;i. keveri·k hi_'iinér::;c'~kn 

.. (]illl-\-íill) •, .. ]" ]"""'' közcl1tüle(r fí - · = ~~ 111 -u lesz. _-\ hu ezen ;:1egyen 1tuCLt:se 
ö 't ~ ' 

azonbau c.sak egy11e1nú anyagoknál jön létre. 
}fa 1 kilo :J.(1(1<1-n Yizet ~ !. kilo 'í8 11-n higanyt összerúzunk1 n 

hi.hner:::éklet nen1 e l;:etti'1 összegének a fele, hnnen1 DDu lesz. Mig 
tehát a viz hü1111~T~éklete L"-al csökken: ru11.1ig a hig,111yé :21 11-al en1el
kec1ik. IIa n1egfo1\litva 1 kilo 7S0 -u vizet s 1 kilo 100(1-n higanyt 

össze. ugy a. l:ei·(!'',nek: hi.i1nérs1~k.1ete 11en1 S!.P1• ha11e1n 7~ l 
111ig i:el{tí.t. ; \·iz h(1n1érsé1\.let:o csak :i.'1-al einelkeLl~Lt1 al1c1ig n. 

~ L o-ot veszi tett. · _.\ zo11 h1'ín1e1111yist~'g 1 n1ely l kilo 11iganyt 
i:t'~i~~~,f~~~Ji~:~~j (i3GU0

) heYit: lu1sonló súlyn vizet csak + lJO-ra, képe:-: 
:.:~; Yiznek ;j;.J-SZOl' a11H}i hijt ke}J felve111Ü; hogy H_[';yüllilZOll 
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hö1:i8rsél1:letüv~ legye111 rnint, bizonyos hfrf'okn hignn:ynak. \Tiszont, 
a 1nganJ'1Iak 33-szor kevesebb n1eleget kell 1-csziteui1 111int a viz
nek, hogy ugyanazon l1öfokra lehü1jön. 

E tenyekböl láthatjuk, hogy azon hömennyiséo-ek. melyek· a. 
};::ülönbözö. testeke.t ug·y~.n~zon fokra heviteni képesek~ ig~n eltérl'ik. 
A testek azon tula;1c1011sagat, hogyngya.nazon fokn ft:lhe\-lilűsre l;:ülön~ 
bözli 111elegn1ennyiségeket i rréuyelnek. li/I'' ('(1f'1) !:(! r/~i /;/,,1(';;.~·t:l/ll'J; 

' b ' ' " ' ' 
h('ifvghatúsúgnal:, rnagát a külö11bözij hrfntenn::risÉ:get /ojhii11el,·J f'11j-
1ucle9n~k nevezzü1L 

. J\. viz: hLifoghatóságút l-el ::;zokús jelölni. Ehez hasoulitva. a 
lugany höJelvovési ké1)essége ( ),( l:_i3: n p1atiné ( 1.0B31 a rézé O.OD~I·, az 
üvegé 0.~77 1 a faolajé 0.50-±, a répnolajé 0.4:1:21 a -:l0°/11 vizrncntes 
ch1orcalc1umot tartaln1azó olaató r1.1i~Cl 1 a le\~eg\.)é 0::2HI, a vi:-.:gi.'1zl; 
0·8-J7 . .rl. két utóbbi aclat fontos a légfüt.ésrc iuSzvc. ini\·e] azt bizo-
1~.~·itj:~1 h~gy szúraz loveg1'_')vcl. sokkal kii11nyebb val,a1ne1y helyiséget 
iuten1, 1111nt olya1111a11 n1ely v1zgl1züket tartal111az. 

:-)1. úbra. 

_"\. h«"1foghah'isúg vúltozi1~ a testek: hrthnazúlla-
11ohí \·al; l<ítjnk ezt a vizné1. rnely11el~ l1i:d:'ogltai:ó
sága 1, 1nig a vizgi_izt~ U„SJ.7. J\Iint a kisérletek 
n1ntattá.k: e k!.;11esség ki::;cbh a ritka: 1nint a sllrüsi
tett gázoknúl; a sürüsitei·t·. g;'tz fel111elcgedésére kc
Yesebbet igl~nvcl. rui11t a ritkább. E11bi.'1l 1nan·yar<.Íz-
l . l ' . ' . . . . . . ~- ' 
1atü 111eg: 1ogy a gaz 1~1tcr.iedesencl 111e1egot vesz1t: 

ö:::szenyomásáni'll petlig feln1cl0gszik. Ezen alap
~zi.k fl: 1111eu.111rdih11s ,r;y11jf,;k,;s.:·iil1!!: (Ul. (lbra.) Ez ú'll 
l~1n- vagy eriisfaln üvcgl1c11gerbl1l, 111ely1Je egy 
;:;zorosau 1JelcillL) i:ol(:1 dugasz a1(t- ~ fel1nozgat
llató; ha. a c1ngasz alsó y(~gún kevl's lög_yapotot erö
sitüuk Illeg: n 1lugasznak: 11irtcle11 10.tolá::;á11ál az 
n1egg;yu1ac1 a Ievegli ijssze11yon1úsa folyt.ú11 k.ifc,i
llidö hö küvctkeztében . ..:~. levogi.'f e }~észülékbe11 crc
(1ct-i t0rfognt:únnk 1 1,'(; 1·t·széro szorithatú össze. 

..:\_ YÍznek nagy hi~·í'oghah'isúga okozz:a. a. yiz 
iYúsánál1 vag~' hideg Yizbcn :fl.irLlé~1H~l a felfrissü
lést: a hi'1 111l~rsél~letL~:-:ii.Jkkentl~st lobos tc~t:.részel.;: hi
cleg borogatúsúuúl 1 a giizf1k Jchülését a 1e11úrlá~ 
soknúl st,b. 

:i\linél 11agyo h b vala111ely te:.it fa.1· 111e 1cn·e. a111uil o··)'Ol'Eah1Jau 11ül 
. • • ' b b, 

ki; 111111thogy a lelrül1'.•s11é] annúl ti.ibb inele_g('.t, bocsút ::;za1Jtulori. T!i 
n1iatt Jnelcgszik ineg a yi:: dc:::til.lúlús;luúl :'e hüb~'1he11 sokkal ltnJna
rúbl1 a \"i.z1• 1nint pl~l(l. <.1ether yagy bor;:;zesz lepúrlúsú.n<U. 

.ti. ·h1.in1eleg· 1negh<d:úroz<.'tsn az 11. n. c.1Jlol'i1ui!tc1-rel Lörb'.·nik, 
,-agy olJr 111óc1on, hogy rneghatúrozott lúin1('.~rsék-1ohi test; bizo11yo~ 
1ne1111yiségét isrnort hüfoku ::: Léri'ogaí:u \-ízbe tesszük s a viz hi}i'o
kúnak e1nolkec1é::;ét n1err1nérjiik: Yag·v ]"JeÜicr azon '\'izn1ennvisc:rreb . . k 0 • • ,_J b w 0 

ine1:1ü - n1eg1 n1ely a n1c',g:l1at:ározn_uL1/1 tc;:;l11L'k jl',\:!;gcl Y<llú i_isszchozú-
5Ú1u11 bizonyos idü n1at.t képz(1t1ik. · ._._ 

"' .1 11riiirJL. 

];epárlás, föUeugités. 

IIa forr1.'.1 vizzel telt edényre nehá.ny pillanatig l1ideg focl\.ít 
vagy üveglemezt teszünl~, a vizgüzöl~ azon csep1Jekk/~ sürüsöc1nek. 
A hideg fec1ö a vizgü~tül i1e111csal;:: a. szabad rneleg egy részét, cle a 
kötött meleget is elvo11jn s a. ,r;ti::; ·isn1.tt csepnf'olyú ·1.:iz::1r les.:·. 1-:Irt n, 
vizet zárt edényben forrásig lLevitjiik s a képződött gőzt. csövön ó.,t 
u1ás l1ütött ec1én:ybe Yezetjük: mel~ybeu az cseppfolyóvá. siirüsitte
t.ik1 lr:y1tfrldst viszünk v8gbc; a mütét l(J>Úl'ldsnak (clestillatio) r1evez
tetik. Nemesak vizet púrolhatnuk le, hanem egyéb folyac1ekokaf; 
is. Ezenkívül eg·yes szilárcl testeket is, 1nelyekbl1l he\·itésnél illú s 
lehütésnél meg::;ürüsödö anyagok li:.épzl1dnck. 

13övebben n1ngyarti.zza a 1epár1tí..st a köYetkezö 1dsérlet. ':I.1ölt
sünl;: n1eg eg·y üveglon1bikot térfogat{u1ak 1/;, részcig borsze:::zszel, 
üngjnnk bele útfnrt clngaszt két:::-zer hajtott ü\·egcsi,ivel s eresszül.;: 
le ennek egyik Yégét üres ÜYegbe1 mely hideg vizbe11 áll. 11. 10111-
bikot; vagy ho111okfürc1íjre vagy ~Ollronyhúlúra. úlli~iuk. Ha rnost a 
borszeszt forrúsig 11eviijük, ngy aunal;:: gőze a csöbe inegy, incly
ben nui.r a külsö levegő hablsa. l;::övetkeztében részben megsürüsö
clik, r11ig 1cégro az üvegbe jnt hol to1,iesen 1ehütvo ismét cseppfolyó 
(tisztított) borszeszszé lesz. . 

liasonlli 111ií.t·l~teknel;:: nagyl)a11 vnl,'.i eszközli}.sL>ro különbözií 
készülékek van1ull;:, inelyel;:nek f'ü1.1hjei n ::.gyakorlati gyógyszeré
szei"< ci1nü részben múr leirattak. 

:1. lepúrlás tört:énik s.:al1r:ul lii::ii11 leginkább fé1ni.h;tökblil. 
]{etortákbc'il, lon1liiko1~ból s általltba11. üvegeclényekböl ho111okfiir1!ö;1 
púrolnnlc ll'; végre ri.:·-„ j}lctőleg .11D::_(iitr:U:b!il . ..:\. lepúrlásnu.k célja a. 
k~1111.711~~u.:n I.lló (:1.11„~a:r;~l"11al.~ .. a .. ilC'.lCZl}Jben il{1:ktt;l .. Fagy zJcdig s.:ilúrd 
tí's.:·ckt1111·alu elkulo1ntesc .-; f"!:(foy(1.••a. 

}fa valan1ely 1ep:í.rhlsna1c aláv('tet.t- lceverék különl1özö forrü~ 
pontn l'l"szel~böl úll 1 az <Ítpúro1g(ts a legillóbh anyaggal l\.ezc1ü
Llik s igy fokozatosan rendese11 rnúr rnegúllapitott hö111érsékletné1 
rncnnel;:: út a, nehezebben illú részel;: is. I--Ia. a ldilönbözö forrópontol;:
n.úl út:.n1eni~~ nSszlcteket elkülönitve fogjuk fel: ug,Y 1'1:s;dct1'."' (frac
t1onúlt) h·púrlúsl végzünk. 

~~"!.. gőzök lel1üt6sérc ltii1eg \·iz y;.ip:y ;il'g1 ha nagyobb lt:~hüté::; 
szükst!ges 1 vala1nelv hüti"\ke\·erl!k. alka11naztatik effv~zerü ec1én'"-
b 

.._.. , , ~.1 ,r 
on vagy külöubüző hütö kt~szülékekl)cn; inil;yen péld. a. I.1iobig-fé,ln 

liütö; a. 1epúr1ó készülék hütl'1jc. 
Fellengités. (Snblimatio.) Nicli!u 'Zilúril tedek güzzó lesznek 

s a !1:liiit(itf g/;z Ísi11{t .-..:.:ildnl /1: • ..:ff(: ,..;ifi·ii.-:iidi/;) akkor a 1~ütéteb (tl1cn
!JÍ!t!snek (snliliHHttio) nevezzük. Ig:l fellengit.hcti.'1 a, kú111for1 a. sal 
n~nn1011-iacn~ (1:hloran11no11itun)

1 
jóü stb . ..:\. ct:l itJ a. különbözö sajút

Bagn anyagok elv;_'tlaszh:í.sa, Yttg,v ferti'.1zésel;::ti_il vnl.ó inegtisztitúsuk . 
. , ~\. fellengitú~Ujl inegkülönböztetenclű a. s.:1í1·n:: lepúrltis ; itt is 

s~_1hml testet hevitünk, de a párlat '""l'R!'uiyú les:, a képzöc1ött. 
gozök csepptoly(ryá ~ÜJ;'Üsöc1nek. 



. Égés .. Mirn1cn tc't iff· lm azl; ox,rgen (levegü) jelenlé,tében 
n.nuy1rn. hevitJük, hogy belí.'ile gynlékouy gázok é~ gLízök kelet.ki:·z-
7:cnek. (),ef!.'/1'11 nélkül égés 110111 inehet yégbe. .-\.:· /y,_:'°' llf/.'!11nis o.:· 
i1 h·Ni f c,.;f, !t;i::.:d r~l uk1dt rrl /,·11! 1) r/;-;:::«1:n1·/.'. r1.:· 1:/ c11,1111yr·l h/í. /s./'(: 11,11.f<:f lDd.é.c; 
kij::.be11 ealu riff.'JI e!ff/•'.~iil/.-;1· . ..:-\.z ég·és tüne1nényei külünbijzük. Küziin
ségesen csak: azon tostcke!; inontljnk 1:,1/i/,·;11;( inelyekbül rl hevités-
11él g·Aznlaku (gynlékon;y) tcrl11én~};elc kdlet;ke~1.nek1 inert ezel~ 
/'1·fl~l1bun~ ril1í!1if,; l1í11!/fjrll r;gnelc el. ..:-\. lúilff l:ehút /_ijíí l'rl//.'/ i.::.::rísiy 
hl'rif1'U .17''·:" }fogy va1a1nely t"e.-.:t ezen <-illn11otba jnfl1asson, k_özölni 
kell Y~:e ~- s~iiksl>ges hü;neuuyist~'get: yagyis n11·,i1 ki'll !/!Jl~jtr1nl!11k .; 
azon hun1ers7kl(·t 111elynel a test n1egg.)-'nlad~ !//flllru7rf.-:i JJ1·;11u:'1-.~·1,:/dct-
11ek: neveztet.1k ::; ez a különféle testeku81 re11l1kivül eltéri"i: a további 
égésre ::;zükséges héit azubln 1nao·a. a test 11ru1't1'a. Le()'kcinn'.'ebben 
111 ~ " "· "" gyn at 11n \. 1neg a gúzok é::: a szerves tcs!:ck (fúk, z::úrok: olajok: 

aelhere1~1 bor:-::zesz st.b.) ... A. testek égé::;é11él ung_y hü1ner111yi:-:(~·g lesz 
szubad(la1 n1ely-eli a g'.)'akorlaJi életlJen külön-f:\~leképcn 1;r1:r;kesiUink. 
(i\[ús testek hevilesére stb.) 

. FUt~s. ~'1.z égós11öl kel1?i'kez(í h(.'1 gyakorlni"i <'.·ri·ékesii:t~sé11e1\. 
1.~~y1,k ftiaga a /1:it1!s. 1\Iint-hogy az égé:; .tiiuen11:~11:ye: lnelyet- a 1neleg 
torra:::anl Jia:o:znalnnk, c:-:nk kelli.i 111e1111y1:::égü osygeu .-j01.enl(~i:1:: últal 
tartható fünn: ininden f'üU'1 k('.·szül(~k111'.-l n szlik:":É·g1:::: le\·en·i.'1úra1n 
fentartúsa ké11ezi a -flikellrbkt.'L Ily Jéuúra1not kise1Jh~-Hti.Q'.\"nbb-::i111e11v-
113Tist'.'gben 1ninl1en Ui.z 1nagn hÜz i'0tr(:' 1 11dvel a 1\:~j;,~11'.,hen h"~:<„) 
leYegi.í lnegrit:knl s a gúznen1ü l'.'g(~si t:er1nényck n1aga:-:abb hi"i111ór
sék_letül~ köv;tl~ezlL~be11 kit:'ign1nak: ez _últn.l süríiségii.k kiscl1Leclik; 
az 1gy- rit:k11l(1 1eveg-1:1Yel telt térhf' a hidegebb. ;-;üriihb lc\-e(rii bctó
t1nl 6s légtí.i·a1n1rd:. ,ii.i léíTe. 1L1 nz égési t:~r1né{1yeket. a hiz il.ilí~ t1lli
{~o~L csüvön bocstítjnk út 1 azok vt~clve vn.n1Htl\. a. g,yor::: lehül1.'.-:-:töl és n 
::-;z:-:1 :íltn1, ok0zott szab<1l.rtn1an e1o~z1ntú:-:b.'·l. :E:1, últ:al a 1~"gúra1n1:'ts 
~:ro::::ebl1 es egyenletesebb lesz ~ H.Jabli: ox.ygenbeu ga.zllag, le\·egíi 
,1nl a. !:iizhi'1z. Ezen alapszik a kürUJk. kt~1n~'nyek alkUl111a;;:<isa. -

Lég-, viz- és gözfUtés. Nagy !..:púletek l~özCf::5 füté~tH·e e ht'1ron1 
neu1e n füté::-:nek -;;a11 njnbb Í\1l1bcn ulknl1naz{isban .. A. lt·g!'iih~~uél 
legt~gyszerübben 1e11et jól szellí)zh:d--11i. .:lz l~pület leg-n1f'.·1 yobli ré:::zé
bon nagy k:í-1,yluí.val fcl:::zerelt karnrúba -;;czetik n„ 'ri·iss · le\·egt1L a 
hol 1neg1nelegitik1 s cst.írPuLl:::zer ;ílLll ft·l a :-:zob<'1kh<1 Vt'-1'.etik. -..:-\.. he
vi.tés últal ritkitott le-;;egö ngyanif' felfe1~'.· jntni törek~zik . ..:-i. :::;i;o
bal.;:_ba voz:tü nyih'tsok l:örülbelül c1nbern1agnssúgban vtu111al.;:_ alkal-
111azva: 1111g a 11ac1l/1khnz küzel le\-ü 1ryi1ásokon út az elh::iszn<'tlL 
kihült sürübb leveg(J csatornúkon vozettetik a kürb"ikl1e. · 

..:-i. ·vizí:'üh~·s alapia az. horr\- a inelcn· víz f<:ilfelé. a hideuelilJ lo
~'elé száll. .:i. kiiHc1n1/lsi po~it·. i~~~~ét a 11i11~(;•lJe1i. Yall: ;1 hol Yi~zel tc]
,iesen ·111~gtclt kazolnt heviteueJ;:; i1111e11. <l· 1neleg -.;Íz fé1ncsl.ivekc11 
C'111elkccl:k az egyes he1yist·gel:1Je1 a Jehült- -;;iz peiJig HH·t~ik csörencl-
::3zere11 visszafolyik a knztín nlsó részébe. -

.:l. víz különösen alkahnas a fütésre~ H1ivel f:xj1nele::!,·e ig;e1i 
nagy és ez által a kihüll·s csal\. 1assan 111e[!'.v Yt~n·be~ n;v ho:::)' <1 ~:íz-
zel fütütt helyiségek n1njc111e1n állancló h6l{1Crs%J.;:_letücl~. ·- · 

_•\_ $"özfül~és116l ~ YÍzkazánh gi~1zknzá11 helyet.tt.1sit.i; n i'ejlcsztet.t 
gi-'1;: <l cs1Jvck.?1t felszall,-n: n:-:okban !l.1('.[(Sürüsödik s a szúr1nazó Yiz 
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isrnét visszafolyik a kazúnba. J:l. güzfütés nagy mennyiségü lneleget 

11ynjt1 az~rt i;agy„te~'.1:1,ek ~'üté~é~:e igen ~.élsz~:·ü. , , 
1\.. v1z- es go~_·futesnel kulon sz~loztetu szerkezet szüksege2. 

A hií elmélete. 
~ 

11. tuclon1<'tny 111ai úllás1Jo11tja szeri11t a lúí r1 le8f.1·és?:cesk,;J,: sajdt
.~dqos ·1110.:f1ds1_1 s a testek hüúllapota tün1ecseik meghatározott moz
a~S<1 últal jő létre. 1\.. hüelüidézi) 1nozgás az eln1élet szerint az 
é'rezhel:ő, sz<Lbac1 hönél - a tömecseken belül megy végbe. (Intra
molekuláris inozgás.) .:\ sngárzú hűt a, vilúg-aetherréteg rezgései 
vezetik. l:-:;n1eretes nzo11 liüne1nen:y, 11og,y mechanikai l1to11 (nyo111ás1 

dörzsölés, e1·ő-cllrnsznúlús) últal hő fejlesztetik; az ily hö keletkc
zésCnek az a inagyarúzatai 11ogy n törnegn1ozgás tö1necsmozgássá a1a
kul át; ndg inegfi)rclitva a 111eleg· által végzett n1nnka a tömecs-
1nozgúsnak tö1neg1nozgássá alakulúsaként tekintenclü . 

1\ }1i_'i ozen eln1élete 1nechauiküi11ak: ne-;;eztetik. J\-Iagát az erüt.1 
n1ely a 11Dt létrehozza. hat-úsúbl1l 1nér1.ük_ n1err·, en·vséo·ül vúlasztvún ' ' ' .._.. ;::,,, ~ 

a.r. erDt:.
1 

n1ely ! 1\.i1ogro111 yiz._ hö1nérsékletét JY ('.-al 111agasabbra 
en1elui l.;:_épes. /„· i1u111ka _,:,:·i:_inil1tli'. /rti:l."!!f1 111r./_11 •'.1//1 liD1·.r1,1;s1S_r1et l1Sl1·1.1uc„ 
a hii ·n11;1·hna(/;11/ e!l.'Je11/1·f//;/11„f; nevezzük. ]T:z ~l:~D kilogra1n1nét0r1 

:i.zaz köze1 !ii"'i \''.! 1óerö. 

1. 1 ri::-:zvi;.;· \·izz1·l i<·]i. kl:1_1u~:-;;j\·0i. i't:lslí végénl·l l1evitsiiuk liorsze:--:c:-
línnpi;n . ..:\. viz i '.·t ni át· J'o1T11 i i"<•;:;, nli, li_in :i. kétnc;-;i_iv(:t n bú vég·en kezüukkel tnúg 
miuclig· tart11ri.t.1Hk .. Ez 1nlüatja :l vi:;; i·ns:-;z l1üvezeti;ség&i:. .i\[ég; jnl,bri.n 11111t:1t· 
haijnk ezt:, li:1 :L l;:l~1nesii t\•tlf:k(~re ;-;111ln>J1yHynl ki:•rilh·t'.Vü (1ar:tl1 j(!g(·t :->ü\yesz
tiink; a viz Jidül 1uúr fnrr ·"a kó1n1·sii alján a ki:-; jég(1a.rab 1nég- el ;--:ein olvadt.. 
Jin::(11ílú kist'·rJ(~r.1.~r. prl•li:'tlj1n1k liig·~111y11yal (a 11or.:.;ze-szlú1npitt; széles Utlba hl
~ih·a, '._1n~y_n,1:eUu1 k.~fc,Jy<'1. liigany i"~:-:ze;;:;·üjtdhe:-;s~k\ ekkor arúuylag c;-;ak 
1gen ruv1d 1l1e1g 1eszuuk kepf·:-:ek n k1.:111cso\·er. tarla111. 

:.!. ,! ti:: !:i!.r:ri<d,:,.,1:. _Vl:J.:unvfaln 1d,.; Ü\'t·:;loud·ild.,:1 ille:-::-;ziluk iú_l zún'• 
vnlia p:irafadngúr, ~ (•ld1e t'urr. kl't:el: lvnknn \'1~k,Z1u\· iiYeg«::';Ü\'et., Hlely ~ dnµ;Uha 
szr,rn.-.:an iilik .• .\ ],"!!1ll_1ikoí:- f~;;é,:z\·ll •HH'i;tiJJtjíik \·izzt·f Ú.' ho1110J;:fiii·do'.;n t~eJP
gitjiik. :\fir.1Dn :i. lwYiil:s h:da·-1. a Yiz Ü:len1elkcdik n:;: ii\-i:'"l"Slil1e s ha az ncin 
h(1.'-'sz11. ki is fol \·ik 1ieJ:Jlv. · 

0 

:: . .-! len:;:·; f.-ilcl'icrl•_:sr 1,/; riliul. ::'\lilris11nk esn· l:is rctort{d; szúihval lefelé 
tart:·a .1:(d1ún:v rnillinlét:(;l'llyirP -,,-izl1e. inely ki:-: ~:5,'.·szúheii fl)glaHatik. illint:'u1 
a rct(iJ"tlll-. kelli_ilcr:;· lartólirl or(;,,:iíl·tí:iik, lw;-itsük :-:2úlr~:-: r6."'zó1·. bor;,:zeszlúrupú
val; a Je,·e.i..;·;_; kit.erjed;-; e,::.;·\· rt~;;zv a YÍ:1.en (1t buliorókuk al:ikjáhan clt.ltYozik. 
..-\. lúng_ l ltúvc1litci::.:a nUu1 a\:i1eri,;r1r, le-.-e~ii üs . ..;zeliuz1'1dik; e:. ÍLltal a retnrt::\hau 
ritk~t:6tt ll·z~·ü.t6r titni_n1]; nz clÚt\·ozot.i J(:i·egi_> lidyi~rt: a kiib;; lúgnynrnú.-; vizet. 
szonr a reh_irt1i i1yakab:i. 

J, J t'i:: niirii,;1:!/C. l'1zzt'l t\'.·li.'..; l'i;lt- licJJgc~rÜYC'.:!: f,_:]:-;;; rl,;;zéi~ t.i.ilt.sük ki 
npr(ii·a ~zúzntt.iúggel j e:;; kist'!Jl1 í'a,i;-;nlyu 10,-l~!í, ne1n'ro;-.:.· a Yizlie ineriilui. lI:_t 
in?.:;t. L\.:t- hiinH':rt_;~ i-e:;züuk ,.; e~·yike\; :1 l1engerüveg i'r·110kl~rv a \·izbe, rnúsikar 
?')üg(~aral_)ok ki_.IZ\.' HH:l'itjül;, Jútni J"„gjnk, ]H>gy a viz ]ti_;Jllér:-:;6J;:let·c -f-·J.n1 Jnig; :t 

Jí;g kuzL ()'1 yau. 
• ü. J•'orni:' i:i,,,,;,l,ilcll /('.:;n.'_111u1(i,,·,ui!. '.l\.1ltsiink n:e~· P!J:Y \<J!nliiknt 1." rl:szoig 

vizzel :-; tu1Trdjnk azt !'el: forr<\;.; alaí (', <1u.<.:;asznl jnk l1P e-ri!;:;t;n :i. l\l!nliikoL lln 
!nost azt folfnnlitjnk s fc.uckúre ltidc;.c,· Yi;f;t ünt'iink Y:t!.;\" abba 1núrt:ntt ;:;ziva

tesziink, n 1ni'n· fol'nti nh::i,·.szllnt: \:i:--~ is1116t !'t>l"l'Bi li:t.:Z{l ]~111J('k uz az ol;:a. 
H \ehüt;•,; fnlyt:'tn n1eg;.i\J·ii~itLet.ik a gi'.•7. ,; kiscl1h lrsz a nynrnús. ' 
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G. L'lpúi·ol!fd.:-:i h~dc.rJ . .:\.;1.iunk egy h_~n~erli::c::;he ,n_c.t.h?yt::; ú~lits~lnk hele,!.e 
hü1nérót; nzutún d~rekszögoeu meg~lr!JtOt~ csvvun „at .ft~;J.ln.nk ui.rtosan s eru
sen az aetherbe, hoo-y az cryorsnn elparologJon . .:\. 1101nerv h1ganyu_rohnn11).san 
fog esni Qo-ig, söt a~ aUt: ~z üveg peclig kiYiil n rnjlrt n1egsürüs}jdött vízpúl'ilk-
í ól crij:'ien n1egncclvescd1k. . .. . .. .. ,. . .• 

7. Lcrirlc11(rí)st-féf c ··srpp. Locsol,1 nnk n,1,innkknJ n1e2;tu7.csnctt ie1nfelulctrc 
vizet; a viZ ·uein fog rögtön elpltrologni~ hn1~e1;,1 cló?h gün;bölyii cseppek, n!.nk
jilban ide-otla mozog. Ennek okrt az: 1.1ogy nucl_u;1.~ ~olyaclek-c~?PP nz, izzu l_etH~ 
laphoz ktize1e<l.ik1 bclüle oly incnny1segü g:·1~ le.)luLl1k" hogy a. fo!yat1ek az iz.7;:• 
la.ppn.l ne111 Grintkczhetik. ,;,\.. güz köriih·esz.1„a iolyac1ek0t, s rossz 1nel1~g-Ye'.'o.:t(!
sén·Cnél foo-vn. nehezen ereszti n. csepphez a ietnlap 1neleget.1 hnn(;tU elnyeli. Ha 
aZ~nban a.Í:'é111lap hön1~rséklete annyira a.l<\szídl, hogy a :~sepp (;3 ~'ú1nlap kfizi; 
fejlüclött göz fesziti..i ereje rt c~epp. sn~yát legyö~ui n1ar ~ietn ker;es,, al,d~or 
a folyaclék a fé1nlnppa.l érintkezesbe ,int_ cs h?Yesen for~vn. cgeszcu. guzze. ~-altu
zik át. E tüneményt legelőször Lc!Jdcn.11·osl eszlcltc; innen n~·e;-re nevet.„ 

8. Ltiyliümérú'. Félig glycerinnel n1egtö~tött .l.1al~c:~ot .zar.11;~1}( ,cl .eruse:1 
parafadugóval, r11elybe egy csuknern az üveg _feueke1g eru1 u1:1Hlket YL!gen 11;:;·1-
tott üvegcsövet illesztettünk. ;;\ dugaszt·. VOllJtlk lie spanyolv1aszszal1 hngy 1gy 
az üYeg Jeg1nentesen legyen elzárva. A hö1né!·séklt::~ en1e:l,'.~cc1és&1;él ~t P.nln1:k
l1an zárt leyegü kiterjed s a glyce1;int fi::lnyoin.Ja az 11ve9esoh?; u.tal' .': !•:--'z tne
legénél is cr1-isen felszitll a folyadek, n1elyet ki.'1nnyel;h esz Jeles ;·t,get1; Jo 1neg
festeni. 

VIII. A fény. 

A fény elmélete. Ha valamely tesi hfonérséklel:ét emeljük, a Yek 
közlött hij eg:/ része isn1ét1 ú.tmegy a testet környezö közegbe, a 
világaetl1erbe. Ezen hi'1 hnlltln1zó n1ozgás alakjábart halacl tova ::i 

közegben. , . , 
Mig vala111ely test hD111érséklete ü00-G09 Jol\:on alu)- van; n. 

heliíle kiinduló aetherrezn·éseket nc111 vesszük eszre, vagyis a lat-
11ah1t1an1 sötét lúí.-;uga;·aka~ 11ye1:jük; n1ilyc11ek: IJéld. a forró. vizb'.~l 
kitódulnak. Iía azonban a 11ö111érsék1et magasabbra cn1elked1k1 elu
ször a. testből kiáradó vörös fényt lútunh: s az il:r testet riii·iis i:::.:· 1;-

11u.l;:: mondjuk; további hevitésuél a testbi_il sárga, n1ajc1 fel1ér .l'i!11y
,-:u.qrrrak drru11la11ak ki,, n1ig 11éhn. hasonlók lesznelr azok a nap s_uga
rai11oz. i\..z utóbbi sze1nei11kkel észrevehetti sugarak„fi:.11//-iU{Jru·aknfl/,-
11eveztetnek. 

./\. tern1észetta11 azon rész11t, 1nely cze11 fény.sugarak 111i11i'i::-l•
gével, viszon~yaiva1, a1kalrna:;,Úsa s Í'clha5ználúsú \·al foglalko;1,-ik 
,F!S11.11tannrr,k ( optik~) nov;zzük'. , , , , . , 

J.\. fenvnel;:: lenyerrere1 n11voltara 11ezve regebben ]ven~to11 e11ne
letc volt e1Í;ogallott 

0

(a ~11nlt szúzaü küze11éig); e szerint a fé11y igJ?ll 
finon1 anyarrnak kí?pzeltetett:., n1clyet a vilú.gii/1 testek szótröJJÍ tenek. 
.1 elenleg. a fiu.11!fe11s últal !'elúllitott elrnélet van elfogadva; e sze~·in!. 
az orrész vilúcrüTt betö1tí'f ige11 f111on1 an3"agnal~, az ucthcr-11el;:: btzn· 
n;yo; nen1ü n~ozgása kel ti bennünk a fény érzeté!"· E n1?~gús n1ini'1-
ségét H:u:ygens úllapitoti:a meg ~ azon hypo~l1es11s a.lap;pn1, 11~gy [~ 
fén~y fl.% aether rc;;y1'.i 1n(1.-.:.11rísr1. nlt:al keletkezik es annak 11ullan1:;;0 
n1ozgúsa által te1:jecl, a fény· tünen1ényeit igen szépen igazolta. 
:Ne'\vto11 oln1élete f'nuuurt.iús el-111/let1 Iluy·geusé a vibratio vagy t111-

tlnlatió 1•lmi!ldc név alatt; ismert. E szitzad elojón bilönösen 1·""''!1 
és .Z?resncl fárador,t:ak a n1ozgúsi cl1né1et 1;::ifejtésGllen, s f'bhí.-.I oly 
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1 l)o""n ,. n1errrrT'ÖzLae()' yezették le a fénvtünemé11vek törvé1rtreit. a a :;,,. ··' t::io) b ,, .i J , 

hoo·v ez elméletet az egész tuc1on1ányos \rilág elfogadta. . , 
0

" f\. férr\r tehút, a teste};: tö111ecseit k:örülvevh s tö1nege1ket át11ato 
ierrn1érhetlen nn3"agnak1 az aet11ernel;:: rezgése lrövetkeztébe11 kelet-

Il o . / 1 ... kezik
1 

vagyis: a.: ru·t 1crnc;:, rc.:r;u 11to::ga.wr. 

A fény terjedése. ~-{ .f:i:11,11s11,r7rír 1;1i11rliy 1"/f.!/Cíl!:.<> 1xJ1111ll1a11 fer„ .J .111 iq 11q11a11u::on kii.:c.ql1en h(/lad. :\.z aetlrer betölti az egész viltig
{;rt' m8lyb8n a. fé11y haladni képes. I~épzeljünk eg,y kis vilúgitó pon
tot 

1 
nie(r minclen o1clalra. fényt sugároz ki. E sugara1..:ból a. fén3r1ü 

}JO~tot néző sze;i1re 1..:up~~aku s1;gá~·cs,amó (sug<irpan1at) esik; egy 
ily ,qtr/<.Íl'kup sza1ntalau feny::iugarbul a11. 

Ila a fénylö pont 11incs inessze: ugy a szen1he esö sugúr
paina~ egyn;úsi:ól ·~::1!ttartr.!. (cliverg.úló) s1;g~~:n.kból ú.11 i ha azonban a 
fény igen i:avol e.su testbol, pt cs1llagbul .ion_, ug3r ~- sngar[lkat1 ine
lyek sze1nünkbe JUtnak) lf/!f•'.nki.i.:iü·h-nek tek1nt:het;1uk. 

A fény gyorsasága. A föny a Yilágürben renc1kiYüli gyorsasúg
aal tcri ed. E gyorsa:';.igot Bii ni r: r clán csillagász a. X 1lll. században 
~1úsod]Jerce11kint -12,Ul)O mérlfijklnek (30,.SOO miriameter) itllapitotfa 
111eg. JCözelitCileg hasonló erec1n1ényre jutott 11\:::1,uu francia physi
kns 184\J-be11, ugyszintén 1''oucaolt. 

A fény erössége. jL.f'1!11y „:1·ü.~·s(~.r;e a tduolsríg nigy.?.ciiveT. f'of//I; 
·vagyis vala111ely Yi!úgitö test:ti-'1l arnuí.l ke„resebb sugár1 l\:evesebb 
fe~j,n1e11uyiség1 e::'ik Ya1a1nel.r felületre: nrinél távolabb .van; ha a 
h'tvol:::;ág :!1 U, -J s tb-szer akkora 1 u,g;y a inegvilágitás ~L, !_~, lU stb~szer 
lesz rti·cnn·ébb. Ji'iir/C/ trn:1íli/J1i r_r 1:i/1F11itri.-; erlíss/1/1! a.:011 .'i.:ü11tiil is .• uu:-o. t:"'l • • • ' • ' l . 
fiJ<d a bu'sii su,qaJ"r1l: rr_ ·n1efr1·ild:1it1r11rlú.fi.Jiif1:ftcl J,:{11c.:nck. Ez utoh Jl 

1Cörüln1éuytíil (a bcesésl sz(igtiill függ a 11a1lsugaralr hatásúnal\: kll.
Hinbözi"1sc'.>ge reggel; d1;~1be11 esl:P1 télen vagy nyúron1 az egyenlitt .. inél 
va. rrv a sarkokuúl: a f1jl<Jfe1ülct a1111ál 1\:eYe:::ebb nreleget i1yer a na1i-o„ , 
tól, ini111~l ferdé11Jen (ki:::ehb szüg aln.tt) esnek le a. nap sugarai. 

J\. fén:r er(.1sségénel;:: inérés1."re különféle photo11u!ter-11el\: neve
zc~tt készülékel;:: szolgtílnak. Ilyenek l?un~(ol'd, ])1111.-;en stb. p11oton1é

, te1jei. ,Jelenleg UjblJ11yire az utóbbi hasznúltatik. 
Bunsen photo111étc1j(.11e1\: 1011yego a l\:iivetkezi_í: ..:-\.z összehrr

Ronlii:n.nrló fényforrások egyn1ást<_'.il. 1- l 1nét0rnyi. tú.volsúgbun álla
nak r~s közéjük egy· rnjzpaJJir korong helyeztetik, inel:i;rnek közepé11 
en·y steorinnrrl úztatott. teluít ,·,ti etszű foltja van. A két fünyforrást 
ö~~zeköt:ü (k1~"pzelt) eg)'.cnes n. papirkoronira 111eri')leges és a stearin
folt közPpét éri. l\Iost: n pupirk.orongot addig tologutjnk, inig n.z út
tetszCi stcarinfolt (·1Lünik . .:\folt·, eltiiuése az!i bizonyítja, hogy a;-; 
ösSzr·lu1:-:nn1ii:nndú f't'.·11yforrúsok a papi.rkorongot eg·yenlií eriível 
inegvilúgi.t-júk, inert 111ig a inegvil<'tgih'ts kiiliinl1özi.'1, n.. stearinfo1L 
világosabh vagy si_ih':te1Jb: inint a i1npir tüb1Ji része: a niint t. i. a 
gyeng/~bben vng.Y eri:1:.::el1l1en 1neg\·ilúgit'ott olda1rú1 11ézzük . ..:\. pho
ton1éterek killC:1nf'1sen n giiz,,-i.l<'Lgit:ús eri_issegének.n1eg1nérésl~re hri:::z-
111Ut:atnnk. 

A testek magaviselete a fény iráni. Ha a ieny nlamcly test.ru 
. í:~sik 1 h:'tron1 körüln1én;y 1'dl eli.'1: a fény egy része átl1ocsrittatil.-„ 1nú:::il~ 
része ris.-;.:·(11.:r·rcti/;„ fl. l1Ul'l!HHlik rl~:-:z el11.11elctik (absorbeúltatik.). 
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..:\.. testek (_i:lút.„.:últ: ha n. sugaruk nag.yo1Jb részét átbocsútjt'tli:: 
és rft/dt~zrrtlanok) mic1ő11 };:evés fénysugáT juthat rajtuk: :it. rrovább;.í, 
a. testek.f-'énylíík. ha a visszaszüri'1clött sugarak nagy szt'nnban Yan-
nak, különbe11 /'ényfelc11ek. . • 

C'sak a::on festek !úthatúl"„ 11u:-l,1;eh rr J'1inysu,r1riral;11f fijl1b/-k('.r{-.:l),; 
ris/;;:;,avel'ik} a visszaveri'~clés 11é1k.iil [1 testet látni 118111 lel1et.. rrel:iesen 
átlátszó vagy útlátszatla11 test r1incsen, merli a leginkább átlátszn:t
la1111al;: tetsző test.el;: is véko113r le1nezbe11 ú.tbocsátnal;: li::evés fényt; 
inicr a li::ülönbe11 átlitszó tes!"-nek irren vastarr rétege is l;:é1)es a f'én)'!; b - b 0 ~ • 

többé-1.:evésbé 'tisszata1t:ini. Jli,11 a f1!11yt>n[Jllrak Hf/!/!(1U1zu11 kij;:L-!/f1cn 
·n1.111·adnak .• l1u7udú.-.:11k ('rJ,IJ1.:11cs il'ri11_11u.; midün azo11b~11 111ás kö~egbe 
n1e11nek: át, részben riss.:avcrütl11ck„ rf:Jfe,tiú áll be; reszbe11 belepnek 
az uj l:özegbe s n1cytür111:k .• azai eredeti irányu1;:túl elté~·nek. ll;fi1,iél 
tübbször kell a fén:ynek: k.iilö11bözö közegeken átrne11111e: a1111al in
kább n1euo-irenn·ül 'az. mert egv része n1inüa11nyiszor e11i-velotik. 

bb b 1 .._.,. ' •· ' 

]\~ii.:cf/1/r'h i1eYezünl;: 111inc1en üres vagy anyaggal bet:ültött t:ert: 
n1elybc11 vulan1ely fenytünemény létrcjiju. Igy a levegi\ a yiz, a:-;, 
üvecrek l;:lizerrek. rnel)'ekben a fénv t:ovaterjec1 . .l:.~1111;u:111ii f,·;;;;u1 az: 

b b ' • ·' ' '. ' 
Jnelyue1c physikai és ché1niai tulajdonságai 1ni1F1e11 ré~z~ben 
ngyanazok. 

Árnyék . ..:~z át.lútszat-la11 tesli n1ögiitt leYi.i azon t:ért:, 111ely1.io 
nen1 jnthatualc el u fénysugarak az ukat1úly rniatt.1 e t 1}.~f. rirllf/t:f;1í1111/: 
nevezzük. I-la a fényforrás eg,yetlen pontot képezne) abbt'.il a ré:1y-

' 1 1 ' 'l ' t 'l l .. '. sugal'ul;: ugy es11eue;: a testre, iogy az arnye;: a. Les e cs ;:ur1:a1zar. 
1nutatnú. J!ifiyel azo11brn1 rL f~nyforrú~ok rendesen nagyobb tc1:iede1-
111üe1c s az át1útszatlan tost:rc egyszerre töbl.1 pont,ht'.il esnek sngarn1c 
nz árnyélc 11en1 lesz élesc11 hatúro1L :\..z árnyék 1Je1::::ö része, hoY{L 
~en11niféle fé11ysugár Bcn1 jnt.1 egészen sijtél'.: cn11e1;: 11eYc .f'ihf.1·11y/I:: 
yag}' az dr11ydk ·11ur:u'11; n f«~1Úrnyék0t n széle fc1(:' n1inc1ig gye11gii1i'1: 

11. 1i. _(Jldl'ny/k veszi };:örül. 
„\ fénv t«r\·e11e:s vn1w.1n tf:rjeül:,.;0H n1npszik a cO'.iic,·1( ofi.,Till"U szer1;ezet.:-, 1 

• b. 1 1 . . . 1 1 . . 1 1 1 . ·1. '' 1·· 1 1 1 10-\" neveztetik ruin( eu e siit.cutett. te y1:-;eg1 lnc y Je ~is ny1 ason at. 1•uy l<l 11 
l~·- „:-\. 11Yilú:-;:.;al szc1n\Jcn fclúllitott. crnYijn a /:iil.1·/; 1rij·:f.~ 11H':1fPnlil11!i k1:p( m11/,d.
/;o.:·i/;. :f.: 11i<'glepD hi11e1nény a fi'~uy e~yene:> '\"(•na ln tc1je(lé,:;élJlíl, k,ijyelke:;'._k. 
Jin ily kis uyi\ú:-;ou út n Ha1ifl•HY hatoi be. a l1n11u:Ll~ kür:i.l:i.ku kep.e:t:. ny.':'l',JH_k 
az átellenes si'i\:út falc111. A. 1noudr.ii·tnkoü, c~\·::;zcrü k1:>ei'l1:t. alta1 be!nzony1dHt1.
ink. ILi kúri \"alapba tüy.:J l;is nvilú:-:t, ru\·1.tnk (~,.; azt Ya1a1nc!y cr11yi'1 i'>s (>µ::; 
·.!4".\'ertya kijz\.: t:art,ink, n;;y az er11)'iin a gyertya .1ncgfqnlitott. kél'e lút....:zik, "\ 
tnlnjüoukópcni k1'.'szüll·k lcirúsa késűhh ki."1yetkcz1k uHt}l 

A fény Yisszareriidése. 

j\Iiuden test többé-ke\·ésb~\ Yissza:veri a rúesö fény egy részt·\·. 
}\. yisszaverlid{s an11úl nap;vobb. 1ninel sin1ább n, test felszine. ]{n: n 
felszi11 nc111 sima: a, fé1~);sugara1c sza.b;í.lyta1nu1tl, n1i.J.1(1en lehcb'i 
i.rin1yha11 yeretnelc vissza s a felszin 111inde11 o1c1alrúl látható. I-In n 
fénvt felfoo·ó felsziI1 ~in1a. a fény c::;<l..k hizo11yos irAn:ybn.11 -:eretik 

·' " . . . 1' J 1 Yissza · a. vissza.vert f\~11y irú.113rát, fe1i;:;n1erjül;: ab Jul 1 iogy c~n e c·z 
' ' ' . " . . ' 1 ··11 . ' ' ··1 j"' ' '1 1ra11yba11 la(1nlr. a. ±enyt.: ln1g a h:'r '.U J n reszt-~rP a.. en)' e::; cnn1

.' -

fogva n fel::-;zÍn :"O lát.haJ/1. 

145 

Sima, fönyezett felületek liikrüknck neveztetnek. Ilyenek a Yiz 
szine, a csiszolt fömek, a higany felszine, az üveg stb. 

A visszaver," fény iránya a beeső fény irányától függ. A fény
visszaverődés tör~"enyei a k:övetl;:ezőlc: 

a) . .:i bccsD1 a visszave.1·t SU!flÍJ' tFs 
rr /u!ctuJ.-; fil[jgülegesc nifnde.11ko1· U[J.1Ja11-
a:~o11 sikban vannak. 

sugdr a. 
:Jzögekct 

b) 11 becst'.i tfs viss.::a.vcrt 
liecsés f'ü.ggülcgcsivel cr1ycnlü 
k1!peznck. 

Ha mm tükörfelület (32. 
ábra)) n1elyre 'i-nél L sugár esik be, 

,. I' 

." 

l' 

;32. ú.Lra. 

ugy pi lesz a beesési fii,q_qülc!fcs, ic a 
vi'.ss.:.·a.verl suyúr, .Lip lesz a bees1Fsi 
s.::.Üfh 111ely a 1Jic Pi,~s:~avcrl.idési szög·
«el egyenlő. 
ö li visszaveröclés törvényeiből következik, hogy a függölegesen 
beeső su~c.i.r ön1nagában Yeretik vissza1 mig a ferdén beesö sugarak 
a beesési függőleges ellenkező olc1alán ugyana.kk.ora szög alatt 
veröclnelc vissza. · 

Tükrök. Vannak sik- és f!Ül"bclapu tükri.lk; '1Z utóbbiak ismi"t 
folosztatnak l!<(ÍI (concav) es domOO/"U (convex) tükrökre. Mivel a 
Uikrölc a reá.jnk c:-;ö fényt visszaverik, a. körii1öt.lilk levő inegvilá.
gitott tár.gyak kt'·peit-. hozzák 1i"tre. 

A s1k tükörben az e11"je állított tár00-y ké1ie valódi niwvsáo-á-
1 l 'tl t' ' 1· . ' bJ b J~n a ia ·.01 n:-eg pe( ig ngynnakkora távolságban a tükör 111ögött, 
u11nt a men11y1re 111aga a túrgy a tükör előtt; ú11. :i\Ii11thogy azonba11 
ilyenkor a szemlélő a képel 1M:ia, mely az eredeti tárgynak min-
1lenkor symmetrikus mi\ssa, az erecleti tárgy térbeli t.ulajclons!t
gaira következtetvt"111 ügyelni kell nrra1 hogj' a "l;:épnelc b~l r/·szc 
inagának az eredetinek johb része. 

.t\. vá.jt l"ükör renclese11 görnbszeleL Iía a tükör k.özt;ppontjút n 
g_<;m,b közC.pp?ntjáva.1. egyenes {c~tal összekötöttnek képzeljük, n 
t1~kor tengely(.:t nye1]ük. _ii_zon fen:ysugarak 1 111elyek a tengelylyel 
p~rhnzan1osan es11ek a tük:ürre, a tengel~y egyik pontjúba verődnek. 
YlSSZa; ez az u. u. 1/IJH.j
flÍ~JO/lf vagy góc'.· Ez 
mmdenkor a tükör és 
gön1b közi~ppontjainak 
távols<iattt felezi. 

Ha ~;[ (3:J. ábra) a 
vájt tükör; melyre a 
párhuza111os sugarak 

gynjtópont, 
tongelylyel 

párhuz•Oll'.LOs sugár 
J1'-nél va11. 

HH. ithi·;t. 

görbületének közl'}Jpontja (vagyis ha a tükröt o·ijrnbbé 
s'ii;·~··~ •• '.~i~~és·'·dt,v~ kép~eljük. C-brn von n, gömb köz<~pponija)1 f?d

0 

e kép" 
gombnek f1:.·lsngara, 

10 



J 4P. 1'EfiJ[[::szETT.I x. 

A homoru ti.ikrök góc1Jontjúba11 a sugarak egyesltése <'dtnl 
hő fojlöc1ik, mely oly erüs, hogy nagyobb tükrökni·l gyújtófüL sé;I 
1nús éghető testet is n1eggynjt. 

1\ dovi1Jo1·11 t.ükrökn<·l a },J·p egyenes ;dakbrn1: de kic~i11yiLv1• 
iünik elő. E.~zlelhetö ez szépen n, fénye.zet,t·. kc·rti ü;;egp;olyóknúl ::.i·.11. 

A fény tHréi-;e. • 
Hn n fény átlátsz!> lestl>o jut, ntjáról rcnc1esen cltérilteiik; 

vagyis (egy kepzelt fL'..n:ysugárról szúlva) a.f'1!11ys11f;ár 11u'yfii1·il». 1'i.. fer
c1én Leeső fénysugár inindann;yiszor n1egtüretik) valahányszor az 
egyik közegből n másikba li·p. 

1\ függőlegesen beesö sugár 110111 törik n1eg·1 ha11en1 folytatja. 
egyenes utját az u.i közegben is. 

/1 

U.l. ál•rn. 

1i.zo11 szög; n1el.Yet a beesö sngúr a 
bees('.~s }Joutjárn állított fúggölegesse1 
képez. f1eo;,!si s.:iiq1u:l.: neveztetik: az n 
~zög· i;eclig, 111el3;et az uj közegbGn tu
y;'dJb haladó l:s ere1Jeti irúnyátúl clttri
l~tl~ sugln: n hees;::si, ~üg<'?.(i1egcs fn1yta~ 
tasaval kvpez. a tu1'1."SI .~'.?JJ!f. 

11. 84. úbr{~111Jl;,n bees~::::i fiiggDlege,c.: 1 

111 a z,,_,e;;ii :•li,1/Ú1'1 //,>;a 11/1-yliirf :-'l!,1/tÍ1·_. ; n 
!11'1'81: . .;Í s:-.:D1/ t;s i' a lü1·1:i:u'. sz:i1;. 

11. f~ny Lüré~énuk tör~,L~nyei: 
1. f-fll 11 _(/11.11s11f/lÍ'I' rit/;1.íh/1 kii;:1_'!/l1/;/ 

,.;iifiil1l1c -iae:f!J úti a l11:csi;;i (ii,1;9i.;le,1{'<~11e.:: 
liil'f.fik ·111er1· Ez eset1Jen a Liir(·si :::zi··g 1' 

kisebb lesz) 1nint a beesé::;i f;zög ( i). 
l\. G±. :í„bra. cze11 e:::ctct 111utalja: inidlin 
1H;ic1. a fénysugár levegöböl a vizbe,inf:. 

2. }-[(/ (f f/ilif.'iUrJÚ!' ,.;iil'iib/1 J,:(i:·:t',qhül 'i'it/;úbbu '///l'.'J.I/ út) 1( /1(-r'S/si 
(íi,q,fJülr:_qcstiíl ·frjl'('.tik, 'l_ili":f/·, Ez .eset~en rt- tütl~sí, szög: lesz na.gyo}Jli. 
Tegyük. fel 1 hogy sH (l~J.. ahra) a v1zlicn h~~aclu sn,ga.r1 1ue1.Y il~ll.t.·l <1. 

levegőbe }ép; ez esetb,e1:- 11~. lesz n n1cgti irt. sugat; ,. a becsl'Sl s 1 
(nng:yobb inü1t r) a u;res~, sz~~'.g. .. . , . , „ . 

1\.. féirvt, a l;:ü1iinböz o kuzegek tobbe-kevesl1u t:or1k ineg. i'i. Le
esési es tür~SÍ szög arányát kifejező SZÚlll lDn!s1nU{(!f(Í;1uf.: (exponens) 

neveztetik. Ez a lovogöro és a vizro 
nl~zve a:··! ; a 1evegüre t~~H az üyegre nézvt:• 
a/:!.· 1\. türés1nnt:atú kifejezi1 hányszor na
gyo b lJ a hces1jsi :-;zi..'i2; a f:.Ciré:'i szügni.'.\l. 

Ila a. szDg1 1nelyet a ·j'(~·11ysngúr sürübb 
küzeglJöl val(J J\.ill!11és(~111~·l kt"pcz1 akkora, 

--~ hogy n 1~ih'~p<_i ::::ngárnak: \'izszi1it:esen kcJ
lene t0Yrd1a hu1ni. vagyis n t-i:1r1'.,si szüg ! HY1. 

Uü. ábrn. · ' · 1 l ' ngy ez s a küvet:l.;:ezc'..'1 :::ugaruk 11e1n ép ieL-
11ek: többé l~i a ritkúbb közegbe: hane111 ugyanazon közegben 
(tehát a. vizbe11 vagy üveglien stb.) törnek inog ;: létrehozzák ;1 

tel;jes vis;;.;;(lt:l·ri'íd/st (tob1l reflexio). (HG. úbra.) 

A fény törése prisma (hasáb) által. A hasá? vagy prismn átlát
• r t -.t, melyet. kt'.•t1 szög alatt meghajló, s1l;: kepez. 1\.zo11 egy~nes1 
szol ~:1'1 e k~t sik egy1nú-st metszi1 a prisma ,rzc; ennel;: ~~lcneben 
i;ie lesen ecry hartünclil\: sik is fe1;:szik, n1ely a pris1ntt u1~p.iana_1.~ i1e
tent. ti·i~ ~r·két sík: által kér)ezetii szög a fii1·li s.:i_i1;. A pr1sn1n .f11 n11.'f-vez -e .... ~ , . „ -· ·1 · · 
.• 1 az 1nelyben e testet az ell~re 111erolege~ s1 \: n1et.sr.i. 

s„i: .e 1~ 36. ~brn a prisn1a fi_'>n1et-

szetét 111utatja. g ,a törő sz.~g. Lás-
suk az z féuysugi.n·n~l~ nt:1a~, ~a a 
prismát 11 pontban en. A ntlmbb 
levöcröbül a sürübb üvegbe .iut
ván,0az 011 s becs~~si 1neröl;ges .fe.~é 
törik 111eg és ntJa lesz 1111. ::&I1c1?11 1 ... 

n' pontnúl a sürübb üvegbül a r~t: 
1-Abb leve(l'übe lép: az 0 1

11',./ beescs1 
\.•~ 0 ·1 ' l' . ' 
1nerő}eaestöl eltöret1 \: f~S _. ira113'-

ban halad. A szemlell> tehát; ~z 
i' n' fénysugúr n1eg11osszabb1t.asa-

'" 

,· 
nn. Ú\irn. 

ban keresi a fénylt1 ! lJ011toL , . .. „ , .. 

A lencsék. 11- lencst;k átlátsr.1'i anyagb.ol ~ .. ku~onsPges~n l1Vef?
hül) készülnek ~ külünlJü)l;i.i alakunl:. Az opt1ka1 n111szerek11c~l csa1\:1~ 
~ qhnihli~ncH1Y~ vannak alka.ln1azásban, vagyis ol3~n,nok, .111elyekeL vap;y 

l- ,:,·. o.0·· 1,1b;;;zelet. vao-i; eo·i' o-i_i111bszelet és egy s1k hatar01. -..e , 0 ... , o. o. o l \ 1 ,. 
· ~\lencsék hatfél1'.•k és };:ét csopor!;rl1 oszt,at~1n L Li.z. e ~0 e:--;o-

f.1 ( · 1 ~, .,J,1·0 I'.1 t·11·toz11al- · a l·1'.f'-l"'Cl'dond1or11 1.l). a ::;1k(lo1id101·n por. 1oz .;) . <L „_„ ' · , . '-. „ i, ··- · .: , ,_ .••. , • 

(2) 8 a dn 11 JJ/Jl'1l tr~jt l~nc::;.e (i\). E haro1n lencs!c_k~J.~e]:~et,: \·asl..J?.~;11~ 
mint szélül;::ön. :\. 1nasoc11k csC!portltoz tart.oiol~ (;.J 1. :1h1a. TT.) l~uze 
pct;t a }errvék.nyabbak_; ezek: a k/ls:::t·;·hnn111r11 (~hJ 1 a ,.;1_khon1oi·11 (n) .s :i 
vl{ftdond1~rn lencsék (íi); n~ ntúbbinú1 n ·vújt, felület. nngyollb: in1Ht 

1lombor11. 
.1. JI. ---

·1 ., 
H7. úbra. 

10* 



1'f:11Ju::sxr:rr.1.Y. 

Sugártörés gyiijtölencsék által. „J !/Yiijli'.il 1.:11 est!/: r1 s 11 ;1a rul,:1tl (/.-.: o tii i
l:a 1'. tc11 .. <;1:!/l,(1.·l/ triri/.'. nu:y. „A. sugarak a lencse inögCitt gyüjtctuek össze . 

..:-i. tengel.:ylyel párhnza111osan beeső sugarak: a lencse inögöt-t~ 
egy pontban töretnek 1neg; ez a f/,1Ji{jti'í1i1.11if vag:y i///l(jft;f'Ollf (foc.us). 

(CJ.'3. ábra F.)A gynj tópo11t 
n t:ongelyben Ynn t'.·s a kt'·t
szerc.1on1born (biconYe-X) 

' i' 

: i~J. ú hra. 

lencséknél a lel1csénrk é~ 
gi.irbületének ki_izéppont
ja.it tjsszeköti'f titvolsúgot 
felezi. A gynjtúpout lú
volsága a lencse k.özép
ponl-jától !/.'/ 11jtritrí volsrÍfJ
nal-: ne\-eztetik. 

A gylijtölencse által nyert 
kép . . A. gyíijti."1lencs1'.·n {tt. 

Hi:zelt tárgy képe a leu
c::;e 1~s a f:Úl'i.!:Y küzti túvol
súghJl fiigg:~· llúro1n j'í)

o:-:efi 1ehet:"i°·gi:::;: 
1. . ..! f1Í1',I/// 11 f/.'/l(jf,;-

jl()1d /,-: (( Íl'i/('.';(' hii::f ('((//. 

(i;!l. :íhrn 11'•.) ~'\. blrgyrl'.il 
a len(':'í)re 0.-;;·1 P1h~rö ~n~ 

_ garak 1'1:-;~zél~h gyiijtetnnk 
s J1{ltrn.fell'.· 111egl1osszal1-
bit1va. n. i:úvnl fckvéi (A/{) 
kl'.·pet:: adjúk; n túrgy t0lic'1Í·. 
!·.ern1L•;-;zr.i"cs lic·1 \--:zotl1e11 
dP /111·y111l,ff,IJÚl·I{ !.Íi11ik n];·l'. 

2. ;l frÍ1',1/.I/ 1/ 11 ill'SC }/,1JIÍjf1í1i111!fj·íl!ll!I l'l/1/. (':\.'-', i'lbrn.) ]i~;;, e:::cfl.H:H 
:;;ugarai a 1 euesc :'d L1 l pú rh nzn 1nosJ kkú tt'.·tot11c 1.: s nn1n f•gycs.ü 1 nr' k. 
l\.'./·11 llOHl kele!·.kt•:;,ik. 
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l;yet szemüuk elé tartuiik, a sugarak: egyesih~~s<'.•t; a. recehárbyú.n ~ ez 
által a tiszta látást segiti elő. 

A llagyitás a lencse gyüjtőtávolságútól s a. szern t:eru1észetes 
tiszta, látási távolságától függ; e távolságot megkapjuk, ha a lel).cse 
gyüjtötávolsága s a. tiBzta látás távolsúgúuak összegét az elöbhiYel 
elosztjuk. lia péld. a lencse gyüjtötávolsága, 5 centin1éter1 a tiszl~~ 
látás távolsága 25 cm.1 ugy a nagyitás 

5 + 25 -. 
-- :-· -- = () 0111. 

" 
A lencse annál inkább nagyit, minél kisebb a gyujtó táYol-

sága; ez utóbbi pedig annál kisebb, minél nacryobb a lencse görbü
lete, vagyis ininél c10111borubb a lencse. Nagy görbületii. leu?sek 
azonban nem adnak tiszta képet; e bajon az által segíthetünk, hogy 
több lencsét kapcsolnnli: össze. 'l,ete1nesebb narryitús vé('l'ett a 1111-
kroskopot~kell használni. 

0 
t:i 

((' 

t·· .~-' 

;t_ f - J . .'': [; 
·1-. :.-_~·-~~.":.L~----·_J_-1\.\[._.-1 ,,- -") -- -- -L.i, '~} 

! ,..„· __ .- _ .. -\' 
v 
/;' 

. ·l:.: íis;;zetett. 11agyitiJ (!JÚrcsij_, 1nik1·o;;ko1J). 
következő elveken alapszik ('11. úhra): 

11.z összetett nao·vitV 
b„ 

1 .. ·\_ :negvi~~?:'tl.~:1L~Ú, f~u·g·~y kiize~ liozaLik r:•gy gyiij!:ölc·nest~
hez) n~el;y 1ge11 ~t~_s._g·yu.itoh;vo~;:.:[~ggal btr. E lencse lehet egyszerü 
vagy, osszete::,!; \_lubL eg,y1n11.s leli·· helyezett; lenc:-::ébi'1l ú11ó): ez tiírg,1;
lc11cscnck ( O~Jr;ct 1 u) neveztetik. 

2. 1-l. túrgylenc:-:o ú.llal l1:treliuzoL{:, k('.·p don1born leHcsi~n szen1-
lt'.\~tetik1 1nely a lonpc :-:zercpéf:. jú!:!'<za. I~ inúso<lik le1u·sc szintén en:Y
szerii vag;y i.:1sf:lzetet.J. lehel« s s::r>1nlr:11('s[:i11:k (ocul1í1) neveitetik. '-· 
, , ,..:\ rni~trosknJ_1 tehát 1f~~.1,)·c·µ:é,~Jc11 kéli lo1i<·st'.·bi'1l úll: n1el:yek belül 

±eketere n;ai~lt. hen_,geres ternc::::ulie vanTifilf"'fögTalva~; e C'Si_ihen alul 
-van az.-ob,1ectiv;iül~il az okulúr. _,,.,\ cslí oszlopra van eri""i.sit\'e n1cl1-8il"·-

' 1 ' l l' . ·j' l .. . . l ' . . . . .. ... . .. . . ' ·' csavar sege yeve. a a. ~. ('.. Jnbzgnt ia.tu. Eg·y ;_ú.,; oszlophoz erösitcl i 
átlyukasztott. f(;n1lapra )\(di ÜVeg]e1nez i"túrgyüveo· 8s fcL1Ö1e1nez) 
1 .. ' . , 1 l' , ' 'k \ ~· b ' ;;:oze a vizsga. anc o h1rg_y teí:et1 -. 1Bz alatt \·an oi:ry kis h0111oru t.iikör. 
1nel.y· a fényt szét.szúrva; a. túrgyra vcf-.i. Szokú.~· inl'o- errv ir1:ilúsok~ 
1 1 11 , 1 t' f' l t , j" l . b '"·' ·' ta e a ·o ·.r. orgaf-. u.1.0 -·(~111 npot; is n1kahna.:-ni. 1ne1y a f1'.'nv korlút.o-
zásúra szolgál. · ' '

1 

.-\ _41. ~bra. ~lö~üntet.i a fi-:1;y::;ugarnk utjoít a inikroscotJl.1u1i. .„[ 1: 
fl. 1neg\'1zsgalando l"argy; tne1y igen közel esik az r ohjoct.iv gyii_jö-

. .;. 
.1 Fl·:.\T. 

ontjú.hoz; e lencse az r11, n1egforclitott 6s nagyohbitott kéi)et aclja 1 

;1ely 1rép az !} ocn1árnn á.\' sze111lé1-~;e: Íi:ilnél; 1negnagyoblntva a'//-

'uél n1ntatkoz,il;::, , „ . , . , , , 
.A.zón ter

1 
fnel:yet a gorcsu inegv1lng1tasnal, bele nezve1 n1ntat 

s melyben a lárgy~.t nagyitva lú.th~tjul~, .~·.9~-~·csö ldf~tcrén.ck ne:.ezt~
t-.ik. En11el;:: nagyEaga a ,<:;:c111lcncsc at111ero.ietol s a. ket l8ncse kohl~so
nös távolságától függ. 1\íinel közelebb van a szemlencse az o JeC-
tivhez, annál nagyob.b a Htter. . , , , 

~\_ o·t'.rc.:.:ü nao-iT1lá..;;c_Íf-- a két lencse nab")11tasa11a.li: szorozn1anva ~·::::::>-~ ::::::>, ~ ,} 

aLlia. :Eta pt~lc1. az objectiv hu,,s.;;11s~Í,</ s::crinf :")-s:ú5r, a szen;ü.veg 10-sz~r 

n
o«ryit.. uo-)r fl b.Í.rrr)'Ut 5 X .1.0 = lJÜ-szer }1ossiabbnalt }atJUk; a teru-
"t:i , :.:_.. t:), ) l 

lcti naO'yitá~ tehát ez esetben 50 X ~1n = 2őtH .. esz. 
~ rf'n1ikrof-:kopn1': ez itlii szerint lgen n~gy tökéletességben ké
szülnek: ng:y· hogy f.i"il 1h Si'.Ú.Y.szorn~: :-c::í'it". \ 1 H u l-1t/~l is t:öbl)szörös na
cryitúsli lehet t::lérni. 
0

· Messzelátök. j\[ii" n o\Jrc~i.iYek l'elüd<lta olyan hí.rgyak nngyob
Uitolit k!'.·pciL <l ti:-:;zín \{1!:lt~ !c'1vol:-ú.gúbnu e1Cnlllib1ni; n1elyel..: kicsiny
sécrüknél focrv<i a ke1lliné11i.i::::ebb lút:ószög a1tLU:·n1ntatkoznak: addig 
fL ~esszelút~l..: oly túl'gyalt szen1lélését. teszik le11etüv~, inelyek tá
volságnknál fogva 1nní.utkozunk: kis lút:ú~zi.ig alatt s Jgy épen nen1 
vacry lega1(tbl.i ne111 Liszto'n1 lú!ihatók. 

"· 1· ·1 1 ·1 1 · · ·ti 'tf'l'k z· 11. ines::-:ze uto r a 1aszna li o )Jeot.i-1.· szer111 · -.e· ·e e~: u. 11. e lOZJ-

trikoi és koto1Jtril.-ai csüvek; a?. cHíl-1l1ir.k11(~l a.z objeci'.iv gyüjtölen
cse, az ntóbbiak11úl vú:iL t.iikúr. 

Dioptrlkaí távcsc~vek11el az objcctiv (g·yüjtl1le11cf'e) últa1 lét.re
hozol.t kep szintén gyiijtőlcucséhOl álló oculit;:on .sze1;iléll:etik. A 
katoptrikai t:íYcoüvek abban ];ülünböznek az elobb1ektol, hogy ob
jectiv gya11tn:t 11en1 ;s·yüjtölen?se1 h,anen;i. c10111bo=·;1 tükör, va11 ul}..:~1l-
1nazva. 1\.. n11kor 111eg 11agy, t.1szf'-a e.s Bz1ntelen 1\.epet ado lencseket 
nen1 vo1tak képesek elfiá11itani: lin.szn{dták az ily n1esszelátókat . 
Jelenleg 111inüinl~úlill ki:-:zoritjAk a. dioptrikai n1üszerek A1ta1. 

. .:1- ."i,;t1:t !:11n111,·1í1111 k (.·a i!U' r<1 of•."r1! /'a) nevezett, ki~szülék beliil 
fc·keb'.,re lie-vnnL 11L·gy:-:zi.igiet:e:-: szekréuy, inelybe cgyi1t olL1~1~i1~ csö 
van illeszt.VL! ti.ibb g,yiijtölc1H·sévcl (lcncscren(1szer). r1.111egv1lag1,tot~ 
tárgy képét n lencsere1H1szer for(1itci!J helyzct?en n karn.ara hats~ 
falára yeti s ide hclycz(.:tt·. e1kész1tett üvegen: n11nt- nzt a feny Yegy1 
hatúso'innk 1neglicszéll·sénl·l 1ldni fogjuk: n kép fe1fog11a.tó. 

A fény szinéröl. Szinszóródás .. A. t:estel:Liöl kiáradó fény szinl·i·c 
nézve t(1bb11-yire c:>gync1nünek h'1t:::zik lenni: ben11e az egyes szi11-
nen1cket fe1i,t!111c·rni-f(.gy\·cr!:ele11szennnel11e1n lehet. IIogy ezt te11cs
sük, oly készüli~·k1.:e1 kCll rcnüelkeznli11k~ 111e1y az cg:ynen1ünek lát
szó fényt alkolJ1 ré::;zeire 1-ionfjn .. Azt' célra szolgúló eszközök leg
lénycgcse b b r~jsze fl. 1n·is nio. 

' • 0 ] ' 1 l' ' f' 'I . ' 't 1 . Ila a 11np egyne1nii te icrue.;: 1d:szo -·énye; n .P;·1s11J<tn a,·v;ze:-
Jük1 a kijvetkezij tü11e1nl1 nyek 1ótha.l'ók: ha szük nyüasou (11 -J:2. abra) 
eh:ütéíilet.t szobába napfényt-. boe-srí.tnnk t'.:s n fény akal1ú1yba ne1n 
utJio2:1i;, nz 0lle11k•·zt1 falon ~/-11{1 C>gy fel1ér 1 kerek, Yilágitó folt lesz 
nll.mLw 1ne1y s.::lnk/1 ;-nek~ .o1pe{·tr1111,-11al..: neveztetik. lia azonbrn1 a /1 

yTC.,·<:nytlás elé "" ·' l'l'Ísmút úllitjnk a,{ pont sötét marad, 0;1lenben r! 
~ziusza1ag i'· ~1· lesz lú.tható, 1nel.Y nen1 feher, ha.1101n 
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egymúsba átmenő következő hét szinböl áll: varos (leg.felsö), nn
rancsszin, sárga, zöld, kék irn1igo, viola (legalsó). :Minthogy föleg 
ezen színekből áll a szivárván:y, ngy ezPk_ rgyiiJt s.:i1:ri1·1·dny.r.:zi11ek~ 
nek is neveztetnek. 

E tüne111ényt 1:<:::i11s:;,;,.,;,/ds1lftk (~1isporsio) never;:t.ük. 1\. szinszú~ 
róc1ásnnJ;: ol;:n az, hogy a napfény k:ülönbözíi töriHi:épcsségü sugarak7 
ból van összetéve. :\.vörös legk.evésbé, a, violn. leginkább törék.eny1 

tehát leginkább eltér nz uj közegben ere11et.i irirnyútól. Iliinél töré
kenyebb vala1nely sngAr, an11:.U kiselih hnllárnokbau rezeg az1 vagyis 
rezgése annál gyorsn1)h. „! lr~.'/rf.1/0l'sril1ha11 ·1'f':~.'fíi {s h·ginkriblJ u1cgfül'l 
sugarak ·uiolrlknirk„ a h~,qkce{sbú f(ir/k1·11,11ck s l1'ftfas.wrldu111 rf'::yíí/,: 1.·firü~ 
seknck Ni11111·k /'1·!: a keftiJ kii:J l:flJ111ak a !iil,/1i .„zi111'k. 

Ne1ncsal~ az iiv<~gpris1na sz/11jrt szt;t il3r Inúdo11 a napsugara
kat; elöiclézik a dispersiot-,1 1111~g· poc1ig erösen n benzin: az ánizsoluj, 
a szénkéneg: gyengén a viz. lla húrorno1daln ·hasábalakn üveget~ 
péld. szénkéneggel n1ogUilLii11k, igon :-;r./ip szir1képekei·,~ úl1ithat1111k 

!·„ úhra. 

vele elő. I\.:i!:i részbou a. uégy- és tübliolLlaln hasúbok, n, gyé1nú.11!J is 
1nnta~júk a szinszóróclást. 11. s.:i1:lÍ1'1Jdn.1J létrejötte szintén a 11apsngn.
rnk dispersioja által magyarazható n1eg, n1elyet azol\: u levegöbeu 
levő gi.íztön1egeken (felhők) való keresztül1uenoi:elük11él sze11ved
nek ; a felhők eg·yszersn1ii1d vissza is -verik a sngarakat . 

...:l. szétszórt: színes fénysngarak pris1nn últnl is1nét fehér fé11y-
11yé eg1resithetök. 

A testek szine . . .-1 fode/; s.:i11r· 11 rr{juk "·"i'í./~!i1Hs11,qarri/; vis.-<,:11uerii
d/s1Ffl)l fii,qy. Ha a test a fénysngarakat egyenletesen s legnagyobl1 
részben visszaveri, .fch/r-nek látszik; ha kevés snga.rat ver visszn, 
lt többit pedig elnyeli, színe f'd,:cte lesz. Ennélfogva n fehér és fekete 
t1tlajdonképe11 11em is színek. 

/);;i11c.-< azon test., 111ely csak. bi:;,onyos fé11;ysngarakat ver visszn 1 
a többit pedig el113reli. A r:iii'Ds test csal;: a. vörös1 a J.,:/,'. test esal;: a kt~k 
sugarakat verí vissza. ~4 fe,-;tcket ol,11 .-;::i11ilek11rk látjuk .. a ·111.il,IJ s:;iniir,k 
u::: dltnluk i.;1:.ss.:(11.:e1·t .f1.l11,1Jsnyal'ak. 

.1 F/•:'.IT. 

„A. viz kicsin3rbe11 szintelennek lútszik1 uagy inenuyiségbeu 
ázonban kevés kélt fényt ver vissza, ezért. a tenger_ vize kéknek. lú.t~ 
siik. Észlelhef;jü.1.:: a víz kék szinéf·,, ha azt igen 1nagas, de vékon)'· 
iiverrhengeí:bo tölrjük s ho~szúban 11ézünk rajta v1'.•gig. }\.z ég szin

·tén ~kél;: fénysngarall:nak a 1égkör vizgöze últa1 cszl;:özölt ·vissza. 
veröc1ésénél fogva látszik kéJ;:uek. J\íagas légrótogc:1l\:be111 hol kevés 
a vizgöz, az eget 1najdne1n feketének látjuk: 111inUtogy ntt fény~ 
vissr,averödés a.Jig n1egy végbe. 

.:-\z átl1.ltsz6 testek olyan :-:zinbcn tiinnek el(\ a, n1ilyen suga
rakat átbocsátnuak. 

Kiegészitö szinek. A '"inrk" ezinkép állal n1l0Lt an'tnyhan cgye
sitve1 (1·h/n:t. adna.l;:; ha teháL a'z 0gyo~iLett szinekböl vala1nelyik 
JiiányZik, ng·y nem 113rerünk fehér szini'1 hane1n a hiányzó szinel\: 
szerint. J\:iilönbüzü inás sr.ineli:eL lia pélc1tinl egynsiijilk a varos, na
ranC;s és súrga szint:, csalds 11ru·r111css.:i11t kapnuk; fl. szinkép többi 
színe együtt k,:k(·f ad; ha eze11 egyesítés által keletkezett kék szint 
a szintén tölib szinek egyesil'ésf' i'tlf-.a1 uyert·, narancsszinur:l egye~ 
sitjük; .f'e!i/r szin s7_,.;:lr1nnzik. Oly ki;·t, :-:zi11: llli:'lyckn~k c:~yesitésü 
fehéret ac1 1 /;ief11:s::itt'í (cn1np1e1nentiir) s.:i1111f'/; neveztehk. Jlyenek a 
naranes és kék, a súrga és ibolya, a vürö:" és zülc1. lgy in'.·hl. ha nz 
arrtnyaiJ ibolyaszinü üvegen nézzük, fel1érnek fogjuk látni. 

Fluorescentia. E núv alatt azon tüne1né11yt értjük: hng·y né1nely 
testek a n1egvilúgitó féu:;: szinétlil é::: saját· szinükttil külü11bözD fé11yf'. 
il.rasztanak szét. Tgy pél(1. a kénsavns chinin kevé:-:: l;:é11savval 1ncg
sava11yitott oldata (tiJJoc:::át.of:.t fénybi:·n szép kék sziu!·. Inula,t <IZOH 

felülete11 1 n1elyre a f'éuy t.':"ik: ilacára a1111ak, hogy az o111at út1átsr.1'i 
és szintelen. 1nint a yiz. 

Szilár~1 t.estok is n1ntatnnk ily t.iinon1ényeket. Igy péld. a Honr
ki:ilinn1 kocli:a, 1nel;y közönséges na.ppilli fényben ötlátszó1 sng<'tr
kup últal gyenge Yiolak<,kre festetik. 

. Phosphorescentia. (Yil<'>elzás.) Phosl'horescent.ia nhit némely 
testeknek n 2011 t.11lri,iclon:-'ú.gáL t~rfj iik1 liog.Y kli;i;ö11séges hű111érsék1ct
né1 világitnnak; e• viL'lgosság aznnhan g_yenge ~ li'.~ginl;:ább csak sö
tét-ben szcn1léll1etíi JB tiinr.•nH'~113r nevf' a phosphor!·ól (viló) ered: inely 
leginkább bjr e tnlnjdonsúggal. Igy világit rövifl ideig a g_yé1nánt-: 
ha előzetesen ttnpfénynek vn1L kifé\·r·; U·iré::-:11\'·l n llagy dnrnb -fehér 
cukor stli. 

Szinképi elemzés. 1Speetrnla11alysis„ :\emcsak a nap fenyének 
sz:inl<é11e a. vizsgú1nJ lú.rg·yút; n1Ú:-; fé11,;:forrúsok szinképeil· 

víz;sg;álhatirtk. Igy külö11bözi) lángok1 izzitot!i szilárd testek: gúzok: 
~ folyadékok is adnak szinképekeL E tünen1l•11yre vnn ala

····•··•· i~;·: .. ;int·va a ,~.:ink(:p rle111z1:,,.: e:"zközlésére szolglll ll s:::i11/;//}l'/1·m:.·/j k1:s.:ii/1:/,. 
Ha n különbüzi.i 1á11gok s1iect:rnn1ai1·. vizsgáljuk1 húro1nfélc· 

.s:zinképet vesziiuk észre: 
Szi1árc1 és folyékony i:estek ::;pcctrnn1a üsszefüggö; söl-ét 

:•:•.{'l''tn1alak 110111 sznkitják n1eg azt. 
2. Izzó gúzok csak killönbözij szinti világo~ részleteket aü11ak1 

cc;í!le1lYE:k sötét. ki.izC1k <llta1 YJ.1111ak clvúlnsztva. 
3. A uap sziuképe (spectr111na) folytonos, de !inam sötét 1•01ia-

1negszak.itott kép. ]~ sö!iet vonalak felfedezlijük után 



·n:u.1r1::.q1;rr.1 Y. 

J11ra:ttenhl~fcr-:f'élc ·vonalak11r1k neveztetn_ek. Ezeh: :illaudók s 111Ínl~ig 
twyanazon helyen tünnek elli; az ABC belüivel jelöltetnek. AJJC a 
vÖrösben: D a 11arancsszi11ben, !~ a zöldben, F a kék.ben) (; az incli
o-ószinben s JJ a violában fekszik. Ezen sötét vonalak helyén hi
~nyzanak: az illet() szines :-:ugarak. 

A napéhoz hasonló, sötét vonalakkal ellátott sziuképet mes
terségesen is állithatunk elő, ha valamely izzó szilán1 test elé egy 
o·öznek vagy gáznak lángjitl: tartjuk; a szilárd testnek elébb foly
t'onos szinképon keresztitl ekkor: azon l1elyen, hova a gőz ~i1yagá
nak spectTnma esik, sötét, vonal keletkezik. :\ gőznek: láng1a tehát 
elnyeli, 111egsemn1isiti az önn1aga által kibocsátott sugarakat, de az 
izzó szilárd test sugarait; útbocsú~ja. IIa a ]Jrt1-1no1ul-fele fé11y 
(fehér izzásig heYilet-t. 1nészdarah) vagy villauyos fény és az üveg
pris1uo, l\:özé 11(d.riu1u (ko11yhaslJ) lúngot <'t.llitunk1 egy sötét vonal 
( FJ) keleH-:r-;dk ot L 1101 a konyhns(\ 1nngtí.hnn y(;vc ~árga (nútri11111) 

' 

vonalat illézuo eliJ. El~Liül azt. }.;J'iYcd:keztetik; hogy a. na11~pei..;trn1H
han 1átható Fr.-féle vonalak: onnan e:redueki hogy a napnak szi
hlrcl yagy fo1yéko11y 1 vilú-giJ-ó Leste gi_íz~ür~·.~1. van körülvé\-e; n1~1~-
bcn oly nnynaok vannak. a Jnelyck a J!'r.-it:l(' yonalak liel.yen vila
o·os c.:z.1'11n-= "c.:'z:;:l·1 o·o].;:·1fi i1lt'.1,Zn('!nek' e lD .. .\ na ra 11ussz i u l icn lovö /J ;;üh'.'t 
0 ·-· ,_, ._,., ·- '" '0 < , -

~-on'al pélc1ánl a ~uí.trinn1 ;:,:zink('.~p/·nel( hely1.~11 Y<1ll; ennélfogva a nnp 
~őzkörében a 11útrinn1 jelonlt3t1~re biztosc:tn ki:1\·etkeztot.iink. 
··· J:\:I-inden fö1(1-i t-.o:'iÍ.nek i:1.z/1 tlllapoi"ban haLc'trozo!J szinké11c YHlJ. 

Igya kouyhasú Alta1 sárgúrn !'estef-,t g<lz1ú1:1g a J~:·n;1e1ilto~(:r-fél_c f) 

youal helyé11 k('.!f; súrga csíkot 1nntnt: <1 kúl1nn1 :"01 altn1 v1olasz111ro 
fe;;tett lú.Bg eg·y \'ij1:i.'1s (az .-l youai' k<~zclUben:1 ~-~gy. 1.;:_ék csil~nt 
1nutaL lBzen fC111el;:11ek re1ulki.Yiil (·::=ekt~ly incnny1:;;eg01 elegenauk, 
hogy a noyezelt; színkép tet.rejőjjlju; e:. ,lltnl jelenlUtiikot e1Arn1ják. 

~· ' ' l 'lt . ' ' / · „ j ' "/ '/ t ..:-\ 4B. alira a közünsegesen taszna ·. s:::u1„·1,1ie ·~111zu .·cs.:·u :· ,·(,, 
(:-::pectroscop) n1utntja . .:\z 1? lo'1.11gh'.1l f\1101n hasn(1í'.•kon _·! csrilJo iutu 
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J8nvsuaarak jJ üvogpris1na által szétszúratnk s IJ Lávcsöbe11 szen1-
J " ... 1 'k''t'l'l'l l'(l'l) lélhelök. f) eso Jen egy a, nap sz1n -epe a Jrazo o Jcosz ·a::: s G.t n 

van az és~lelt sz._~11képi vo11alnak: a nap szinképéyel való összehaso11-
lihí~a s halyzetülb1ek n1eghat.ározása véget.t,. 

Sarkitott t'éuy. 
hlig o, közönséges fénysugarak rezgéseiket. a legkülönbözűlJb 

sikokban végezhetik, acldig a. sarlcitotlnak (j1olu1·isrilfnu/,·) 11cre::1-lt
féni; csak i:ff/JCflc11 sil.-ba11 /'1!.:cg. Csakis a szilárd és folyékony testek 
fén)'e polarisálható1 a gázoké nem. 

J:'i közönséges fény· kétfélel\:épe11 poJarisúlhat:ó: 1. t.öré~ 1 1nég 
IJellirr ketLös sugárl~örés. 2. visszaverődés által. 

0
Polarisatio lcettös Sugartörés ciltal. 1l!i111l1·11 j1·,r1cc k1·ttn.-·e11 lii1·i -111cy 

a /i·,,1,1Jt1 kiv1'.\ve a szn h(tlyos renclszerhe l'rtrl-oz/)kaL Tla Yn1rune1y 

sötét 1Jo11tot vagy vonalat ~tlJ. 1nész11ittjegec<:n l,iz1antli ketlűz(J p<Íi-·) 
teldntünk: két pontot vag:y vonalat fognnk lút.111. I-1<1 az ily jegccrl' 

esik: ug,Y nz J~étf0lé oszlik; e sngtí.rrész•~k eg,yike n 
)J:';j'>:}:·.··· .. · kc!zcmség:os iürést ki_iv0t.i. (kr1ziJaségcs :-:ngúr): lnig a 11Hisik e1h'.'r 
'.:':;•'.:i }rn11uc!IH'111'0 ~11.q;úr>. l[n ino:-:L c·Zl''ll 11.i sugarak egyikét:. isn1i'.!t; átbo

.",''".l"" a;-: izlandi pitt .iegeet;ll; azL fogjuk t-.apa:-:ztalni, 11c1gy e ~ngúr 
két; r1~·szre o:-:::dik: lnajd csak c·gysz('l'Ü ti5r(~~t-. szen\·ec1 . ..:\.% 

Liir('.1 :-::n.~arak JJ11/1u·i8rílt (:-;nrkokkal elL'd~ott) .~1!.'fU
/1"/"ri.~if{! /1:n.1r~11y1Íi· 11.: ul,11011_. 111•:1,i; 11:_· iz/1.!11(/i 

(vng.Y n1ú:-: l1n.::-ol\l('1 J-.nln.i(lon::-:iígn t.p:-J11en) 1no)il (1'111f1·.,·. nu'.jil 
)3,st;:\:·1'.{'ml'clle11e., mú1l101 (a. jcgec.: i'tl\ús<l ::::zeriút) tii,·ctik 111•·:1· 

Polarisatio visszaverődés által. }[a. il t~'.·11ysngúr 1Jizonyos sziig 
'mta;·i."'.I alatt Lüki_irfelilletre e:-ik1 ngy iiolari:-:últ fén}~ a1<1l::-

-~-ú-'veret.ik :-: 1nc'tsik tükör ~1.lt:al felfog\·ai ey, ált-al lnn:i11 is-
_,risszaycret.ik; n1;.ljll licdig elnyeletik. Ila ngyanis n nHÍ..~oüik 



Wkröt (analysator) az ebűvel (polarisatorJ párhuzamosan állítjuk, 
ngy a.z utóbbi visNzaveri a fényt s vihí.gos lesz; ha ~10°-ra forc1itjuk1 
ngy elnyeli az elsi'• tükör által poltcrisált fönyt ''s elsötétül; 180"-m 
fordi.tásnál isn1ét inegvilágosotlik, ~70°-11:'11 pellig njra elsötf·.tül; ha 
eredeti 11n1yzetére forc1i t,iu 1\: vis.:-:zn: is1net inegvilágosoüik. 

A szilárd testek által rellectált fény tökéletlenül van polari
sálva1 vagy csak. több-kevese1)b polarisált sugarat tart.al1na.z. 

;\..zon szög, inely alatt a sugárna.l\: a testekre l\:ell esni, l1ogy 
polarisáltassék) a .JJO!rtl'Í.·;rtfil! ,,,,-..::ijyc_. 111inc1en testre nézve eltérő; az 
üvegnél ezen l>eesési szögnek. f)G 0-nak kell lenni . .ll. visszn,verör16s 
által val/1 polarisat-.io azon n.lrtpszik, hogy a mi11c1en sik.ba11 rezgö 
l;:özünséges fény a tükörfelületre esésl~nól l1:ét ~ugárra bo1nlik1 me· 
lyek_po1arist'1.ltakk:ú

1 
vagyis injnd11:ette11 Cff.'I .~·ikll/f/I rr·::yi;/d"1S 1eszne1;:; 

egyike ezen sngaral\:nak: vissza.veretik, ::t 1násik 111ogtörve átmegy a 
tükörfelületen. il j!Olarisaf't1J nkhor kiirf'fkr'.::il,· /,(':ha u vis.-<.:~avc/'f .;;·11:Jrír 
11 'JJll~fffi.iJ'fiiJI JllC1'/il1•,1f(~.'i('l/ ríf/. 

Polarisáló-késziilékelc. T..icgegy::;zerüb h a t 11r111111i1~F(jyi; : ez k1! t 1 a 
füte11gelylyel párhnzamosrn1 hasitott: tnrn1alinle1nezbii1 All 1 Inclyek 
(;sipeszalaknan szerkosztetJ fén1t·okha va111irlk "foglalva. liz eg,vik 
len1ezen áthaladt fény po1n.ris<.'tltatik ~csal( a1i:kor Inehet út a Inási· 
kan is

1 
ha a 1en1ezek tengelyei púrhuza1nosan állanak; hr:t azonban 

a i:cugelyeket keresztl1e fordítjuk: ugy a polarisált fény a. Inúsodik 
le1nezen nen1 1nehet út . ..:-\ i'ur111ali11 a rendes sngarakat elnyeli :-> 

csaki::; a re1u1e1lenesel\:et bocsátda l\:eresztül. 
Nagyobb késziilékek11él

1 
az n. 11. JJOlru·isco1u1/,:-11ú.l a ~\~!(·ol~f('.'le 

pris1nák ha~zn(tltatna1\:. Nicol pris1núja (tnlajclonl\:i;~pen kettö k8p(·z 
1'gyet) két. i11észpi.i.t pris1nából ál\ 1 rnelyck párhnzan10:::: de elleukez;.·1 
helyzetben levő töröélekkel birna1\: s szorosan egy111úsra illesztlie
ti_'fk: tehát négyoldalu hasábot kt;peznek. ~i1. pris1nák csak a rendellc-
11es sugarakat eresztik áL ~~z egyik pris1na, inely a fén:':::0ngarat pn1a
risálja1 pfl(((r/."rlfo/'-1lUk (~1:-J-. áhra. 11-11é1)1 fl lnt't~ik (lf-Il<Íl) r1111il//Srd 1

1r-

11ak neveztetik. 
Polarisálü készülékek szerke:::ztet1H:k a \·issza vi:röclé:-:rc a LL-

piha tükrökkel is. 
Sok anyag azon sajátsággal bir; hogy a jlúl11;·/,"rílt r.:!1_1/I l"·1·-

1l((jt1_, ir(inydt elt1:riti. l\Iegkülönböztetünk jobbra és balra tt'.•ritii 
anyagolrnt; jobbra térit péld. a nú<1cnkor, balra a szőlőcukor. Ha az 
ily anyng oldatút például a fenti kl-sziilék prismúi közé álliljnk, 
akkor: hog;y a polaris<.llt fényt teljes erösségében Inegka1)jnk~ nr. 
analysáló pTis1nút (a) forc1ita11i kell: az ezzel összekötb:tésben l('.~\-ii 
:.· 111utató inntatja az eltérést a beoszhís:::al ellátott d 1\:orouguu 
('.LI. ábra) . ..:-lz eltCrité~ nag,ysága 1nntatja az olc1at erüsst'.·gét: concf'l!
t.ratióját . ..:-\z eltéritéssel egyide,iüleg a polarisú.lt fény ~ziuos ~nga
rnkra is felbomlik. 

](isérlekk. 
J. .-! r~;!U/ lerjH(i_:sf, ~("1tót.jt;-;iik !•l SZtihÚHkai. S (•l'üSSZÜUJ.: lii:; :LZ a\il;tl;uak 

szal,ado11 !i'ng}·ot.t igen kis 11Yilitsú11 vilúgn:-:síq~oL ...:\ f!·11y 11gyc11cs Youallia11 
f1')g tcrjutlui nz ablakon belül.· E fúnycsotnú :sz{Únt.a\a 11 ;:;ngitr ú!t.;d ki'.pezh·t ik ; 
ug,y:u1ily in\uybau halatlnilnak az egyes ;:;ugarak i:-:1 ha Pgyet1ül úllú sng1\r ,\r. 
z0keink úttal Cszlelhct.ö volna. 
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~. J•'ti11,11m~n'I. (l'!wlu11:•:l'.·1·.) 'í/egyl.iHk. egy t'éliv papirost., csiuáljuuk köze~ 
}lére kerek ola.J- vagy zs1rf0ltot s ieszrtsük azt farárnára s igv úllitsuk fel. 
Sötét- szobában a papiros ellenkező oldalain állitsunk fel két eltérő erűssCO'ii 
{·eilyforrhsl

1 
péld. g::erty.át. és pctrole1~n:liunpát s keressük ':'zck részére az~n 

illlást, mely n1ell;tt .„ zs1r~oltot ne1n. lat,Jt~k. A. lill1gok erőssége ekkor ugy fog 
aTánylani egyrnashozr 1u1nt a pap1rostol vett titvolságnik né,.,.vzetei. Ha a 
~sirf'Olt akkor tl~nik el, tnidön n petrolouo1 Hunpús kétszer oljr th'\·olsú,.,.ra yan 
a„ pn.piro;-tól, nunt ~ .gyert.):a1 ugy az előbLini;k erőssége 2 X 2 = .J:~~zer oly 
naO'Y: 1n1nt a gyertyae, vagyis a petroleun1lá111pas ,! égü gyertyának felel mecr. 

..,,. H. JCellU's risN::at•ei·/j,(i:.~ (liikrD::(/iliJ;) iive11To1! úll.al. lia crvertvaláuO' mellé 
nliute~y 45n_l'.: s::ög a.Jatt; süna ,üvegtúb!át. (1;ngy t.ü.kröt) álIT'tnnl~'1 ugyöllttszú
l:i<• a tabla mogott ket langot fog-nnk latur .. Az egyik kép az elsö1 n 1uÍLsodik a 
J11etsó üveglap vissza.verGclése ált<tl úll clö. · 

:1. Tczjcs t!is1:1.-:a ccn'/dis. 1'artsunk üres ké1nlűcsü,·et vizhe s tekintsünk 
bele felülről i a .~·izbo 1nerit~tt r~sz„fénylö1~ek. fog !áts.~ani 1 11:i11tha higany
nyal volna tncgtolti,-c. IIa a ke1nlocsobe ke1·cs vizet ontunk, a vizet ta1·talmazó 
részre e tünernény nc1n terjed ki1 haue111 az útlfttszó lesz . ...-\. külsü vizbül a 
kón1löcsöbc:jntú fény rószben teljc;-;eu visst.aYeretik s felfelé istnét reflectálva, 
szornünkhe Jllt. 

?.: /'~:11yli;,J'f.\· llllff!tilr; {1;11<"~" df/,if. 11) Tegyünk na9yitút; l1eirntt, papirluprn 
s c1ncl.]11k ~zntar; I:issa1_11~1agnsal1l~n; ;_ kezd(~t.lJen az 1rást, tcr1nészetes helyze~ 
téD:n.nagy~t:a ~at,p1k \.1:11.~ ~.gJ'.11Jtotavols0g.bau Yan); biz~.!I.\'OS, thvolsúgnfd 
elt.un1k a;r: iras tel.icsen (,IUHlon epcu a gyu.itopont.ban van·l s aztan uövekedii 
távolságnal uH:gu~lgyoLhitYa 1 de forditott helyzetben tii1Íik clö men·int nli<Y 
v6.gre ugyaucsak iorditott helyzi.:tlJcn tniui\ig l;:isclilJ lesz. 1\.. uagyitó1'='al eg.vüt~„ 
a.- nzcn1ct, is 1ninclig e1nclni kell. · · 

, f,) Oly sz0Li;Lan1 rnel.~·11en csak cg~' gy_crtyn.. ég1 tartsunk oldalt iutgyitú 
letH:set, a g.ycrtya!ang_~inel\{! s lassan t:L\·ohts:1k {;\ ti'ile1 a láng ki!pót fekct•• 
11apll'oson Jngva iel. h.czdPt.lJ'~ll 11c1n kclct.kez1k kep 1 c:-;ak tne<rvilú<ritott kör 
késiihh,nzoH.lia1: elfi_ltll a lú~ig fon1it.ott ~ nagyitott. kt~pt~; n<iv~kecHf'ulvols:'tg-~ 
nála kep n11ud1g k1scbiiccl1k. ~\ nagyit/1 elt{tv(i\it!tsflnúl a papirost is n1indig 
1nesszehb kell tenni. · 

r:1 Tartsunk nagyit.út. ki.1z\·et.leulll a. napi'i'~Hvbe s hút.a n1öryötí; fekete 
1-ttPI~alkere~s,i~}' a. l~nc~c -7.Ynji:úpont,iút. l(iizcli1.öfeg a gyujtJipont\Jan lesz a 
p;:qnrhq1, n11ct011 k1csn1y cr1i:S napkép úll e11';, 

, G. J:d1if1Ji·,,Uid~·''· Egy plat.inasollroll_Y vt':gút gürhit.sük ineg perecalaknlag 
tartsuk lJor;:;zeszla11gba . ..:-\. kiizc\it:iíleg szintclcn ]Jorszcszláng ne1n válto-

Ha n1osi; a :=;nclroHyt pl. ~:tlCtroinpÜrha iuúrt\·a yi;:;szük a lánn·brt. UO'V 
eri.ís vinlas::i;11·!' fe,sttid,iJ~. Ila e kisórlctct konyhn:;;('1vnl vi::iszilk y(~lu;1 c1':lf, 

l~ur):.u1:nsu\-i;l f~s h(irsavval :·ii/,/r i;~µ;eny.'m.vn;:; st.rnnt.in111n1al „11oni11r;; 1.;;,. 

.·.···"""'"" fcstochk a lang" 

;.•.o..múrt.f,'il<l?í\l.ennyi i11(', :da\.f. ,int ~l uapfény 11 !'i"dün~ 1 lia :~ liLvo!:i:'t,!.~; :_!o iui!Ji,', 

Hi:'tsod1•P1'er(~ ·1:2001l 111f(leL~1z{tnlitYn: ki>zelitijleg ,..:; pPl't'. :dal.ti 11gyani:i: 
.{:J(J(l(l x no=~ ü'.20,000 inra. l percben 

„ 2nnuurn10: :2.5:2!.J/11.lll = 7.\1. 
?ihert lilts7;ik ;:1 z:-;irf'olt a papiro~on küziiusége::;eu ;;iitl:tclibuok 1 

'gyn1·tyaviilú~núl pedig vilúgosabhnak: 1niut a t.iszht rés;1, '! 

•······••s.• 'l!h!•ir<J;· fénvt i;er vissza 1 rni11t, a1nenuvit itlboc::út.: n1i"' ll t.iszta > a legti;Hib i'ónyt. Vi:>,::zave1·i s csak alig 11.ycÜ el egy ró,::z.ét. 
0 

. 
lfa ket. t.iikri.d; szi'1µ; alalit i'1~szcál\itt1nk, hhny:-;zor litt.ink a ki.1z!ük 

b'trgyat '! • · 
.Auuyiszor, :\ húuyszot· a kót: tiiki"1t· lucjlúsi sziige ;jf)ll f11kban fugl:dta

fl(I tok, ngy 1; kúpct; Httn11k1 ::-;zaliú\yns hnt;;ziig alak,iilhan el-

""'vu,w \-~~~~~i~~ val:unely Yiztart:ú feneke n1a~asnliLan f'ck\·ő1H;k: 11ii11L 

a fenekp!'. a levoµ;íilic ki\{•pli 8 :t viz:-<zint.fls felt~ hajlú ."'lngarak 
l:\t.ink. 
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5. }.[iként aránylik u lht;szólngos rnély:;óg n valódihoz? 
F0Tditva

1 
inini n. tür6s1nntntó j n viznt~l rniut, B: '1. . 

(; Hhnvszor iu:u;vit a lcnese 1 ha küzvctleniil szctniinkhüz t_urt.1nk s a 
túrgyati.::1' gyl\jtópoutfr<lzelél,ic (hol a .n::qyitús. 1~gcrüsch~i) h.ozznl~.'=' .... _ 

?\Iint.horry a szcn1 a tar,ryat la!:otavolsagabun tct1nl,1 1 a t.11g} n.Lg}
s{tg:t n,~_képélu;='% ngy arítnylik1°lnint a uagyit1'1 'gynjtútávolságn :~ .~zcn1 látt'i
t{rvo\s:\rr{d1oz .. A n:'q;yitús cg\·cnlö a sz:cn11ick u gyujtéitúvolshg al~al o::;ztott 
\át.ót-i't\i~lsúg!tval. liii a gyuji1'1tilvolshg i_\ 1 a lút.óUt\'olshg i\() ccnr.i1n1!tcr, ng~·.a 
ruq.~vi tús 10. 

·-· 7. 1Ii1Y arányban áll kút küliinbüzli giir!Jiiletü lencse nagyitú:1a: 
Forditot t · ai·únyhan

1 
tnint - gyujtJJt{l\ro1silgf1;ik. .:-\ felényi 1?,Öl'~~üle~:i 

sngi'tr1·al hirú lencse kl!tnnnyiszor nagyit1 1nint rt ketszcr .oly nrtgy ,go~·huleh1. 
S. Aliért nehéz gycrtynYilttgnúl a kók és züld szint, egytnastul UH:g~ 

külünhüztetni? 
1Iert n gyertyalúng nen1 feliér 1 h_anc1n HÚrgn; n. kék szin keYereflil~ a 

s:'trga fCnyuy(_!l s a zöldhüz .köze1ediJ sz11it n.d: . , , 
H. ?lfiért lcszuck a s7.1ue::; auyaµ;ok porüva y1lagoc.:;alJbak? 
Jl[crt a 11or últal 11czárt leve2;ö Ch1y~li a fl:uyt ~ 11 tc-:tet :nl.'tt~zatl.tn 

frliiq·l'~:-;(: te::;zi. 

JX. A 11P1ejesséc; és yill;í.nwssiÍ!.!;. 
.1) A delejesség. 

Oly ya::-:ércct: rnc1y azon tu1njilons:'tgt;nl 1Jir1 hogy kis ~·::l.~-
(1arabk<'di:nt 1nagt'tl10:;, vonz: r,1,./1)-ne.k vagy 111,ígnes-nek) 11:.aga'.·_ e 
tn 1aj(1onsúgot r/,'11je:·;,,·1,:f 1-uek yagy 111rr !111 ct is J1i 11,.;-nak 11evc~z1 tk. l l3~ 
t.n la j dons~'tgga 1 fl, ter1nészetes vasélegélecs ( vasox.yc1oxyL1n1; tartahnn 
ynsé1·c (rn{1gnesvask.ü) bír. . . 

A delej sarkai. Egr,sz a XIII-ik sr.ázarlig alig tuc~t'1k egyelre\ 
azon tényen li:ivü1

1 
11ogy a inó..gnesvas.kD a va~al: 1nagal1oz. ~~onz;;:a. 

]~kkor tú jba11 lett isn1eretes n 1nester~eges üeleJ, pl. a delc·.1tn azoH 
11ngyfont'osságu tulajdonsága, h~'!IY h11 .-.:.:·1111.(ulon .(iif/!h nii1Hli,q ~[.').:1;!: 
/s d1!(Fel/ Ji,Jyr:.:ke!lik eL 11.. rlele.i ezen tn1a.ic1onsn.gat hosszn lde1g 
cgyec1ül a hajóztls11ál alkalrna;.;túk. , „ 

- E tény últal n1eO'Alla]Jitb.1t.ol't. hogy \l vonzu;--; legerusebb a 
' b ' • f' l' ' tlelej É'.szal\:i r?:-: déli végl,nél; iunen a középpont ·e e a vonza~ gyen-

gül s l~pen a kör.ép_poutlJau se1nn1i Ynnzás f;Olll t.1pa::;ztalhato: ez a 
ki.izi:111yös, i11(}Ui't'r1·;1,-.: l'out. , „ 

!"" c1ele1· az011 két 11011Ljú.L nH~lYckben a YOnza:;: legcru~ebb: a 
' . ' ' ' ' ' . ' ' l '1 delej sol'l"(1i11nl: Herez%iik. _.\z t'.•:--:zakra 111nt::1h1 vcg az 1·.~·~: 1 1111: a te re: 

1nntató a d/l-i stixk. 
Mesterséges delej. \-a:;:-

1 
inég johl1a11 nz acé~llaral\ lc1 r1~1észeb?f; 

delej jel Yaló {riHtJ::;: v<qjy c1Cirzsl.'1ll':' últ:nl L1cle1(:s 1e:z: rneg pec11p: 
UO'V horrv n ..-as a;;, ériut\'1 :;:arkkal ollenkezi') üele,Jesseget n:yer. Ila 

"'" ' "" ' l . 1 ' 1 ' ' 1 '" l póld. a:;, acélrnd ..,-t'~g~\l a 1t1ag11c:::va:;:J.;:i'i 0sr.cl\:l sarül\-.n. er1n;.iu;;:: 
akkor a ruü r~ri1ü.ult y~"gn (1('..·li :-:ark.kú vúli.k; t 1gy:::zersn1111L1.n.zo11ba11 
nz acélrn\-\ ruúsi1( \·é~c i;--; tlo1eje:;:si'.~ vú1ik ::-.: iHJ lcs;1, a.;, l,s;.;nk1 sark. 

I_Jegeröso 1 )1 ien °lc liei. az ,;e('.' l t. tlelej1:::r,11 i; ha a (-le lejt ra.i ta l:i.ib bsz~r 
végighnzznk . ...:\..;;; igy el:_:iAl\itnt.I; aclejck s1Jkknl eröseliliok a tcr1n~
szetes delejekuél s ·1111:.~!1·!'::;/yr·.'i rf, /1)1'knek i:r'Vt:':-t.et-,n~k. //1ul(;f!lk11 aci,'l-
11<.U a c1elcjez(~S ngy türt~uik: 11ogy a 1lcleJ egyik. snrkaval a r;u'.1 
küzepétöl elliször, j<éltl. fl ,ioblJ félen teszünk tühb H1e-o'b lrnr.a.si, 
nzntán a (l1)1rj c·l1e11l:ezf'1 :-ark{1:;a1 is1nétel,iük ngya11ez!. n lH1l fclt.._•n. 

p 11 tkó1il11k-u acél11úl a inágnest a. 11ajlásnál tesszük fel s a.z egészen 
többször v?gig ln:~va) a ki:lzéppontnál e1neljüli: be. Ezen patk{)ala-l:.n 

1n{tg·nesek igen erusek. 
· A sarkok k!il~.'b~ző tulajdonságai. lfogy a delej rnuzúsa a vC.g

pontokon1 n. sar~i:oknal .lef?erDsobb/ b:bizouyit1u1ijnk: ha a rnágnes
rudaL vasreszelekbe rna.rt:.1uk; a kt!t vegén nngy1nennyist'.~gll reszell·k 
tapacl n clelejre, de a középpont foli• mindig kevesebb és kevesebb. 
(t küzeppontban peclig épen se1nn1i. Nl·ha a dclejezésnl>l a rncl bel~ 

l·ebb eső pon~jain is k{pzőc111ek sarkok, init arrúl tndnnk n1eo-. hoa1• 
' )'] b ' t' 'l 1 b b· "· a vasresze t~ ..: e inar .asna e. ponto \:011 nagyo b cso1nó inaracl 
tapadva. 

1\. clelej két sa.rka kü1ön-külön egyen1ü lnértékben vonzza a 
vasat .. J\i'.·t clele.i sarkai azonban feltünö 1narratartást 1nutatnal\: e0'.Y-
1nús iránt. I1a két di~li vagy li:ét északi sarl\:ot közelítünk egy111ii.s
hoz1 azok egynulstól túvoznak1 cle a déli sark az t'.szakit varry 1neD·
forditva, n1a,1Jtího:; von.:-.:a. Ebbí.'il azon törvény :11lithatU fel,' Log~: 
f,f/J}ill'Uii 1lt:lqjc.-; sarko/; t11s::;itjiík, /,:iilV1d1(i::Jil.' vnil.::::úk ('f/.1/Jil1f.-.:f, ,__, 

Ezt a dclcjtii11 tapasztalhatjuk . ..;.\.. (1(~le1.tü ki'~t v1'·rr1'.·11 heffves 
' 1 . 'l ' ' b bJ fiuo1n CLe eJezett ac•: rudacska; lnely a snlypontjában levő kis üreO' 

seg/·lyéve1 hegyes tart/)-oszlopon lebeg. Ily dc1e.l t:ü vízszintes sikbn~ 
szalJadon 1nozoghnt. Ha e tü t"szaki sarkához nHÍs delej északi sar
kicval közeledünk, ngy a clele,itü oltárnloclik, lm a déli' rnrkkal b;
zr1ec1ii.nk a de-le,i északi sark(dtoz: a delejtü hozzú vonzUdik. 

1\.. delejes tü11e111ények) búr gyengl~bben: a kobalton t'\:-; uikelt'll 
is inntatkozuak. 

1\.. delej hat akkor i:::) ha közte ~~::; a vo11z11nc1ó vtls küzL vil1ti-

1n1ely tá1:~)': lh:.ld: papiros~ap van. ~ papiro:::Iap a de1('.Í cr;j::iségl·hüz 
lwpest to b b n11lhmetemy1 rnstag is lehet. 

A delej lartóképessége. A clele,jek erössége akként lrnsonlitta
tik öss_ze: hog_y 1negn1t·~:jük: 1nily súlyu vasat kí~posek rajtok csüngve 
ta,rtan1: E s:1ly a d.elL~J tart1.;J,:1!1Jc.~·s/gl!nck neveztetik. :\. delej tartó
kepess.ege 11ovekec11k: ha az /e/ rf111 .1!:!!!/':1·1·c_:ut . .:-l. fBlfeg,yverzés alatt 
a deleJnok ac1~'1pll,lrve1 val('.1 bevonúsAt é::: a pai:kúalaku delej l:et, sar
kát összekötf1 vasclarabo1 l,rt1'ük. J,00·11ao·1c0Lb az 'll ala1~n dele1'ek 'l ' ' . ·. 1:::> o. ' 
~art': i:epessege. l\[111Lhogy pcc1tg ..-asb1g acéltö1neget teljesen átclele-
-Jez111 110111 lehet, több vékúH} de_l~)_llatkót tesznek egynevü sarkaik
kn.l össze: InP1,\·ek kü~ön-külü11. 11lcgc1e1ejeztcl:nek .._~ horgonynya1 
e11atcln vasdara!.flial (it~gy\·i:~rzet.) h1rtntunk össze: e horr;o11vra fel-

'.ftig.o:cs:ltiük u 0úl.vL ]~zt•1: fclfcgy·verzl'::-: l·~ n1cgte1:h0lé::: {{itni''a delej 
nc1nc."nk 1negtnrtat1k: do uöyokszik i:;:: ügyelni kell azonban. 
tul 110 tcrltel.liik) llH~rt akl.;:or a súl.ynk fi~ va;--:ADra\Jo[:. le::.;zali:itják'. 

l.5::iszer~tkott ~ folfog,yverze!J 1l1.:lej if„f,Jt1í1· ne\·et yisel. ~--\.z 
Lart1.d\é11us;-;ége :í lta 1ú lJnll i)1 tsnl yú11a.1.: 11 i iulcr.::\· J Cl-szeresét 

< ji;~\~,:~,";7\;~;:,;, c~1<1ig 1~l~:o:zit:('f t l(:gnagyol 1li dr_' 1°('.i :1( 1 ki \11p;rn~;1 (_1;--: r"::-: tartó-
_; allaur1oan f'1(_)f J ki lfl~T<llll. 

ral;oU. ra:--:dar;1l1(d. 11eu1 :-.:zalJ:u1 hirt.uleu leszakitaui. 
a delej .g'Yl'11giil; lia.JL0111 /1\·atc1:-::au o\(1alra f()rdit\·~{ 

';;!c:.sei1d<isc:11 li:cll 1 e1l1nzú::: úH:al lcyú\n;-;zt.aui. 
A melegség befolyasa a delejességl'e. . \ rnáp;nesrnski': delejessé
vörö:-: izzúsoH n lól i 111_·,1111'.,r:::1~· k let11(·· l í.e 1j e;--:e'il el vesz it.i ; az' acr'.1 l-
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delej már 400°-on alul; tehát a. delejesség ereje n, hi.J1nérséklet növe
kedésénél fogy. 'l eres izz1'.) clelejvas nen1 vonzza. a vasreszeléket; 
épig3r i1en1 vonzza a kijzöns0ges hi',1nérséklctü delejvas a 111eg..:. 
tüzesitett vasreszeléket. 

A hevitett mágnes elvesztett erejének egy részét visszanyeri, 
ha kihül, de erecleti hatását már csakis uj dclejezés által lrnpja. 
::\. vas azonba11 a. vörös izzásig 111egclelejezhetö; vörös izzáson tn1 n, 
<1elejezl1etés képess<~~ge is csök:ken1 111ig fel1ér izzásnál teljesen 111eg
~zünik. 

Földdelejesség.--\ felfüggesztett clelejnek állawló eszak-cléli hely
zete, 111elybe bárn1ely kitérés után visszatér, azon követl\:eztetésre 
jogosít

1 
lioyy ./'ölrliinh uutga ·is bir rl1.:l1jes crt'Jvcl,. s egy nagy mágnes

nek tekintendő, melynek sarkai a fölclrnjzi sarkokkal közel össze
esnek. 

..: \_ föld 1nagnetisn1usának n1egHgyelésére szolgál a n1ár en1litett·, 
rl('lrjtii. I\Ieg1\:iilö11böztet:.i.i.nk rdhaJldHi és lehoJ!d.~i delejtüket. 

A delejlli elhajlasa. ,\ vízszintesen felállított clelejtü a ,i,,/„jsc1r
J,·o!.:11ak r:,..; a. /üldraj.:i ,-;11rku!.:uak l'lf1:r/,..,1:t (declinafiu) 11111fa{j11. ~két
féle sarkok ugyanis 11c1n esnek össze. _-\_ delejes északi sarli: Eszak
_•\_111erika felső részében ('iU 11 észak.i szélesség é::; :f7° nyugati llo::;szn
sitgnál) esik, tehát a c1ele,itii nyugatra tér el egy kissé. 1\_ üelejes üél
sark 11élkeleti . .\usztrúliába11 van, tehát ne1n a fülrlrajzi {'.•szaki sark 
tí.tellenébe11. _\ clelojes 1..lélkör tehát 110111 <::sik üss:;,e a csillagúszati 
(1/,lkörrel, hanern azzal szögei; képez: e:;,011 sziig az el!Hu'ld . ..; s::i;.1;1:11ek 
neveztetik s nagysága különl)ijzi'i helyeken eltéri'i. 

.:\_ c1elejtük. últa.lflnosságba.11 n1int i1·1iuytiik (con1pfLss) hasr.11úl
LaL11ak s itt én(,nyesül az elhajlás. 

A delejtü lehajlasa. A snly11ontjában yizsúntesen alátámosz
Lí;L\', tlelejtil 110111 inarac1 tiikéletesen ,-izszintes 1101yzethen, hane111 

·egyik. sarka lefelé hajlik. JB tüno111ény f,.fi,~jl1í~-uaJ::. (i11i:li'.nalio)_. azo11 
szög pedig, inel3ret n tii a vizszintes irányn,yal l\:Ópoz1 a lr:hojld,;.; s.:ü
,<1/nck (nz inclinatio szligf') neveztetik. Ez t~p o1y változásol\:nal\: va11 
alávetve

1 
inint a cleclinat.io szöge. ~\z inclinat:io a fölcl egyik delejes 

~arkAnak. erösebb behatúsú.túl függ, s ha. a földüelejesst~gi ószal\:i 
sark lu1tá::;a vau tnlsúlyban1 ng.Y a clclojLiiuok. Cszo.ki,ellenkczi.i esetben 
a c1éll sarka fog lehajolni. (~sak: a drle;ies egyenlitií i1011tjai azok, 
1nelyekc11 a c1elejtii egészen vizszintcsen áll, azaz ott-. az inclina.tio 
sr.öge íl .. \ delejes füklsarkon - hn. az oclnj ntús ]'hysilrnilag lPhel--
séges volna a delejtü függiaog 11elyezl\:eÜ11ék cl. 

A delej hatásköre. Azon túvolság, a mennyire a clekj hntárn a 
levegöben: légüres térben vagy n1ús testeken út- hat1 (( di·lcj hat1í
trír1i!.-;ú!l(innk neveztetik. ']\Iiuthogy a delej 111i11c1en irán.yban hat.1 

azon tért-: inelybe11 a dele.i ereje észre\-ehetl\ a tlelej lulfd,..;ki.i1_·1:n!'k 
lli\juk. 

A delejesség elmélete. Magára a clelejesség lényegére, mi voltitra 
nézve 1na.ig sincs ol~y elvünk: 1nc-lynek ala.pjáu az ö~szet: delejes 
i;ünen1éuyek tern1észetes inódon n1eg volnának 1nagyarázha.túk; 
osal\:is az egyes tüne1nény-csoportok n1ag,ynr{lzásúra lJirnnl\: oly cl
n1életnkkel1 111elyekJ1cl\: ;:egitségével sikerii.lt e bjuo1nényel::et össze
filp:g<"i egészszt'~ fiir.ni: 1nagút·. ri lényegeb HZnnbn.11 11e1u i;c.:1n01jiik. 

161 

Azon tapasztalat, hogy a clelejes acélrmlról letört clambok 
minclig teljes - északi és cléli sarkkai ellátott delejeket kepez
nek. azon feltevésre ·vezetett1 11ogy a eas tö1i1e<"sci már n1agukba11 1;lec 
tel;jf;s. dr,lfyjtk_.

1 

11,:g.Y .t. L ruin(l:n 
1

tön1ecs .egyik fele Csza~i, a másil\: 
cléli dele.iesseggel bll". A clele.iezes e szermt csalrnbbanallana, hogy 

11 
-tömecsek egynen1ü delejességü részei egy irányba. tereltetnelL Jl. 

delejes vasrucl tömecsei tehát ez elmélet szerint ugy vannak ren
dezve, 11ogy déli cleleJességgel bir6 részük a üéli sark felé, a másik 
pedig az északi sark felé va11 forclitva. 

Ha a tö1necsek ol:y szoros összefüggésbe11 va.nna.l;,::1 11og,y a 
delejes hatás által csak nehezen renclezkednek el a leüt módon, akkor 
a test nehezen clelejezhetli, de ha az ily test egyszer del~jes lett, e 
tulajclonságát nehezen veszti eL Ilyen test az aceL A lágy vas töme
csei könnyen renclezkec1nek el ekl\:épen, (1e 01 is vesztik könnyebben 
delejességüket. A del~i közóppontjának nincs hatása, mert a hozzá 
közelitett vasclara.b egye11lü távolságba11 van a tö1necsek észal\:i és 
déli sarkátóL 

E röviden vázolt elmélet alapj{rn magyn,ráztatuak a delejes 
tünen1ények. 

Kisérletek. 
L Tegyünk egy vatrótüt papiros lapra s küzclcdjünk egy idc-oila n1oz

;_raloU-- delejrnthlal linzzú; a tii kiivet.i :t delej 1ninden 1nozdnlatút1 akkor is, 
ha a dch1j1 a papiro:o ellcnkczi.i oldalún \'is:;zük il1c-oda. 

~. f~o11::Ú!1 és las::ilá.\·. l\.[cgdelejczctt nagy varróUit fün·gcsszünk fel 
cérna seg-ólyével :.,; küzcledjüak hozzá 111:\,;ik dc lejjel; egyik sar~frn:'tl vonzilst, 
inúsiknúl (a;-: cgyncn1iíeknól) taszit:úst fngnnk találni. 

;). l1u:li;1nli1 1 • Fligges;0;:dink fel egy ki'•tüliit. snlypontjhban ugy 1 liogy yjz
szint.csen úll,1on :-; ekkor r1el1.1jczzük n1cg. 1\.z elóbb yjz::;zintc;-; Cs h:"tr1nely 
~rány~nu.1 rneg1::11ú Ui !.:cn1~si:k. fdla;n;1ú Uszak*tlCli irúnyt fog fel yc11ni1 lntuc1n 
eszak1 veg(' erosen a tuld Jele 1:0 ha.ilik. 

JJ) A vlllámosság. 

Ehnélet. fiLir az ókorlia11 é::;zre,·ették a borostyú11ki'1 azon tn1nj
'", l!iorlsú.p/tl, hogy n1egclürzsöll·s után küunyü testeket, pélc1. i1apiros

na:ra1.1mu: stb. inagához vonz: s ki::; i(1r.·11nulva is1nét eltaszit. E tulaj
- 1nely a borostyúnkt'i gürlig r1eve (elektron) utá11 ('lec

fr'icila.; elnevezést nyert - nHls testek1 pélcl az üveg1 u pccsétvia~z 
c:s•;, is inntatj<'tk; inegc1ürzsülvc ezek is vonzanak künuyii túrgyal::át. 

e tnlnjc1onsúgot lcginkú.bb 1:illú111ns,..;rfg1u1k 11cyezzük1 a 
iu'.·Y alatt is1nert teru1t~szeti tüncn1énytül szúr1nazh1tvún o 

1nely t-üne1111~11y szintén az electricit:ús kifolyúsa~ n1int azt aláblJ 
fogjuk. 
J\Iugúra a villán1osság lényegére csa.J\: hypothesiseinl\: vannak. 

•.:.·····l~[fi~:)~:f5~~~~~-~ tnlln11k1 hogy r1 ri/ {1i n11J,«.-;<Í,i/ 111, 111 1r il.IJUf/,. liani:'ln ,1nu.::ffds. ..:\ 
:;-:_ n1i11ti~:il~'gt·t azonban meg1nagyarúz11i ffi(;g ne1n sikerült, ezért, 

x;;;x~~ ;~1.upon j o b ba11 levén a Yilln1nossúgi tü11e111éuyel\: inegn1agynráz-
1nég inast. is fentartjúk a régibb an11ogeln1/Jctf'f,, n1ely sze

" a torn1é:-::zet:be11 kCtfélo 11110111 villrnnos anyag (jlui1lu111) van) 
::elyek n1inc1egyiko a villltn1osstl.g egy-egy n01nenek felel 1neg. 

11 
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l~z üveguyéllel ellátott fén1bot, dörzsölve szintén villlt.111os 
lesz, de e Yíllún1osság· nen1csal.;: eo-'-r 11el"en 111utatkozik inint az 

'] ._. bJ .1 ' 
iivegbot:na, hane111 ('lfn;jcd fi:: Cf/t: . ..:z (l:.·111Feliil(·fe11. E különbséo·et a vil-
bí.n1of'ság 'hypot.hesisében. az últal· fqjEizzül: ki 1 l1ogy az Űveget-. a 
villd1110.-;stÍffOf 111•;11 i:1°.::eUi11el.-, a fé1net. pedig ee.:·etiílil'l.: monlljnk . .:~ sze
rint1 n. 1n1nt a. külöubözü test;ek. tlörzsölve az ü\·eo-hez vaú'y a fén1-
hez hasonlón11 viselkednek. szinté1t vilhí..inoss{urot u1:zetü/,~1ek vagy 
1w1n n>.::r:Ui/,:1u.f.~ neYeztet:I1ek. '_ .\ri:n1. i:e::eN)k: a j~g·: kaucsuk. ::;zára'z 
levegő: si::lyoru: gyapjn: szlirök1 iiveg·1 viasz1 gyantúk: l.;:én; boros
t.-vánkij. 1-~e.:etr'i/,·: a fén1Pk. szén. gra11hit., savak. Yiz ue1..lves föld 
·' • ' ' , ' ,_..., ' ) J 

,\llaü fest;, olc1hato sók stb. E!es ha túrt vonni e tekintetben azonban 
a testek küzl" ne1n lel1et: inert voltak('.1pen oly test i1incsnn: inel~y a 
vi1lá1nossúgot épen ncn1 vezetnt~: azért 111:111 1:1·.:·e/i; helyett. ;·r1s8.:; re::etííl 
1nondhatnnk. 

IIa a fé1nbotot kezünl.;:be11 tartva clöl.'zsüliük, nen1 leszünk 
kí~pesek villú1no:-;sú. te11ni: illetöleg a Yilhín1os::;ágo't bc1n1e ki111ntat1d, 
inert a kelet:l:ez() \·illú1nossúg rög"töll felYétetik testünk tí.1tal. vao·vi::; 

1 
' ' ' OJ 

ab .Hl atyu~eth:t1k. <Jly anyag: 1nely \'ala1nely tr'u·gylJalL a keletkezett. 
villán1ossago!· lu 1 • ..:szaL)lJ ideig: u1eotarhnti. ill(:·tölen" a villún1ossi.ln· 

'l l - ' ' .._, t:> ' 0 0 tova :i JV~zeteset- inegakadá.ly•)ZUÍ képe:-:: 1 l'ls.:i:1'·lr:f/;-11ek 1.isolator:1 
neveztetik. Il~y el~zigetelü az ii 1:e,r1,. inel,y, i11int lúttnk, képes a fén1-
rndban keletkezett vi11ún1ossúgnnk kezünkbe val1:1 út:1nenetel0t n1e0·
g1'ti:n1ni. :r-:t:0;zigetr~l<:1k n1ég: a !IJ/01ildl.- . ...,,,1_1;ei1i, /'fJ(('•·flri11 stb., t'tltaláh~t 
a rnssz vilhin10:-.:-;;'.gvezctijk. El~zig·et:elui c:::ak a. j/1 vi.lltí.111\·ezeti'1kel 
lle11) 11a azt: nka1:1nk: 11ogy fe1vntt \·ill6n1ossúguknt tovi'ihh i::; 1neg-
htrb.:úk. -

.:\. vilh'1111o:::~úg reuükivüli gyot·:::a:-:úggal !tttlttd n .i(J ..-ezet.C-1 kii
zegen. Gyorsa::;úga n1ásodper<..:enkint. r_;n.ooo 1irfrlrt- te~:r.. ]~1111~l 11n
gynbb gyor.sn:-súgot:. 1H:1n is1nerü11k. 

A villámosság szétoszlása és közlése, Yalamdy teotut lehet meo·
villú1nozni u iu~lküL hogy 1}iJrz:::ölt:ct11ék, vagy pe(lig vnla1nel:y ·vill7t
n,iozott t:o::;t:tel /'.rintkeznl·k. l-1a ngy<tniz-; elszigelel.t- (üveglábon állú) 
féll1l'llc1Ut:: 1110}}" ldiizPte;:.;( 'll V.i.1l(n11i:1z V<l HClll }(·t(; J!OZit:i \. villá1nosság
ga} telit:('t.t \·ezet:i.'1hi-;z - véld. a \-ill1.'ungé1J -t· r:-al telitett con(luC'.
toráf1oz ···--·- közelítjük; ugy a fl•1nl10! -1-- .\·illa111o:::sága. oly n1úclon 
oszlik 111cg1 hugy a l1asunH~:1uil ·l- /:· a i'Ud ki \·u1 l \-t~géhez elt.aszit
tatik: 1nig a löllönll.eu1.ü -- /·,'a. rn<lnuk a l'.011duct.ur k:özelébou levü 
végén g,yüli.k ;;S.':íZ('. ]~z1;U !.ünc: tllÚHyi 1: il I 1 Í ll!IJS ;-;.:1!f //8:) rÍ.'i 111d,· (111 /{ IU: n
tia) 1lOY1:zzilk. :\. \·nnzut.L \:llt'l!b'.·tr':-: \·illú111(1s:-;úg u. l·(111ductor' <Íltal 

kij{ Vt': llri;:.; a lia:-;u1t11<''U1il (. --1-) s;r,alJ~u.1011 nyilyú.nul. Ebbö1 
/ l.<ü1;el:k•:,ztk. lt1)gy ,, /,./it·:lf. i:c.::cf/; /.:ii.:•_·/c'l1c /u;.:ofl 1111ísil.: (111·111 citlún1u

'>· . .''>. 

e1·.:f'Ui /1,1s„11111't11ii ril(1í111uss1í:J:Jt1! f,·fittcti/.-. !La a.z elszigetelt 
eltúYo1itjuk, a szétoszlú:-: Jncgs;d.luik s :1 kiilö11nen1ü vil

.hím<m'ú":ok (\~.yr·:..:ill\·('•11. :1 1·u.-l i:..:Hti'.-t llr.11u. Yilhl.!Jt0s11ak fop: 1n11tat

lJa <tzualnt1t ;1 f~1aru<.bd. iaig· :\ 1_~u11Üu1;Lur k1~1zcl.t~be11 1 az u. lL 

•>: »vu.,,„,,,„" l1!:;!..{i1·f1c11 ·:: \·an, l!HÍ~ j1J \';e;,,ctijvel; pl~lclául uj,itu1kka.l l1ri11t-
ng.y elvonjuk bc·lölv a conünutoré-Yal eg·y11c1uü (-1-) Yillúu1ossá

lul iuosl" cltú.Yolirjttk1 a:r, elloukozi'f (-) vill1.i111o::;::iággal a rnc1 
n1arnd .. f.-; 1:ri11f/...:.~(.:l 'L:· ,/1·/f,.f 1,/filf. 11/l"i/i;n 11 11:!/ 1! i''i'l t1 011i17111·-

1l" 



----------------· 

lG4 l'EllJU:SJ;f:T/~IX. 

lur kü:-:cl1;lie11 rrtnJ l>ell ./'('lhagy11i. E 111ütét s:::1!tos::lds (inHnentia) 1í/t11l 
ielit1Js111~k 11eveztetik. Rö·viden 11.:ifejezve: az elszigetelt 1:e.:eUit ·JHCf/fi)/t
Jiik ·vi'.1ld111os.„·cí,q!fa1_. ha u.:t a f(·lif1·/t re;;('f/J kiJ:;el1?!('n 'ii/1'ff':l'in~jiik (j1i 
ve;-;efí_ívcl) s az éri'.11t{s ·1;1egszii11ésc nfrin 'cltrírolitfuZ:. 

A villán1osság 7.:D.:l/sc_. ha a vezetők közel va11nnk. fénytüne
mén}'"Ckkel 11.:isértetik. Ha ngya1ús a villá.n1oss3.ggal telit_eU; t'~st110z 
jó ·vezetővel annyira k.özclediink, hogy az u. 11. kiiU/si trírol.-;ríql1r1n 
legyen, a telitett testről szikra (vi!ldm.s.:i/;rn) alakjában megy Ú vil
lá1nossá.g a misik: vezetlire <Ít. E szikrát a. l;:ét ,;ezetö külö1111en1i'i 
villán1osságának eg;yesülú:-::e idézi elí_i, ugy hoffy a ineo-yilhbnozoU:
ban a. telitett (villá.n1ozó) testével egy11e1uü villa1nosság inaracl inog. 
.il l.:ö:::.l1ls dlfaf teluit l111:;01111c11lii. villdn1ossdy!fal trd1; lclit1;s jli lt:tre. 

A kisüt?si távolság nagysúga a villú1nos telitésti.'il függ; cse
kély fok.n tel1tés11él <Sri1d1!s szükséges. 

Lég.köri. villámo.sság. Szúrnos észlelet. últal bebiwuyitott ti•uy, 
11ogy a legkor n11nc11g tartalrnaz szaLatl ·v1lhí111ossán·oL inely born:-:. 
felhős ic1üben vúltozó ini.11öségü1 inig tiszta illi.')beneiúllancló.nn pozi~ 
tlv, ..:-\.. föl(1 felülete úllanc11~ia11 negatív villá1nossú0·11. rnén· l)eclin· a 
1 .. 1 ' . j' 1 ' 1 .. ' '11 . " . " 

0 

evego nec vesseg1 „o ;:a es ion1ersc;: eto szer111t J;:ülö11büzö erliss('.~::::-
ben, A zivatar-felhők szabad villámossiwo-al bimak mely a fi"Ú-
.c 1··1 t "ll' ' ' ' ' 1 "'" ·' . 1e u e: v1 l\lll?ssag~~ra szetosztolaf? 1at, ug·y hogy itt a felhiJkével 
ollentetes v1llamossag gyülössze.J\hhelyt nlamel y füleli ticro-y a folhi", 
1 ···1··1· ]·''l ·1 ·1 ' . 

0 

;:1su .es1 ·a.,-o saga Xl Jl1 ·., i:d 1Í11//rfs: vao·y1~ a -f- és - 1: eo·ve~ülé::c 
'11 1 t l" 1 f 11 .. ·11 · ' 

0
' "'" a :a. a ·c iteJ; ·e 10 v1 a1nossagú11a};: részlie11 Ya1ó cltú\-ozú~a ki_.,Vt't-

k.e.zik be .. A„ villd111 tehát 110111 eg·y(~b, 111int nagyszerü Yil1:'tn10::; 
sz1kra: rnely nagy höfoka últ:al a léo-réteaeL inelven útn1eo·1t. -felhe-

·1· ' f' 11 . ' '1 1 ° " . J "·'. ,~1 ·-1. 1-i.. '.O iev1l:t'S a ta a. 1evep;ö 11100-ritkul s e ritkitotl; h~rbe lHl'.'"Y 

eriive1 tolnl he a. ki_irül Jl•vö sü1:iibb l~ve(1·ö. n1i a ll•rrrétoo· rúzkl1dá~Ü; 
··1•· l"" ']']') "' " n !( ez1 e u; e raz \:tic U.:' ia11got hoz lét:.re. rncly a kiili,!nl_;(-fzlí felhr1 ,\s 
levcgö-rétegeJrbe ütközik s többszöröSen vÍsszavcrctvc. visszl1an-
gozva, ;nint diii·.111!8 jut f'ülei11kbe. ' 

V1llámháritó. A természeti Yillám levezetésére a mec.-vi,clew1ii 
/,p~'ilet stb1-1;e 11elyozett /i1'.1Jy1· . ..:_, 1eginktthl1 nranynzotJ \~"gii YH:-:
i:ndat hnsznalnak, Inely n f\_ilc1bo vezeti_'1 hnzrtllal lesz összekiitY•_'. 
J-[at{i..sa a fé111 jó vilh'nnYOZ(•tö~,;r'.•gén alapszik: ezen ngyani:-; ve:-:zl'.\y 
i1élkül 1negy a Yillú1n a fi_Hdbc~ 11~zonkivül fOlytonos~u elii::;caiti 'n 
fölü ús a felh(_ik ellenh'.d:es vi1.1án1o::::sáo:ainal:: lci'eo·yrnlitödc~sl·t ~ Hl i!
azonban külsüleg i!s~lelni 11e1n lehet. :J.-\. ;;il1árn J,~f/i.i11i;s1·11 l/(·y_11c

1
.-; l1í,·

.1!/11k1111: tornyok})a: fakba. sth. üt. le leg111kúblJ 1 nzntii.n a jó vezetükl 1e1 

fen1rnc~al;:ba 1 v1ztün1egel;:lH-, :-;tl1.1 i!ICl'f /i1',1/.'f'·s t1ír,r;yrrh r(/f1d !1';/i1if.·,í/J1 
Vl)/1:;1rf 1ft. 

A szétoszlás (intlnentia) és közlés elmélete. Ho~y Yalamcl \" h•,t. 
vi.llún1ossá vAl11atik, csupán inú::: villú1nos test kii:-:efS~ge últ.a1. ~:z azL 
bizonyit;jai hogy a teste_l;;: tern1észetcs i!-llapotulcbnn i:-; villr'nn~:-<súgo{ 
Lartal1naznak1 rnég iie(11g n: villú1nosság n1inükét uc11u:bC1l eg\·eull'i 
1nenn}'iséget:1 rninthogy érzél~einkre é::-: eszl;:özeiHkre lini'ú;t-· H(·Hl. 

gyakorolnak. 
-~z inílne11tia

1 
nz edclig· ehuo1ulottnk szeril\!·.1 a t-c~f-ek b·r1n('.'

szetos állapotúnak követke:mu~nyc. Ha ugyanis Yíllamely testhez 
egyf1'.~lP ·vi1h'nno:-:súgga1 t-elitett f·e'st.ct- közPi-~lhelyezünk, o'z az el~ii-

A !7lLL1rnsS.ÍC!. Hiö 

l)e11 foglalt veJe egyn:.n1ü ··iTillámosságra. taszitólag1 a inásil;:ra von
.zólurr hntvá11

1 
e lcét ·v1llámosságot szétoszlatja. IIa a villámozott 

tcstt;'t isn1ét eltávolitjulc, n1egszünik azon erö, n1el:y a kétféle villá-
11108ságot a inásik testben szétoszlat;ja, ezek tehát vonzásnkafl lcö
··vetvc, egyesülni fognalL 11. testi is1uét tern1észetes álla.potába tér 
vissza, ha a villitmosság eg,yik nen1óböl nen1 veszített, vagyis villa-
1nosságából sen1n1i ol ne1u vezettetett. 

}fa azonban a vezető test mús jó rnzel:i">vel, pele\. a fölc1clel volt 
összekapcsolva: aklcor a l;:özeleclü test vil1á1nosságával egynen1ü vil
lá1nosságn. a fólclbe vezettetik s a ható villt'nnossúg eltávolitása lltún 
az ettől elterő nemü villárnosságot találjuk a testben. 

Minél inkább közele<lüuk jó vezető villámos testtel más teli
tett jó vezetöhöz, a1111ál nagyobl1 n1ennyiségü vil1ó.111ossáa osztntilt: 

' " ebben szet. . 
IIa. l\.ét test egyn1ássul érintkezik; a két vonzott villún1ossárr 

kiegycnlittC'tik1 ki.ilcsönös hatúsu1;: J11egse1nmisül; ina.rad tehát~ 
1násodik: testben az elülJbiv0l egynen1ü villú1nosság. 

:1.z l~rint-.l.;:ezt~s cli.'>tt rendesen szikr<i csap út az egyik testrül a 
rnllsikra.:.; ha eznt:ú.11 (eg,y111ússa1 nen1 ~riut\·e) vizsgáljuk a 1cét tesi; 
villá1110:-: t'dlapoL.Íl': azt ta1á1jnk1 11ogy az erec11né11y t!Hcl,letesen az, 
mintha a két test érintkezett Yolua. Ebhöl következik. hoo-y a vil-

·1 'l . . . " lá111os sz1 -:.ra 11e1n egye J~ 1111nt rt v1llá1nosság kül<jnhözö l;:ét neménel;;: 
ogycsülé:::e a ]cycg(_i11 át: 1 1nillün a villú1nosságok. l:.ölcsönüs vonzúsa 
me

0
alialaclta azou erDb. 1nel,·lvel azol;: a testekhez rao·aszko1...1uak. 

' ·' J b 

Xevezetesebh YiH:imos 1i:éw,r,iilélrnk. 

1. Villámgép .. ('15. úbra.) A yilh\mossúg e gépw'l két nem vezetij 
Llürzsülúse últal jön }{;i:re s elszigetelt veze-tün n·\-üJ' te tik üssze. 

L
' ' . '" o .. 
enyeges l'l·sze1: o) iivryl„·01·011_1; Yagy !te11y(·i': 111ely s üveg-

lábon nvn!=!;YÓ ci ü.ve.zten.zel)-' seaél•~ével forarttl1ató: az üven·koi:onrr 
,! '-..- '-' ...... ~ '-' " 0 ' b ö 

forgúsa. közben zinkfo11cso1Tal bevont hDrpárnákhoz c1örzsölüclik. 
b) .:l. fé111höl készült. 1111ii1"t/i (c.r_;1u]1u:tor); ez üres s;_'trrrarézcrol,-ó n1elu 'b .,/ _., 0 O~I) ,J 

fe~l. öl valú, _gyiir~ialakn, a korong felé kifnh\ 11egygyel elltttott 
szu:ulú;~;:;iil/:l>rJ<kc! (d) va11 összel;:öt've s szintén üveglábon (1;) 
1i;yngsz1k. 

, :\.. ~'illú1nossúg f'l'~ile:sztésénél a clörzsülü szerl~ozetet (börpúr-
na1tat:.) :f:é111soüronYn'-·al üsszeküt"1"ük a földdel. hon·y az il:.t i'e1"löclö 

·11 · . ·' . ' "· ' v1 a1nossúg elyezettess(;.J;: s ekkor a korongot:. :f:orgatink. :'i. koronp;-
1 / • l"J • ' • e 
)RU a -\- ~ g,yü i \: ineg

1 
ll1f.~ly a ::;zivl1k1'.>szül~li:.en át a conünctorha 

·.'ve:zelfotik, a <li_"1rzsölü bürpárnúkhan - /',' fejlöclik 1 inclyet az c1nli
iO . Jitell. ll11~1(lüll. el \"l!Zühi11k. 

2. A vi llá1ntartó (, l"c! i'I! 11lin!'.) (~Lt ;, (dJra) legcgyszerül;ll Yillún1-
~én1la11 LH~1l Yagy -fr~~111LLdcc'dJÜl ú.ll (e\ n1ely g-yautnlepénynyel (11) 

.. k1tölt\·c: a~ uh\bl1i11 eg,y inúsik fl·1nlapr ;_1 tetü (/,)1 fekszik1 rnely 
uveg eJ~higeteli'1 uy('.·!Je1 lúttatik e1, yagy pedig ::'elycn1z::;iuegekre 
aloaszlati.k fel. 

olekt.rophort- nn·y lült.jük r11C'g yjJlún1ossúgga1, hogy a 
jXg:yanh1lcqié:i111L vuLuncly 

0

~::-.:(·,irü:::' b.'trgygy<ll (r1~1kafark, szf1rG::: bür-



-

flara,b ·i igen O'yorsa1t hosszabb ideig ütögetjük: a lepéuy uegativ (-) 
~TillaniossáO"ot' nyer. Iia most a fcclüt rútesszülr s ezt uj,iunklral egy
::izer u1ecré1~ntve. elszigetelten n1iud,iú,rt fele111eljük1 ugy az s;::f[/os::ltf.~ 
lrövetke~télJe11 i;ositiv ( -t-) villan1osságnv'.'t, lesz; ~, negati;r vill:'.~1110.s
~áo- a f?n1tálcában o-yii.l össze; ha <::hhez 10 vezetovel (peld. n1.1nnk-
, ('t°' Cl , ' t:), • ' 

. ----

l.;:a.11 köze1ellün1i:, vi.11ú1nszikrn ·ngri.k úL ~\. t:utCi lee1nt1 1~.sé11él nz ujja.~ 
n1eP;érintés azért szlil.;:sl·ges~ l1og:v fl --- !-,' elvezettes~el,.:; cll~nkez(! 
r:-:ethe.i1 a tehJben 1ecmelt'.!s ut:ún nen1 le11ne szabn.~1 1.-1l!i.n11ossa~. , 

;L Franklin tfihlája. 1!.:z ely üveglap; mr~ly n111u1ket· o1da1a11 °t:
leme7.ze1 (::-:h11111iol) úgy vnn l>rivo11\·a1 hog~\· t1Z iive0lav :::zélc1 -J-.i 
cent,iin/·iprnyir0 ·f;--·r10t.l<'11iil 11ng.vn{·.1ui.k. l-la 1'/'.PH h1liln f',!:!;_\"ik !'r'.·1n-

ltil 

vala1nely villán1gép <iltal ígenlege~ ....-illi1.1nosságot közlünk, 
a másik oldalt pedig a földdel hozzuk Yezetö összeköttetésbe, '1kkor 
a: 111egvil1án1zott oldal az üvege11 át 111egoszlja a. tulolt.1nl villán1os
;;:1rrát: és oec1ig af? igenlegest a földbe taszitia) ~l ne1ulerresf; r1edio- a ,,<t::> ' ' . t;J b 
belső felület.ere vonzza. ~7\.z üvegla.p egyik olclala akkor 11e1nleges) a 

, niásik tevőleges vil1á?1osságu lesz, rnel,Y ellenkezü vill:.'unossáaok 
egymás~ Jeköt:·e tar~Ják s a tábla uj szabad 1.~illán1ossAgoi; k{1_1es 
folven~1; ;lyrno_c101: "7;t .'ii. 
erősen tehthe1;1ukv1ll'1- '\0 
·niossUn·o-al. Ez ellen- \ '\,,_ 

„ot::>.11' ' 1 \ ', kezo v1 amossugo 1.: ~ •· •• 

egyesülni t:örel~~zenek, 
do ebben nz uveglap 
által gátoltatnak s csak 
a'k:kor egyesülhetnek: 
ha a tálib két oldal:U 
vn.lan1e1y .ió v0z0ti')zrl 
kötjük. , ü:::::;zP, vagyi::; 
/:isÍitjiil:. linsonlú 01vou 
alapszik il leyc1cni r)a1ftek i:-:. 

4, A leydeni v.agy l<leist-féle 
(·l-7. áhra.) lTvegedénybl'il 

inely '..!,;: résznyire kivül-bclül 
stanniollal ( ónlemez) nn bevonya, 
ngy hogy a }Jnlack fe ls<.í része stn
nioltól sza.brulon 1narn.cl. E r(·:-:z ro:-:z 
vozetö nuyaggnl: pl. ~pa1\yolviasz
szal vng.Y se !lakkal szokott bevo
uatni. _~\.nyílásban vastag f61nso<l

·:rony Yan 1nely n. bel:s(i staniolbnr-

l!í. úlira. 

. \'-\. (11 Jl'[l. 

ti<Oklföo_·z l•r :-: kiviil go1nh11an YL~gzt!t1i1~. 1~ i1alavk 1u1.gynl1b 1ne11uyi
v1ll' · · ' ·· · ·"t' ' 1 '1 1··1· · 1 1 1 · a1nns:-.:ag o:-:::;zpg:vn.i ·c::::1:re szn ga„ . - .n ngyan1s CT 11a ac i:O: 

hnrih',1.;:ún l.;:cziinkkel 1nogfnpjnk :-: g-01ubját 1nep:t"ölti'itt cnu
.ucrm·h<> vngy az clcli:t-.rnphnr fndiij6hez kiizelitjük: Szikrn. ugrik 

áltid. hog\· a külsi"1 borih'.·k te:-:í-ünk t'ilb11. vezcb'i ö:-:::::;:0kiitt0-
n .. r;:;ltl(lel. k/:pn::.: n lH~l::::C1 hnrih"klin7i v0z0i'.Pt·.f'. Yilhnnn:-:-
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sácr a kiilsü11 haso11ló mennyiség ellentétes villán1osságot összegyüj
te~i s n1egk:ötni.. Ez által a két fémréteg };:özt oly nagy elektrikns 
fesziilés jön létre, hogy ige11 erős töltCsnél a palack: is szétznzathatik. 

A megtöltött i1alackot Yillámossitgittól ugy szabaditjuk meg 
(kisiitjiik)) hogy erre a célra szolgáló elszigetelü n:yelü fé1nvilhtval 
a pa;lack: küllJoriték:át és gon1bját egyszerre 111egérin~iük. Ila (ter
mészetesen ez csak kisebb s gyengébben töltött palnckolmál lehet
séges) a kisütést ];:ét ujju11l1:kal eszl;:özö1,iük1 ugy izmai11kb::n1 rán
gatóüzást érzünk, 111ely i1éha igen eriJs. Ha több sz0mt~ly össze
f'ogóclzil;: és a sor egyik végén álló egyén njj<lYnl a l1:ülsü boritékot1 

a 1násik végén álló pedig ugya1ut1;;:kor a gombot n1egérinti 1 ugy az 
en1litett rftngatóüzást az összes kezükkel összefogott egyénel;;: fog
ják érezni. 

4. Elektroskop. (Yillúmossúgmutató.) Ez a testek szahacl villá-
1nosságánal;;: ·vizsgá1úsúra. szo1gá1. ~''- 1egha~zná1tnbb l;;:észülék az 
ru·a11ylc111.('::es clcktl'osk(/p; lényege~ része: két eg;yn1ús 1nellé fén1-
rndra al;;:asztott keskeny nra11yle1nez üveg alá helyezve1 111el:y11el;;: 
tetejé11 nyiláson a fú1nrnc1 van l1eeresztve,01nely a leyüc11i palnck11oz 
hasonló gombba11 vagy fémle1nezbcn vép:z!.')c1ik (·JS. {tbra). J:1- borító 
li.vcg felséí része néha az üvegnél n1('·g johlHlll elszigetrlii anyaggal 
szol;;:ott bevonva le1111i. 

"ílalan1ely test villá111o~súgánnk feli~111erése vé>geiJ, Ye1e az 
elektrosl~op g·o1nbjához küze1e~1ünk; h::i a b":-i- vill<i.111os, ald;;:or az 
elel;;:trosl;;:op fén1rnc1jában a villún1ossúg szét.oszlik s nz arnnyle1nez
kék 1negtelnek: a 1negvizsgála11<1ú test villúrnosságával és egy1núst 
taszitiák. _:\_nna1;;: folisn1cré:-:ére: h0gy e villú1nossúg 1nily 11en1ü, a 
gon1bot: a vizsgált testet el 11e111 YéVe, njjnnl;;:l..:al erinijük meg1 ez 
últal a taszit.ott (a vizsgált túrgyéval ellenkező) villúmm,,ágot elvo
ze~jül;;: s a. len1czkék is111ét C1sszecsnek; nz elektroskoplJa11 csak a 
testtel egynen1ü villá111ossúg n1arac1. IIa n1nst a testet eltá.-volitjuk, 
az elektrosl;;:opba11 n1araüt villún1o~s;_í_g elte1jeL1 az egész rndban s a 
len1ez1;;:él;;: Íc3mét széthajlanak. .:\. inaradt villún1osság 1ni11öségé-nek 
felis1nerésére 1nost isrnert villún1ossúgn testet-, péll1. i1oszh'.1val dör
zsölt üyegbotot ( -i- vill.) közelitünk a gon1bho7.; ha n. len1ezel;;: ez 
últal 1nég jobban széthajlnnak: ugy -\-: ha összeesnek - villan1os
::;Úgual;;: i elübbi esetben tehút n vizsgálL test -..-illárnossúga -, utób
biba11 + volt.. R.övic1en kif'eiezve: (!;: clel;f)'o.:.:knpl1rr11 !' vízsgdlt ff·sf 
i:illd111.oss(íyti11((k ('llenkP.:iii(!f {..;.:7rJhel jii/; . 

.ti.z aranyle111ezek }1elyctt bol1zabél goly/.1k is alkahnazhatól;;: 
kevésbe i5ontos kísérleteknél. 

J(i~éi·]<>tPl\. és lael)'"CttPsit~·~ J\.Ösziilé]IP1t.. 
1. 1·u!1im,•11 i:••11~·,;,,. / .• · l1c,::il<i:'. Di;rz;.;ü]ji\11k spaHyol\·ia;;zru11ai 1•r1„zi/•\·al 

egy i(lt~ig,,; tart.::;nk ezutún nprú papiro,; darahkú!-:lioz: {d;k(•l' hq•asztalui t'o,u;
,i11k1 l1ugy ezt;k [t spri.ny<~h·ias:~hoz \·011zntuak1 dc !.(·n1:-:uk{trn i;;1n1'.t-. lehnllllak,el
t·a~zit.tatnak. l:gya11ezt tu r1a;.;zt aljnk 1n('giliir:·:s(•lt i\ye;,:;lJoi 11Al. 

]3o(1zab0lliiíl vagy parafitbó! yfq;.innk ki" gol.\·(\t s kii:;:dík -..-úho11x c(:r
núra; ha a felakasztott golyólH1z 1ne;,!;t1i_'1t•z,;i:.Jt ;;pru1y11h·ia,.:zrnr1<1nl 1,:(;zt.Jt~1liink. 
a ~oly(! Y•)nzat.ili:: hasonló tíi11e1nl~nvt l•:U~z elií a HH.o;rliirzsi_!l t ÜYegl101. I Ia a f,J_ 
ak~t:;Y.tott goly('.1 egyik oldalitra a in~gdi.irzsölt ü\·e~botot 1 a rnúsi\a·a a sr•anyol 
via::;zrudat tesszük) a golyó egyiktől <t u1lt„ikhoz ide-oda 11.:11g. ( J"il!auto~· i1iga.) 

1\iinél nedveseLh a le1:egü, annftl gyorsaLbnn \"CSZl ik t:l az il.Y inúüuu dl.1tz,:;i_·,1t 
i:u·trvak villún1ossítgnkat (a neclvcs leYegü jú yczeUí.) 

' :;:i •• :J. }.'!-f:lrod;np. R,ö,-id nyaku gyúgyszcrcs vagy opoéleldoc üt·egct dng-
jnnk be. ol~· parai'ndugúYal, inelycn kere:sz.U~l Vibb_ c1:1. ~1.?sszn .~úr.garézsod
rouyt tcttunk .. A sőllronyt., hogy a (1ng'Jtol elsz1gct0l.iuk 1 elozcrcscn st·l
l•tkkal kell hcvouni, nli ng:y tört.éuik, hogy a t'elhe.-itcl't sodronyt: sellak 
tiara bon tübhsziir, cg:yeule·cs jó vnstag bcvon1'lllú,:íg vé~igliuzzuk .. A sotlrony 
fe1sU y{:gérc alkahnaznnk úlo1ngoly1'•t -..-agy kis súrgarózlapot; nl,.,/1 vég0re 
Jecli•r gn1n1ni1Jl11ati:CT.l rn;.;·aszt.nnk fel két valódi l1osszas aranyler11ezkét; az 

}.-..y f''elszerell dugaszt a legkisebb 10gvoual c1kerüll~séYt.:l illes:>ziik az üveghe, 
:iclync~~ lczjc.1·01 ·'·:ú,·a::1ui/.: kell lennie. ;\.z anu1ylc1ne:d;:0knck az: HYcg falút 
ériutPnl 11e1n szahacl ... 

H. 1~·ld:troplw1-. Lapos: kerek bhdogtidat.1 111cly11"k út111érljjc uüntegy ~o 
cin„ szélt~nek n1agassltga 1.G-:2 enL öntsünk h.'.1(• egy0nlii r(:,.;z coloplionin1n és 
fckéte sznrokból k6szült g·yantatiitncggel. _A.zonl1a11 arra kell ügyelnünk, hogy 
u bhdogeclény egészen vizszintes alapon uyn,!,;'o!1j6k "a gyaHtafclülct teljesen 
sitna leg}~cn. (Net,ún kclctkcz,'_í húlyagokat:. t.üzcs YaSlHlk f.:ill: tartúsri. úli:al UtYO
litunk cl.) „:\.. gyantalep(~nyre k{;:;zitsiínk la1•o::;T ft~lhajtot.t szélü litu1ogf'edGt.; 
erre küzCppontjhlHtn ragas,.,znnk span~·ol \'ia,.;;i; segúlyé\·el egy üye;;lJotot.T Yag;y 
JlO{lig n fedö szél6u nH:gerií:;itett ?1 :;clyc1nzsüd1rra fiiggL·::;sziik. ntelyekuek 
felsG vCgei cso1núba Yannak ki'1tvl' ... \ fedij11.:k is tiikúlete,;eu ~iinú uak kcll lennit•, 

„\ rnúr leirt tn1',t1,,n Yil1:'ln1n . ..:~:\g-µ·al i1:litc·tt lel'~~11y hai:'1s:'1t ,;ztu·az ii.l1'!ní~·l 
tü1Jh napig 1ncgtartja. · 

,1, J.1"f/'lc11i._11:~/ud:.1',:.r1ziins0ge;;; kiizf·1n1a;.:;y:.:úgn ,.;zldessz<'1.iu ü\·eget (péltl. 
};cföt:.tc.s palack(lt 1 kiviil-hL·liJ! alnh·1'il i'c!i'el6 ~/:: rú . ..:zllyirc ra.~a;;,;zunk hc gnin~ 
1nizott si:aniol lt:111czekkf:l 1 ugysziuíén a prduek t't~lu~L:.::nek bebejl:t i,.,, _\palack 
fels(i r0szút ::-;el\ak-ohlattal Ycni,illk l1c, \"úgj11l!k ti eznUu1 leinezpapirosb/il 
oJv uagy kerek aarnl10t. 1 lllely a palnek sztJj:'tf-. (•[•Cll 11(~!'(·,ai ~-; ülJhC :'ZUl'jnuk be 
ki.;;:Üppü1üjún :;Úrgarúz1i11zaH1 inely •:sak1H.:Hl a pala\'k fencJ.:\·i.:.;· t'.·1\ ki\·iil a p:q•i
roson iicc1iµ: n1intt!~·y i"i ec11i.i1nl~li:rnyi1·e ki\:r .. \ linzal fel,;;; yégóro fnrra,:;sznnk 
kis éilon1g0!yóí; "agy =-hrgnr0zgo1nh()t., al:::(·1 \'~'.g.;!l'f~ i1c11i.~ ki.s !úii·~oc::.:kúr. rnely 
a pala~k i't:nek0L l:l'inli ,; igy n ],rJsí" boritl:kot a :;o,1rouynyal yezetük0pcn 
ö:-szokiJti . .:'1. lcincz p:q•irboritú ,c;z;·lt\t. rtz ii\·t·gl:lu.·z ='J•llnyr)lYiasz,.;zal r::i.ga;;sznk 
hoz?.Íl H Yonjnk lic egószen ,.;ellak!il·ni:-;;::.:z(J. 

.:\.. pa!ack inugti.ilt0s1'.-ro ell!g i"Jll-J11:1 ~zikra a;: ;:!eldTojilior fedi.íliíjl IJa 
kisiítú::;kor eliizote:-;en a J.;:i,:;iit;; (;,., a ];iiJ,.;:; l1orii:l:k k.:'.•z;; le;·l·l1•apiro:"darahot 
illesztünk, ug,y azt a ::;zikra ~ti furja. 

(4-a 1'va:nis1n1.1.s. 
(G a 1va11 „ f C \ e v i 11 ft mos s ft !J.) 

178G-llft11 t;uft·r111i bonc\:anúr Bn1ognúl)nll nzt /·sz10H:e: lu1gy 
rövitl idö oliJtt 1nt'g;ö1.f lli.'.•ka co1ul1,in r;'1ugahJL1zik, ha fijic1egét. 
Z:i11klo1nezzcl; iz1nait pedig; ri~·z.1e1nczzcl r'.·rinh:i i"e::.: u k(~(- lenF:zJ·. '11ú1 
vala111cly vczel'i'1 {dtnl (_'1:-::;;zeklil:i.it-t:c. Ji:zt n1d-::or i:::: ~szleltc. n1i(1iju n 
,_békacon1b: n1elyei:. r{zhnroµ; s(•g('•Jyl·Yc·l \·n~::rndrn ;1J{as::-:i'otf·; vl•letlc

a Yasl1oy, érL (::-a1 1.-r111i e i:ü11e1111'.·11yt ;iz :íllaH. te:-:(·. Yill<'nnos::::;Í~a 
: ezt. a felt:cYr:~sL nzo11b<111 ! 'o/f,1 Bt:'IH :-:okkal l.;:(~;--:iíl)L 

l:_i1nntn.t.v1'1.H: l1n~')~ n Yi11Ú1no;:;,..:Úg f>irr;\;--:Q. a /;// (,'.111 /r/nf-

< '"'z"'" 1un1(j1í111íl kerc~:-:•;11(l1"1, )f.indt:1111c·k 1li1c'.;'1ra :i l:üli'•uh~izi) ft.'!1nck 
t'tlta1 kel•:!:kc·zi:1 ;;i\L'11no~~:ú!.:( 111n.i2.' i:-: 111c 0 ·t··1 rLn(-.t-·i. „ 
1· i 1 ! rí ;11 o ·'· .,- , í, / i" :,::·;·1 l „. <11 l i :-:111 n:--: ·-i e lí-1e y (' z~'~1~· l·. ll :i::g k ü'i lin.bii'z Le'.~ 

•t·· "] ' . ·1 . . . . . • ' . " . 
<•><•• ""'"a. r orzsu us altn.l .':cl(~tkc·zct:l'- Y1lLnnns:-'.t1,:.;r11l. 

Galvan-féle líl.nc. llci. k1~L Yill(un\-ez<·(:i·, 1:gy oJ,_1a1rúl fri_izyc~t
;;e;•·<'<1'iii;n érintkezik, 1uú:-:ik ol11;1lnn i1edig viz: v~~µ-y 1ne~neüve;;;itci.C 

~irte2:-pa11irkorofü! ;,-·agy hasonlúk lllt<Ll ö~sz0kütlutik 1 a kúi; vu:.-.;et(j 
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± _1~·-a lnego~zlik:; egyikbe a szabnc1 + JE) inú.síkba a szabad - 1': 
1negy út; a nedves közvetitö áltnl rögtö11 h:iegyen1itödés jő ngya11 
lütre, c1e a széto~zlfts állandó s igy j'ol,11!0110~ 1 még pedig egy-1- ::.: egy· 
- rilld11uira11ud i1yerünk. :Thiig csak n két vezető a leirt 1nt'.ido11 
1'.·rintl;:ezik. az úran1ok czel;:bö1 l;:iinclu1nal;: s a ki:izvetitö vezeti'n1 (d; 

i.~1nút viss~att·rnek a vezetJ'il;:re. 
li. vilhí.1110:-súg létesitöi (e lek.tron1otorok) gyanánt rendosc11 

két fén1 hasznúltatik: s ezek: n nerlves közvetitövel együtt eg,y (i'al
rn11:f1!l() ,}1'n1 vagy f'ff,1/S:J'l'ii. ,qrd1,1rn11'.k11r< lrínr.1111/.·1 ar. 1t.t, k01et1;:ezi') vil
lá1nossúg pedig ril!rhn1í-1·rnn11ah neveztetnek. 

Kesl;:eny, hosszas rl>z1en1ezi·, forra::.:sznnk ös~?,C ugyann.1tkora 
Ünrab zin.1cle1nezzel s a forrasztás11ál 111eghnjtvn: végeikkel 1náTts111t 
vlzbe

1 
n1elyet. 110húny csepp :::aYvn.l vag3' 1tevés lto:llyhasóval ,iohb 

vozetövé tett,ünk: n forrnsztús1 hel>ren a -\- J;; a rézröl a zinltre 
1neg3' út, s inne1t ~ kö;1,\•cti l'i'i í'olyacléiton út isn11'.·t a rézre ;;issz.a; a, 
- _f; a for(litotJ n{nt !:eszi :i, zinl::röl :i r/·zr0 s a kiJzveH.tön. ú.t ,~1s::-;za 
<l rézrl.'11 fl zinkre; ez :'1n1niJ,'rs !'nly!:n11 ia..rt. 111lg csal\. :1 férnr1t 1'·ri11t
kr·znr·l:. :E~z ol.ii'1rús:::ql (•gy C:n\;;a11-f('.•lP elfnnet n.vertiink . 

.:\_ (~::d\·:n1-vil1ú.1no:-;st'1g a r}ijrzsi'1l(~s :'iltal keletkezrttí.1l l(~~Jt_vcgi
le-g 11en1 küli)11 bözik ; gyr·ng(d i b fosr..iil l st"gii n.z n h) b l \inúl, de flf i'/1;.~·1d1!1, 

Galvan-telejJ (villamos batteriaJ. Hn nz nlöblJi mr'><1on k1}sútett 
kfjL ole1n r•llr•11ker..f1. Y<"geit. (egyikn1:•l n 1·éz-: 1nú:-:.lk11úl a zlnklen1ez~·t) 
i·issz(·kn111·~(1l\"a \·iz\1(· :'illitjnk. 1· l.;0t.t.i'1\·Pl i:::n11'.-i nngyo11li t:>zA1n1_1 11,v 
elerneke>t- eg·\·esltl1etü11k 11. 11. (irrlr1111-(//,. (1·illa111ns) !111tft'i'i1ír1í. Jj~znn 
a \·cle1v::·t 1,:'·iizi'1 ele>111ek 1'/·l: ~z1'·lslijé11r·l: r:·llr:nt·/·h"s. tagjai\'. 1:egyiknúl 
a. réz: n1(1~i\,:n:'d n, ?.ink.l stidronyok1~a1: nz n. 11. ::ri1·1ísorl1·011yu/;k11l 1út
juk el. }[n nzekei· l.:i)7.>:ct-1eniil: \·agy n. ncdvr~s vezet<:in út·- <'gy111:'1:-:
sal üsszc•knpcso1jn1.::, n l1at:t-erin /,,-. 1·11i1 ::.1í1·r11 ~ <l \·illú.1110:::: c.'tra111lús 
n1eginc1nl: li:t a snr1r(111.Y0kfl.1 r·lv:'ilrt.-;7.ljn'k 1 a bnt.h:rln i1_11ilrfl 1·u11 s nz 
á.ra111l:'ts n1Pgszii11ili:. :\ z:'1r1\ ~ndrei11yn1.: v(\gponijni .... 11,-J„i;/;1111/; 110Yez
i'~l:1:t'~li: ('.;-; J!P(l~µ; ''. .:·/1.1/: _..,,„/,·„11_i;11 11 u1·:111lir, 111't:.:·/11 ji11:;iti1! Yilli'tn10f':
:-:ag1 :::ark0t-. kr•p\·1sr·11, 

I-In <1 kt"1z\·1-.1i1;·, \·„z1·i/.:-:n· (.i;-;zLt Yi1. lif·ly1•i.í s1'1olda.í(d \·ng,\· 
liiµ:i1oti sn\·at:. ;ilknbt1nzi111k. a \·ill:'nno~ úrnn1 jelc·ntl~kenyen eri"1:-;bt1-
1llk. ( 1~·11.f.-t1·n1·/i1-111iai l1í111·.1 JGg,vébk(~nt a7. úra1n oriJssi~ge a liatteri<t 
tngjni.11ak szt'1rn<'t,1·,i'J\ :.: n 1:(:~n;l(•111ez.r;k :.1ag',ys:'~g:'1'.,(',_l ·fl~Sg:. 

~\z ngyPs -fen1ek \·1lla111i1~ [1::-:znll"-:::t:g11ke1 1ller(lleµ; uel:l. (·gy1:11-
li.Jk: a. fDbli rn1yng-okl1/i\ (•J'l'P iu'.z\"t' kiiv0J·kezi'1 s0r :í1lit1intó 1-·1ss7.e: 
·t· f,' 7.lnlL /1ln111 1 1'1n 1-('.in11t y;1s. \'\~z .. (•zü~l: nrany. ('1lnn1: p1ntlna~ 

~Zi.'11 ·-·- f .. 
Jt:ze11 :-:url1a1t 111iri.(1•.·11 l:l<.'izZí n. rúk{iYeU.::t_~zi'l\·f~\ iis:-:zt·k<tt1i:·:.:1)1\"<l 

_ 
1 

111ig az ut:<')bbi --- \·illúrn(-.ssúgo\". ;;esz fe1. l\Ii111;·1 túvolabb úl1/1 
tago1t kapcsoltaJnnk. i'·~szP 1 annál ellentétesebl1 víllán1os f'csr..ülts(•
.~ük s ann::íl erf.ís0b.l1 le::-:z a •:eliik keletkezö :'Lrn111. 7.ink é~ rr'.':z er«ísrl1l1 
úra111nt n_(1nak, r11inl- n zi11k (:~ /111; l0grri')srl111 a n1n11dnt--t-ak :::í;Print,' a 
~,:inl: 1'•:-: sr/·nnel krlntk('zr·tt. :'trf!rn. 

Ál!ancló lánc. :\. ziuk f'.':-: rl·zl)i"il (·is:-::ze:'t\litot.t \:'u1c:Pk11ak. azn11 
l1t'ttn'niynk Y<l1l. !1og,\· ltah't:-::nk riiyícl idi_í alntJ, gyengül: \·f'.~gre e~(!,_ 
~zpn 1nr.p:::-zli11ik. Ennek nkn n villrí.n1tíram ldfejli.'1d.ósr':vel t!gyidejiilnp; 
y,'·gh(·1nr11í') riz hrq 11 ll'i s: r~l!1lf' k l,;:;·,,·rt kr?.h"hrn a ri'·z Yt~ knny 11,\·d rng(''n-

l ö 1 

vouatik be é:s a vezeti'ivel ltüzvetleu l\rintkez.L~:si: g<itollatik. 

111eggát1ása végett vezetüül oly folyac1ék alkaln1azása cél-
111ely a fejli)clií köne11yt éleuyiti (rézvitriololc1at1 lé.genysa.v 

stb.). Szül.;:öÓ~es ~011~?~:1 :z es~tbe11 1 hog·~~ ~ zinlt ;zen ~le.nyit{". v
1
e

zetöklől lehetuleg elkulomttessek (mert kulunben feloklochk), a nel-
1-ül azonban, hogy eze11 e.lklilönités által villáu1ossúg{tnalt a rézhez 
;·innen való visszavezetése gátoltatnék. }~ célnak a. likacsos agyaµ; 
felel n1eg legjobban, mely az állr111drí ldnr-nak nevezett; ltészülék
nél követltezGleg alkalmazta
tik: rézvitriololdattal megtöl
tött pohárba alliljnk " rc\zle
inezt. hengerré összehajtva (~.!:!-!. 
ltbra r) 

1
• eze11 beltil az agyng

pohár jön iT), mely hig,it~tL 
kénsavn.t, ta.rtnln1az: ebbe all1t

a zinlthengerL (h). Jj:ze11 
foltalálóink nt{rn flú11fr7-

1ú i/c11/,·11f/J.- , nevezl~et:.nek. .:\. 
_r1 rüz le1nez Yflll 

.f,1rras;1tvn s szoritücsa.-i;"arral el
látva(«) azon célból, hogy rnú
Sik elen1nek n. zinkl1ez forrasz
tott ]en1ezév01 (;;1) összekapcsol
hassnk. Il;v· n1úílnn t-et~:;,é~ sz0-
rinti poharat (egy-egy D•í.11iel
féle„ele1::1101t is neveztet~1~) 1

1
töt

hotnn1;;: o~sze egy bal;ter1a.\·a. 
Ila a réz helyett szénbengert 

veszünk, n f.lu11s1'i1:f1:lr· lrí;11;of 

Ennél tivrp:pohárbrin 
kénsavbrtu üres zi11k-

7· pen:ger úll; ezen heliil V•gen>--

telt. lires n.gyaµ:h1'.~nµ;er. n1el.vb(• tö1ni'd.í·. szl·1theuge1· Yalt 
;aJJítvn .. (.\•nv;1rnk ~'.~~ t'/>111::::olls0ny segé1ylJvel tiibb 1l.v pohAr (e;iy e1e1n:1 

);1t,}1ei:hetii, Inég pec1ig 111i.n(1ig az ellenknzi'1 nnyng0kai~ kü!jük 
·; .ogy1 k h:·,1 o, szr1h'Í'· a kriYP t.k1·7.f',nnk zl n k,i ("1·01 (f)(\ :'1 hrn.) . . f\. zi11l~ -
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töl jövü zárósodrony ké11ezi itt is a - 1 a réztül vag3" széntDl jövü a 
+ sarkot. 1\.. te-vfileges villá111árrnn tehát a rézríjl ·vagy szénröl1 a 
zinkre: azhÍ11 a ];;:özvetit<_i folyaüékon út is1nét a rézre (szénre) n1egy 
vissza; a tevöleges villú1nosság utja az elle11kezlJ. 

Volia oszlopa, Yolt" 1800-ban c+a!Yán-láncot úllitott össze 
oszlopalakban, 111ely n1rdg í::: \;-olta nevét viseli. 11..z oszlop l;;:orong
iclornn réz és zi11klen1czpárok.bül {LU, 111inc1e11 lemezptír közé kony
hasóoldattal itatott kerek poszl:ót1arab jön. Szorosan. n1eg l;;:ell a 
k.övetkezL\ sorrendet tartani: zi11l;:. réz. uedvesvezetl1. z1uk .. réz ..... 
s igy tovább, A lemezeket tiezlán'kell' tartani. Alul 'ré3, f~lül zink
len1ezben végzüdil;;: az oszlop: ezekre vaunal\. a zá.i-(Jsoc1ronyol\. for
rasztva. Ennélfogva az oszlo1) következüe11 van ü~szeú11itva: - .!~: 

zink. ncL1ves vezet/l. réz. zink. ned;,-es vezetü, 
réz ~ink .... 11et1vc~ YC;etü, ~:éz: -t- l~'. Itt is 
a/'/:: 11 7Jr.1::ilil~, a zink r1 nr:!Jnfiv_ sark1 n1i11l:
hogy a + F !'clüh'i',J lefelé·, a - 1-; alúlréil fol
fol<" iiramlik az oszlopban (öL úhra). 

t\ villti.n1os árain hatti.sai. :1. villú1núran1 
ha\ á:-:J f\_'i1eg háro1n-féle: 

a) l~/1:tla11i hot!Í."nl:: a vilh'nnosság izo1n
r:.'n1ani:lu1ú~:t ic10z elí'), ha inegneÜYesitott 1\ i
jniitld-:al a két ~arko\:. egyszerre érintjilk. ' 

l1_) J~h,i;.~íf;ni h11i1L-;1,1/;: fény(,-;;. h\'1 f:l;.'1i(1é
zésc. ErG;;.:ebb bJtteria sarl;:ainali: zúrúsa és 
nyitú~únál ,,-il1ú1nszikrtlt észlelünk. ..;_\._ zÚr('J
:-:«1(lro11"'.- a1111úl inkább felheYittetik: nüuél 
1•rC1~el1Í1 nz án:nn és minl·l vékonynbl1. vala
n1l11t ros~zablJnl vezeti'> a soürÜ11y. 

1

..:-1. soíl
ronyt az áran11na1 izz{Lsig, siJt n1egolYnL1ll-;;.ig 
is hcYitlieijül\.. J.\ nrhány 1nillin1et-ernyiro 
ki.izel hozntt~ sn.rkYt'.cgck 1\.Dzt -fényivet - ril
/,í i1111s j'/n_11 - észlelüul:;:; ngyaui:- a rossz vc
zet(:i leYegi_'i izzáslin, j;:,. 11. fény színe ü ~arkol\. 
ter1nészctéti'11. függ. lh1. a snrkso(1ronyol.;:at 
~z:'.:11h;:g~·g,yel ,lúijn~~. c1: :1g_y a :-:zé;1 7·,enükivül 
cr(1s feher izza~ba J(I; c1l!1111u_,„., .~-.-:1·nJ1.·11,11. 

e) J ·1·!1.1/i hot1ís1_1l:: ..::1. veg:ri hatús fi.Heg 
,, l:i;.:vtl/lii1 rc:1:fií J'o7y11dék j-'1./l111ilfrÍ.~rí1Jail rft!. 

~\. ;;iz k6i11:;11/i'•·. 1nely n negat:i;; r(~znt'.:l, és 1?•_·11yr.-· bn111lik: n1cl,v a 
11ozitiv sarl~ot ·képe;.i_'1 zinl\.11(!~1 y(tlik '.d s, azt: ól~113·it:i. !érnel:;: ;-;\'. 1.~l
t1at:ail;J)1'.1l fé1nalnl:;:ba11 Y<-llasztatnak kL n1cg pet.11g 1nl11(11g a. 11egar1v 
:-i<lr1:;:nu . ..:\. n1c1,crol-:n:::zi:ott :-:/1l~ l \/11. <l \ k;'tl i;lk ~ '.1\ ka1il::.n::' fülL1ekt1i.'1l ~ziu
Í'i'.·11 1~ycrhetilil-:: ily n1.'_.(1ou n fl·ulet-.; hn nzunlJntt cgyiüc,iülcg vlz Y'-lll 
jelen:'-ngy e' yc~.r·ülr·h_1k ~a\·ra \:·::: fl'.rn1'·1egre (fé1nl1ydrú\'-rn:i 1Jülil1~n1ak. 

~'- Yi1L'n110:-: Úr;un (dhil c~:.::l:i_.,z(J1L ';e~yb!J1üú:-:t . .--l1/:!1·1_, 1y„.-i„,n,.f:. n 
rt•zti'1l ii:1y(j ( -1-::i :~ftrl~\·,~·get- 01i11"'~11:ll-::: '-1 zi11kti'1l j~)·;;·) (-'1 ~1n·k....-l·~et· 
/,·11tl1111i-11t1.l:;: i10Yezzük. l\í.i11(1kctti'1t. plati11a-1.e1nr·zzcl ltlf.,ink elr Jne1y a 
....-il1:'1n1YC~Y1_1011hÍ::-:11c\1 f01l1'.·11í'1 l'er1nények l11Ll11iClll b't111~H1tatik incg. 
Errí~1l ü „:-c:gyta11lla11 l1(1velJhe11 le;-;z -;;.zt'1. 

1.73 

Galvanoplastika, A fémek clcctrol pis foh·Lirn ~ nomleo·cs s[Lr-
1, 1 '!' 't ' t'l ' ' ' " " " J:;:on va u eva: asa· n1111 -a.;: ub.Lnzasa-ra s bizonvos t:úro„,va1.;:nak fén1el\.-
1, '· ' ' J . '\"! f' 1 " "' k.el va .o oevonasara ia::;z11a. .J<L t "€ . E 1nütét r1al1:ru1opTi1sfi/,:1r n&.v 

alatt is1nc11el:es. tig,yaui~,11a a réz rézYitriololdaiból csenc1csen válik 
ki tön1ör

1 
összetartó férnrézréteg keletkezik, ine1~~ a 11c111leaes sarl\.

v~g alakját ;;eszi f81 forditot f'. úllapotba111 111intho.g:r a kath~t1 en1el
J1:edései a lcrakoL1ó férutün1egbe11 n1élyedésel\.ct idéznek ellí. Ezen 
forclitott (negat,iv) képet alkalmazzuk most kathocl gyauúnt s akkor 
a valódi alakot nyerjük: n1cly a.z eredeti tú-rgy alakjú11ak inindenbon 
meafelel 

° Fén1tárgyakat-.1 péld. réznyornatoknt) rózpéuzcl\.et kijzvctleuül 
alkalmuzha.tnnk a 11e1nleges sarkvégnél ~ összeköthetjük a zinkt/)l 
jövü zársot1rony1:1ya1. Fén1111et~zeteket elüblJ grapl1it:.porral Ya1ú be
vonás idtal kell JÚ YezelD)d<é tennünk Ha a rézolclat helyett arany· 
vauv ezusto1c1atot hnsznalnnk. urry a ucn1leo·cs ;.;arknúl 16vö b.'trai• ~~ • o. b - b 

vékony arany- vagy ozüstréteggel Y011at:ik be: 11al1;r111ikú.~ 1111u11;0.:1i8 

vagy (::.:iisfi.i:::/s.:;:) E (·Olra a nevezet!" férneknck. fí~ileg cvauösszel~iitl:c
t.ései alkalmasak, inert a vilhlrn<'n·1nn últal legkij1111,\:'ebbc·11 1_1ontnt-
11nk el. .. :\. 1101ule_ges sarkou a féui. a t.t'\'C1 len·eseu c.:vaukijuen \" ,-úll 1.- el ...., ' b J ,; -~ ' • 

J{isérktek. 
"L J"11lia·u.-'.::f„1i. ~\ lei'.'.L 1n_'.'.1t1(/n ell!illliloti- \'oli-a-o.szl11pra uézvL· nH:gjeµ;y

zcndo, hogy hata.sa n1cggyongul 1 ha a ki:,z!JL!rakor.t', ued,·e.s yuzei:i.ík ki,,;zúr;t1l
nak. Enuek li"küYetkeztéYel az n,.:zlopnt :-;zót:szedjiil;: :.;afúu1l<"I11uzeküi"- f1'~u-;;u::;ru 
csiszoly{ui, kouylia.sú ·ol!lattal 1nP;;nc!ly0sit0tt·- i;o . .-zh'1\·:t1 raJ;j;ik i.stnét i;'ss::e. 
1-üt e:-~ os:;dop két :>ark:'tt J.::ezeiukli'.(~l ériHtjiik, izinaiuknak µ;,-~nµ;e ,„{tzk1:l,Jft::;út. 
yossziik t~.szr~:. · · ·· 

EUJúllithntni ily Yill:'tn10-> o,:;zlopot a kereske!lt~shdi n. u. :iranY t~.s ezllsl·. 
(rézé:; ~.ink) varir('.~l;~1I. E:;;eklJ<il.P.~·yL•nlií J;arikúkat Yiig·nnk ki .s piÍpir olt1a
lukka! osszera.;;as:1.1-.in~,; in11Hlen 1ly p;i.pil'púr egyik oldala zink. n1ltsii;a rCz: 
e párokat olloukezii h1niaikl;al ii;;szerakjnk .s nZ osz101•ot .'ieÜakk~ll he\"011i

0

; 

üYegcsüLe szorir.jnk: J!l(:\y c:;i_', két y\.~;;~~11 'rt;1nh(1ritókkal el Yan z{u·>.;t. Ez osz~ 
1011 (feltalúlúja HO\"Úri_il Xaml1111.i "'·:·lo1io,I ig«ll !!\"i;n!..:O Yillú1núratnnt. szo\
gl:lta'. ngyan.'. :'.(·. Ú\·~ki~ 111íiki"iolil~. H;(~µ::=;:-:r.tl-:iiús ~i.11'.:lkiil; niint--h0gy :i l\apir 
IUIU(liµ: n1eµ;snru:o1t- anu\·1t. n lr:veg(• \"lZ~iiZ\:hi'tl, ]](1„·y e •ry(inr"e vill:u!lÚl"llll 
incgi1H1itil:-;ára (~:; Yczot0sér(' e'.úg' ncd-,-,;~"' :l'!..;"\·en. ~. ·-::>. :::> ' < 

:?. Ualni11~t!J!c l(i111·. lgi:H egy,,;z(•rii 1 ií:ilÍl;,.:ziiri·,,., U·ah·:'tnHu1eut ;'tllit.hatnnk 
Jia ()-111 \;:e:;l;_ell}: ho:-;:;za,.; ;.:iuk- (•,.; rózJe1nezf. YÚ[lakoz\·a (i,.;:;zefcn'l':l:SZ
(pú1<1. =. zillk, l'Í;z~ •, • , • .... rez ,_;fll'l'CHr1bt:ll) S ~I f()J'l'<lO:Zt:\:-;i he]V(d'

!l1üglwjtjllk. Egy r•~Z ú.s l'µ;,\· zi11kle1nez ih· 1u/1r11111 ,.;zahadou u1~{ra1_f 
• ••• ;·•;::,;".~ ho„::;zalil1 rúz;.;odrnuyt t'o1Ta:ozt.n11k. Az <'•;-; . .-z.Pfq1Tasz\'.11tt. le:n(~zek(:i'. eo·v~ 

n1ell(; l1P11gerih«.!gek1Je Yag_\· 1naga:-; t,'·g•,lyeklie úllit jnk. 1nc1Yckl!t- J,:o~\·-
.•.•..• <s}•.U/d:~;1,~;~}; tiil_tl'•ttüllk 1111.:g .. :\. rzahadoH iiHu·a~11'i h~111L!z'Ld:: k~~ 1 1r;zlk n kút ,.,rlr-

e(1cuynek e;:~;y n~z~ :-; ('!.!,',\" zi11l;]enu_,;I,( J.:e'.l hirialinazni,.; iig-\·cl-

( 'i!'i• .i~ij;)~~,1::"~:,;l~l.1 ~iu·:·a: lio.S".\~ a~. e\1~!;1y1~k egy111:'tst Hü l~riut::;ók. rni el!l!ll 1,anira'ilng('• 
;.:_: altal l11zto:-'ttluu-1nk 11Hu„c1u!-:at. 

B. A 67l1imn,, 1ir(lm /,.;/(frai. \"n!t'a-nsz1opp:tl (n1i!l\.e.'!\" :;11 len1(.~zp:'irl1/1,:i 
tül;_l', 1!<111 i·, 1

-,. il !eti;;!c17_ 13tut~en-t(;l\: l~i.s(JJb elen1l1i".l ':üiú tolepJ'o!. va.:..::y 
k1.-;t~rlet :c;zennr- ke:;zitcLL 1anccal lin,11..snk YÓgre a kiiY(·t-kez-·; prólJúk:Lt: 

soi1rouyt tvgyük 11y\'l\"ii1lk küzcpóre, a 1u:\sikai· Byoh·iink 

~\z c- eldra lia:c;znfrl! 11J·1wy 01/,lul 1 n'~::;z ui!J'lllll cl1lo1·1du„1. ii r~sz J'en·n
~Y<mkalinm s ~(_\1 l r~~z Yizli(il kú:;ziil. ~'i..z c:ii.,-fn!1l(r1 cya uk:tl innunai e! liniitott lú

ezli;;1-ol!1nt.; a cyaukalinn1nt. nd<lig; adi1\k a lú:.;:1•11\·saYüS ezüst, r1l-
n1ig n kelet:l~ezett. csap:ulék i'"'1n1'.~t i·v1,.11i/.11ik. · ' 



17-J 
lte~y&re; a<'. utóblJiníd csipiís ízt, veszünk t':szre 1 111ely :-:avauyns a l'l'ZiilY, 
negat,iv égeiü a sal'ksodrony t'eltételénél. 

/,) l.'lcf:ll'ol,11si.,·. Nern ungyou szük üveg(·:-:ii\"i1 t kiiz.:pún kiiuyökalakra 
ltaj1sn11k 1neg :-: tiiltsünk Le lnk1nuszszal (lakn1nszl'estvt'~H.Yi a lak1n11sz vize::: 
kivonatai 1negfestett Glauliersú oldat!1t; a (•sö ki:t vúgi•n dngjuk a !'olya<ll!kbit 
a pl:ttiJlaletnP:.:zel vag\' platínasndronyuyal ellútott. s.:tt·kso(h'(1tl_\·1•kaL .A 1•ozi-
iv :-:aroknúl a t'ulyadUk vii1:ii:'ire1 a negativu:'tl kúkn• festijdik. . 

}fa a platina\ernezzel clh\tot.r, sarksodrouyokat kénsavas n::z oldatúba 
n1úrtjnk: ulyfortnú11, hogy egytnhstól 1nintegy 1-:J cn1. titvolságra legyenek, 
ngy a \;:at.hod (a uegati...- sark) plntinúja vókuny i'ú1n i·úzréteggcl vunúdik 
ltL!, 111ely a folya(lükból valÚ kivl·telnél }{tthnft". !hL n1o:;t a ]!lat.ina}crnezekt:I 
feh~serél,i\ik: ngy hogy a rezzcl Lcvo1tt lc1nez a 1•ozitiv (a rt'!ztiíl jt1\·ii1 sark
kal kapcsoltatik Ö5sze, a n'.~zl1evo11ás iuncn elt,\inik s egy id•"• tnnlva a niú:.;ik 
! negat.ii; snrknhl levö) len1cze11 jelcnik 111cg-. 

,•) }::.:n~tii::(:.\., Súrgnrézgo1nhot vagy n1lts fén1Uu·gyat ki_·,::,s\ink üsszc a ne
gat.iv sark sodronyltval s iuilrtsnk 1C$~'.I1ysavas ezüst. o!dab'tba; csckt':ly t:'tYol
Súµ;l1an a\íuncritjilk a, 11ozit.iY :;arksodronyt, i:-;, lti.'•YiÜ üli.i alatt·. a _!.;ninb ví•luJny 
l't.Íistrétegge.l you(Jllik l1e (nH::gczü::;lijzüdik '· 

.J. Ualrr11H'J1/u,/ibc ?l.Iintegy lCI cul. hosszu 1 Yastag. kcskeBy ziuklernr_~"t 
forraszszunk Jiúr11tns„ol' oly !in;;;;zu rüzleruczliez; az utúlibit- a t\1rras2tús kiize~ 
lél1e11 liorogszeri\cu1 y(•géit }H!ilig derék;:;zf>giileg lia,it::;uk 1neg. \:-..:::;zi\uk Hlf!1'{; 
::;zélc;; üvc;;hengt:rt, 1uelynek egyik \·l~gl)t er<ist!ll <:lzúrjuk u1•d\·cs h/1\yiq";g-al; 
1:1,t nyitutr, rl:::>zén.:l fr:lt\Jl: úlli1juk o:gy lt·lite1.t: n'.i„vitriul-ohlatof, i.nrralrnaz<'i 
r·dt\uyl1e; a hengurbe a hlilyag:l'a igeu !iigitot! (lsaY l(iviz.1 kl111;;aYa!. iJu;ünk. 
~\ fé1nszalagut 1nost ug,Y aka::;ztjuk e lieng•:r szl:ll:re, hugy a 1.ink a :'HtYlm 1 a 
rt'~z a rl:zYitri(>l ulilatl;a érjeu. IJa a !t.!1nez czeu végére elüzctesen (•lajjHl lie
i-t:lli. s i;;1nét: leszúritot.t. púnzl1nl'al_,ot tuszünk: ugy az 11úr nap alatt- n'.~zr(;teggtd 
\'11núdik lie

1 
rnclyul'k l1elsü "ldala a fúu1uck negat.iv ieuyo1natút a11ja. "\. r\)z

vi1ri0l vl•latLa uéhi._ny kl:n:;;Lyréz ,icgt.:<: tucndü 1 lia a" oldat 1núr gy1:ngíil: ngy~ 
:-;1.int\'n a saynt j;-; crü::átuui kell 1 lia u ziukre ti_.,blJé uiúr ue111 hat. 

A Galvan-féle (érintési) villámosság létrejöttének rövid magyará
zata. (hllva11i 1.;:i:-:érletei a1apjú11111iut bizonyosat vet-te föl, l1ogy az 
úli:ala észlelt. tii11e111é11y ell'iic1éz8:::i~lJell. <u be1.:acon1b rúngatlidz:.'t:::a 1 ha 
az ré-z és va.sli.oz. vag\· kút rnú:- külij1111e1uü fé1nl1ez e~vszerro 1'.·r): <l 

légk.i.Jri vill{uno~~úgn;tk niuc:- szerepe. Szerinte u viÜ:~~·nossúg· 111in
l1en úllatha11 1uegYn11 t~·s }H}11jµ; <l -\- /'.:az i(1egbo11 1 a - 1~ <lZ iz1nt1l,:
lJan volna. E nézet-. f(.'Jl11úllott: lltig -\-ul!:n :-:zigorn ki:-:/·rh:tei últ:fl1 ;1zt. 
111eg llL'lU 1}L111b:„1tb:. 

l„11/tu 1neg1nuLtt..Ln: lio;;y az idegek l~::: iz1uuk ell8~.tlétes Yilhí.-
111ossúgiu1al;: feltételezése a \·alú~{tg11al.: 111:111 felel ineg. 1_1 ugyauis a 
k(;t fé1nrnel H(l'ytuutzon izu1ut Uri11l.ve L; észlelte a. gürc:::üs üs:::;zo
lrnzódtí.solcat. ~,~olta H1ntatJa inog tn1ajdonkC:.pe:u; 11ogy (_' tüue1nl·11yt 
0c~al.:ugya11 a \·illú1110:-:::::úg id1'.·zi clij1 1Jt~1Jizo11yitv<'1_l! a villú1uo::::::úg 
kcletkezí.'.:sé11•.:k ('[!:,\' aildig isJLterctlc11 1nódjút;_ azL t. i„ /111.if.'/ /111 k/t 
(e: 111 1.: I' i il t h e."":: 1'./,-: //I i ,~·de ,if„o r r i Ili í 11111 .-;.~·1 í !/ /,:1:( 1•f ;, e.:· i !.-. Ue h iz1,iJl,\. i tu t t. a t: zzel, 
'hog·y :1 (-ittl\·a11í {dtal t:l~'J:-:zi)r t~;:;zl1:1L hl11t~111t11yL llClll az úllal1-l·:-:zek1 
lia11e111 a l.:l.ilijub<._i;r,í.'.1 fr~~1urJ.;: éri11Ll.:.1:zl::-:e. idi~zik elü :-: 110~\' az ulDbbiel.;: 
a vi1lá1nossúgnal-.:. esak 1J11 r111111/11f1;1. l\~lútt:a tuy{t1Jl1ú, 'í{Og·y 1-.:ét fé1n 
1-'.:ri11t1.:ezl•s•_' l~11 ol\·ctu i<le!..~:iuuerek(·1 idl•z clí_'i. inint 111. a 1_1örzsi_:.ll::-: ;'1ltal 

,! ,...,, b ' . 

li:eletkezet..i vill(nnoss<.t.g. ~L'(•vÚlJbú. <tY>L t:a1ú1hi: \icigy hu a kiJzöllseges 
((lörz~ölü) \·illú111~·é11 cC1!ldnctor:Lt: utcly -i- vi1lúrno:-:::-:úgga.1 telith:tett, 
nyelvünl.:.ke'\ /·riHl-jük. :-::1 vnuyt1 izi t~rzün1.:; ;t 11u1nleges ,,-illú111os~ú
µ:ot bYii.iU'i \·ezcti:, nyt:l\·ünkiju IH<U.'1\ (alkaliku~-<1 iz t;l'Z1..'t1~1 i kelti. 
l~ gyane l1nhísukali !.:Ct 1~·riut-kezi.1 f81u i:-: 1nntntja. 

l\'u k(·l kii\ii1n1r>1nil f("1net-. µ:ynr:-:all (•gy1násnt.(1n nyr-lviüikre 

:t,és:ifüik bizonyos renclbeu, !::iavuuyn izt érzünk. ~t f'é111ek feltevé:-:e 
i·endjéne1;: inegfOrcli;túsa. t~.ltal az ~z· i~ll~alik~1s les~: , . 

\Tolta alapelYel"- a kovetl.;:ezu k1serletevel sz1larc11t-ottfl n1eg·: · 
ICét jól csisRTo1t ré:;; és 1lorganybó1 };:észüll·, le111ezt" elszigeteli·, 

foctók segély1~vel egyn1{i.sra tett; azutú.n a két 101nezi·. egynHistr'il. 
·nl;álasztotta ugy, 11og.Y az egész felület; egyszerre vúljék el [l, n1ú.
".1·któl. j\[inc1két lemez villámosság[tt elektrornéterrol 'rnntatt.1 ki. 
A: villiunosság ue1nét vizsgúlV[l,: 111indig azt találta, hog·.Y a két 1e1nez 
:ellenkező Yillámossúgot nyert. 1\.. két le1neznek többszörös éri11tést'. 
eívá1asztúsa s egyik11ek a gyüjtüvel való érintése últal olv ~zikrú-

. kat, sikerült elöúllitania1 rnint a villá1ngéppe1. ' 
J{ésöbb \,Toltn elméletét oda 1n1:dositotta, hogy 11c111csah aj'/

·inek, ha11c111 nuis kiilö1u1e111il fe;;fr:k iri11f(:li<- ifltal is kclcfl.:,•.:i/,· l'illd-
·mt1.~·.wír/. . 

Különös foutossúgn a fén1ek és folyaüékol.: érintkezésénél ke-

letkezli vill{unossúu·. ~c\.zon folyadékok é;:; fémek. 1neJirek ecrirmúsra. .._, •' , • o. 
nhe1niai hatú.~t gyakorolnak1 a leg·erDsebb vi1lán1osságot szolgúltat
·írtk, 1nég pedig akkép: hogy a fén1 uegativ1 a folyadék pe1lig pozi
'tiv villt'.unos;:;úgot: nyer. Oly fé1uek é::: f'olyuLlékok érintkezé:;;é1u!L 
1nelyek egy111ú:::;ra vegyi hatú;:;t nen1 gyakorol11ak1 sokkn1 c:::;ekúlyebl; 
n1e1~nyjségü villún1oti~<Íg ·keletkezik. ' 

Ezen tapasz;talat Di:l11ri1·1· és f•'11,·1ulr1y-t azon el1nélet f1.:llillitú
st'tra s ki.fejtésére inllitott.(d.;:: 1110 l,y szerint ~~ vill;_'uno~:::;(tµ; e:; u /Hi 11 e r 111-

ttH dlt1d soha se1n keletkezik1 hane1n 1ni11dig che1niai luttú:-: ereiluu"
nvc is volna. 

"" :\. fén1cl.: és folyac1ékol.;: érintkezú;:;éuél a che1niai ti.LnenH~u yek 
kétstigc11 ki1..-ül vannak helyezve; llC> a ti:-:zb1 fé1uek ériut-kezé:-:i'.~111'.·J 
íS elképzelhető, hog3r a lovegöbül 1nagnkba szít-t s felületükün ine~~ 
sürüsitett nedvesség a che1niai tilnen1ényeket n1eginclitju. -

]~zen n. n. r/11·1//i11/ 1·l1i1//1·f1:I íelenleg n (·,nr1ósok lerrn<u.r,\-obl1 
része elfogadj a. ' t::i :--., 

I-Iogy a yegyi ugyesülésru:l Yillúu1ossú.g keletkezik, az szú1nos 
últal bu vau bizouyitYa. lgy ha lt!geuysavba kút arauyclrótot 

sem111iféle 11atúst 11e111 1~szlt·lü11k. J)e l1a a. ~1rótok egyikó
ke;,-és só:-;n. \-a~ öutü11].;:. (kir(Llyviz kl·pzödik: 1nely az arany

•·~.·· ,5 ::1~~:';ot teJ.otcl.]a 1, n vegyi hatú:-: }\.i"ivotkeztében erl.\s v i.l lú 111ossltg is ±Pj
'C '.{i':>>*~~:~.~g :-:::a\· likacsos vúlaszfalou út úriutkezuck. erijs villá
i. ,Kc11etJc,3z1cJc . ..:\. sa.y pozitiv: uz alj negatiY villá1nos.:-:ágot nyer. 

1niu.dazon testek1 1nelyek a. vegyülés11él a sav sze
c<•c.r?ie1„éJ, lll'ÖS,:U]C. pozi t-Í \'1 (l.Z D 1.i SZCl'BpÓt j;i_ \:szÚ k uegntÍ \" \·illÚ!l10SS(LgOf:. 

A rill1ímo~süg haüí.sa 1l rld<~1·<·. 
Villám-delejesség. 

01:.~1'1ilc1l l81U-1Jeu t.lzt tapasztalta1 hogy a. \·illú1110;:; itn1u1 kC_p0s 
rendes helyzetébül eltéríteni. Számos kísérlet a\apjcrn 

erre 11ézve a l.;:övet.koz(j ::;zabitlyt; Al1it·,ott,a lc~l: }Irt feltesszük. 
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11ogy 11 3 rí 1·rn1ilun1 nlril.· 1u;:::il; Úi'cÚc({l 1r tii ./'cl/; ./'11i"dulr11) o lií 1.;s::1dn: 

srirku n1·í11diq a.:: rddk l1al kru;j11 .Fr:'.1! /{r f'l. .. . .. , , 
..:\. vil1:í.n1ns úra1n pzen h<lta:::au a1ap::5zll.: azo11 renc1krvul erze

k.en:y 1-:é:-Jzülék, inelyHek segitségévcl igeu gyenge villá1110.s árar~1oh: · 
.i elenléte és crDsségc n1egl1n túrozhntú ; ez a !Jtil r1u1ouu!tr.· '" -~~nycgileg 
11cm en·)„éb ez. n1int 00'" üelej.lÜ };;:örül :::okszorosan. ·kur1tlcsavart1 

0
• ' "" ' 1 1 t 1 elszigetelt (selye111111el bevont) rezsoc1ro11y. li.. soc rouy111cnc ·e;;: n. 

deleftii alatt és felette 2nen11ek1 111ig a tü a küzépe11 szabaüon ino
zog.' :\.. soürony1~e11etel.: szUJ)?ri~:ú~n últ~l (~ uillrín.1:<;:J/,·s::;o'.:;1.:ÚJ1ok 
(n11dti1ilic11loi'11flk) is 11evezett keszulek hata:-:;n_ 1~e11 !lu\ ol11et.u. 

il. villú.n1os úran1 11cn1csal.;: a üe1ejtüt té-r1t1 011 dc a va:;:;nt n1eg
üelejez11i is l\.Gpcs. ~'\.z oly üolejes vas, 'n~cly doleje.s~égót villú1noss~tg 
hatása t'1ltul i1yertc: I' i lt rí 1111' ('/ 1) 1111,: ( elektr.onuignes ! 11eYc~l:et1k. 
}Ielyczzünl.;: üres f;_i.Ju:ugerbe pnha va~púlcút és csuvn1:innl.;: a 1ahen
('rer ·l.;:örül 1nindiff Cff)" ... irÚn)·lJau :::el):e1nn1cl bevont rl~zscH.1rouyt, s 
0 0 o. . . ' 1 ' 1 i. . 1 
ennek_ k~t végét 1\.i.issü1.;: össze a C+alva11 lanc sar .;:'.t1 va . .L 111111.-. a 
villún1os úran1 a soüronyou Yégign1egy1 a Yas de1e.i~s lc'SZ. :\.:; ll;y
villc'nnossú('r Altal eli_'i(tllitotL Ú1::lr:·i sok„k1t1 eröse11b: 1111ut a t:cr111esze-

" '11 1 ,, h l tes t1elej. ;;\ -;;asl1eugeruek i1atkc'1 a a .;:ot ::t( va ~ Yt,gc:c IJl; a Ya;~a. 
felfegyverezve; igen crüs e1ektrLnnCtgne;-;L l.;:ap1~11k . ..'\z ncel. 1.:::c,vi·:-:lH! 
erüs delejjé vúlik: (1e deleje::-::.JégéL tov;'tt'.b_ t~rtJ: ineg. i-\..zt 1s e:-:z.lel
ték, l1ogy 1uic11J11 Yasru;1 ily 1núdo11 (1~le;1e~se. t~~·~t:tt; a~, 111eg_~: 1~~~
szabboc1ot-t s a n1agnei:1.sn1n::; keletkeze::;e11ek (~1so p1l1auat.al.:iau :-:-,tJ<l1-

sú.o·os hn11u vcilt h~lllui.t/1. . 
b I-Ia J: zúrósodrouy júl el vau ::;zigetelve; a 1Jattc1:ia eri_i'..Úrü;1u1 

iO'eu ua('ri~ t:ú.vol::;c'i.ulian is é::;zlellu::·ti~1 11a\:ú::;okat hoz 1etrc. lln 1H:l(1. 
b b· ,...., 1 ' 1 . . 

ez úra1not. öOU ldlo111l,iJ·,r11yirc fekvii gn .\·auonu:i.er Jt'Z: s 1111t1;·;1, 
inintún annak ::;ollrouyt.ek.crc::;éu úí·1nc11t; Yi::;szavezetjük a batt-er1a
hnz: ugy a galvn11011i'(:.ter lllÚµ;nc:-:Lii.ie cltérittc~·,il::. l\-Iiuth~?Y_ a !:ü 
vi::;szatér tern1é:-:zt'te:-: ht'lyzetélJe; inihelyt az ara1n llll.~gsz1u1t..; ngy 
az úra111 ic1ü11k1'.·11Li. c1zárú~n (:'~ 111.eg::;zak.itásu últnl l;:épesek vagynuk 
nagy t~vvo1súglHlH le\·ü l1c;lejtüt -~yor:-:all._ ogy1nú:::ntú11_ l(t.tl1ay1'1la,g 
inozgat11i.. Ezen n1ap::;zik a i:i/11imos f1í1·i1'(; (telegraph). :\en1 :-:zn.k::'u
ffe..: azonban az úra1uoi: a gnl\·a110111('.•terí:öl kiil<>n :::oL1ruuy ,tl1,1l 
~c~etui vis~zu a btd LeriúlLu/; ~-e l'éb:11 igen j('.11. fl'llut:::znr'dl1<1h'.J 111Ú::' ,i1.'1 

yczeU\ r<'.·1<1. n Hed \·e:-: fiHd. ' ' ' „ 

A vil!á1nos táviró. ezen kornuklnn1 uly nngy -font:o . ..::::agra. \·l'r(:';l 1
-

dC1tt vi1l:'nul1eleje::: ké~zült'.·k: :-:zerl.;:l-_·~zcte y(1zlato:-:a11 kö\·ct:.l;:cz('~: 
.l. JJ állo~nú:-:ok el:-:zigoLclt yns:-:011ron:· últnl Vt~?.etü i"1s:-:zeklif:.-

. .. 1 1 ' . ' t ' 'l t-ett:~hcu <'t1lannk e:::rv1ná:-:sal: n :::n\ ro11\·(1;: Yc·gr:1 a -;;1:-:s;;.a>:c:zo ·c·:-: cc -
i<'i b('1l a fi'1l(1bc vn11~-1~lk yezet'\·c- :-: ott e~,y-Pgy l1agy ú'.·rnlnppal e~lút \·a, 
·....-1 i'.nrl/f(; ú\1.onuÍ.:-:on eg·y c'tlla11l]<1 yjJ1(untelcp~ J-: ,)J'o:/ 111J(Íil lJCl1lf; 1:gy 
clektro111aO'nes Yall t~ ·~odr(,111y\·ezetékl.i(• l.Jeillesz!:\·e . ..'.\... u1iut ~!-l1an 
a l(u1e;ot 1J~zúrj:'1k. /J-l_1ea a;;; 'clektron1<'tg11e::: 1lc1cje:-: 1c:-:z :-: incglinz 
offy hor,.,.onyt.' 1n'e1 y az i rU:::zerkt::zeU:e°l >:an ü:::::;zel~npc:-:c1 l Ya ::-: c1zt 
n~0zg;.'u:;1~n 1~'0;,za. :Jiit1ün .l-ban a l~ntcu.t ki1iyit:.iál.~: (_J ~tllo1nús ".i.ll:'1:1;
l1elejc ol\-cszti erejét ::: a 11orgn11y lt:e:-:1k 1 11.cn1 u1u1.;:ut11.k . ...:_\ l.1,u.terHt-
1uiJ\. t-.c·tsz0::; :::zeri11ti l;:.i11 yitúsc1 és clzúrúsa a1Lal n neYOZ('Lt hor;;ony 
fe1~ ~ le1nozorr ~ 11101,gúfúL a in1.ll:ab'1ra, illei:üleg az jrt'.1szerkezch;o 
útvi~zi .. '\ rl·g'i távir/1}.;: az n. 1i. ;i111f1,1!1í:, tcl(':Jr1111hol< Yoltak: inc1ye1cnel 
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erry mntató az abc betüit s 1-10 számokat tartalmazó lapon vite
t~tt körül. A- jelenlegin. n. 3Iose:f'Jlc 11,11v111ótdvirók11cll egy szega1akn 
fémbotocska csimU legombolyoc1ó papirszalagra betüket képviselő 
pontokat s v01nÍjlokat, melyekhöl megállapitott kulcs szerint állit
já.k össze a szoveget. 

A Galván-áram csekélyebh feszitőerejénél fogva lassabban 
halad a vezetőn, mint a dörzsölési villamosság; másoclpercenkint 
3700 mértfölclet képes megtenni. 

Az electromágnes számos egyéh, ámbár nem oly fontos alkal
mazásnak örvend, mint a telegraph. Ilyen alkalmazása pélc1. a villá
inos csengetyi.i stb. 

Az inductio. (J·illamimlitás) A soclronytekercsben, az ugyne
vezett fövezetöben, k:eringö Galvánáram nemcsah: clelejessé teszi a 
vasat.

1 
hanem uj villámáramot is ébreszt egy másik vékony huzalu 

zárt tekercsben, az ugynevezett mellékyezetőhen. Az ekké1ien kelet
kező n1tlsoclre11c1ü ,.,.illán1áramot inditaftnal.: nevezzi.i.1;:; de ez csali: 
abban a pillanatban jön létre, melyhen a mellékvezetöt a fövezető 
által l.;:örülvett üres fahengerbe tesszük, >:agy abb61 kivesszük. Az 
inditott áran1 az esetbe11 is jön létre, ha a zúrt n1ellékvezetö a föve
zetö fahengerébon állandóan inarac11 de a fövezetöben az árn1not 
n1eg-1negszaki t;jnk. 

. Ezen inditási áran1 törvé11;yeit ]11or11d(l.y fedezte fel s l.;:öv-et
keiükben állapitotta n1eg: 

l. j\f.idön a. vill{unos :'tra111 hirt:oleu :-:1il'11ti/; Yagy n11·fJ.i,:akitt1itik1 
R zárt. 1nellékvezeU'iben 1Jillr111at11yi ta.rtnn111 úran1 kelet:.kezik1 inely 
ft.:: el8i'.i csdhc11 1r.: iuditú l'('idi'11n1n11:d cllenh1:„:ű) az ntóhbihan (n1egsza
kitásná1) nzzal egyirúnyn úrn1not-. idéz eHí. 

2. Haso11ló változc'1s megy végbe n. zi'1r!; vezeU'1bo11 akkor is: 
lrn vele valamely úramhoz hirtelen közeledünk, yagy aUól eltávo
zunk ; a kii,:f'{ l'IÍÚ~ 111!! a:.'. i 1u l i t 1 í .f.'/jrf ru ni/ 1~a 1 1./ ! ni ki' .:·i;) o. f IÍ ro.:d .i 1uí l a:;.-: a 1 
i''9,ljf!i1lű ii'1í11_1;u rí;·o111 k('letl.-1',:ik lir.nl/(', 

Az inclitú yilJámáramok helyett erös clelejpálcák is alkalmaz
hatók. Ez által nz úran1 eri'issége s tartóssága renc1kivül nagy 111ér
viiTe nüvelhetü. r'\.z eze11 nlapou készitett· ( f_.?árltc-~ ll1u11ko1:ti'-. 
'(iJ"anune-félc) villú1nc1elejes gépek reudkivül eréís vil1án1os hatúst·. 
képesek előidézni. R„m/,w/i'-f'éle géppel előállítottak 2 láb hosszn 
villámszikrát is. A több, ;IJl-lliO Bunsen-elem erejü Gramme-féle 
güp szénsarkán a fén1cl;:et: ezüstöt: rezet stb. nagyobb darabokba11 
i~ gözzé lehet a.lakitrn1i. E gép11él a h:özönséges G·n1váu(n·am ií1dno
t10 által nagy feszültségü úra1n1ná a1nkn1. 

1\.z inditúsi villún1ossúp; az u. n. infl11ctiúké::;::iil/:kckkc/ g;róg·y
célokra is hasznúltatik. 

;;\z inc1it:úsi. villá111osság :'tll'al létrehozott; t'tra1nok ngyanis ki
f·,ünö élettani. 11nt:ásnal.;: nz ideg- é~ izon1renüszerrc. .~\...z élettani 
hatfist gyengébb: de állrn1dt'i úra1111no.l igyekeznek elérni, n1i végre 
az mclitó füúr111not gya.kra11 egy111ás után 1neg.szaki~iák (kinyitják 
~;s elzá1:ják). ]~z últnl gyorsa11 eg,y111ás ntún küvet-.1;:ezü, gyengébb~ 
mdnkált áramok keletkeznek. 

E cél elérésére ld.ilö11féle bere11c1ezésü készülékel.;:et szerkesz
tettek melyek azonban mirn1 nz elmonc1o1Jakra vannak nlapir,va. 

G~·:.J;nrl. 1:,1·(,5;·"·. 12 
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Lényegük a li:övetkezö: _i\.. li::észülék áll egy villán1clelejes tekercs
bül (52. ábra f'), melyben, mint fövezetöben, " Volta-elem áltn,l 
fejlesztett galva11-áran1 kering; a föú.ra1n ll~ját a nyilak jelölik és ez. 
a mint látszik, a következií: a galvúnlánc egyik sarkától a lágy vas~ 
pálcához, melyet clelejjé változtat, innen CD emeltyi\be, melynek[) 
vége Jl[ oszlopra támaszkodik) végre ez oszlopp11 át a fa csévébe, itJ 
körül s ·vissza a galvánlánc másik saTkához. -~\.mcle a n1el;y pillanati~ 
ba11 az áram körülfutja az ·111 lágy vasat,.ez clelejjé változvún, n1agá
hoz rántja az emeltyü F végét, felemeli tehát a másik D végét., 
ekkor D és JII oszlop között a közlekedés megszakad. Az áram 
tehát megszünik; cle e pillanatban a patkó elveszti ilelejességéi, 

62. úhra. 

elbocsátja az e1neltyüt.) s igy a lánc ujra zúrúclik ~ nz úro1n nj nt 
inegerec1. liogy a 1nellékvezetökben ez úlh1l keletkezi°i pillana.tuyi 
úra1nolr a testtel lrözölt:esseuek. az úbrún lútható kl~t e:::11varba fé111-
foo·ólrba11 vérrzöc1ö soclrony vru'1 alkal1nazva. lTa e fogókat kezeink-o 0 • ~ 

ben tartjuk és az ára1not n1egszakitjuk1 akkor a tekercs, az elen1 és 
testünk zárt vezetőt lrépez11ek; a föúra111 111egszakiblsin1ál szó.r1nnz/, 
inellélráramok. tehút testünkö11 c.'1t111el1et11ek. Ez áran101r annúl g,yor
sabba.n ]rövetkez11ek cgyn1ásrn1 n1inél gyorsabbri.n forgntjnlr az 11 

fogaskereket . .t\..z élettani hatás ereje az árnn1ok lassn vagy gyors 
egyn1ásra következésétüL illetfileg a kerék lassabb vagy gyorsabb 
forgatásittól függ. 

hYOf:tYSZEHl~SZI VEGYTA.N. 
1SZERVET'LEN llÉSZ.1 

l2* 



BEVEZETÉS 

Történeti vázlat. :\. vegytan (chemia) nyomait már az ókori 
népeknél: a phöniciainJmál, egyptomiaknál, zsiclóknál, rómaiaknál 
és görögöknél taliljuk; történetet a fokozatos fejlüdés szerint öt 
korszakra. szokták osztani. 

Első korszak: A lcf!l'éyibb ko„/Jan (mely mintegy Kr. u. a IV-ik 
századig te1:jeü) ismertek számos f8met; ilyenel;: az arany: az c.:ií::;t1 

a /1 Íf!"''.'h melyeket a termeszet termés ú!la1Jotban szolgáltat ; 
tovúbbá 1nár e korban is ltépesekvoltal;: a vasat .• a rc.-::cf.) az óli11of. es 
az ónt bizon~yos anyagol;: összeolvasztása által (recluctio), azaz az 
illetli érceltböl elöúllita11Í; a. nen1fémel:: közül ismertél;: a ki:nt és s.:t!
uenyt. Egyes vegyületel;:et is állítottak: elö, igy a sa/. a1nn1on1'.ac1ud 
(az elnevezés ._T1111itcr il n1111011 l:em1)lomától szarmazik, hol e só leg
először készíttetett), a. timsót, a boraxot, szódit; ismerték a konyha
sót, az üveg- és }JOrcellángyártást1 a bor- és szesz1i:észitési; stb. 
Vegyé::;zi is1nereteik ú-ltal kitlönösen kitünteli: a zsic16k és görögök, 
kik a ld.tlönfCle cikli:el;;:kel üzérkec1tek; ugyszintén az egypto111ia.lc 
és phöniciaiak. . 

Ezen veg-;ytani ismeretek azonban pusztán csal;;: gyakorlatiak 
voltak s a vegytnnr61, 1nint tuc1on1ányról1 e korban még szó sen1 
~~het. Különösen emlitenclö e korból ilristotclcs. (Kr. e. 384-322). 
0 ldsürtette n1eg legelöször 111eghatározni a testek a1kot6 részeit 

a11yagokat. E végbi'1l négy cle1net (ösanyagot) vett fel 1 n1e-
1"''1-1·'" összetéve k.épzelte az összes auyagokat; ezek a li:övetkezük: 

·.,·.a t-it:::, a ui.:.:„ a lee1'fJÜ és af'ij{1l ;. a. testeknel:;;: lJedig következő á.llapo
< .tai1·>(elen1i tulajdonsági.lt) vette fel: li irlo,1;.. 111cl cy, nctl i·i:0) 0;:<Í /'riz. 

>Jj} tulajdonságok az elemekben szerinte következőleg foglaltafoak: 
.;::.8:.flíz =száraz és n1eleg; a. vi;~ = r1eclves és hideg; a lcrcr;D = ned
;.·~:_.~es Cs meleg; a fUlrl ::::= száraz és 11ic1eg. _\.ristoteles e 11ézete igen 
)~.okáig tartotta fenn 1na.g;ú.t.. 
;:,:e A második korszakban (az alchymia korszaka, IY-XVI. szú
·f;;;.~:~g Kr. n.) ~zintén l\:eYés tnc1on1ányos töreli:véssel találkozunk. 
y:.*~~~:· a.lchy1ni.a azon clvhi'll i11dult ki, hogy a;: e!/yik tc.-.t a. 11uí;:;ikbn 

Ptilfoztotlwtú. Ez elv alapján csekélyehb értekü fémeket, például 
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a higanyt, a rezet stb. igyekeztek aranynyá, vagy legalább ezüstté 
Malakitani. Azon képzelt anyagot, mely ezen változást előidézni 
hivatva lett volna, ::·a bölcsek kövéne1i:.:: neveztéli: el; ez n1ég eze11 
tulajdonságán felül l\:épes lett, volna 1ninc1011 betegséget; n1eggyó
gyitani1 fenLart.ani az élet i~jnsAg{LL 1\.~~onhan n látszólag t,lH1onul-
11yos eéln huvolrk:odás 1>.:ési)hh jogosulat1a11 vag:ironszorzésre1 ne111te
len, sőt bünös üzelmekre hasznáHatot.t fel, ngy hogy a XIU-ik 
szazacl végétől fogva inár ugy is lianyatlá~nak iiu1n11) n.lchyn1lával 
való foglalkozást 1500 körül betiltották. 

.tiz alch;y1nia inüvclése 1 hibús n,lapelve t'!:-; f.'onálr céljai dacára„ 
is hasznos volt a veg·ytan késöbbi fejlűclésére; a pénzszerzés :í . .lt.al 
is sarkalt·. k.utatások szán10~ oly is1neretrc vezettek, n1elyol~ ezou 
serl\:ent.ö ol~ nélkül talán sol~áig felfec1ezet,ln11ül ina.rarltak volna. 

A harmadik korszak az orvo"i vegytan (,iatrochemia) korszakit
uak neveztetik (FJOCl-1Gi'iCI). Itt már hatitrozott tuclomimyos törek
vésekkel ta.lálkoznnk; föleg· f/.IJÓ,tf_IJS.':l'/'t'kct i,t/,ljr:ked r·k (i•{ f a{Jl11 Í . .:\_zoIL
ban a. testeknek csal: l.:ii1.'u'; sl(frít.~·rír111in1 YOltn.k tekiuto!J01 ;.; ezek 
alapjún igyekeztek azoka.li u1eg·külö.nbözl,eh1i. 

A negyedik korszak a t,iizelmélnt.(phlngistou) knrn lGi'1t1-17i't'1-ig" 
.A. phlog·iston el1néloL 'felállit:(\ja. F:ftrihl. ki n;1, éges lényegét, 

kutatva, a.zl; állitotta1 hogy_: 11u'.11dr·i1 /:/lif'f/; _li.1 sfl1e11 l1i.::onyn.-: 1ne,q-
1111!rhrd1,f7e11 r111.1Jlf.rJ (a.:: 11. 11. phl11,11L-:lon') r1111„ 'i/1({1111.:·(: q/s alatt 1./trí1·0-
.:ik. E korbeli törekYések okot. szolgáli:attak a ké,.,iihbi heltató kuta
tt\s?ln·a. Ekkor kezdeti; a Yegytan lw.tin:ozotl; hulomimynyá fejliiclui ; 
a \.:1zsgc.i..latokat azo11bnn: ino13rekeL fL fejlüdés e korszakában vl1gre
haJtottak: 1111:!/ 1ni11di',r1~ ./'iilr·!J c!u1k ·111i11líl('.'f1·s 1!n•J111/1i,I/ /1·11r·k/11l''ll 1·s.:
kti:d){tt!k. 

Az ötödik korszak 11 vcgyta11110/,· ·1{j /,·oi·a„ rnely n1a is tart .. E kor
szak azon ic1ö1Jonton kezc1öc1ik1 1nidöu /~11u11isicl' (francia vegyész) 
Párisban egész sorozat,ki~Brlet· által 11ebi2011,yitá: }1og3r az /;;/snél 11:.: 
,:/('11/J a ,/'iJs.:·1·1·1·_pl/i s ez által 111eg(1önté a p111ogistou eln1életet. 
U g·ya.11is k.isér~etileg n1egúllapitott:.a) hogy 1ni 1ulc n /'1! n1 l~,i.::1n1 y1Js .Fok u 
h1!i~itJ . .:;n!!l (/!/,:·") //1·11.11! r(·s::· _/el s•·.:· 1íltt11 . .:;úl,11r1 i!Ui:ck,„.:ik. () nlkal111azh1 
vizsgálatrdnúl elüs.Zör hel3re~eH a. n1/~rleget;::: ('Z álh111negalapitú az 
ele1nzö veg,ytant is. L1froi.~·iJ'i' elöszö1· is1nortette inog· tüzetesc11 az 
élenyt s kisérletileg bebizonyitá: hog,y az 1!r1és 11e111 1·!/f/!:/,. ·011'.11t 11 

1(,i!V/!tf! fest t'C,1/f/i l'.1J//l'.!:dl1/s'.~ rf l1:1:cy/i C,t//jik rrlknf<; l't:.„.:1;1,1'1., ri,:· f!le./l.yn!f('I, 
0 all1tot,ta. fel azon elvet 1s, hog,Y: t(. nau1!11Hi ei't·d1'd('fii .-;.:ei'ucs on,1;11-
!fol,· (f.ilD!iU'fft' s.:/nen.ih r1.::. ,;1/ati ('i'crlrdiirk/ lr.iyen.11.: (j j~.ekinthetö a. szer
YOS yeg;rtan 111egalapitújának is. 

Lavu_i~ier-vel osztoznal~ az l~jkori veg,yta11 inegalapitása 1'.•:-: 
rr;lrnmos ±e;ilesztésében többek közt a következők: Davp (angol), 
k1 az ep?n nkli:oriban felfedezett g·alva11is1nus seg·élyével kivú.lasz
totta a kúlinmot és a nátriumot, valamint a bórt is (1807). :r;:c,1, 
évvel késöbb (1809) kimutatta a chlór elemiséaét. melyet felfodr:
zi.ije (81 heele) élen.11ttl.'ft s1),-:1111nak ta.rtott: ngyan~kl~or ±bclezte fel a 
n1agnési nmot. C1

a11 rtoi.\· (1811) aj ódot~ J f t;/o rd ( 1826) a. br/1n10!; feclozLo 
fel. l!cr.:diHs (1823) kiválasztá a siliciumot s felfodezte a selent é" 
lit.hiumnt. A hugyanynak mestors<'.·ges elöitllititsa lViihier i1ltal (18281 

.1 rc1J/jl111t 11.~_·1H1 fr:l'nll!s::eti tii.11enu:11/jl'ket f1Íi)f.ll''~i1 1: ;11 11,11.\:Juu:/ n:: 
auvau: Jn:u~·a l1:111j1·111·s 1·1í!tozú.-:t s::envcd. Isn1ertet:.1 a tern1e::;z~t1 clen1~
kei, f~- kii.lÖnfCle' v'együletel::et, s eze1;:ne1;: egy1nás11?z v~ló y1sz?:1y,n1L 

.:.\. physikai tüuen1ényeknél a.z 1111,1111,11l1u11 .1·lfffu.::11s nco1.1 11 ';rtrc. 
_,:\ .. fó1nvas

1 
ha 1núgnessel jCi11 érintl~ezésbc: del;.ies lesz: ezeH Yalto

z;Í.s Alt:al azonban a \-asdarab a11ynga 110111 i11(Jd0::.:ult. I-Ia aznnbau 
lwy·n.nczen yasc1ara h hosszabb '.ideig nec1ves lcyep;Ciu. áll: lassan

b . ~ ' l '1'l 1 ·1 lassan rninclig vastagabb Yörüsbarnn retegge YOHU(, 1;: )E\. 111: 
ki5zönsége~en r11.:,-:r11i-nak nevezünl;:. Ez a rozs1 la. uf'nt fe1nv~s tobh~: 

'-~ vasdnral,i - a nec1Yes leYegij behatá;:;a köve\'l~eztuben n1u
ha hJ - 11 li 1/1/ r; i r1íl f l/::dsti no/,· 8red1ní'.'11yc. ILI' tehát. a r.·o .-:11 n.1111!/ 

/"·,/ti' 1,/„/· 11/f 1íf 'va'O"·vi:::: <l ·vas re(/l/i/1'1/ n1e11ud/f1J.:.1Jlf. 
" . ' . ' "'"' ' ' ' . ' ' · I / ' .\ vcgyt:uu felo::::ztatik f'l1111!lcti 1·a!/Y rílt1dti110::.'. e·:-> !1.1/lf,:nr af1 

1tlkalu1a.:.otf. t'l'<Jljf(l/11·(1. , , 

~,1.:: 1.f!t1iltiiiu;:; 1;1_:q11r, 1H f-\·:löloli az eg8sz •;egyt:a.111 hHi.011tti:1yb.; e;;,: 
imtericb 1ne0· ;1 test.~:·1" anyagát, sajátsúp;a.it'.: eg-y1nú~hoz \·alu vu::zo.

>•ll.vait s igyel~szik n. bcú11Ó. változásokat -U.1rvénye1~r? vissza.vezo~111r 
tekint.re a:~ {11,11 1:1/1·t crcrf.rn!!11yek111,il.'. a/k(ll11ui::r1.~·(1.t 1 fj//11korlr:ttday 

cl'<'IWl<~"'á t<ite/a. 
vaffy 1_ilkaln11.1.::ott !:l'!/.'ffr111(u.:1:li1urlcti 11tu11.c1t:t'f erul

w11e1'."''"'' .i.IY~it1)rl11tilay kiili.i1~/'1:/c ft;rc11 /rttifl·csiti;ni. :\ vcgy-
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tau különböző alkalmazási terének megfolelőleg megkülöubözte
tün11: : ilettan i (pl1ysiologiai)1 nic:d.igazclasdg i, d.~ 1:dnytanI, eleu1zü

1 
·1nüszaki fÍS q11óg1;szcrlszl veg11tant_, a szeTll1t1 rt n1ll1t, a vegyta11t mint 
segéc1tnclo~~n:fl·, az élettaili, mezőgazclasúgi 1 ásvfn1ytnni, ele111zési

1 
1nüszaki vagy g.IJÚgyszr:rls.:,·i téren alkalmazzuk. 

11. H.1JÓlf.1JS.::.erés::.:t veg,1Jtcn1 elnevezés alatt a vegytant a g·yúgysze
részet terén való alkalmazásában értjük ; feladata közele b bröl ismer
tetni azon testek: jellegzl) snjútsá.gaitt egy:intisl1oz Vfl.ló viszo11yl1kat

1 
előállitási s kémlelési módjaikat, melyek közvetve vagy közvet
lenül g·yógyitó célok:ra. l1asználtatnak. 

A vegytant a könnyebb beosztús és áttekintés céljahól s::,·rvcl
lcn és s.::erves részre is szokták felosztani. 

1~ szerveseknel<:. nevezett testek (álla tok: növé11yek s azok: ter-
111éuyei) kivétel nélkül tarta.ln1aznnk: 8.::1f11cnyt . .:-\. s.:·ffnenH (lJs::rrr·1)(·f 
Jdtszik e 1~e.qyifletekbc11 s n1intl1ogy ez utóbbiak.nak szárna rend-
1i:ivül nagy, a. vegytan n. 11. szerves részét n s.:·éncnyi·c,11,1;illetck Uef/.'f
tandnak is nevezik s nagy te1:jec1eln1éné] fogva a tübbi s.::r;rvellr·i1f'/;
nck nevezett elen1ektiH és vegyülete1i:töl e1külö11itve túrg·yaljúk. 

' ' ' 
L :\LT"\LAN 0 S lt E N Z. 

J, Az anyag sz.erkezete. A testek pltysilmi és vugyi ,-tl,ltozásaü 
jele~Fg --áltálá11osságbn1: .~-zon eln1él?t, n1ap,iáu n:a.~~r[il'~lz~nk, ,n~_el;y 
szerint a.:; an,1/ll!J rPnr.lk1.i:11I 11ag_11 s.::anz-u :~ renrl/,·1.v11l1 /,:·1.rs1.11ysey1G 1t 
ttfrben <'fl.'/llldstól clvríltt.<:.:·tott i'cfs.:·e1·sk/kli{il iill. Ila ezt folteszszük, 
önként következik, liog,y n tc:-h:1i:et-. nz npr() rt'.•::;zenskékre fel is lehet· 
'osztani. 'J\:u)·leg tn11nszta.1jn1c liogy 1~sak11gyau 111.i11ilt·11 fest o.~·.-.:that1;. 
:Erö1uliYi nton (Í1/1,11.~·il.:a!lo!fl a !ostel. 1ni1H1ig apn'1hl•-n11r/1lib

1 
végre 

érzékein1\:kel 1ni'tr i'.~szre S•,•n1 \.t,heUí rl~:-:zee~kt'.·kre o::.:zihaljnk: c1o ez 
az erö1niivi OS:J,{-.ú:- nen1 fnlyt-.n!J1att'.i 1-·/;gb•lc11iil; tná~ :::z(ival az 
oR:dhaidsrí:t hnt1in1!t . ..:\. physikai1ng (az n11:yag ineg\·Alt·nzú:::a nél1i:ül) 
tovább ne1n oszt-.hah'.1 s :-:zn-1.1nlln11 léte:-:ni képe:-: részocf<kék, n1elyeli:
böl a testeket» alkol·ot.11a1nu1k 'küpze1jiik_. a. tii111i:1-.~,-,f<. (tT/11/e,·1170 = 
tö1necs1 kisobbitoU; :ffhH;:v n1ole,-:l1lil =-= tii1neg·.) 

1\. tö1necsck .. <.lzonbn.11 i1en1 Y€'.1glog osztlull-at\nnok; az nuyaguak 
lijbbe' 1111Íi' 111·n1 o,·<-·fhat<Í legkisebb rt'>sz:ecskéikt'.~nt· a J-1<!i'rÍn:Jok1rl (ato

vcsszük fel. n1elyekhij] a f:.iirnf'cs i~ :,íll. 1'L f:ün1ocsek azonban 
ph:ysikai ntCn1: 1·s';:1kis ve_f/.'J; lif'hotú,-: úllilf oszthatók par{n1::.rokra. 
Ha a. ·vizet gőzzé n.1aki tjnk: n gtiz: b'.hnerseiben is Ytí.1tozat.1a1~_t.d 

a viz n.lkof:/1 részcil-, n könonyt és éleuyt-) 1negtnh't.lni. }la. 
veg3rilcg fellJ(J11Ljnk fl vizei") a yiz tni.nde11 f:ü1necséből 

Jcii1w1111 /s /lcn,11 jl(ti'tfi1.'fi'I" les.".:111·/.- s.·:al1((1/11/,/,·ú„ 111el,yek a li:ÍV<Í1:ís pilla
';>";é> !ltthíb'ún rögf:öu kLí1leny- t„S t'•lo11yUi1111·e:::r1kl\/· eg,vesill11ek: 1ni11fhof/.'/ 

-,,j1c{rfÍil,1JOk .~-.:·u l111r/ o 11 n 1-111 / ét 1~.~11cf111'7.-. 
· _,[ prtl'rín,i; (aton1) elnerf.:;/.~'c ,ifr1tt l"f!l1na('!y l'f/,1)8.:··;rii !1~8{11(.'/,· 

uogy!le_rj -"l'ili oS.":th(/t~; 11.:·nn 1!'g/.·i.._.,,Ji!, r/~.".:f'"•"/,·1fj1:t (1·tjil1"„ -nu:l,11 e,<ffl 
':;. '•Willet"<f,n11 f'o, 1/a 11 at ii.-. 

.A 1;„n:dn.i;ol.- s1~jrils1ígai: H· pnrún,yok Yégtcleníil kicsinye},; i 
"·"'"'111! hatdso/,- :'tli:fll se1n ~iszf:.hatók; uen1 h'.ilt,ik he folyi:onosnn a téri-) 

eg.y1ruísrn Yunz:'1st~ g,vakornl\·n fiigg·f~111:·k ü:-:szc; a po.rúnyol~ 
(súl3ra) különböz!.'1. 
ti.iu10:,..; 11 f e,-:lc1'11e!.- -- t.ekill i.t:L 11élkü l arn1: hogy i.i~~zetettek-e, 

í<ri:iilef ,, 1'-e va g5; 0lcn1c1.:: . ---- 1-)h .'J.~ (/,·1 ~ il o: I t n r1 i !!/, o,-:.::1 li u f ( 1t1 ( 1 il r 1.-.:n il ! r!J-
1·6.-;:.:o:.-:/.·1 :jc_, i11(:l1; .-:.:·al11u.7ou //fe.:11ff. 

1l {(jnu:csi:k saj(/fsd.qui: a U»1nec;:;el~ \·úgtelenül kic~iuyck, egy
vouzüsi; gya1\:orolnak; a-z Pgys;.;;erll (ph_vsi.1.:.:id-) o.:::zb.';s 11att';.r,:'d·, 

eZik: Uin1Prriik <l U.i111ec:-;e{'. 1i:éj)C•z('.) 1XtnÍ11 Yuk l--i.i1ne1:.~;éYe 1 ar<Íll ).'h:t u ' , ''b - • ·- • 
:·nbözö. 
· 2._l:gyszerUés összetett testek, elemek, illilllhzou hdek, rnclydc 

;-__ i:ii- ·pd-ri"i// }/ol.: 1Jl f o l l.:i/pr::.:ef t tih1u·1.~.~'ukbiil rf lla 1111 z~_. C!f.'/s:;e i" ii 1:/.-. 
_éJfch e11enhn11 lninc1a?.on testek~ n1elyek11ck iU111t"S!·! kii/(;1111l'111ií 



tsli 

.ZHli'rf11,11ufJ11í/ ,í//rr1111/; s rnelyo1.;:_rd-. on1u!lfogvn alknLl'.irl~szeikre: vngyis 
egyszerü tnstekre fo111ont:a11i 1e11f\t-._. 

:\ \·as t"-tin1e("Sf•i vaspnráuyold1/il :'1lh111al~; :1 \·a:-: Pgyszerü t.est.1 
1ncrt. legki:-c•hli gun<lull1at./i rc"s:t.e0skei, <1 paTt't11yol..: is: n1ind vrtsból 
va11;1nk. :\_ ~·ask(~11eg t;1l(·nl1;n összcl~eU: !·e.s!·.: ~r1erl; tönl('~?sében egy 
parany vas es egy parany kc·u vnn; P;d lelin.t. ki-'.t egysz(•rure, a vnsrri 
és'kénre, lr:l10\-- f0lb(nüani. 

~\zou egyszi·rli t.estt'l\
1 
1nelyt~keli odi1ig alkatú i·észeikre bontani 

n- rc~nLlelk.nzésünk.re :'tllú eszJ..:ö:t.ök scgély~vel i1en1 sikerült, r-le11u·k-
11r./; (1·{'!/.1/i r./r:111r:k) 11evez.!-eb1ek .. -\z etlc1ig,iól is1nert elcrne1.;:_ szánul (i4, 

;:. Az eleinek felosztása . ..-\z eleinek l1hysif;ui hdt1Jrlo11sri!Jailnr11 
111úr az olsií pillauriJra i::; nagy eltéréseket l'-il1laszta1nuk. ]~gy részük 
szilti.rcl: á! látszriJ.lan, snjá.tsú.go::--; féuyii: n, 1noleget t~s a villá1nossti.got 
i1Jl vezeti: ezek. (/111•:knek noveztctuek. :\_ rnú.:--:ik 1·(~·:--:z igon el1:0rü 
hal111a?.úllapotn: :-::zilúrcl

1 
g<tzalal..:u: stít fnly1!ko11y i::;; ozel\.: a hi_it és a 

vi11ú1nnsságot rossznl vozotil..: é::--; 111''/ll j'1!1111·f,:11ch neveztetnek. Szilárd 
hnt{irt" n f{:n1ek /~s ncrn fé1nrl.:: ki_izt von11i: f' tnlajdonsi.ígaik alarjú.u 
uent 1r 1ltc-L :l\Tintlingy nzonlian e H1cgld.ilii1tlf<:izLotc~s igen régi ~a 
h1nn1úst. k('inu)·li-i: lnég HHl- i::--; 111egh_1rJ·.abik. :Poul..osrtl~l.1nn az eleinek 
vegyi_ \in1ajdnnságaí1..: nln-p,iú11 n~zt11ah\l.;:_ 1:su1.1ort:.okra. 

~1-. Pará.ny- és tötnecssúly. itz egyszerii if~slel;- (eleinek} 1Jt1rú
it,;.-'ai11al~ külii11lii'1zi'i ~1'ilynl..: Y<lll; igy a ki~nparún,y kéi·,::--;'.!,Cl.' (Ily sí1lyú 1 

iui11t az «~1eu.yparúny :--: 11ar1niH('li:et:.sz('l' :-:t'ilyosahh a hy(1rog_éi,l11arúny-
11úl; utóbbinak par(n1ytt.i a:.· ii,-;,-;;;e;; 1-le111el: kii:J (11/l'U·fiif í.~ f! le!Jkíinlí)ji,f1-: 
!1ch s 0.:1:1·! 1r /iydrri.1/Úl1 i'f!Y·~/ffiil 1·1:f,·t-ik fi. p1u·dnysi!I}/ -nu',qliri!d1·rJ::á.sd11úl. _;\. 
ti_ibbi ele1ne1.;:_ part't11yüinal-: ::;úlyiíJ fL hyürngéné\·el (1.) hason1itjnl-: 
i"1ssze: rrz ereü1ntn1yül nyeri·, ~z~tHl adja az illel:ü elen1 1ir1t"IÍllf/S1ílyrít. 
:E szá111 azouba11 11c·1n n parún.'/1\a.1..: t'11talános súlyá.t jelenti: 1u11tel!I 
111idö11 lJÓltlá.nl azt n1011c~ink 1 hogy íl kén pnránysúlya :\2: az éleuy<'\ 
1-l\ ezzel csak nzt fejPz.zii.k 1d 1 li.ogy ri. k<~1111ek "! l)rtránya :\2-szcr: nz 
ólenyé 1 fi-:-znr ue11ezcl11i n liy(1rngé11 p11r:í11,yánál. ]Dz tehát csak 
\·iszo.nyos (rcln\'iv'i s1.An1. 

_e\ fi;1111'1:s•I (a liiganyL 1~::; l:all1nin1not ki véve: inel.yek1tél a tünH~
est•t. is egv pflrÚ-n\· l;-.épezi s igv a IJart'tny- Ó::; tö111ecssúly össz;cesik) 
1111'111ln1 {;(;1~111// h·!fu./r_í/il1 /,·ifi jJlli'rÍl~f/ J;1;11e::i i 'vegyületek11él a tön1ec;.;beH 
lt:-vi'i pa.rúnyo1..;:_ szÚ-n1a igen nagy is lehet. ~\. fij111cc,-;.<;úl,11t 1negkctpj nl; <t 

tlüni?cset- l;:épezö parún-,yo1-: parÍlnysúlyn.innl..: iisszcaclásrt ú1t:al. _\ viz
t-ii111ccs két parúny hyllrogén e:'-i egy parúny 1jlenybtíl {dl. _„\_ ki_'1ucny 
l1ar[l113T~ú1ya 1 <egység), kl·!; parúuy o.c-= 2; nz éleny parún;/:-iÚlya lf-i: 
losz tcluí.l". a. víz türnec:-súlya :! -[- JJ_; _._:___.-. JS. Szaha.(labl1an kifejez\·\': 
11 fi,i1nec,.-;s1íl!f 11.: 1_1 .-,.:(íni. 11u:fy kif1jezi,. "'-'!/Y i:11la111cl,11 le~;fnck i.i11iilf1;l11!f 
f1:te.:·11i /;1:1)(:,-< ley/,·i.-.;c(ili /'/.-,.:ei:ski'.jc (IV111e1;,-;(') luín.11s:;rJr 1111!/!JOli/, ,-;(i/y!Í (!ii
ill!'f/ii). 111inf 11 1i,1;d,·o.111:i1 p1u·1inylf. E szerint a hy(1rogén \'lirnec~~ 
~úlya :! (2 parány= l tömccs), a chlóré (:3 )101'. = 1 töm.) 71, merL 
:i. pará11ysuly n:l.G; rt sósayé (1 p[lrúuy hyc1rog<·n s l pnr. chlórl1/1l 
t'tlrl !Hi.i"i stb. 

Cl, Vegyjelek. Jiogy n -;;együletek fclirúsúuúl n soksz.ur h1_,:-:~z;1-
dal1nas nevolr leirúsátó1 1nagn11kat 111egldntUlh(·~~ük é~ a n1u11r

1

f-.t. 
gyors Cs világos átt.ekinté~t II)'er11es:-:ü11k1 egyszerü 1 1-::ütuiycn (~rt:-
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]1etö s n veg,yi tü11eu1ényeknek iellemzé,:;ére néll-"1„, h t tl · 
keii hasznúlnak a vegyészel;: mGl"l:relr v'c·i" • "1 , ~u oz etet. en1Jegye-

', 1 
1 
.. • i. ; , .r. ."f//C.-<·1~'.nc"'. nevez e ,11e ;;:, 

• "'"e eme• ieszme lrnsznalt 1olck(syml1olum-o]-) az 1 1 t.· 
, 11evének ké'zcl8betiii. IO"y (J nxvo·~·ninniŰf· (' e l . 1.., ' 1~ ? 1

8111 
a ·~ll "bb 1 1 "· . . J'" . ' .. ar 'ornnmo; JC ent 1-1" 

to e e1n11.e ;;: van ugy.n IHt-ZOH kezrlí'fbel:ü 1· e a 110111 f' · ]· : -· -' · 
," l· l"b t"t j" , ' . emes .ap1a az egysze1 n ... ezc o e ·ll ·1 n ·lHne~ clen1 1n -•(ri'e] "l" . '. . -1· , · 

' 11 " b t"t· · „ ] ' " " 0 0 esue P"ug meo- egy J8. egzo e u 1 1,,esz1n1 .;:_ n nevhul a kezc1öbet··h„ . · · l , . " · 
( 

. tl ~, , 11 oz . igy esz C·u = cu1-1-
run1 n11n 1 iogy t 1nu.r vu.u a cru:boiiiunn·fl) r,r· _· 1 · , ·. ' (' ] lt '· · __,(, - cn 01nm <.'e. --
cer1nm: ''.~ = co ).a. u1n, c.'i = caesin111 stb. ' ) " -

A kov.etkezó IAbb '1Z ec1clio· ismel·t· ele ]- 1 1. 
1 

• •t • 
1

„ o ' ine .._ a -lll és Inagyar 
e 11eyezese1 ·, vegy.ie uk('l ~ pr1rAny~ú1ya.ikn.t-. t.iintei j elü. -;: l 

l.ia t.i11 uéy 

·:·:-„AJurniui1t111 
-:·:Antimoniurn Y. Stiliin111. 
*.A.rgeuturn . 
Arseuic11n1. 
~1.ururn 
Baryutn. 
Bcrvlliun1 
BisiÍ1uthntn 
Ilorn111 . 
Ilronnuu. 
Oac1111iun1 

. Caesi11n1 . 
*Cálcinrn, 
·::'-C;irl1oniu1n 
·"1Jcriu1n . . 

Cl1loru111 . 
~_Chi·omi1un. 
--:~Cobalturn . 
:1'Cupruru .. 
::'-Düly1uinn1 , 
. Erbinrn .. 
~?Eetrun1 
:1:1lúór · · 
~Hydru~gÍrt~n; 
:Jfvdro~eniuin 

:;-rnaiu1U 
:X:;J:rhliun1 
_'l-!lÖiltnn 
~2~~1,hún 
-: . A-HU_1arn~u; 

· !"iun1 . . 
'üésin1n 

i ,, 
·i 

1 

A! 
Sli 
.Ag 
A> 
_:\n 
B:1 
Dc 
Bi 
Bo 
.Br 
Cü 
Cs 
Ca 
G 

Ce 
G\ 
Cr 
Co 
Cn 
J)i 
Er 
l'r: 
Fl 
IIg 
H 

-ln 
Ir 
.1 
K 

Ln 

.:'lf :t gy a r n ;. \" 

rri1nan\· ' 
Dltrd::uiY. 
Ezilst .· 
1\[ircnv 
.A„rnn\:. 
Sul~·ri·uY 
Bei~\' 11 ~ 
1\:erleuy (.lii~u;ut:, 
JJ/1r , ~ ~ . . , 
Brórn (liüzcnv\. 
J(adau v . " · 
Cacsinlu. 
1I~szcn\-, 
Szénen\·. 
Ueriu1n'· .... 
Chlór (halYa11v) 
Chrorn (festen\,~ 
J{oba1t "· 
Réz. 
Dillvn1 
l~rb.in1u 
'\Tas . . . . . . 
}'lnol' tfoln1n-··: 

1 JiigaHy' . , ·. . .. 
i IIydrogén (kiineny). 
;Tr1diun1 .... '. 
1 Iridin1n · 
i Jod i'iblau\" 

J:Ian.':u1 r. ". 
I..,authai1. . . . . 
Ln\'ally 1litliiurn1 
I\:cs1·eri \. . . 
(\;el en \~· 1- 111:11; '";ti,·· 
:\Iolyb(HiÚ . . b. '.' 

Sziken,. 
Nikel '.' 
Niol 

, Nit:rogéu 1-.lég~)lly_'; 

! 

! 

Pa1·únysúly 

:27 . ..t 
1:2:3. ü 
[(18.0 
/.5.0 

187. () 
1G7 .0 

:210.(J 
1.1.P 
80.0 

ll:J. ( 1 

!8il.U 
.JO.U 
lí.L ll 
fl:.!.U 
DD,:1 

5:2.:2 
;)s. 1 
!iU . .'") 
:.1iJ.(1 

ll:.!.ti 
;·J/j. I} 

J !1. ( 1 
:201). p 

J,.Jl 
U7 ··'"' 

!DS./) 
1:27 .u 
D8.l 
íl:.!.H 

/,(1 

:2,l,11 
i"1.'"1.U 
!.!(;. () 
:2;J .(! 

58.'i 
~lJ, 11 

l:.L! 1 

Ava.::t·i t. , "\ I 1 · - "g uer,u ~~e 11 vou1tiU:,d· ,1 > C' 1 . . :!helyek kö;dil 'l ·:-:·_, 1 · 1··11 '1-~ •. nctn e1n{~ .;, a kH:s1uyokkel BYOtnotia!· 
' ,i Jf: 0 e~ :t g;yiikralJban elliforclulók. ·- · ' 



Li:iS 

J_,atinnéY 'leµ;yjel 1fag~'ftl' név Pal'l'tnysúly 

Osnliu1n . Os Os1nium 
:1 

i99.2 

Oxygcninnt 
o~ _Q,-.::ygen (éleny) ... .l!LO 

""jlalladium . P<l J?Jlosphor (viló, yílany) ·' JOG.G 

Phosp11orns p Yilnny . Ul.O 

-:-:pJutintun . Pl Eren:r. 197 .5 

-:+Plumbun\ Pb Óloni . 207.0 

Rh'ocliun1 Rh Rhocliiun lOLL 

Rubidilnn Rb :nubi<lhun 85.5 

Rutheniun1 Rn R.utén:. lOLl 

Scleuiu111 Se Selen . 78.5 

Silichnu. s· l~o-vany .. 28.0 
d 

-:-:stannn1n . Sn ()n (cinn). us.o 
-:·:·strontinn1 . Sr Piran;: 87.5 

Snlf11r. s l\:éu H2.U 

rrantalun1 r!.'a ~rauhtl 18:2.il 

Tellul'. 1'c 'l'cllnr. !JS.<1 

~rhallin1u rr1 rl'allituu :..!111.1_) 

1.l'1to1·i1uu IJ'h 1rhorinn1. :..!81. (1 

~L1itanin1n 'J'i rrit.ún 00.u 

Vunaüiun1 . ·\~a \ 1anac1. z,1 . n 
"'\\' olfrani i n111. w \Volfran1 18L (l 

Uranin111 l' l' Sitrg::u1y. . 120. ( 1 

·:·:·zincu1n Z11 Zink (horgany_!. 1rn. ~ 
Zirkoui u111. í:'.:r Zirkon ~\_I r; 

l"t.trinrn. y ·yr.t.rin1n . (i\. 7 

t_i. Az elen1ek elterjedése . .:l. Yegyelt:n1ek <t fi.:"ihl_lJ11 11e1n egyl~n-
1iJcn va1nu1k elte1:iec1ve; n1ig inagába11 rt földnek szilárd 1,:érgében 
azol:nak legnagyobb része feH:a1á1ha-b\ adclig a vizbe11 és a 10gkiir
bc·n alig egynelui-ny foglaltatik. J\Íf·1111yü.:égre nézve sen1 egyenlő 
nz elen1ek e11'erjecleM~~ógc. J\fig 11é111elyek: 1ni11t a si1iciun1: a hyc1rogén1 

a- nit.rorren, 11 szé11euv. az éle113r. n calcin1n stb. rendkivül nagy t.ü111u
(l"el-:be1~ forc111lnal-: eld. ai.1di,Q· éo·ye~e1t o1\· csekély ine1111yiSégekl1ru 
G11álh<ttók ( caesi111n1 i·~1 bidi1~~11; i;~diu1n: Ósn1inrn1 • cerui1n' stb.}; ~1ogy 
az elein és vegyüleh~inek sajúb~ágai alig tannln1ányozhrd:-úk. E1Jeu 
('Z ok.ná1 fogvn nz ni·-óbhink a gyógyszel·észetbe11 nen1 hh·nak 1n1~p; 
nagy fo11to~súggn 1. 

7. Vegyiilet és keverék. Ha két vagy töhh elem ngy cgye,ül, 
11üff),- en·-\·~esüléSü.1~ -~fi1lytán eo·észc11 u1· test ~zúr1nazik, lnelyuel;;: saj;.Ít-o. v. '' b ' •. ' 
:-:iiga-i ;,tz egyesii.lt- ele1nekéiti.íl e1t-érnek'. n„ keletkc~z() testei-- r·r'!l/Jii/r/-

11ck nevezzü1i. 
Ila a vasat ús kéi1i: i1ori t\·a- bizonyos arúu,y·bnn },:eve1:j ük s <ti'. 

io·y nvert Si't.rn·Ú,sszürke lJOl'tÜ!llCf!Ct l-én·e}ylJen YÖl'ÖS izzÚsig.· 11evil> 
::--.,, -,/ b "-' b •' ' 

,iÜ1~, a 1~én a vassal :-:zürl,:1~~s fekete !:ö111eggC vegyileg egy0sül (Yns-
'kéncg), n1el,v incgt·örye fel~eto port", nl1 .. A. vaskénegct a 1núgno:-: 11

1
:111 

vo11r.za
1 

<.1z 1neg 110111 gyujt11até1: se1n szénl;;:ónegbon fc•l 11en1 nld.hab'.1• 

-1 gy enne l:_ saj átsúgai egésze111núsoki 1nint akár a. k.énéi~ a.l~úr :t \·a~/,i i 
itt t:elu'it voo·i'i e&!vesülés törtBut, vc1111iil1:t szúr1nazot!:. o. ~~ . J 

Tfa a. l~én és a. yaspor k.eYcrese {1lt.nl 11yert sitrgtts-szürl::e 1.1nr-
t1:J1negnél nz e1nlitott:. \".égclybe11 val(\ hcvil"-és clrnarad, csnk /.- .. 1:tr.-'kct 

.-(J.1'.IL.-i~Yti:-i lil~'SX' 

-.:: ne111 verrvületet-f'ognnl,: találni. Ezen j}Orbó1 un·va11Ü;. lxíx111Íl\· non-
" bJ k . ._, ' t;i,J , " b 

y:-_.-C1osa11 k~vertii - ~s 1 magness~l az. összes vasat kivo11ha.tjuk és a 
';:,.-;_ -tiszta ken fog v1sszan1aradn1: 1n1g ellenben sz~!nlréne(Tben. rázya 

---_a porkever8k&t, a ké11 abba.n feloldóc1ik s a vaspor inaracl' vissza. Tit. 
a kénnek és a vasnalr csak kecn·tk1!ccl van dolgunk. 

--"-'l\.J~_i}~ÖI~bs~ __ g t:ehát a kettö h:özt az1 11.ogy: a t·c.11yiilct 11<!l a:: alkotú 
í·és;;;ek ·cré) 111 iiv i 1don 11cn1, csal.:i'.:3 ·--vegyi'. hatúsok dltal Véilfis::tliii{ők .. _1'1. 

,.J"PoválJ!J,a:. · vegy-i: eg.'/esillés11él a:: alkotá (:le111ck; va_.q.11 c_!iyéb anf;af,oi.'._, 
.~aJf:[{Ed!fCti'. clt-Unnek s e::ckt:lül c,r1iFszc11 clt1!1·ü .'"lr1,jdt;;"c[,r;ii ·1{} teSr,}fi /{f1'~ -_: 
n:í'ii,~~~~~n1:e:1 :_ r1 !··cvcri!Tc·11él a:; al!~r1trí 1-le-nich r,//b'1i'. .~l'.fjdtsdgai'. r1 liéJ_i.::lí
iJ;Ttt kevcrekfJcn ts ·1J1Cf/n1ar((dnol~ s r1 ki:l'Cl't clcnu:kcf r:l'ÍÍ7nfivi (pl11;
.rrikai) uton, ·is ll'lict clkiilünifenL 'I~ze11 kivül fontos: hogy keve1:ék'et 
aZ alkotó reszek tcts::és s:.:el'inti '!11ci111,1Jis(:géei;l lehet elöállitani. pé1d. 

IJoralak1~ kéni; és vasat bárn1il:v 111ennyiségben h:everhetjüÍt egy
, n1ás2al;1111g ellenben n reyyillet l.-/JJ.:iidésé11/l r1.:: clc'fnck c:::rtk bi::.011111_1;;. 

,1n-irul (11 ·i.:cíll o.:atl o ll súlya rrí 11 ylian f!{!,IJPS iil 11"!.- ''.f//f llllissal. ' · 
8. Vegysülytan, vegytömegtan. Vegysúly alatt azt a 'zirmot ért

jü!.:; 1u:ly n Ye~;yt.ile'.:ek kC:\pzi·iüésénél ~z alkot.ó részek yi::.:zonynl" 
11i<?.n.ny1seget f~1ez1 k1i va1an1el;y ri.11-:atri:>szre: 1111nt eg·y:o:égre, vonnt
koztatya. 
,.,~---~-··'il.zon törv~nyek es szabúlyokJ 1nel.yek az eleinek és verrvületek 
egy:rnással való egyesülésének, Yn1a1nint a vegyületel;;: :felbo;{'l(1súná1 
keletkez{) terrnényc1~ 1nenn.~·i:--;l·gj (súl;l-) \·iszouyaira vo11atkoznak. 
ve.r111súf.-1Jlo 11·i lii,·1·/11,1;1.J.- ,u !.- i ieveztctuek. .:l z ú.lta 1 (~nns vegytannak: ,--; 
vegy::;úlyoltku.1 és nz erre vonatkozó törv('.·nyekkE'L szabft.1 ,;okkal foo-
,lulkoz(J ré~ze, a i:1:!f/f·"úfyt1111,. vagy a 1:1',1t,;/!ii1111'.'/t'u11 i'sl:ö~11icn11ol-.ri~) 
noyéii viseli. Ennek nlaptörvényol: az (tllandó 0f' sok:-.:zorns súl,~-
viszo1~yolp1al,: ~s a vegyülési súl3'\·j~zon;;ok törvénye. " 

~J. Allanclo súlyarányok törvénye. Vegyület képzücl1'sénél a:: 
~lk_~fó r~::i'.::ck C;-;td."i,-; h(l/1ír11.:0U .~· 11ii11,li,r1 e.'fyr~ntD Oi'Ún,110/.'. ,'-':;('/'Ílil '-'{//JC
sitlrrnk 1:::-1 -11.'_l}/fli/11.::vn i:1-,r/.1Jii!cf~1e11 ((

1

:-_; n//.-l)f,;!',~8:-:c/,: súl,1fi-!l'Ú.11.t1a 'illÍ1u.-lir1 

•

•• .-\~~;[;~." n:f,t;ruur.:. Ig,Y h<l- keni·. es Ynsaf·. Yaskéno()'o·1J orr\·osi!:iink. ~ G 'l , l , . eit::i ei.. , u · su yresz vas szü ;:se.gc·s :\2 ~nlYrt~sz kénre. 1.'·s ininc1i1r 
8. r. vaskéueg kelotkcr.ik.; ez 'Gr:í-ny solirl:-;0111 y(i.ltoziÍ\:. Ha. fele~~ 

;;.:.;:.IEHÜJen veszünk ként s ngy o1vaszt:inl~ össze, n feloslen· a kelctkezeLL 
;;•z:\.•.;•yn,skt\nr,mc:Pl erf1111ilvileg kever0(lik ugyan: rle n p0rit-nfi·. kt'~f-!zit.nv'·11Y-

. últal vúltozatlmrnl kioldható; ha a rnspor volt töh
0

b. 
a_ teles leget inúg11esse-1 vúlasztJ1alj nk ki. ' 

JO. Többszörös súlyarányok törvénye . ./ hrftu11 (anu·ol vegyész. „ 
;.~ iD{•paricnirnlm.r\,let 111.egnlnpi b\ja) úll ~to1:::•1 fel a fij/,{),"::)irif~, .~·1il,;;; i·ú 11 ,i}ok 

Ji.i s:-er1_nf: fli: e1nn1el.- "i/1111d1.g Jlr1rd11y,.::úl_i111il.- 1'.'/H·~·.-::"i'e:-:„ '"'.'!}/ 
arun,1jtdN1n c,1/.'ff.'siil1u-k. :\. par{n1ysúlyokat jelzt'.1 szú1nok_ 
v_eg'.y~~lés,i ard11ys.:.~i11,iukn(lk is neveztetnek. ~"\. parú11y

n1e9felolo s11lyn1e11n3t1seg P.rf/! rr>f/f/S1il,11 s e U.irYény szerint 
lehets~ges ol:y ve_gyület·: 111clynel p. egy vegysúly :::zl111Cu\· 

, .. ,,.,,~o. 1'.) 11 /:? vegysúly \.24 s._ r.) é.lo11y11yel voh~a. egyÜsül {·e; hnue1;1 
széue11yTe 161 Yagy U2-1 4.~';I stb. súlyrés:;, élen:ynek kell iün11i : 

~zéuenyri: l; 2 H sl!ll. parány C:•lenynek .. ·l.:: 1!,11:11i1enii; 
p:ti;: n:·.'·"'" (/. t'Cf/!I iilef (:kl1e//. -1aii11l ((j (.~!J,;li.:: ,-;,:d·111ok dltal ki/ej1:-

-~[/.l/1!11es ard.11,1Jlnu1 .l'or1lalf(l.fnak :· a 71(U'tf11,1Js1íl_1iol; e sr.r.rint· Űl:y 



rno r; i·río rnxr:m::sx1 nwn·,1:\·. 
szt'tn1ok: is

1 
inelyeknek: többs.::örüsei'. s:::e·tint. .foglaltotnhl,· az ~1.lkof.úrés:::ck 

a uer;yiilctr1dicn. \ 1ai;na1..: ol:y elem~lt1 • 111el3'B~\'. ,egy i11ás1k: elen11;1el 
többféle arányban kepesek vegyülm: 1gy a s.:enclcyl1cn ( CO) 1 paran:y 
( 12 s. r. parimysúly 12) szenenyre (CJ l parány (lG s. r. p; s. 16) éleny 
( n) van: a. s::{nsavban (szénc1iox.yc1; ()CJ::.) ugyanazo11 széne11:y1neny
nyiségrd '12 s. T. eleny foglaltatii~ (2 p~T. = 2 >S ~Lq = il2). A l1ig"!'!I 
,.7i1,„.;;„ ( calomel) 200 s. r. (1 parany) luganym llo.o s. T. (1 p.) chlort 
tm-talmaz, mig a higanychloTidban 71 s. T. ~hlóT (2 X 35.5 = 71 s.'" 
2 i1ar.) foglaltatik ugyancsak egy- parÚnJ' h1gan;,rra. 

A légeny az élenynyel különböző arányokban egye><ül; \tl 1é-

.geny paTánysúlya 14) lehet: 
2 X H = 28 s. T. légenyre 16 s. r. éleny (l~geny~lecs), 
2 X 14 = 28 s. r. •· 32 s. r. " (legenyeleg), 
2 X H = 28 s. r. o 48 s. r. (légenytTioxyd), 
2 X 14 = 28 s. r. • 134 s. T. » (allégeuysav = 

légeny tetraoxycl), 
2 X U = 28 s. r. 80 s. r. (légenypentoxycl). 

~'1..z úlla11dt') és soltszoros súlyviszonyok. törvénye a gázok. vegyi 
nuyesülésére i~ nlkal1nnztatik: csali:hogy itt a súlyartln:yoli: l1ely(:iiJ. 
a;,· ará11yt f1:r/'ofvtfuklJa 11 fejezzüli: ki s n, veg:rülö súlyTeszelc;.t 1,:r

rcyy,-:úly vagy l/fjl1'.r.-:ú/y 11évvel ,jel~l,iül~; 1';íiel.őt,t. e.~e~cet n1eg1~n1e~·
l;e~iiik1 Slt.iili:sége~ n gúzok 11l1ys1k::n f:;flJatsaga1rol rov1f1f!n n1ege1nle-

keznü111i:. 
U. Mariotte és Gay-Lussac törvényei. A gi'"ok té;·J'og'.1tn " kiill~g 

t1yo111ása aln.tf; ;'dl i n1i11ól, nag,yob.li e nyo.n1af',. :1n11al k.;sebh .~ gi.:z 
térfogntn. Ezen elvet, mar JJoyh~ isn1erte ·lel. J\I111c1e11 leg11e1nn \.e:--i 
hezint eclén:ybeu. fln1utk belfa1ára an11yiszor erüsebh 11yon1ást gya
korol 11 ltánvsz~r n:Te{L hrrb\ kü1s1j nyo1n{1s 11öYeli:szik. Ez a !]Ú.':ok 

, ,; 7 ( l' l " ') , f'cs.:,if/se
1 

111ol;rnch: eg,ység(· o l'"'~.:.il/s ,;ii;:ii11s(q1„-: .egy eg cor1 n.11onu1s 

l:.'l ()0 C1
• h/inu:r.-;1:/,'.111!.l. 

Ehl1fJl nzo11 sz;abály ú1litt.atott fel, 11ogy: 11 rtí:~ok iái:(oy11ta 
11r1111ii1a:::on liii111/rs1.:/1,lctni!l r1. nyunitÍ.-;sal- kii:~elítíilcfJ .foi'd-i'.totf orrínyhan 
1íli. (,lfar1'.0Uc törven:ye.) Ugyanazo11 gázmennyiség térfogat::t a hő
rnérs.éklettel arányoSau vúltozilc; l;:isebb 11ö11él };:isehb: a 11ön1ér.::Gk-
lct emelkeclesénéi nagyobb lesz. , , , . 

J:\.. vegytani1ag egye11lö .sl\játsúg1.1 gazol.i: e~yf?rn1a11 l1~1.r1tve: 
lllCO'küzelitőleO' egve11lüe11 ter1cc1nek };:i. .... ~ ];:1te.r.1ec1es11ek sza1nbel1 

0 0 ·' ' 11 1' ' l . d " k' 'l t·rtéke (/(ni-L1u;st1c szerint, a hü enne ;:ec esene ;:m111 en iO ~ana sza-
hú1yos téi·fogatn gáz11ál (111e1y on C'-nUl l légn:yo111ás alatt van) 
()JJOH06i', = „.~ .. : vao·vis a szabál,yos térfogatu gáz térfogabínal" 

'" 3 ' e;J 11 '' ' 1 . l " 1 ' '] .. !. --ad részével terj ecl li:.i a hő eme ;:ectesene ;: i11111c en io ;:a.na . 
"' 3 • G L J 't . l' 't" ' ]~ s:::án1. a ,qd::ok /;ile1;fed1;si t/11y(!;:íijc. :ray ussac ;:1 ·Bl:JOC es1 orve1~yo 
8"Z81"itri;~:--„fri'iinlen qú:; 7,'.itcrfcclé01'. fé11yc.:'1'.!fc kii::clitf!lert Cf/fJCHl/i. T:Ia pe1a. 
vulan1cly gúza1Úk:u tcsti:iek tCrfognta on-11úl 27B liter, ez 1°-rn, he„ 
vitve. 2t:J: liter. 1i:ét fo1i:ra l1evitvc, 27f1 liter lesz s igy tovább. 

' 1 1' l l ' ' 1 „ ' 'kl t · ' 'hu11 J:'l. gáza a i:ll teste cne;: a. 11yon1as es a lOn1erse; - e·, iranya ,, -; 
tanusitoti; eze11 n1agatrrrtástlból .flvoyodro azon törvenyt vezette 101~ 
hogy: kiiliinli(i::li grízoln1nk 1)yyc117ii f1!rfo,r1at(fi ·1tqy1111a:;o11 '!1yn1n1íB rdaff_::-:.-: 
1:.-: /ii'in11:1·s1:klct11{l cr11Jt!HlD s::rí11i11 fih111'csek1,d /a;·tn111u1znak. 

1 fl1 

12. Gá,zok vegyi egyeslilése. Gúzulakn testek vegyi egresülés,, 
ne1ncsal~ va1~,ozatlan s:~ly~r~tn:y·o1c (paránysúlyok) szerint; hanein 
n1oghatarozor.~ .:-~y;z~ru fe·1:lor1,ut?·rdn.1Jnk s.:1:rhit is történik. A-út yriz
alakn .lcst ,(Jf/.1Jffs11lr:.st:11r:l a:;:ok fer/0.11,ata.i. r,g,11 . .:;.::l'rii s.:d.111urrfn.11b(/il i~aii
ual.: l!f//{'n.asho.:, (n11nt a sokszoros sulyv1szonyol;: törvén:yénél a súly-
1ne1~:1y1s~gek): s a kcletke.~:.tt !JÚ;al;rl;u fer'liu!n}/ f1!rf'u,qafa s::inti:n e!i.'1-
sz<'.1'1/. ora11.1(ban t·a1~ a. rcg_11ull fl;1·:l1:·1:fogatokka!. Eze11 (/111i-Lussac é::: 
!Ia.:1il;í~l1lt alb11 f;lall1tott törve11:.y n1indeu gázra, sőt gözÜ1a1i:u test.re 
1s ervenyes, felteve, 11ogy a 11ömérséklet és 11yomils nem változik. 

11:. Térvegysi1ly vagy légtérsi1ly. A gázalakn testek súlya és tér
f~?~ta .~i:~.zt .szoros össz_ef~tg.gós van. ..Jvo,11adru törvénye szerint: 
kulonbo7:o gazol;: ha~?l.l.lo '.~r{;o,qatdba.n _cgye11liJ s::xhuu tünu'cstk /v,qlul
tat1~af.:; ~.z?.nb~11„a 1~11l~nbozo t~steli: s 1g:y a különböző gázok töine
cse1 i~ knlo1:bozo sul;ynak1 tehat l;:ülönbözü gázok ugyanazon tér
fo,gnta.~~k0~:l!·'l~:, ~kvctle1.~iil elt(„ü. Felt~ve pélL1.1 hogy 1 liter hyclro
genbeh \Gq} 0 80 ) .1000 tomecs foglaltat1k, Avogadro töTvénye szerint 
1. l1ter, c11lorban is 1000 tö111ecs van. ~-\. chlúrtömecs azo1~ban Hr>.:i
sr;er sulyosab? a hy.clrogén tö111ecsénél: telulJ l liter ch1ór 8ö.f'1·szfir 
sulyorn?li, mmt 1 liter hyclrogéu. 

. , M1utho,gy a gázok a .t:érfogateg·ységek szerint veaviilnek. n 
t,erfogatok ~1.111.rr.1 a. verrvülés1 súlvt. is i'e]cnti ezért 1's e" "'1'.·n \'C"):,„ 1' . 'l ' ·• . '-'" ,J ' ' '' ' , i • ~. ( • 0 ' !-
r~Sl' SI~ yt í.~S 1.erfo~n~o\·, 111ílp;J.Íl1an egycsit·.ve:) t/rt:e,</.'/·~·1íl,1/llllk v:i.D'Jl 
11.:r1tersNl,11iud,'. neYezrel'-1 k. ~. 

-~~.J/i'._l.'Cf/H·-:ú/y o:::_i.111 .-.::d 111, '!1u:l11 l/911c111ii le"/1·/,:l/i:/ ,e. ,i//;o{IÍ;'t:,-:;,(,/„ 

'.'-~'i3f!JJ}!(i_.s' __ :iú/.1;áf f'!f.1/en//í f/1:(0,11/{toh 'nu:lif:ll jel~il (. 
,-~ .. t/1·~:c!g1s,ú(1J !1tÍi'/11f;ly f]IÍ.::111íf (/, :~.-:ohad rey,1r.:1íl,11 (.1.!;tÍ,zok11:'d 

t;g.yenlo a s1n·11seggel) k/ts,:·1·1'1'.s/t /ru'e::: ki. 
P61r1ánl: 

l"l.yllrop;é11 
Sósav 
Ohlór 

f/1Tl.:,l/f/·-:ii/.11 .' 

:! 
:~G.:i 

71 
<):s;yg0n LU H2. 

H. Vegyi V?nzás v.aQY vegyrokon.ság. (Af:fiuitas chemica.) 1 ·"fl.'i
Vegy1 egyesules. ,·\.zn11 ero1 n1elynel fon·va kf~f·. va()"v ttlhl1 

l'l "l ti. "l . • l "'· e;,. , · '!/.1JH <; · 1~ eyyc.~·N „ VC.rf/fl eo11:::osna ,: vag_y ve,1/ffl'Okuns1.f.q11ah nevez-
E:- -.1.ei:yegeseu ,l;:ülönl;özik a. p1;3rsikai YOnzústU1 (\:ohae:-;io); 

a te"te1\. J:?'11na~.al~.a1~ot.at ~1ozza ]et;·e . ..:1. cohaesio ugyctnazo 11 

l;:ozt i;1ukofl1k, 1111g a ri..:.r/Ht vu11.:ú0 kiilün1u:1nU fiJ1ucc.-;ul< 
h;ti: -~m.e1111y11.1e11„ azo1~unk parú:1~rait az ercaet:.i tö1necsektül. 

.n,! i.,e„Lte - .vegyuleiite - egyes1t.i. 
J11u~:.l 1:11 VCff.'JI vú~~o.:ú"„ a .. '.ü'.nrcsb•.'11 1ncy,1/ 1'/,qlie ;'igya ·veg,yi von
a f1J1ntcsekcn

1 

,b1:!1d 111ukudi1.~ ~ a tün;ccsek parún;yaina1i: Vt',<J,lfi' 
1esiilé'si1 11ozzn lel:re; ez egyesnlt:.'S v1'f!.lllol,11oriud nl•vvel jelöltetiik. 

Hogy .a. t.estek l:ö1necseinek L!s parúnyainak ily bensi_i eo-ye
_18~reJö11e~se111 ?1~vetet1enü1 szükség8s, hogy ·a tömecsek'- é~ 

,;:}'~!\. egyn~t:ssa] er1utkezl1essenek; a vegyületté egyesüle11df'1 
K;i~~".e.eske~nek /"!Jl;1möiif,{, <'rintkc::és<: dsii Jelt.étel o. vegyfolya
';l:fh:eJo\,ofi01HrP. R:;,1\nrcl !·f~~·:f·,ek11/•.l o:;, a.liµ: lel10Ls(;ge.s, 1~.~·11kis.f'ol,1111-



d/kok és ,</Úz- vagy yii:::alakn tcsfekn<fl 1nehef. a:~ okr1chíl_11tala111d t:{r1lie; 
a vegyileg egyesite11dö a11yagok_at ennélfogva folyék:on:y vagy gáz-

alakba kell át.vinnünk. 
.. A. vegyfolyan1atot (egyesülést és bo1nlást egyarúnt) n vegyü-°" 

leteJ l\:épezö elen1ek parányainalt lUOzgása.ként fogjnlt fe1. . .\ lions() 
érintkezésen kivül elön1ozditjált az egyesülést: 

a) 11 l1űn1érséklci 11üvckul<fse. A 11ömérsél\:let11ek bizonyos fokig 
va1ó e1nelése últa1úha11 növeli a vegyrokonságot. -

b) 11 /'{11_1; isjárul 11agy inértékben a vegyi egyesülés elön1ozdi
t:.ásához. rl'estek: melyek sötétben, vag~y szétszórt világossúgnúl is. 
egyn1ásra i1e111 hatnak: a l\:özvetlen i1a.pfényben ne1n ritkán heve~ 
fény- és tüztünen1ények. létrejötte inellett. azonnal egyesül11el\:1 pélll. 
n el1lór és a kö11e11y :::/.isa, vvú. 

1·) .:l villcunossúy. 
r() il ki'.vrUú.„ pilla11(1ta. (1:ífal11." 11ai:;c(·ns). Ila va1an1e1y testet 

vegyületébül l\:ivúlasztl1nk
1 

a s.:(dn1rlchí l1it~l jJilla11rttdlian u.: HU.<f,lf 

hojlruHh;sríyot ·11111fr1f iuds fe."lchkfJ 1~olú r!f/.l/csi!11:sJ'11
• l~kkor ngyauis 

parAnyai 1nég l;,:i·:,tetlenül vannak.s igy azon.vonzást, n1elylyel közön
séges l\:öritl1nl:nye1\: k(izt tö1nccsekl\:é egyesülve tartatnak, ne1n ke11 
c1öször legyözni. ~Iig péld;'lnl az arsen és a köneuy s:.::n.bru1on 0ssze
l1ozvn, se1n1uiféle hatússal nincsenek egy1násra, vegyülol l:é egyosü1-
Hck1 11a vegyilleteikböl egyide,iüleg ldvál11nk1 vagyis fl kivúlo't::;i pil
lotnntban (_in statu na~centi) l•rintkeznol;,: egy111ússal. 

e) D~t/s. diir:~.„ül/is (~~más n1cchrn1ikai hohatú.sok. 
J','/dtÍ11/: a yn:; (;:-; k0n tlarn.\io:; Yngy poriroLt idlapnt.l1a11 j,._ l1l1r111eddig: 

l(;hetnck küzü11:.;l:g1·~ hi.in1!:r::;óldctul:l cgy1n{1,; Jnellett, sohascn1 fngnak cgye
,.:i\l11i; Jia azonban a Y:tS· (;::-: ki\1q101" kcverf·k(•t fi.. HH'gki\·{iut sÚlyarÚU>;ban 
hr<Yi1-jük

1 

ngy Yn!'ikéneggé fognuk egy1:sül11i. Itt tclifrt a yegyfolya1nat, lótt·c. 
li oz:\:-;:'1ra 1110 leµ; ..-o1 t. sziiksCgcs ; 1ncleg által teheti'ik ngy:tnis a. ncvczet.t, a uy:1-
µ;ük fulyükouyakká

1 
a. 1ncl,Y úllapoLlntutL Yt'l;!;.ri egyesiill~::; lelie1:0\·ge;;; . 

. ~g.}~i _ _vonz<'ts 11n1ncsnl':_„ __ az _el_e:L;1_el~: J_g~g~_1n. a._ Y_ogyült'~!·.ok kij_?J 
i:-: n1üküdik

1 
111ég IJedig fll!~1.úl~ el:Q.5-:ólif?On,·_u1iné1 (./leiif/tr:s1:71l1 re!/.'/j1·lle

·„1iil'l.: 11.: a11,1;ar10/;. lgy az eltérő \·ep;yjéllémü chlór ·í~S köneny 0gyc
:-;iiluek a vep;yrokons<.'tg l\:övebkezi:él>on ~úsn:vvú~ vi~zonl- ;1 :-:('.isnv 
\·r:gyiil pélcl. n. hnsikuf' tcrn1~·szetti uát.rin1nl1yt1roxy<1,1n1 chlor-
11áLrinn11n<'i. és vizzé sth. Ne1n J1ycrün1\: nzo1111a11 vegyiilntet: hn 
hnsnnl(J t,ulaj1lor1ságn két :fén1et, vagy két savat l1ozn111;,: üssze. 

l~e!/.'fill1·f1·k .~·.:{t/11,111ild8ir. Ép ngy lniut a vegyi ogye::;üléseknél1 

<l vegybon1lúsnál is 111ozgá:-:i tünc1nén~yok jönnek lét.re. 1\.. 1nnzgúsh 
<l vegyülotel;,: szétborn1ás{nuíl is l.::ülö11fúle köri\ln1ónyek: n1oleg7 J\~~n:y, 
vllli'tn1osság

1 
erö1nüvi Yngy 1nús hatásol\: stb. iüézik elő. 1\. vegyület 

~zót11rnnlúsára és a l;,:r1etkezü tern1ónyekre a nevezEdJ, 11att'1~sokon 
l':iYül liefolyú~sal Yannal\:: az ele1nel~ t'er1nészete 1 :1 parúnyok sz{nnrL 
/•:-: r l11e ly ez l;,:eclésü1;:: n1ó(1,i a a tö1necsb0n. 

t1) 8::út/11Jndd.~ lií.i IJl'hi!fd.~1r ríltrrl . ..:-\..vegyületek nag,Y része ~zt;t;
l1on1lik1 lui hií111l•rs1;kletüket-. je1e11téke.nye11 en10ljük. Tgy a higany
/dog ( II:1(>) hcvités últ·.al 8lkoh'.1 részoire1 1ii.gan::ra (llf/) í~\:-: 1'.·lAnyr0 

(11) horn lik. 
2[[g1J H:to -1- (J:! 

l1ig:a11yi,le~ higany -1" f•\rH_Y 

//, 
1'_.!'1 

h_,·,}n·;gún. 

kón::;a vas ziuk t'."-: 



. . 
{/ J "( J (,' 1-RXF: /,' J·::-iXJ r ·1~· (/ rT. ! .Y. 

Tgy bo1n1annk fel péh1. ;J knnyl1ns('.1 P;-; 1~·g~'.ny:-.:a\·n:-; ezil:-;t. i"1:-;:.:zr:

hozvu Úhlúrozüstté é::: légeny:::avns uútrinnnnú. 

N" ( 
Cl) 

r~ \il('1r11:'th·iurn 

+ 'l!f 'í. 
so„ 1 

lt'.!gcn.ys. czii:-;t. 

.1 !i 1 
('/ 1 

c1ilúi·ezi\,.:i 

_y,, í 
Yll„ i 

lúg1~1~y.:. ·;i;'ti ri ll!IJ. 

I-Inso11lú hon1lú:-:;nnl-: tekinlihetji'tk két r·1e1n egye:-:iilC:-:i'·l i:-.:. 1'.:z 
egyesiilés ngya11is a Uin1cc:::el.:-.hen n1ogy véglH.' 1 nH:l.yt>kHl:k parúny:ii_· 
szintén 11elyC'sero úlh11 renllozkl'~1nek ngy: ltngy ri.zt{u1 nj l'L':·.:i. kt·li"·i·
kozik Példúnl: -----

C'/l)l , HH ._... 
chlúr !iytlrogén 

JTl.'1 _,_ Ifi'/ 
~------=--· 

,.:/,saY. 

.:\z ily bo1n1á:::o1.:-.ra 111a <'tlt:-al<luo:-:nn a lo·l.i;rdlc.-;it/.~· ( . .:1111.~tifHfiu) 
elnevezést f'ogru1júk cl. .:\.zL n101111,ink: 11og,\· 1nidi'1n a zi11k n. l.::t'~11:'<tY<l:-: 
ró;1,re hnt, a. ziuk l1clyetb:siti a kt';n:o-:n\·a:- rézl1e11 ;1. rezet;;; igy (dl 1~1;·, 
n, kén8avas zink~ inig a rtJz kivúlik .. l[aso11lÚi\U a ~\"r1(_.'/ (:~:-: .·!;1.\"r 1

:: 

egye:-::üll~sén~1 a uútl'inrn hc~lyeU:e::;il-i n 1/~geHysa\"a:-: ezü::;t czii:·djl·l" :-: 
elfii'tll a ll>gcnysaYas iu'1trin1n: 1ni.g az ozü:-;t a 1u'drin111 l1c·lyl:rv lá11 ~; 
chl/1rezüst. keletkezik. 

Fi. Az anyag állandóságának elve. J\[i,·lüu az egy'"c,rü t.">i<·k 
1_1„len1el~) egy1núsrn ]iah't::;u úll:nl vegyl úht1rtkn1<

1

1:'ok ,ii'111unk 1/,!r". 
;1;1,oknak_ sajú.t::;úgai teljesen n1cp;\·Ú]tozunk1 11 1u:f],:iil 11:.:uul.1111_. !1 11:/.tl ,1·. 

1·/1, 1111./,: 111.-~!isc ni 111 is ii/ 111:nek. :uizoTlyi tj a. ('Zt az. li (_igy n l kn l 111n:-: Hl ii l 1··1 t • k 
;í.1ta.l rt.z eleu1eli: az nj testlJeu kiinnh1thah'.1k: ::;(_ít" yeµ;;yüle\·.\ií'1l t.i~:·:
t<'ll1 eli_i is á1lit1uttúk. 1)élll<'in1: <l hiµ;,111.y1u1k. 1~·guny;;av-vcgyil1ldr'~l1:·.1 
(a 1egP11ysa.va::; liigauyélf!(·sböl) f.l higany rúz1en1ez lH~álli!/1:-:n :'11\;1\ 

cre\let:.i f'8111úllnpotúlirtn kivLdn;.;zU1nb:J: n h!!1n11_1;/f!·r8'"; ol11ntúhoz :-:(·,_ 
~a.vat f.H1\"a

1 
11iganychlorür!i kapnnk; l1a e;;,t ü. ch1/.rvizl.1cu fe11_11i\j11t~ 

/ii!Jrr11y1:liloi·i1! li:oletkezik; ennek 1illlut(tlH1 1H1Lrin1nl1y11ro:-:y(1(_1L adv<l. 
~<ÍTga !1iyn11.'Jt?c:1 k1~·11zi'1c1ik; ily nvJ<lon a. higc1ny :-:zú1un~ V('g,Yül(•th•_. 
\'iheUj (1J; inindenik vrg_yületbeH ki 1chet azontian n1nh1iui n l1i
ganyL :-: 1ninlle11i.kl1;·~1e1ü1oltl'~t n f/·1n1tig<1n.yC ú.l1ihnti. 1-L.t:-:riu1«, ki:-:/·r
letct b<íx11v~l:y ole1nrnel yégezhetüuk: t'.::-: az t'l'\'1l11H!ny n1in(1is u r'.'/.'i
r·lr·i111); 1i/f1111r.{1_;;.;Ú1/Úi1af.-/ij1Tiilll/" 11(:\· nla\:.t i::;1ncrt, t't:Hii h'·tc\ iµ,-üzn\;'l~\i 

' . -
..:\.. vogyclP1nek úlla11<1{'.1:"úgúb1_Jl iiuk/:Hl"- kli\"i:Lk1·zlk: ltr1gy ;\·" 

a11yilp; (a y(,gye1e1nc·k ú1tn1 k('.~pezetJ. t"(::-:Lek) i~ :íllan\\('1. ).:· fl11.'/'' 

1i//(111r/rÍslÍ_i/<Íllril> e/r„ a következi): ;11/1/1:11 /,1:1 l1:sl i_:1·;f.'fil1·!/ i'.11.11„,...;;/, 
/ii1111·!/íi/Jlf'n (...;úf,11111"!11111) r1ílf1i.:·1í.~t '/11"/i/ s::i·i1l:•'rl111.f:. 1:11!/.l/i-~·: r~·.11.11i 1í!11/11-
l>·11lríso/;11fÍI 11.·; i'f/f!/11fÍ . ..;1·11 !urfr; fr,!,..;f,.f: s1íl_i;1ín((f; iis.~·.:1·!/I' ''f//jt'1if;; u.:· 1íf,i/11-
!..11l1í,--: rilt11I !;1·/clhc,-;1)! íi·,,f('k stil,1/ií11r1k iis . ..;:;1·!1/r1./. 

_.\_z auyng te1iúi:. \"i'dt.cJzo\!·, nlakl1:n1 11gy.:1„11: 
(d.:i laknl:'1 sn<'d ( nu · ;1Hyi~/~gt'.·l ie11 S('lll c·::;iik 1~en ve: 

tll'· inin<l•'1l \·1·'-"Yl 

~e11t 1ii'1\·cLed·~:~.) 
lllC'_!jllHll'tH1. , 

11;, VegyUlési súiyarányok törvénye .. .\. i11úr f',.\~urnl\·. \'!''.~.:.;y:-:li1y!.;111i 
Li_ir\·(:u_yokuél úlí,d:'u1os:::ágl1n11 l:í,t:.tnk, hog-.\· az c:lc:H1t~k n 11nrú11,Y·
:-:ú 1 \·ok Yngv ri.zo1.;:. e~\·:-:zvrii ti:1l1l 1:-:;;;iirii~c i :-;zc·rin (. Yf'L::y ií h 1r· k. ;\ 11a r(u t \. -
:-;1'11:~·n1( i:1s':-;;,Hg·e al\j;; a Lii11it'~c-;..:~úlyl', nJt~1y a \·(·g,)'.fil(•i1·kn1~k <l Vt·~g~1.:i 
l t;1 L'i :--:nlz l 1:n 1 r/·:-:z! \'I '\·1"1 1 ( ';„J.:i:~\. \ i1' n'.~;:/,('i ·~ \-; t'·.1•·. 1\ r i ! i j,j]! ·g·_\· /!/; 11 1 /,.11 i"/ !l.'i, 

(f n_i!i1t1•,-.;fJc11 11/1·t1.11 /'('..i1l11·: yngyÍt': l"t'.1J!fi 1Íf1d1i/,:11/ú . ..;oki1rí/ r( 

l/(r/1)(if,· 1·:1.111111í,..;;·11i a vcg.yülési súlyarúny(ik Lörvénye fiJlco-
·t0··1necs:-'úli·.okrn Vúnntko.zik s kif~1·ezi. ho•„·\-: i:·r·1111i úti1!11l·11~/ú..;11 7 ·1rrf/ 

•2;_. ' , t;'>.; ' ',) ' ' '" 

oir·::cf/:'/11•"""." T111f1;.,..:. 1 1 /,:('let!.-1:.:D f1:sf,.f< 'nH·;u1,1;is/!1r· r1 tiin11·t-..::,, 1í!yoh; rtlfJ.I/ 
ey_1;:;::.c rii i(ifi/1 . ..;.:(irii,-.;e / rí! f Hl fcje.:f r:f i/,: l: i, :pt,l11<'t nl a chlúr l~s klineny 

O o·v~eo·i' tii111ecso egyf'siil 2 i;ii1nec::.: sós<J.:v'i·<'t.: ~ 
:"'.! ::::i. '. . . H, + Cl, = 2IJCI 

:2 7 l ~ X UG.G = /;; ; 
kiJ8,iezve: 2 súlyrész hydrogén egyesül n1ii1111g 'il s. r. chl(1r

~·3 s. r. só~n\:Yá; f:z nrúny 111i1Hljg· úllaud1:1: liúrnlil:y küriil1nL·11y 
keletkezik is a ::;usa-;.-. 
Do ue1ncsnk az ole1nckn!'.·l: haneu1 a -;,-eg".)'Üle!:ck c,rryesülé:;;t'.~11t'.·l 

hasonló tör1·é11yszerüség nralkotlik. (J?éldúul: 1nic1if1~ a légeny
ozü:-:f:rc~. (.·ly.\~Cl:i) chlúr1.1at:.rlnn1 (.\-11()/) lint-~ légeny:-;ayfi~ 

i .\~1.\ (/1} l:s chlorezüst- ( „-[q(..'!) kcletkezil~. inl:n· petlio- oo·\· 
.:"l.11.\.(J;i é::; ('P:Y U.in1el·:::: .\-:--,,(:1/ cgyesfil eg--,- 'tt_in1e~s ~\-11.f-(J.,~::'..-

i~i_irnt<·s .... ·l_r1Cff-é. -- ~ .„ " 

.'!.1;.\.(l:i -i- .\-:""i1('/ .\·11.\.fl;;-;- .[!Jf'/ 
1iin11~":":-:úly J/11 t1~ .. -) :-;;i ., L-!:;.;; 

~:;;:---.~~ 

:2~-'-1 . ...-1 

s. r ..... .-lt;.\-11,1 é:-; i"i8.ü :-:. r. konyl1as('.1 ]1,un:1k H1i11r111, coyu1,'v--1rt .... 
k(~1otkcZoLt í·crn1L~Hy(d~ 1ni11c.1i2; s;1 :-::. r. Jl·ge11.\ ... ,1yn: 1{7i'u-in1n ;." 

f..4;J.r) :-'. 1'. c]Jl1_'1l'f:OZÜSÍ:. 

t)úz- t'.·s gDzrilnkn tc;:_.:Lek :-:zi.nl:i'.·JL 1_• türr(~·ny (~rl·ohn('.!lJe11 t\"·vv
. itJ. azo1.1l)a1: n \·l·g·yti11'1 ~. keloik1'z('1 i.\·:-:lt.:küi' l1'.!rl'ngat".ol<l~au 

k kL 1n111t.11ogy ,l/'í.:- (g(',z-) nl1i/,·11 f,.,...1;./:n.:i 11 !ii1ne(·,,·s1i!,1r,/: 
111 1·ilil/fi . ..;1'.:1• . .J" f,'1:(11.111it11 1 ff//'-'!/(I:. . 

;·„.,.;,„" r1:nt1ki\·iil fontos. 11H•rt 1.:H11ok ala pjúu, 1nint:. az i1l(·-
péltltU 1\'11 i_:' 1 c1 t_/. 7 C' ll"q·1_• ki:-:z:'; 1n it hal" jnk aí; n11 yJ u11 J;; U!.!'\"l'." i t e1111•"· 

s :-;zintl'll c1Drü ki:::zú1ni:tlia!·.jnk ~ J..:~:lct:.k·~;~;:i Lc1 r1n/·
sú1yúL .:-'\.:;; <ntyng ú1la1ul<'·~úgúu.ak i·l~-l,~H _.;; r· f-,i_ir\·t'.~1t\·c·11 n.1a1-f-

n_. 1nen11yilege~ t.:'le1nzé::-: is. · 
1'1. Vegyérték. ..:\. Ycgyii1ví:ck L'.-j rej;:,,;,_,i ... :l/:n(:k rnn "l"\-arúzn L'i rn 

·1y!~f-.oi:ik, liogy a i·e~t:ck f;.:gl:L-;ulih r/.sz~;t:~k/,i lJiZ(Jll\·n~ ~.',111.:·(; /'1·/;1';·/ 

J;·~ak1 111e1y ~i külünbiizö f:e:-:{-.l.,k parún.yai11úl (:H·1~·r1"1.' l!~ in1a·jdo11sú~ 
::t;17;!fffiÍr/'.:/,·1'i.~f:// (i1hJ1ni1·il . 1!f}\"\·f_~l .iclü1f.c{yi.L . .\. r1·(/'/•:i't1:/:ii,~,'.1i ('l/'/·'· 1:,.;, 

'-~f/ip,q1·0!1/:1 fN!l'rÍ11_i1: ezz1::l lui~ouliljnk ZJ;-:szc: tl 1)i°i-il1í elenit~k· ilar«t
:v,;_~lt; :l\[1:1tlnzo11 eleuicl:~ uie1,;;ek il liyc1r11g1:11puri'tny11yn.l (~gyc•nli'• 
I\Z? ereJiiek: ''!l//r":!/J1.l'f1:i,·ii!'/,· _: n1c1yekHc·1.::. \"1:gyt'.·rh"kii;-;t'.,gu k<'~L:-:zc·r 
1~_p1:~ s .lltelyt.~knck t'g'}-_. pnr:.'1.nya e111u'.,1f()µ;\·a a \-e~yi_ At:alaknlúso1i:
:·1~et par{t11y ltyJr(•g("ut k1'.·11<:':-: l1c·lyet:.i:esit:c_.11i. 7r'zok k1:f!.·,.1.11;/1·11·

t1.'k nnyez!;eLu1:k: Y<'ll111ak ;~ •. J. ;'"i_ (; yen·v;'~rtl:kii (•leni·e·k ,\ 
·.~rh'.:kil:-:ég a Yegyje1 _jobl) D-·l;i'1 1~és;;/~rt! ir;t:c kl:-; r/1111,1.i :-:í~·ú1;1-
::yagy n hehi fü1l~ linzotl' YOH(1:-:nl:knl jc·li.'ilf:.et-ik; i1t'.'l(l. (_~: 1 r Y. 

>;~:_-_-__C. nl!gyveg,véri l'.kü. 
·-.;:·!::,~~\_ vogy~rh'.·1disl~g a1n11.i;í.11 l;/·p1:sl"k aí: cl1:n11'k \'·;-: Yvo-yiih'Lf•};

t~sf: n. \·1~gyi (d;aL1knl:'1~'.(1k11<'1l licl,-ref'.i:«~ih·11i. ~-! 1·. 1/'/':(1,:i.~;::·ú111 11::1 

-:~~1~ fto,11,1( _i:~1lru11,1f:i11-(1-'/11 ''!l.'l l'ni'1i11.11r1 1_,i'!f.!Jr' rit11/(lk;1i,{so!nuíl ''.'/.'/•:/, 
•::-.\rt//;u/11 1'('::.·;1-/.) /irin.'/ 11r11·1Í;/.1j1Íf /,"!-'/"'·'' fi,"f.111./f,-.,·i!1·11i. 



}„ vegyületek képzüdésl-nél 110111csak a pnrúnykúl.yokra, 11auon1 
<lZ ele111ck vcgyértékiiségére is kell tckiul'ottol lcnni.inlL 

L~. Egyenérték. Egyen{:rtéküt'k azun eleinek: ihelyek egy11uist. 
a vegyi útalakulások11úl helyettesite11i képesek. ]'.'y,i;r:11/rt/lc'iiek a:;. 
11y,11r1110.:nn ve!Jf/t:rf1:/,·iie/; <'!f.!/J/itÍ.-< hi.i.:l .: péld. az egy v. é. brt'.nn, jótl, 
chlúr n hydrogéunel; a. két vegyértékü éleny és kéu, solcn, tellur stb. 
I\:.ét egyvegyértekü elein egyenértékü egy kétvegyért:L~ldivcl :-: ké\;_ 
kétvegyértékü egy 11égyyegyérléküvel s i. L Egyenérlékü péltl. a 
légeuysavas ezüstlJe11 foglalt egy lJarúny ezüst a sú:-::ayban foglalt 
egy parúny hyclrog611nel1 111ert helyettesítik egy1núsl: 1111.dün a két 
te:-.:t egyrnúsra. hahísúnál chlUrezii.st és légeny~aY li:eletkezik. 

Ay1.YO„ + lf'l'I = A!1Cl + FISO„: 
-...._ .. -

vagy a li:ouyhasú egy parúny nútrin1nja. a ll~genysayas ezüsl-. ezüsl
i('.•ve11 111crt ezeli: szintén helyettesitik egy1núst: 

.·lf! 1.\'(J:: -l-- .\~o 1 L'I =.:ly('/ -l- ~\71.1.\~(l;i. 

]~két pélaúlH'.~l 1:'ühatni: hogy az egyc·nt'.•rh:kü eleinek cg,y 1u1r1na
dik J·e;-.;ttel i::: ugyanazon arúnyl.fan kt·pesek yeg,yülni. 

r\z egyc111:•rtt, k iiség egyst;•ge a;;, !'f /.'J 1·ey,11/ i'f /f,·ií n 1'1'./'el !'ti f fi ydi·1191: 11. 

..:-1.z elen1ek 11nr{111y:-:úlyai vagy annak részei az c•gycnértéldi.
:-:l·get is 1i:ifejezi1;;:::: erre vo1u:it1;;:ozlatva, 1·!J.'/('1i/i't//i,-:,:'1Í-n10J..11a!.· is ne\·ez
\r:Lnek . ..:-1.z elernek a pnrú11ysúlyok yagy azok t:übbszöri.i3ei ;-;zeriut 
egycsül11ek

1 
dc eg·yn1úst a ;;együletekben az i:f/,1J1.·111:i'f1:ksiílyok . .:0:;1·1·íut 

/11.fyttf1„-:itif:. lgy a higan,y par;Í.uy:-:úlya :200; egye111:rtéli:súlya ! t Hl~ 
inert ('gy parúny higally két riarú11y kDHL~Hyt k(~pes li.rlyett:c::::ih:11i. 
il /.'H/ljii/1!,~· 111i11di11 //.: ('1/1/i'//(:i'f(:;„,,„:;(ÍitlOk 1ill11I /;if'1·je:::df :;1i/11n1Cillll/Í>'{;_ 

f/l'k ;.<;f/,lf f/;~1;k f(il1l1,-::;iirii.,-:~·i s.:ei'int i1U',r/y r/ylN'. ' . . 
( ..1.-<a /.'. i.-< 1...·yyc n //i 1.: <:!/ .1/J i'f / k e 10 rl!: 1.11 i .-.: ('.1/ .111· 111: rf / /: ii 111•'1111 .ti i.~·/,q 1· /, k i'.j Ji·

s 1·/,· 1·.tf!JliUf . .:osal rt·,1;,11iili1i. 
Egyvc~gyért:<:kü - az e1111011dotJak szerint; -- n1int1nzon elein 

vagy ;;eg3rület·
1 

111ely \·egyi Úi"rllitknl(isoknál n h.v11r(lµ/:u egy cgyeu
i'~rh'.·k!.'.'t kl,pes helyot.to:;itelli; ll 1nE'lY hCJst:uek ('gy par(u1:ya liil1li 
egyenérték hydrogé11t-. hclyette:-iL az U.iblJ vegyé·rtékü; 1nég iieüig 
ha egy paránya két i1arúny cgy,-ogyértéki.'i.vel t:gye11érh:kü1 kéi
\·egy~rt~k~.i, .ha 1t;'tron1mal:, h<\r~1_i1\.·cg~y~·rt-.él~ü: -~ta né~gyg;ye~ ~:(~µ:y
vogyertl'1\_n stb. c·gl·sz ha\:. Yt·gyt·rtek1g. ]Jatnal tobl.i Yegyi..:•rteku Ple
n1et eddig ne1n i:-::1nerü11k. 

..:-1.z ele111ek úlh1lt'tl_1;u1 yr:gyl,rt:.é~kük szeri11L egyesülnek. Elt;l'ri"
sek rit.kt'lk. 

:~~gy egy \". />. elein inú::;ik egy Y. ú. ele111uek c:'ak egy pnrú-
nyúval egyesül. ]?1'.'l(l. I/ 1 ~\- 1 '/1 = f [(/!. 

I\:ét Y. ~- elcn1 egy 11arúnya ké\i pnrú11y egy vogy(!rt{küvo1 yagy 
egy p.1u;t, v. e. olen1nH.'l egye::;il.1. J?~l1l. IJ 11 ;~ Jf .. / = /[':..(! :' C'(i 11 

(Jll = ()11(_). 
IIúrout v. ~- elu1n egy liarúuya húro1n p. 1.~gyvcgyerh:kilYl'l: 

eg_y p. liúro1n yogy1'·rh~~küvel, a két. ,-. 0.-vel vec1ig ;; : 2 11rúnyl1nn 
egyesül. ra<1 . .\ 111 ·f ![,,' = V/I„: X,111 1\ 11 =· X,O„. 

N('.~gy v. /:. elern H{gy 11. eg_}'\·. (•-\'el, vagy két; p. l~/·L \'. {!.-\-!''1 
\"('gyii1.J\~~1d. (.'I\" \ fr1 .~t'ff:;(•IY_\-11:_: 11 ('{l~~:-:{,li. 
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.lU. Telitett és telitetlen vegyiiletek. lfa rnlauwh Ycf'yiikLL•c·H az 
\~le111uk Yeg,·yértúkei kölesi_inüsc11 teljcse11 le \'i.!1111<-ti'\: köL\·e: nµ\- azt 
1 cl itct t ·1 e!.. 111011( lj nk. Egyculf1 ..-cgyértekii e loH1e k-:". egyou 11·, :-:~Ü u ut 
J.larúnyaiuak egye:-:iilé:::éuél 1ni11rlig teli tett vegytilet:ck :-:zt'truiaz1iak." · 
Jgy egy pHrAuy ezüst i~:-: cg.rparúny ('}tl("r !·c1itctJ Ycgyiilcl"eL nd11:1k: 
inert 111i11(1ogyik egyvegyt'.rt-t~kü; teli.tett \·együlc,t k1;·pzüdik p\"Jd: 
egy parú11:_y kút.vegyért~kü oxygl:n s két; pa.rúuy egyvc·gy(!rt("ldi 
hydrogénbóJ ; l\:ét paráu:y l\:(~t \·egyérl:ékü kéu és egy i1ar. 11égyvcgy-· 
értékü szénenyhöl. · · ·' 

~f'clitctlen Yegyülot az: I11C'lybe11 vala1n(~ly U.ililJ yc·gy(,'·rlt'.·kii 
elc111 par1i11ya l~evcsehl_1 Yegyértékü i1arúnyn~·al Yan l'gyc:-.:ii\\·c·. 
J~zeklJc11 inég szalirul Yegyértékek Y<11111akj c1111éli'ogYa ini1tl1ip; iµ·ye
ko;1,llek u1ú::: elcrnokkcl cgyí::::iílni, 11gy hop:y a, h~1ii:et1eu ye;:~:,\:iilel1·k 
últaláh<~ll /1(/1/ ú~l1111il1:1.·. rgy a, két,-'"· _é. (!•lcuyparc'n1.v vp:y i1arc'iny 
1_·p,·y \". t..'. !I-t·l l:e11tctlcu Ycgyiilei:C't: ( /ff_J) 11,\«1roxyl) a11: lllt·lyl1l.'!! az 
(1x;yg(~H 1n(t:-:011ik Yegyf!rt:/·kr· szal1a•l1_,in 11H1rad\-Ú11; 1111'·g egy i1.11ydr11-
~~(~l!llcl kl·11t•S vcg·yülui. \-izzé. (Ff..:.11.-) 

:2( 1. Gyök (Radicall. r; 1;i_if«11elo 11•:t!,>::.::·ii/.' ,1 r.·,111iil1·t 111 k ,,_::1u1 n:„,_~·,:t. 
111cl,1; rc:ff/i útr1/uk11ltí«.:n/,'.;11f! 'c,íitu:.:.rli/,11111/ 1111·,i!f/ «ú 1111ís l"•'fl/Jii/1·fl1i', • .\.~ 
\..'l1..:1nck Y<í.1t"cizat-lauu1 \·ilieU_.1k (d·„ egyik \·egyiHeil1i'1l :t 1nÚ:·úklJa :--: 1'.'f.1J
,,·:-:1·1·ií !l/Ji_ikiik il el> nc\"(~zt:eh1c1i:. \::-<tlllHl k azo11 l •au kiil\_;1t"J 1i.1zi_i l iarú 11y1 ·k-
1-i('.) l <íll/1 oly (h-::litei:len:) <:~0111.n:tnk is <l -vegyiil0LckbL·1i.1nc·lyek :-.:ziu(t''!l 
\'1'1lt.oztl.\lau11l 1111;111ll:·k úL r:g\·ik YP!2·\·ülctl1:·.1 <l lllc't:-:ikbn: i_:zek ;;,, .. „.~-,
' 1-f t '/ 111;/,"(i/« 1u k lnn11(l<t hitt k. ~-\ ~ :j:-.::-:zf{;_,t-L ~\-;·.k;_ik i :-.: ('0:\--. 1':1'·i - \"ll!.2'\" i ;; 1il1 

\·ei,\'./,rh'. kii1: k. l:.11y 1".'.'/.'/•:1·!/f« ii iii ( n1l ru:•'; ,~ ;;_,.,,,_·:,·f ('/f., '.11,i,Í:;/:. 1111 i,,_; r, .'/.'fi 
,-ít1il11/.·11l,í::;okntil 11 !1,1/d1"1:/•:

0

il ,.f_l/f ,·,r/.i/ci1,:!'f,'J.·1:f l«1-j1°'s !1cf.11l'ftl'si!cn/, \"<l.! . .:;y 
(·gy eg-,Y \"(·g-,y/·rh.'.·k fi. e li.~11111<t rtíuyt Ya~y 1·l('lnc:-:op• 1rt1_)L k(~11e:S i;_. l \'C'lll 1 i : 
a. Hh:1y gy<-11\: <lz egysi'·gl.1i,'1l (:;·1hhi·i·- h<·ly1 1 r(-p:-.:iL >:ngy t-,·ibl1 Ycg·.~<·rlt'.·kil 
11urc'n1yt i::: kl·pe:-.: J-',-,1Yt"·HHL h"ibl1 yegy/.rt("ldi . .:\z <::'f.!'_\-;:•1ili) \-ci-,·y1_~'ri:/·ki1 
12yükiik f'~\-111ú::::::al e~·yc1H~rh"kHl-,k: · 
, ' ~ ! . 'Alkotórész., '.)1 ... z ,l}koi:i'·rt'·:-:z (' r1-:1.i.1íil, t 111 i« .1i,r1 1·,·.--.::·1-. Ifi' l,11 
.-1/1/J1;/ :--:::ul1111l1iil ,,/;;!ifi if/u1i(; /,-: l:<''!J.l}i 1ii,1lokul,í.--;„J:i11Íi lilfÍ.-: r. ,'l.tfii/,-f/„, 1;1ii
!11_:·11fir1!111! 1itvifi,-1f1';_ I~\· :1 11Y11rn~1~'1ll·i'1} 1'.'~ ox\·~·l·uröl azt-. 1Jl,~1!l1ljt1k. 
!i\_1~.:;;v a \-izuc·k alkrd>'1·1:t~:-:zc·i, in(·rt:.'-a \-iz fell)•lll'h\:::<iuúl lt\·drf1n'l'.·1;i (0

:-: 

{1x)·{;é11fi 11yc~1·ünk .-:: ng-.y J 1,1y,lrog'l'.·11: ;11i~1t- ~1z c•x.-rg·i'.~1 ]~i'-11i:·:-:l.:ül;·q1·
k itliiu ini't :-.: Ye.s::.·\·iil1?i ]ip út 1 ttt:•11 ll i. 

...::-\.z ctlkoi·~~r1'.~::-:z l.c·hr:l· \'::.!:\" r·!1_11uLi"1l c'dl\';. ''/'1-~:_·,-,·ii, dt: lel1.-,·i i,"i\d1 
t·lc1nt1öl úll(\ c:::1"ip(\l'L i:-.:, \·rig)~i:-: ;j,;,„_:,f~ u. · '· 

.:~:?. C\~..;·ye:-.: all.;:0:1i:1'1rr'· . ...:zi·].;: 11t~HH.>1\· ('S!·\·eai"ri:/,kil 11;u·ú11y~1i h.:lil•'ií 
>:eg:yii l f' h:.,1-::"JJ,_~u ··gy1uú:-.: 1 F: l,\·11

T1' l i':J :1i(„ i ; l\'._,];: ~ /,,,;:'i''ff ,-.~ li lt 1'f /1„ , :ti/ n1 ,; ·' 1 .: 

~:i'i'.-· t'P:".rcn1lt'1 \'(',~_y/~rh.'.·kii l1nrlu1yc:-:n11(•1'i!1k (µ·,yi;ki'1k) i:-.: 1':t'.·1•(·0:-.:(1 k ··;-~:y
u101:-:t; liel\·etl.1":-.:il:u11i. <l- H/·lkiil. lH1~·\· e:;, :ULLl <t \"C0:\·ülct. h:líh-·lt-:-.:,',ui 
yj_:-;zo11y<1" iuegí·úli:o;1 t1'.'k. . \ 1tu1(111;_1 '11' n kti\·eCli czi) t;~.j el lfJ \'('_j ez lu:tj i·J~ 
··']·"· .,„,„. / · /. "/""'!" ' . . "/ '! Cll ~l. ,·,f/f/C1!1 1'11·1i·11 f· •:11/1 O, .~· .'/.'/" _.„,,· (<'jl• -'"' 1." 1','!//!1/tf.)'Í ti 1_·.- .'ff/'I ;/1·1( ,. :1 

/,- ;;/ 1'.--;;/ ti i,iS1; 1 / /, ,-f ,lf cff 1 ·s ( f <,' 1/ ; , 

:22. Vegyjelek és vegyképleíek .. \:-: (~lc·u1 iH-:Y•·i l1e!y„ii !1a:-:zn«ilí 
L" :1.1.~j,-i,-!" 11en1(::-:nk nz (~le111 HP\"i°•i". li:.-tll('lll ~11111;1k11;n·<'111y:-.:i'!lyú\·. i:-: _i(·lvn
;-.ik: í·c11c'1.t:. ;1znu ;-,;;'dyarúnyt·-1 J1H:lyl_H;l! <lZ «l<·ll1\·k vgy111Ú:-::-:;1] \"i'!.!:,Yiilt1i 
" .. J 1·1· l . ·] . 1 .• „ . 1 1 . . . ··1 1 1 ' ·1 ):(~pc:s(' .;: .. · n i:1 a ;,:nr.in;,: HJ•.::;111~ tnµ:y .~1.:t; \·;_1.,r~y [•! • J 1· (:1n cg_\-1!1<1:-::;-:n 
-,;egyil(.'g' 1}_~-,ye:::i;H-: n.r;Y ctz ;_:lcnu:k \·cgyjeieii- L"gyruá:-: 11te1li.': i1:iH1~: 

;,'tlbtl ;J ycµ;yltteL /,·!:Jif„1/1. int.'·g1H·1-~ig ily egy:-:ht.:l'fle1.1 e~y111c't~ H1el~_ó 
ii:tÍS (ll ta l, a f 11 Jut;;.:·!11 f,ttl :· /;,: j]il 1' f ,, l H ye1~j]Ük . .:,\_ { 11.1111~:,· 1t11~rrl1t /e](' ('f 1(•! :

1
1 V f\;f!:].]Y~.l-\ 

lcLlJcll foglal!. nlkoh11:e:-.:zc \(Jl-.. ~ 1;-zo;: aranyat ;ic hl: -.e \:l.:l e, 1;e ~n 
, •ff)'ÜlCtt- :·<7.:f.'rkezctcl'C' . ...::\. Zlllkelegnek llC\'CZ('U; Ycgyulel'. ke11lete 
Hr. . f . ] ' (I'- . " '] 

Xui) :: ez últal 11:1 ;va11 _C'JL'Z\"C: 1og)· cg,;' par~n1y . :i;>, s. r.1 para.Hysn.:y 

1;;;) iink egy i101ra11y (:Lli :-.:. 1_'·: y1arany::;nl.y lfi) o:yg;nur-1 viu~- Yrg-,y'.1-
lo(té egye::: ül \~e:. ./.11 < J „·.1 e lcni-1 ;::gy::::zer:::1_~111Hl a z1nkl'lPg e~y to!l1ecst:d-1 

SI ~ú\yr{:-:z{; (fi:> -1- 11~): va~y1:-.: e veg.)'"nletnck a.zen legk1sol)h incny
·",.1·.._:.c:·t)l. J11el\' n1ú:-.: Lc;::tf·kkcl yegyi ha!:úsl1a lépliet. H, „~:--, ' • , • 

.,. ·11a yn1n1ncly >:egyillet. Ui111cc~ébe11 ugya11azo11 ele1nnek {.liLL 

\l.:111 y·i- fnn-\nltat-ik. 110·)' a?. e1cn1 YC!:!:Yicle 1nellé alól ·joblira k.i:-: ll' ' ' :--, ' ;::;-, ·- ,, .. .' 
~z·ÍJn(;L i rn11 k: Inely az e lc1n par;'n1ya.i11ak ~z<Ílnál; ·jc lc:111-.1 . .!.gy a / !.\"/ J;; 

j,~'ploL ( \. Li."11ne~s h',p:c•11y:-.:a \-, ~. 1;;·\· ~úl~rr(,s~) i;:lcnt i1 h'.)g'.)-' ~ \'B?;yü
Icthe1t cg·y J_H1ra11y eg,vYegyer!t'kH l1ydrog1_·11 (-------' 1 :-.:. r._l: (',~:\ i1a1a11y 
}i:-irorn \". ó. ll·gnn,v (1-J ~- r.) é~ ln'1ri11n iiurt'tny ké'i \", <'. oxygen 
.(;) >~ J_f; "----:!,S ~. r.) l'ug1alLd.ik. {'; .fn!,/, (!!1/rr/1·(1 indi /,:is ,'-'::dm 1J1·sl.-11 

1'·sui« 11:;1111 c/1-111 P1-:1.11j1'/1:f sof.-.,·.·;1i1·,,.:·.:;·11, n11).'I i111·ff1: i1·r11 r1t11. 

.:\.Hnak kii't\jt•z1".;-.;.'·r1,': li11µ:y ;1 \"t'g·yil1(·L {'f!Y ti.11!\('l~:-.:\_' !<.1lil1~%iir 
,-/•tn~:-.: 1 '·k: a fii 11 111·.~·, /; i1i1· 111111/:-.:1:,,,."f /:ij'1 jr:;/; s::rÍi11n! 11 r1·.it.'Jiil1·f f"1:11ftf ,, 
i;lií 11 a1fl/11/,i, .-::.-,Ími1111! l1)nl: .. J_LL\· tii".l/l. ;1 :!fi..:.·.-._,·11.1 k\',1il(·t. k<'·L ii.i11u:t·~ 
kéiu-.:<1\-'at:, je1Pni. ,-,1gyi:-.: \.:irtjc1zi: hop;,\- :t k('·L 11. ~ I (_:.! :-.:. r. l L';2.'Y p. _,) ,U·\~ 
s.r.) 1»:-.: 111\(..::y 11. 11 (.] X _11; fi.J :-:. __ r,,(

0

·lc•11yl,Ji"l(ii:-.::-.:z?:-.:en!l."-l~„.r._)a~lu 
ki~·u:--::1\·-íC1111(1 1•:-: k/·l:-.:zt:r (1t:'1ic'tl"-:! )'-.. '.l~ 00- 0~ \~lli :-:. r. l.:1·n:-.:a\·) \"('1C':-:~vk. 
F11r!u1cf11 i'(1/l/iif1 / 1:;/H' „,,/„,:11!· i1· 'l,";!f ,í/ 1{: .~.:-1i111 f, l/(il .~„1.-.~.:·u,·11.:·:.·11 11.: r; 

. . . " ' \ '] . . 1 . 'l l . ,~· 1 :-- 1 { 1 -tl1- 11 l,'1·:; :;,,,s_>.,,· 11,„,·.,/,;1 .•. ·.„_:·(.,,-, !. ~· z ty :-:zan11) \<\\' 111· t<l 11<'111 <1 ~f.'}\-

le{. 1'11" irink. lia111··111 ,1 ;;,:'n·('1j('lli(' !'n;::dtdi- k("11l('\. ;djc'tra _j(1ld,1r('i]: 
(/[,i<r)_

1
)„: 1•1d~(i\' i··l1··ni_."'1:-.:.'·~(' n~·\·a1:1lZ: l!li11tlH\ a :-.:z{11n <l k1'·1•le1 t•lí:ift 

it11,;ua. „ ' · .„ · 
l!::--:c·n k<'·1.J1•ü·k :-:1 1µ:,'·Jy/·\'(•1 a \"('gyi'(•lyt11na1(lk :-.:(1kkal lii_ii111\"t..'l1-

bc11 t'·::: c'tii:t_!\d11tl1c~ttilil_1cn hl11teili(~tl'il~ .l~·l. 1ni11Ll1a n li(•~:::z<t1luÍn1n~ 
köí::\.il 1:-:1'· p:1 '::' i r/t ::'11 l< \d Cl t- } 1<l~Z11 {1111 /1 k . 

Okszel'ii és szel'kezoti (Stl'uciul'-) képletek. "'".Q.\"<'hh ,zámn 
jl<trÚJ] y,_·, kat- í <l r\ :1 hu az1'i hi:111\"a(l.:1l111 ;1:..::1l1l1 \"('~·\·ii 1 ( 'l 1 · k :-.:zl1rk\ • Z\'Í ("11( · k 
~zc1ul:"l11ch'•\·,·, í1'·t\'h': fi_il,·;:~; ;nc't~ >:eg,\·ül( 1 i'Pkk~:l Y:tJ.", i"•:-.::-.:zc•htt:-.:on1íLí~a 
y\'.·gt~lJ. :..:zük:-.:1··gi·:-.: tl\'·lia a k/,pl1:1\'knt'·l :1z e1c-u1\·k \·L'gy,i1·lPít, nf'lllt::-.:ak 
P(~y:-.:zt•rlll'll L'!.!:\"l\t<'t:-.: Jll1:·l11'· ir11L liullvlll 11z <llknt/11·,'.-....::-:o·kt:·i a1ka1111a;-: 111.'J
il~;J :_i 11 1Iti,) k: ~·;111:1:...:0 k ;'1 l utl) ("g',\"lllÚ:-.:i ('1 \ e 1 kit J«;11 i i \'<' c:-:nJ_i. 1ri o:-.:i t 1nd kell. 

J.:;;z;·,11 ;-.;,'·!_;1·:-: t i11t:..:('i(- Hl'll l . !/„ /\-.„-....:.; 1 1„;. :!.-l I I:: r J \"U gy .- 11..:. Í\-:J Í.1:; :-: 1 r '-111-

. !1~(:<(1_::::: /\·'.!..·<11_1. 2-l//)1 ~'aµ-y . . !l::.f,-..:.;·J(,-:.11.;'l.:!.J//~111,1/,·.~::<·!'ii 
.1.:e11!:ii•f irjuk. }~zt'H el\·úlc1...::,Jú:-:nk :-.:1•k:..:z1_1r <t (i_i11H'c:-:t'kl•vll fi"•glalt 

).„C'viil.:i<];d, ·~il1, kiilDnii-ik cl 1:!_!'\·u1ú:-:t<il . .-\.z 1.:i«.-:.,:1·,·ií /,·,:11l1f ft·lYil(tgo:-.:it. 
\:;·,l! 1 ec:..:(0'lt1'k :-:zr·ri;::'·z1;t-.'·rl', L \"<! ~y i:-: í\ pnrt't ll,\'Oli:11a k cl l r-·1111n

\"(tli'1 (:1 li ~,ly· ·::-;kc·d 1°::-.:1.'·r\.11. l 1 a n k1'·t1l('t.1:i· a kijz; ·1e l 1 tii 11a r;\H_y-
1 \ki'<! (~\·iiki'•kn·'J y;Jl(') if·ki11icl 11,'.]kiil - (':-:ak a li'•11u·r,~~~;1,er-

clccz.r'i r·t yr°·\-f' t í ~,\"(•11:111 l H · -~- i i:i n1i:: az u. 11 .. ~,:;. rf,„·:.-1 ! 1 /,-, ";1f i:f,,; uy\··r i ii k. 
~1\;'11il1i k'".Jllt·l•,•k l11n1ul_j/1k a l1tÍT(ilH!'i'·\P k·.'·1•l1,iirú...: J,:;)zt ;1 kü\iiuli-

! f .. :< 1 1 
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...'.\. kén;:;av uk::;zcrü kóplcte: 
. 0-H . ( . ) 80,< O-IT= /,O,-UU, 

r<·_iviclityc. 

~l1 i~zLt'u1 Bzerkozcti l;;:éplct, tekintet i1élkül n gyük(1kru: 

()-0-Jl 1· " JI-IJ-n-S-0-U-Jl vagy S< O-O-Il~ I ,,_,u, 

1\.z okszerü kt·1)let, tehAti sze1nlélhet:övl, teszi: lH 1gy a két Yl'_'gy-
. ]'l"l·l'' '\ f"rLókii /')f J:2 parúnycsoport (gyöl:: egy parau:r .;:~u Jo. 8 ~<.~ 1, P· .i.· euy-

lJiJl i<ll) két cgyngyért<'kii 1•urányc"oporttul (!.iJ[1 (nnrnlornk l p. 
< > c'.~s egy p. 11-böl úll) va.11 egyesiilYe. 

:l.z ol:~zerü képletek scg('.,lyt;·vel 1nagynrúz~.1~.t-ó~~kú \~áh,1ak a 
Yegyülctbe11 vógl1ez1ncl1eU) folya1natol~. E;.ek _kulun.08,pn Jn11r,o::-:ak1 
ini.<li'in k1'.·t. azono::: trqiasztalati (ti.i1necs-) k('pli:ttcl Lnro tc.stey. k,el_l 
\i::; ~zehn SO 1! li tan 1111 k. .-l.::1111 t .-,1,..: f e/,· „ 111 •. f 111); t 1.:•1 il u;.; [ 1/j111,,<,;.t'if1 t t 1 /,,ez 1/ 1·d 1 { 

liir111d.·. inel\-ekbeu tehát ngyn1Hl.ZOll Clc1nek r1ará11yni cgye11li'1 :::zúu1-
l1nn, c:-:.ak111)gy r11ús ell1el3r(;--~t'.,:::beu fog1all:a~uak: i.~· 1 1iii\:1·!'./:-url~ HOV(.'i'.

tctuek. ·r:;:;l11n(~l' pL~ldúu1 a ht1ugyasa>:a!':! inor.hyla1:thcr a:-: ecet:-:av>:nl: 
lniucl a kettl'111ek tapasztalati kl·plete (}:,;.l!r' '::.; n ld.i.li.'1n11:;:;1':g azonl_iall 
l~itü11i1~ 1 ha az (11\.szcril i'.·::: szerkezeti kí'.>_plot:ekct ii:ink fel: 

lltu1~yasaYa:-; 1Hút.11yla..;tl;úr 
ok:::zcrü ki·plete: 

Jf. ('(J. 'i. r_'Jf~1 vagy C'l)/f { i' 
1 '//, 1 

!'.lZ.erkezeti kl!p1etc: 
/[ 

Et.:etsaY 
._11,;,,;zcrii kl,Ji!et:e: 

( '// ('l/ 111'[\"'0·\·i.',fl„li)(I 
. '" , . . . ""· 11 1 

:<r,t;rkezcti kCplo!e: 

[[ 

i -(1 
II-1 '-C- . ;r 

1 - 11- . 

ir 

Vegyi egyenletek . .:l. vegyi f1_1\yn.n1ntok egyr~nlet-.Pk ;Ural i'e.icz
lu.~ti.ik ki. .:1-z egyenletben az uµ;y(_•11lii.„(·'gi. ,ielti_i1 bnlr;1 ir.ín1.,: n.z(.l!t 

elí~1nek .iol(~it, vagy -...-együ1et-1:ii1nc(·:-:c1.,: ki~p1ei:t•it-, in('lye1\: (•g,ynuí:-:r<.1 
hnJ.11ak. az e!:cre11lC1s(~,a:i jel jr:ihli olc1nlúnt pe(lig <l k:JjlL'.:::önö:-: Ycgy
hahí.:-; <'tltal 1~-~lebkezcrt l1,i t:e.„t.ek jeleit:. .. :\.. par{tl1yok H7. ily egyeu
letck feli.rúsitnúl csak. h(:lycd·. c~(;r~lnck ::.: az 1::g-ye11lcí: n1inc11:It 
ol1_1._1l(n1, hah<Í.l' l\:ül<jnhözij clÜ::;ztúsl1a11: ngya11azo11 s;.ú1nn pari111yok
uak kell fordalf·nt-.iiiok. Ji:zen ef:!,·\-enlul"· az eg\·tn<'1:::ra ltah'.1 :-:úl \'111.CllY-. . . '°· . . . . e:: ' . . .. „ 1 . .. . „ . l ·. 11:y1ser"cket 1::-: }.,:1fl.''JC'Zl :-: n \"('g\-llll'Sl :-:n1ynranyo \: rol'\"cll\"(' t•rre ll1t'-
])~1l a~ t.·gv1utí.sra· hrtti'i h_~si_~'.i\: :::1'1lyn {~1z cg~-cnleL ha1í-<~'1c) r11i11ili;::: 
eµ:.ye11li'1 ,~'í.::clet1.,:1)zeiJ h•r11H~·uycl~ i.i:-::-:zcg/·\·1.:1 ·(i.'~.Ye11le(' . .iolil1 f-(_,1e). 

..:i. -f- /•:-; - jelek 1~z egyeul(·~i.ekl1e11 a re1u1c~ ."zú1nbtni (:rt.elon1-
1nel bir11a.k. 
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Példúk: 
C?'2 -t- ll '2 = 2f1 (.'/, Yngyis két pará11y chlúr = 71 :::. r. (2 > · H?').0) 

egycsli1 két parány= 2 s. r. hydrogénncl kt:t tö111ecs = 7!3 ~- r. (~· X 
g(i:5) ::::ósavvA; vagy: 

Ca(OH), , ~IICI CaCI, + 21r,1.1 
Cah:iu1n l1vdt·0xyt1 ~óstr\· . chlórealcinrn viz 

7._t s. r. (,lo :.r- 32 + 2; + 7iL;. r.(:2 XHG.f1) = 111. :-:. r. (·1U t- 71) -f- ;JJi :-;, r.(-t -f- ii'2'1 
' ~---------' ~------~--------' 

1-17 1-1< 

2H. Vegyjellen1 . . A.z alkatú részeket és gyökljket szokú::> !1·vli
/1~11e.-:cl.-rc é:::: 11c11ilcycs1·k1·c felosztani (L. electrochén1iai cl1nélel). ~-\ . 
\-~rrviiletel\: ngynui.s 1\:et yagy több oly alkotórészből ;'tllanak, ino-

"J 1 ' ·11· l t' 'l . '] . lyckne \: eg-~( _resz? a v1 an1os ·vegy Jon a_sua a -1-, 11ut::;1 \: re~~o a 
-·- sarkou val1k kt. .:1- testek azon inagav1seleto1 inelyek alapJan o 
1110gkiilöubiiztotés últalánosságbau lel1etségett: vc!J.~J1.:llici1l 11é\·c11 
ielöltctik. 
' ~-i. vcgyjellc1n ezen küli"1nbi.:'izösége az 11~/ (lJasis) és :;111_· (aciclnu1) 
kif,~jozéshcn uyer küzt:·lel1bi 11yilYÚ11nL'tst. 

Alj . ..:-1-z r1(j a legt<-iblJ esetben. fén1böl é~. oxygéulJC.H1 >:ngy 
j'(J1nbi_'1l é::; a hyc1ro.xy1gyl.1kböl (()fi) úll. .:1-z cll:1l1bi. esull_ieu az al,i 
i:/ 1'!/· nh'.ibbiban liyili·1_1.•.'.'/il :·a basis a.1111,yi (C!ff) gyök\_"1t htrtahnnzhnt, 
a hAny ;;cs·yl•rt:é kü a fé1n. _.'."t l1r1 s i.~·i_i/,· :il i 1ul ig f 1~ 1:!_íl 1_'f/•':; 1:1·!1,1u'1.f f1· 1i1 ii' ;, : 
klizD::; ~a.iú.t.ságnk a /u_'/""' r··:;,1;/it1frí.". :\ lta1ánosságl:iau ki.i,-etkezi'ileg 
hatúrozhnt:ink ineg az aljrrt: 11118is 11.: nl.11 y,i;iil>,. ;111.f,111u./; h/J'l1·0.1·.1t~i11 
li1ff'Js r•.'.<J.tJh11tds11. !\Icgfordit\-[l n1onahatjnk1 hogy: ii1:i1d11.-:1)11 !/.11;;fi';;/,·„ 
nu1yck111·f,: li,1;di'li,-1_',/jf~jui 11 1111:</;; .<it'~j1ít,,·1íyuie1d l1i1'it.lfh~ f•'!';;fc,1/!'i'!.J:. 

Savak . ..:-~zou eleinek és ~·\-(:'ikl:ik. inel\-ek >:illúrnos yeg\·lion\:ús-
11ál n -f- srtrk1J11 Y<iJnak ki, 1u~-;;·1l1;,r7i:.-: '!f.IJiik,h!:iu·k ne'\-eztet:n~l~. :Ezek 
11en1 fén1tern1(,szctü testek: hyl1ro:s:ydja.ik nen1 a1jakat-.1 hauen1 ezek
l~el Cpen ellentétes Yegyi sajútsúgn Yc.~:yület:ekct: sar11kat1 kt·11eznek. 
A1ta1úuos jellegük a Hrn:i 1:(.'f/.'Jhut1i,-:. _l ,..;11en!.- ti'711ít ríltri/1í11n;.;sú,r1!1rt11 
iU:1il ~:rn;eb,J,·„ ·n1/iif 11 n•f/rlfit: !!,ifJ/.-(i/,· hyil;·o,•',l/(Z (vagy 1Lyl1rogl·nu(·1i) 
reyyiil-'t1;i. 1/iszi)nt negat.i.Y ininc1en p:yök7 n1ely11ek hyc1roxyll,ia snYi 
hatásn. 

\'alaluiny~zor hasis say\·al yegyihatúsba l('.'P: ,-.:1J k\~pzö1lik. (..:-1.z 
a1jak, :::avak 1~s ~1'ikr1_~J1 L bö\-el1beu <l 1·i?:::zletcs részbr:11.) 

2éL Chemiai elméletek. cl. ngyb\11. miut azt a bcwzdi" li.irté
ueti Y<Í.zlnt:.l.1/1l lúttnk. a 1111.111·. :.:zázt~(i e1e)1;ll kezdett hatúroznl"t tn11u-
1núny11yt't fejli_iL1ni. E~ i.tl;i úta :-;z;,Í.1110~ c:1ri1életet úllit:oí'-f:ttk fc1 1 inel,\-(:k
nek aLt1).iún <l to:-:tek a11yagiluak: :-;;z1:rkezeb.'.·11cL l1~11ycgél-·: n küli_in
bi.lzi.'1 Ví':'~·vi t-.üne1n611\·ek 1efr)lyú:::(n1ak okú\:. i.gvel~ezl:ok s Íg\·ek·_·;znek 
1nng:ya1:;·l~11i. :\. c\'..·lt '(egyik s1;n1 érLe 1l\ég cl .._s„ egyik t::ln11~T0tri'.1 l ~c·1r1 
n101H1hatiii: hog,v az felh'.·i:lc•1riil h('1ye::-:. 

..:-\. ft11il~osal1li chn/letek <l. }\:.-_i\-eLkt'zl'.1k: 
A phlogiston eln1élet. .S'to lil (~ yi.:•rg.v J~rni:i (:-;zül. „:\_11~11<H~li l 1a11 

ineghalt 11:\~l; l1n11ei ur1·0stnuúr'. k('.•:::;i~'ibb a 11orosz l\irúly 
< '"'''"" ]3..:1~1iul1e11) volt az (;l::;ii 7 ki a r''!/YÍ 1:Tc111rk fogahn(LY<tl br:lia

f'u~:.da1knzt'1LL ....:\. Uizt:.i"t11e1111'.·11veket ~ a VC'gyi. '-''~Yi~siilt''."H/·l 
·1~r:11·. llHtgyaní..za1uló

1 
felteLte: l1ng;y ini11j·h~;í'te0tl_11'.;n Ya1t egy 

llli'~l_yel- r1fif,1,1Ji.<!f1nt-11ak. llt:~Yüzfd;L :\_zL it-lli!·(1_.1 l11_1gy az 



l•p;('•snt'~I ;1,'?l"!fisf1n1 ,Jfrívn::il< s c~zol! olt;.Í.\'(1zús (dL·11ltl(1gi~tisali()) 
;:'dfal a ie:'L :-:ajút:.:::úg·ai lll.l'JJ;\·,'dtozuak; ha a h;s!·: llH:lybi'1l a 11hloµ;i~
toa C'ltÚ.\·ozntt: azt is1néi·. f('l\·cszi: ujrn ("gltctö\·/~ lesz. Ez (•1u1/·
!e{; szc·1.·iut i1él1.lúnl a 11licis1iliur plilngistoHlJaU g<-lY.c1ag· anyag._ :l::ll·;.:,·(\
f./•st"n1'.·l n i1lilogist:ou eltú \·rizik beli_'·le s t·z tí..lt.al pl1o:::plu:irs;:rv\·lt l(·sz. 
I 1 aso11lóa.11 11111 gyarázta t.ot t egyéb Yegyiilct:.ck k<·pzC1clúse. .:\.z f·l 1'.g;·, 
l;i •st.l 1Gl a le\"Pg'í.'1he. {d 111cni'1 phlngistoH: azt: ileplil ( 1gistisálYa1 kJ·pLt· lcHHl~ 
t.c:-::;;,i a;;, (1•g/·s f1'u11tart.úsára .. íeh:nlcg l:.n1ljnk~ hngy az oly t.ii11cl!u'•uy
n/·l1 inint: pl. n. plto:-:phur cl('.•gi~:::t~ 1 Ycgyi cgycsiilé::: (a i1Lospl1or egy(·
sül H lv\·pg(„, i'·lc11yc'.·vel iihnspliorsai·rú.) tliri("nik. lrc1:-:ou\/ia1t /.gn"J.:
cl a ll(·lt('.;;, fé111ek is; a kclotkez\_i t"lcgek fül1.1szerii kíil:-:tjilk 1uiaU 
a. rj"gi ,·e~yl·:-:zek úl!a1 j'ii/,/,./,·111,/; yagy ·1J11:s::11.-i11.f< 11cvc;1,ict:.Lek. 

A phlogistonellenes (antiphlogistilrns) elmélet. :\ mnll '"''1za<I 
1uús(1(lik [J:ll·\1(\Jl (·\i"il!l1 1 'uel'ud/ . ..;fi a viz ü:-:::-:z(·t(:~:ell,t _('·s .k("1.1ziid1".:-.:1"! 
ln·L1izo11yitnt.ia. J>!'i . ..;f/,}/ felfC'1.lcztc <1Z o.,·.11.11i:nt s 111;\::-: µJtz(•kit\' ('.·s k/·szii-
11\ k('i till i l'olJ ii~SZ! • ezek {'e lfngús:'t rn. T\.l'.:::;1'1h11 /,,1 r" i." ;, r n 1111:rf ''!/ :d !-: •tl
lll<lz(ts;1 s l1chflh',J1l1 ki:-:i~·rletek tÍlt<d ki1nni:atl<1_. }1ngy 1nidi'111 a tdH1:-:
].illl11': <t k('.·n sll1. a lei·eg("qt cJ,'·g1H'k: s1í/.1111l" .~·.";111J1•1·,,.!;/:~ L(•~y l1·lu'1i 
('%(•k 11 lr'!'l'fjl; l'f//ji/,·_111/"'i/1;j",:,..::;1:r:1·!, 1n1'·.~· rcdi.~ a:;, nxyg/·llll(~l. ''!f_i1···:iil
i11 I<. }~z (11t<ll 1negdii11l:i .. dt.e a :--:.taltl-!'1'·\o i•11l(1_~·ision c·lu1l·1v1t·l ( 17.Si"l). 
Ugyall('Zt~u :-:1'1ly-::_.:za11or0Llú~J-. bizoHyitult.n 11v a l'1"1n•._'k (~l("g(:·s/,u/·l 
(/,legül/·st"11l:l"i. ]\:i1nHhltln. h11g,\· az n:\yg•"n (uz akkc~ri t·lnv\·t.•zt":-: :-:1.(·

ri11t:. (0

/f,f,';f,.,-,,11/;) ll('lnc::·ak a l('·,c:,·z1',:-:t-: az úllaii /.s <l nii\·/·J!\·i 1'·\t.'!\·l~ 

az 1'·p:t'.•:-.:t t"arlj'a Íl•H1L lnlll.t'ltl 1·g·yt'·L1 auy;l:„::(1kk,d i . ...: 1-\'·iu1:l~k._1 ! :~th.'i 
(·p:yPsii1 ('s sa\·ctk;1L ,'·l1'g'1'k(·\' k1"·11cz. }'eli:::111erH· a \·iz i'1·ll1n111l:'t:-:<iL n 
Ji yt1 rt lg't;ll fc.iléíd ('.·s i <l z i Hk t'.·s Y<l:'=l iak} i i gi ( ( ii t S<l \·,d-.l \;\ 11 1·;d ,', • • l d:'1s<'1 !!ti! : 
n liiial!\"<l~ lllt'~lill'·rh(·'rt•t-l<'ns1'·~·'-t. i,a\·()isier Yizs~_::id:11;1i s :iz ('ld1iil 
\"t"\\d k,:;\"(',-tkt'Zi·;,t(":::ek a i1hl11gi~h1ul:l1n1'·l1·\:vL ki;\·t>f.i"invk ll!i11d1·u ('J'~'1!
kiid("sl'i dae<ÍrtL 1ncp:jliinti.iit-t'·k: <'Z \l}d1 •. '.J •_·lu11'-l\:Í1: lilil1•_s:;ist,··11c·llcl!1:s~ 
·r11fi11/i/r)f/i.o.:t(/;11.-.: ,,/;n1:/('f lH.'\"1:!' 11,\"'t•r(.. 

Az electrochémiai ( vegyvi l lámosság i) elmélet. , \" "1,·, J ,J, i l'"ll\ J ,a 11 
l(rtinl-:. hn~v az t'-1l'll\""lll_'k lJiZ••ll\"C•s :t11i·11:„~:i1kknl \";1J,'1 •:!!\'t•siiJ('.s;'.1H',] 

1'•g\"s. l:.r•litít''i1i'•t'c·j1;·,<11·:~ l{(.•i·t>i1;:1·;1.i'k b(-. :~ l~/.:-:(;JiJii i·i:<s_:..::;·tLLi.,ik í:.1\.\·c1-
1núu l1.i_·ol~'.il/i<-~és.t ('.·:::zlelt•·k 1nús, ,_'.·lt:nyt: 11•.>l!! t<n'inlina ·:") ~u1yn;..:.")k 1.·v,!„~:yi 
!'!..'.:\""CS1t\(.'S('llt·l 1:;:, 

, ' )\j/1L1 ti:;; ('•ri11t:t~si Yillú1111•:-::-=t'ic:: 1! ;,d1.·:1His1nns'1 l1:1L'1:-:;1i (":-: tii11•'-
11u"11yc\i i:;:111c;·t:~l1hckk"· 1eh.1•l;:, 1ne~ú~!°a.11.it.11i:t_Al~, hn,:..:.'): ;i ·;·»,s::yi \"(11;:-;/1-: 
(\·e~·\Tnk(ll\:-::<t~l 11g-\'in1azo11n:-: <lZ 1·r1ut1·.~'l y1Jl:1n10.-::::a;.:·!!11l :..: (•;.·: nt•ill

hih'a;i ialc'tlhl\;: !'i:·i"·n Y•·~\"i iü111'-1111'-ui·1·k1!1'>l k(_·l1•J.k;-,·~•"1 Ji;·, i'1>!TÚsc'1L 
[j~ L11_1aszt a.1ai·, l1Ai t (:rl i. • ·s~ori i.ni· h1 :1 z' ,1 ni i 1111111gis í ik t 1:-: (: l ! t11'· l· '1 ( ·i 
:dapja ]cU az ,./11·/„„„/1,:1,1:11/ ,/in,'/,1,„f,-, il\[1>g;i1:1J_1ii(1j:1 /l.11·.11 !:--.;!:.'.„ 
ti_.1].:r\l,•Lesib•['.(·i· /:1·1·.:1·li11 . ..; J.'--.\J'.!.) 

„.\. Yt',~::y.i \·n11zús al;1p_ic'1nl Í~'l1-.'·it'tik. ll(l.'.„'.,',\' k1',1 t\_•::t. l!l1'l\·,,k 

;·!2·\·111:'1ss:1l r•C'.,'.\·1·~iih1i h'ir1.'ksze1H·k. elleuh'-i·1's \'Íll<í.1n,1ssús:,·1t ,„z \·ll(•l!
r;',i:1.':-: -,,-jJ1,'un(-.l~~<Íg,)k ~lz 1•p:y1•sül("~ i1ill<tl!nti1han ki··~yt'11li1::1dnt·k. 

:Jriude1t \"t·~Yi 1·~\-(•siil~·s 1'-s \·p:.;·yli(•111lc'1s1u'tl 1·i!L'11H,-1~ liill•'lt!i°'-
11yt•k ,ii'•ll!JC•k [('.Íl~•'': :-: ;~ \·egyi"••lya1!lt1Í:!;;'d J'(:_j];id1"1 1Ji'1- 1'.s iiiztiitU:lJH·,_ 
11y(•k az 1Jlc·nh'.·le::: \·ill:'illH1s~Ú:'-:: ki\·gye1tliti"d('·s1'-n1:k í n1:i_j<l1•11it:u1il•'i!-:. 
, . ]la l•1'-ld;_';u.l c·gy ;·i~l(t1u'.-\(':'.:',]1 . .'~~(".;;i 1nnltipli1·;1tor (_•:c,·.yik y1'·:,.,;f·'. 

ii:,lycko11y n.1k;1_.l1\·:1l: n1a~1k y1·g(·\ JolyeJ.:1q1y s;!\'Yal ,--: <•/.lit<ll! ,l. :";1 1::1.1 

az alkitli vcü li.':iszehuL:znk, a.zu1n1ttl Yillúrnu;:; úra11ilú.s kuleLkezi k) llt('l_y 
nzuJt1aa rnegszüuik n.ldlall a.1Jil1n11atbau 1 1110IylJu11 a sav és alkúli 
,-,~.n·\·i c.0.:v(·süll·si ttirckvó:-:o kit\ll•uiU:otc:tL 
''-o.'.:I./' "---"' :::i 

lTgya11cz türh!itik kl·t fi..'~111 érintkez(~,...:{'~uél, IniHL azt a p1tysi
kú.bau a küHiuféle \·illú1110::; ltiucoknúl 1últnl\.. 

...:1- Yegyületelc fellJontúsn. érintési Yill{u,nossúg úllal az 1:l1;('f ru~ 
! 1;sis 11evl·t viseli. 
· Ha pélc1. a li.t'·t villú1nos .'3ark;:,;o(lro11)·L YÍzz:el telt e1lú11y\10 
rnúrtjnk, ng·,y hogy Yl·gcik uo ungyun lUP~sze e....::-:e11ck1 11gy a · ~ar
kou h_11d1·0!1/11 (toyi'ilcgc....: elo1u\ a. -l- sa.rkon 11.1·yy,:11 (uPnilege....: ell'nt) 
Ji.ig kivúlni. 1-Ja....:onlóau l1onLat.11ak fel 111ú....: oxy~1ok; az t):\yg('.•11111iiu1ig 
<t -f-

1 
a f~'lll \"agy inús alj a. -- ~arkon Yúlik le. ]!,o11.ionta.tna1c <l súk 

i:-:. Ira péld<'nll a sol1ronynk<1t kéu~aya:-: rózol(latl1a 1uúrlj11k,. ug,y a. 
t.e\·('ilegc~ ....:arkt111 a kl~n:::avat) :1 He1nll·ges ::;;arkou a rf:z({ 11,\·er.Jiik. 

:l. i.L•stl'kr:L 11C'IH lelte{-, tel jc•sL'E villú1nh_~völogP~ckro t:-; l!Cl!t

\!'gesekrc ell;:ül\.1JiiL(•ni; csakis kiHesli11i:1:-: 111<tg·a.yisclet:ük alapján ;'t\lil 
lintr'ik i.is:-::.:n ('!;!.'\" si.irl•a, ;tz tl. n. l'(!l,í111(1·.~·.:iilf.„1:11i ,._n,·11:~11'!111 .• nu·\\· az 
al1:-:1_1lt1!.. ne1n1:.g.e . ...: Yillú;11l1ss:'t.gt1 uxygóuuel ke;d:·1(\ik s n1vlyh(:1,1 '1n~1!
(lc•11 kii\"t.>tk(·zi'1 elc'lH a;~ t:l1:izi..1ltiiz };:_,'·11üst tc>:Dlt:ges .--iZ('J'C't1l'i ,1aL:iz1k. 
1~ S!,lJ'OZaL a j',"ilil1 l'1('llll'kkL1 l a kiiYC'tkezli: 

.\. 11xyg1'·n 
~. k1~~1l 
iL 11ii.rt.1!:!,·("u 
-J. i!Ul!l' '" 

0. ('l1 \1'ir 
1 ;_ l 1rl11n 
7. j1',il 
~, J.illn:-:1ilH1J' 
!l, arscn 

J(_). t:hrl11n 
lJ. l11'.1r 
1:2. sz('.\ll\ll\" 
1 :;_ ttld i111n'11 

!-!. silicitl!ll 
[;1. liydn_,gl:11 
l!;, <tranv 
11. 111;üC1ut 
J;-.;, liign11y 

.l!l. ezüst 
:,;!! 1. rl'z 
:!.1. bi:-:lllllÍ 
:2 :!.. (" ll 
:2:L 1'•l\ini 

t.'i\d111illll.l 

k(1l1alí 
:2ii. nik(:l 
:21. i'i.1::: 

ni. ca1·sin111 -,-

".2~. zink 
:l!I, lll<lllr!<lll 

;\!l. alt11l~i11i1u11 
:: l. u1;1g11csi1uu 
.~\:.'.. t:H!l'itllll 

;\;), S\l'PJdiltJll 

:; !. búry11111 
;; l. ll<'ttl"illlll 

;:(i, kúlitllll 

-\:~ snr••z;ul.\a11 l"·"ld. u liytlrng:t',11111iu1lell eli_'1zi'1 c·lC'Ill Ír;Í.ni le\"t„1-
h~ges1 ;iz 1tii11111a l.;,;_;,-l~ikl'Z;·,krt> Ht"z\"t' Hí:ndt'{.!:l':::: uµ:y l1!. 1gy r: :-:( 1rozat 
u:::ak yjsz•.lll\.(\;:: -'·rí:t',Jdi. 
, .-\ \""('{;:\·iilet(•1d_ii".1 ;1 J!(•Jiilj'.g1•s sarknn ki~.«i!'.\ h•11;~t·- a pn:::i~Íi,' \'il

la111t lSSélf~:tl: h:st rr ·H• l1:sc:11 az a 1,i. \·c1 gy a Ycgynlc1 uek Jl:ni:t 1 kot:urt•sze : 
a -f- :-:nrknn ld \·úli'1 H•:gal"i ,. idk( d:/1r1"sz <l :-:n ,. szc~rep<'·i' jú i :-:za. _\ pnsi 1 ÍY 
nlkc1l.1',n~"...:z(. „/j-11ak. a. 11e~·nt iv r/·szt: s11r-Hak ue\·ez\·c: n J.;:,',usavas 
ktllil1n11 (('Z ,_··1Íu1"·l<~t-,' :-;z1,·ri1;Í' l\"r 1~ .1..,,·r r:) <l l~úlin111<'-l!'.'g· í,/,-f 1:1 az al,L a 
kt'•11:-:<t\·(,~r1,"1 <l s;1\": ;1111('.:-::d1\·dr(il.h<.1H (r'„ri. /[fJ) u «alcin111r1xy1l ;tz 
alj. ;,1, (/Tf1<' <l :·-=<\\" Í11·lyt:({\:sti·i'1jc·: a k1_.,-llsaY.liy(lr:{ll1;t11 (//(J~ ,...,:r1:1) H 
hydroxyl <lZ ul,i: a \·izl.ic•tt (//11) n li.\·ilrnµ/'u az al,L az oxyg(:·n <l :::uy 
liely'-•llJ~:-:iU'1.ie: ;! :;:1'Js;1.\·1Jn11 (!/C'l) ;\ l1y(l.1'(!_!:;t'.ll nz al_i. n ('/ ;1 :::a'\: 
:::2Pr1·pt'.·f; júi·sza. 

„-\_zent l:p:yidi„iill(~g f1_·l/dlii.uíi 11('-zr-LalH].1,iú11: lt(i,~y \·vg-,Yi.il1_•i" l':::a1~ 
oly k{(', í·c;-;i: r-.:.;·.\·i ·s iil('.se (!1 l-n l ú 11 li<i L c·l i'1: tní•lye k !'p,-yi kt"· n z a.1,j: 1nú:-:i k:i 

:-:<1i· lll:1y/·{. ('(',!:„:;Ld.i<\ (·L ez c·11n/·!~.C ,J,,„;;.~1il;11,..:- \·;1g·y/,in,'i,·t/;111)·i,i1111/,· 
tl.t .. '.';r;;~tei ik. 

,\ \""('.~.yill1~\.· ·k ki"Ji I~:Li> i u ;'.· 1 :i i: 1· J 1.:ci.r· 11111:-:i Li \. ,t] liot i'1r/·sz t. ( n l.i '1 e 1:·11 



1\Q;t"s1 u'· l 11hl 11,1/ is/011 ,.111Í vn.'~ //; s c~zon olL<Í. \·(jzú:-: (( lu11ld1.igi:-:i i:-:a t Í(J) 
ú.lta l a t u.-d„ i-:aj<.i.tsúgu i r11c•gy(1 lt.ozunk; ha a t:e:.;t·, 11H:lybí'd a J'lrlogi:-::
Lou elt(~\·ozo!L nzL i:-:1né\:. f('l\·oszi: njra ('·;;~:l1eU.'1vt'~ le:-:z. _l1:z (·lu11'·
leL i-:zvi:iut:. l1é1{1úul a i1lH1:-:11hur i-11tlogisto11ha11 güz1lng aHyag._ 1':!{.~·1·
tl•:-:('·n{'.·l a iililngi:::t.ou elt:l\·ozik be1i"·le :-: C'Z által id10:::1.i1tcir~avvli l(·:-:z. 
ffason1óa111nugyaráztatot-t·, egy1~b Ycg_yü1ctck k<·pzi_'1clé:-:c« .:\.z 1·11".c;1·, 
t<':::f 1 )Lila levcgt)ho á.t1nc11i'1 i1hl<.1gisto11, aztae111111 igisti :-:úlYa) k('.·pl1_·lc11111'~ 
t.e:-:zi az 1'•g("s fnnutar!.t'l~ára . .l'clenlog Ludjnk; hogy az oly t·.íiuc1llt"ny
l\("l, 1nint pl. n, Jlho~phor el('.•g1~su, Yeg,vi egyesiill·::: (n pLo::p1ior C';:!,"1·
i-:iil. ti leYC'gi'1 {1cuy{•vc} pJ10:::]lltOl';O:t1Y\'Ú.) tlirl(•nik. ] !'a:-:OJll('1<1 tl t'·gtl!·l\ 
cl a Helu'·z fC1nck i:::; a. kclcf:.kozii ("legek fi'1l11szcrü kii\:::('.iük !t1ialt. 
a ri'·gi vegyl~:-:z('k últal /ii/,/,./;111'/,· ,·agy ·1111'.o;:.:chn11.- Ho\·ezie!--tek. 

A phlogistonellenes (antiphlogistilrns) elmélet. ..\. mnlt 'zt'1z'" 1 
ll1'

1

tf'P(lik f'c1l•l)e11 eli'ili\J ('111·c111l/sl1 a Yi;;. (_i~,"Z(·t1'.·:ell:i: :"~ .k('.pzi'1di'·:-:/,L 
lu·liizonyitnl-!.a . .f)i'Í,'<f/,.y fc1ft·dczi·e ;iz 11:".'l!J/nt :-: 1nc't~ .~·:'1zuk<tl"· \":-: kt"."zii
lt~kE1l <Í.11it:oLL i.i::-:-:zeozok l'clf0g(t:-:;'1rn. l\.(":::l'ilil1 f_,11·„isl1·r;t i111:,.;,·.1; n\Lal-
1nazú:-:~1 :-: l1e}1nh'1lill ki:-:l•rlcl:ek ti.lt1d kitnnt.;d.ht: lin,q;y u1id1:i11 a 1_ilH-i:-:-
1,1lH1r: a k1'.u :-:tl\. ;1 1e\-c'g1"111 c-J,'·;:;u1'k. ,..;1íl,1;11!,· .~·:_·,, 1 1111·0)/l,. lP•~'.:y tvl!:'d 
ez1·k o lcec,t/;; 1·,11,1;il".1dku!1;r/.~·.-.:(~1:1:!, JtJ1°'µ.' pe1\iµ: az (1;-::yg/·1l!H~l. ''.'f.'t(·,..;íi/

. il~ '"· }~z Ú lt a 1 1;1egd~iuh.·i! t:c, a ~tt:dd-!'\" ~'.-\ 1·'lil(1.!.!:Í:-í 1 \ll .'.-'1 ll!(
0

·l1 ·í (\\ (_ ! l~~i~)
l.1 p:ynuczen :-:1lly::::za1iorolla:'t bizo11ytt:t1tL1 \,(. a li:uir:k t•l(·g1::-1·ttí·l 
(/·\Pgii1t'.:-1_'·llt'.J\ ]-\_i1nnt:aUn: lii.ig.\- az c1xyg("\l (,1;~ a1d.;:(1ri (·ln(\\·c·z<'·:-: :--z1·
l'iu!; ,"~/(.t/í /,·1:''.f/,-;.1. 11e11H_·:::ak a 11'„~z(':~i: <1:..o; úllat i (:-:. ;1 it1:·:\·1'>nyi 1'·\c•\\·i.,, 
az (·ge:-:r h1rtJ<L le1nL 11t\l11-··u1 1•gy;·11 ;111yngc1kl::,1l 1:-: ·!1·11H:kk\··I :-:tli .. i 
i·p:ye:-:i\1 t.":-: :-:1tvnl~:1L ,'·lt',!.!"C'k•·t k,',11e;~. }'eli~Jllf'r1•' a \·i:..o; i\•]lin11i\it:-::ii. :1 
li \·11 n1Q.:(·11 fe jlí.)d,'.:-: i az i 11 k (:·::::: \·n::::uak 11 i::.:6 Lni t :':l \·n k! 1;1 n \·01 l /, 1 ,[, Li:-::'11 t:'t l : 
J. lit1:11~ ,-,1~ '1111\\2:11u'.,r1h\t L'i 1(•11:-:1",\.!,"'·l. ·1,;, \·,_1i:-:i('r \·i z~:!.!:;'i\;u <l i :-: ;1z v i il 1(',j 

\·c11\! k/i\·1:-íkczt.'(·h',:-:ek a i•hl1igi;t:(l11cl111,'.!1:h·L kli\'l'tiii1h_'k n1i11d\'l! 1·ri'il
ki'1tl1":-::ei 11Hl'tÍ1'fL 1nc.g1.liiniiiíh"k: l''Z l"•khi'i1 i:•l1111',k·l\_' l'liln:_:'i:'t1•1t1:1l1•l!1:-.:, 
.i11firlil1.i,r1lstik11," 1./n1,:/, t ll(!\"C't: 11,Yt:'l'L 

Az electrochém iai ( vegyvi l lámossági) el mélei. ,\ z ..i;, 1,i 'i l '"" 1l0a11 
i:'iítuk. hn!:!:\. az ('·l(.'11Yllck biz1•Jl\"(•:' <l11\·;11 .. ~:okkn1 \';1J.', ··!..!·\·(·:-:iil·":-:i·u.'·l 
(".r::i:':-:. i:el1útl11"1t'C"jl;·,11/~ ]{;·1y~·tk1•zt'k h1>. :~ l~l'.:-:i:;JiJii \·iz:-:,!.~:\fa11.•k 1;-d,\·n-
111;'t1111i.it'ejli.'1dé~i l·szlc-11 •·k int'i.:-:: 1~·1t·nyl' 111•1:! 1nrt1:.lit1nz1'1 auy:1!..'..":•k Yl'_:.~:.,·i 
•',!..!j"t::-:it1('.\:::{11i'·l j::;, 

:J[i/1h1 nz i'·ri11h~::-:i yj}t'in1n:-:~ú~ i 1; a l \·:u1i:-:1nn:-: ·1 li11 t;'i:-:11 i ,'.:-: i ii i 1•.'-
1111',ny1•i i:-:1nertr ti be 1~ ].;:,'. ll·l'·i ek: nH.·~i~'1li.~111í t 11(JtÍ. k: 11 (l.:!',Y a y, ·;:.::y i v11n :··::·1 ,_: 
( \'(·~·\·r1_1k1i11:-:ú~) UJ:;'\·tn1ai:n110 . ...: nz 1."riuf('·:-:i Yil1tí111i"1,.;:-:Ú:..'.·:.:·,i] :" ez 1di'd1-
\1,1h·a;1 la:<'di::i\.;: t.'(.·l :n \'C'.f!YÍ _íü!,1;:nH'.·11y1·k:1.1'·l k1.'l'.~í--,]~t"'~'.;" J1;·, i'1•1T;,t:-:id. 
[
1

, l:q_1t1:-:z1:dar ]1a1 t•'l'lH' :-::~Ol'Lt:iltt'a a;~ 11Hrq1l!l11g1:-1 il-:11-~ (.\l11H'.!(·\1·\ 
ahq•,in let-i az 1/r„t,·1.1-/1.'111/11/ ,//ii1·1,;il,/:. ('.\rP;:pd<q.1il.'ija /l.11·,i1 !.'-'!:..!„ 
1i'1k(\],·Le:-:i\".1'tí.f' /}„,,_-.:,.//11.~· J.'-'\'.l.J 

_.\ \"t_';.~:yi \'Ol!z:'1:-: uh1p,i:'inl J;•l\<·ii.'tik. 1!(•.:..:·y k1"t re:-:~. 1111.·l,\».'k 
1:~.~:\·111:'i::-::-::1l e~·\·«:-:iil11i !i!r•·l~:-:zcuvk. c~ll1•u\1'.b·:-: \'illrÍlil••:-::-:/1,:rn: z \·ll('i!
i ;-.(1 \;-: Yillú lllt~~:-:<Í.:..!:U k az «;::~:ye:-:il 1 t'·:-: '11i l l:t l!:lf ;'l ha n ki Pµ:,\·,\11 l (t i'1d H1 · k. 

Jíin(1,•n \"1:~vi ('!2:\·1·:-:íi1~· . ..: 1'.:-: \·p:_:·y11(•nil:í:-:11(il \·i!lú11\i"•:-: j iin•.'ll!···-
11y1•k .il.'1111\'k Ji"il:;-:': :' <~· \·egyfi'•\,Y~lllltth;(1 ! J'(~jli'idii }iíi- /„...: j fi7.t iilH.'lll•.°'-

11,\"t: k a;;; c..J lr·id:{i (•::: \·i1l<Í.lll1"1 . ...:~(l:_:· ki( ·gyen ! i i ::1..t~'·:-:1'·He k i t1111.i dnn i t a111l 1" k. 
][a 1·/.ldúnl 1"',C;y Yill:'1nH\Ple.i1_'~~/'.~·i 111H1ti11li«n(11r 1.·.r..:.:yik \·t-,~/.f·. 

i',·,]y1\l.;1_ 01iy nJI.:,'i1ivi1L i11:'1.:-:ik \·/-,~1"L J'c„l,y/:l,:1'11y :-:;\\:\·:d :-: jiz1ti;'1u ,1. ~·:1y;ii 

az alkt'lliv,Ll ii:-::::-;zehuzznk, azunnal \·illú.1nu::; úrauilú.s kelctJ.;_t..•zik, Htely 
<t?.OlllJa.lL ineg:::züuik ald_)a11 a iJLl1a1ut!.ba1J 1 lnolylio11 a sav L~::; alkúli 
~'en·vi ec:\·c·~lill·:-:i i iirckv('.•:-:c kicll·gi!JetPLL 
' t'.J,„ '~'"' '-

. l.Tgya11ez .tiir! 1'·Hik kl·t fl!!H ériul-kezt~·:-:1'·11él 1 u1inL nzL a physi-
kt'tbau a küliinféle Yillú1110::; lúuuokuúl láLtnl.;:. 

.:l. vegyületek 1.Glbo11b.'tsn, úriuh:si yj.lltuno::;s;.Lg últal az 1:l(.'cfru

l,1J.o;Í;:; 11ovl,t viseli. 
Ha r1élc1. a ki·t villúmo,.; sark,oilrouyt vizzd lelt c11C.11yl •e 

n1c.'trtjnk1 ng·y hogy vi'·gcik uo uag·y1111 1nessze es:-:cnck, ogy a. :--ar
kou f11rfrn,11/11 (lo\-r1lcgc:-: elou1): a -\- sarkon o.1·yy(:11 (11en1lcges ele111) 
fog- kÍ vú lui. lfasnnlúau l lOni:atnak. fel iuús ox,1nlok ; az Pxyp;('.•n 1ni11l1 ig 
'L '-i-. a fú1n Y<lrYV 1nás nli' a -- ::-arkon Yiilik le. ]f'ell)ontatnnk a súk 
,. ' ' ' t:)„ ' 

i:::. ] la pél(lcíul a sodro11yoknt ].;:éu~avas rézoltlat:1H1 iu<Íx!;jnk,. ugy a. 
te-,,.·i'ilegc:-: :-:a1;k(_111 a kl'.'11;Savat1 <1 11e1n\(•gc:-: :::rirkon a rez(•t 11ye1:1ük. 

-~~ ie:-:l:eket 11e111 le-l1et, tel jt:\:-:en villú1nteYülegP:-:ckrü (•:-; He1n

l('g(':::ckrc elküli'111i h\11i; e:-:aki:-: ki:1l1.::-:iiui:1:-: nutga vi:-:e letük alapjú.u :'t ll i ( -
ltat.<'•k i_i:-::-:zc ce,·\- :-:(irl1;i. az ti. 11. 1"(!!1í111(c.~'.:iilts(:11i so1·11:;11ll111„ 1111>\y az 
al 1 ~ulni.. uci11d~,~~·o . ...: \·illú;i10:-:::-:;'1gtt ox.\·g('.!lUtel ke;cli'1clik :-; 11tclyl.~c11 Itti11-
aen ki_iyetl{1•zii- 1;]1'~lll az eli'1z(_.1'f1iiz )~/,lio:::t !.eyí~ilegc:-: .-_.:ztT('l1t::i júl~zik . 
1D ."orozat a f1"il_ll1 r-·11'nH·kkel a ki_.1yc\tkozli: 

1. 1.•xyg("n 
:J. k/•n 
il. 11iLrug·(:'ll 
4. i!ttlH' 
il. 1·li l1:1r 
fi. bn'1111 

7. ,i• 0

l(l 
S, plin:-:11l11 ir 
!l, Hl':O::Cll 

Jn. eltrlllll J ~1. czü:-:~ 
1 L ! )(_'n· ::!U. rl-z 
\ :.;'., :-:z.'·JH:ll \' :.;'. J. bi:-;J!llÜ 

1 ::. •IEÍ'illlC;ll :!:.;'., /q1 

l-l. :-:ilici1111l :.;'.:-L 1'•ltiJl1 

.1.-i. lt\·dr1112:•~'ll :.:'.-!. c:1du1iu1t1 
Jií. ,1;·;_u1\_,_ :.;'.;1, k11baU 
11. i11:it-{;1:1 :.:'.t;, 11ikt\l 
J~. \1ii-."tHY ·Jj v·t-.: .. ,.„, '.,- -; . '.'· 

"' · t'<l\':-:llllll -;-

:.:'.·'-'. ziuk 
':2~!. lll<lll~<lll 

;;( l, altu1~i11in111 
:; t. l\l~\J:::Jl(_~:-:ittlll 
;;:,;'.. c:a\;·iuni 
;;,'.:. :'i r1111i iutu 
:;.i. búr\·11111 
: : !. 11<'ií 'l'i ll111 
;:;ii. k;'tlittlll ":-

1!: :-:(ir11zat \1an 11t'·ld. <1 l1y1lr11g,'.11 n1illdl'H t•li.'1zi'1 1·lc1n irúní Levi'•
legc~1 <:z nit'll111a,k.i),yt~~k1_•zi'·kr1' n(:'Z\"l' uenilt•µ:t.':': nµ:y l! 1

.
1gy e :-:••r(1za( 

c~a.k YJ:-:zi)Jl\·n~ ,_·ru:·kn. 
_-\_ Yf';l:\·ii1e(-(·k1•i"l n nt•11il1. 1gt::-: :-::1rkP11 l.;:i,·úl1\ (,_,1uU. n p1•:-:i1 i\· Yil

lúin(l:-:::::.í.gn:. te:-L 1'1.'11dc:-:t~11 az a1.i. \·ngy a Y•.1 gyülel111.~k f(,111alkob~11'1°·:-:ze: 
~t -r- :-:nrknll ki\·oíl1'i 111.·gati\· <1lknb'11·,'.:-:z \1. :-::1\· :-:zcrepi'·i' j:'1t~za . ..:\ po:-:iliY 
rJk(il('!J'l~:::z(- l/(j-11ak: :~~ 111',::::ai i \. r{:-:zt .,·,11:-11u k ll\:YC~\·c: <l k('.u:-:a vn:-: 
k<íli.han ((·z •:hn1'·le!" :-:z(_·rí11t A-l': .'<< 1::) <1 k:'tlin1111"1•:,!2: 1./\·1 / 1 nz <11,L a 
ké11:::ay(.C:11.:'1,1 :-:<1\·: <!.1nr'- . ...:zh\·dr(d.b<-1n (1.'1111. f/r1) <l (·al<:i11111<•::\\'(1 ;1;;; 
alj: a (/fr1,„ <\ ~<1\· ]u·lyr·ti.L1 ~:ii·.i'1j(': ;1 k/tt:-:t1Yl1::(lr<'tnlatt (//(J'. ,..,:,,:;) :1 
hy(lroxyl ;1z alj: n Yizlic•J! (./f1 i) ;t !iy(lJ'(1.~.~:t"n az alj: az ci:-:yg_(:n <l :'<\\. 

h~·lyeUt·:-:iti'i_je: ;1 :-:/.i:-:n\·l.f~111 (//(.'/) <\ 1iy(1ro,~·"·it az a1.i. ~1 ('1 ;J. :::a\· 
SZ('\'1·1H:t jt'd-:-:Z;l. 

:\.z~H t:·{!·yi d1 '.i ii.11-~~-:: l~:, l:'d l ii.oi i n/·;.-:t''L a Li pi <'ut~ 111 1gy \'1_•gyül1: l 1 ·:-:a k 
.k{t:. h~:-:!: Pt~.'\'(•:-:iill·:-:e. illhd úlll1at-. el1"1: 111elYek c•!:!.'Yike nz alL i11ú:-:ík:1 

11 ;;:ay lt(:lyt'·t. ·í;· .. ~1;i1,iol 1·L 1\;.: el1n1'.·l(•L 1i11,ifi.d/!..u.-:- ~-;lg'} 1·iu(i!'ff1,„1·/,í1111/.
.lJ.(~\·e;.i;(\•i ik. 

_,\ ypgyil] 1;L\ ·k kt"l d.:•LP i i \i"] •.l i'. *' k~1;í.r• 111( •::: i ti\" a l L:ot/irt.'.:-:;.~L (a l.i:1 t_' 1::1 ! 



ii:jnk, s nbb1a a negatív alkotórészt (sav), péld. /((J, ó'<}a1 11e1n pellin-
8U,„ fl'(I; JIC'I, nem C'IH. " 

Helyettesítési elmélet vagy typuselmélet. A helyettesitési elmélet 
elsü alapját a tömecsröl és parányról az elözükben elmondottak 
(parány-elmélet) képezik. Ez elmélet követüi az anvaO' szerkeze-
[ , l ' ' „ b 
.en~ ~ ~11a~yarazatal~~z ~t t?1nccs és parán:y f'ogahnát1 a parányok-

Hak ~nar ta,rgyalt SaJattiaga1 val (veg,yértéküség:egyenértékih:ég stb.) 
veszik fel alapul. 

A vegyületek ez elmélet szerint nem két külön alkotóré'21Ji>l 
1Ult'n1ak1 hanen1 egy1nagában elzárt egész11ok vétetnek fel. inelyct 
k1'.Melé, két közelebbi alkotó részre osztani uem lehet. A ~·e<Yyillct 
alkatú részei bizonyos alapfor1n{tk1 l,1fJ!llsuk1 szerint elhelycz

0

Üttck
uek, elrcm1czctlekuek vételnek fel. A fühh t.yptrnok a következők: 

11.y(lnigCu i-ypu:; 

}[ 1 
111 

lL 

YizLypu~; 

111 
/[ ( 1/ 

Ill 

.A lll ll 1011 i:ik ty l itt s 

11 ~ II X 
11 

lV 
?\Ioc~:'tdl~g~ va,q;,Y 
:;zCtl küucn y t.y 11 tts 

11 ~ 11 (' 
11 
fi 

~-_la ezen l'·ypnst 1k bau a kii11l'll.1f 111 !Ís hu ;;1,1Jil1; 1.:1':/Y•:i.f ,;k il 1 / I' ;n ua,i/y 
.''.'!;;;, 11/fl(l h1'1,11cttc.~·iftctik„ külöubl!zü \·cgyiileteket nyrriiuk. l~ogt:üld1 
:-:zer\·ei.len Yegyület a k<5neuy- é::: yiztypnsra YL'zethcl\.'i Yis:::za.. 

l'éJ,lánl: 

II l 
1r1 n 

ll) 
[[ J 

S1.•:::a\· 
.l(',dkih1eny , eh!«1rk;>Beny \ t_'li\1'.1nw trin1n 

1\111 l J( 
[[ _\ 

J\:ú 1it1111 hyd ro:x .vd 
tq 
TI ( '' 

Cl ( 
11 \ 

:;\" it t.ri u ui hydrox yd 

.\.-„ 1 0 
/[ 5 

L0gl'11ysav 

xo, 1 ( 
11 1 

1 

Cl í 

Le;.:;en vsa vas 
~1ittti1un 

:J.~ig a tlu'.ilístikns ~1111.élet fölteszi, hogy a vegyület kút cle1nt1til 
Yngy l~c't ellentet:0:-: Yrgy1 :-n-Játsúgn üsszeh,..,tt t.e.stbiH szár1nazik: hogy 
111.. <; legeuysa Y natritnnúleggel légeuysa Yas Ha i:ri n1nélegp:l• lesz stb.1 

ndLl1g a f,'J/Ji!Sr-!n11.?,·t (iiltcs.:i) Tio9,11 nd11n11:l,1; f,1JjJH.,-lu111 1i11-1:(i11,i1ul,· v111J// 
1;i1111·1·s 11.' 'IU,í.~· j>1u·rí11,1p.•k ,;,„ fii111ec,-·u·!.: ríltal li1,'(1;1'tlesiltet11r:I.-„ ugy azonlJaH, 
li;1gy a. t.r11nsbn11 leYÜ tün1ecsck és paráuyok clhelyczked<:•::.:o ,·últu
zast 110111, sze1~ve1J. 1-Ia egy parúny a vegyület.be lé11: azou hclyri.il~ 
1nelyro lep; k1szorit egy a yegyületbeu foglalt nHÍ.~ parúnyt. Igy tl 

hyllrogúttypusnúl ~~ 1 két hely rnn 1-1 parány TI által elfoglal rn. 

.1 fa e L,ypnsba p<'.'ll1. egy C'I parány lé111 ez az egyik /lparúny hel;yért:' 
„„ '/ , I !) 1 '/ 1 , . 11 1 . „ 

.I" · '- · -i- fi 5 ~, IT 5 -,- I!. A Ytztypns: H 5 1) egyik h~'<1roge11,1<e lw-

1y6be: 1ia nz egy ;;. (~ . . \·r J~. törnocs l~P: légonysav _\":"r)/ ~· () szúrn1n.

zik. J l.a. elihez 11atrin1nh)''1roxi·dot at1nnk a 111A:-:odik livdrofrr~~H-
, ' ) ' " b 

pará:1y nú.trin1n által hel;-vettesittetik s előáll a légenysnYa~ nút.rin1n 

és v1z: NO,) 11 -'- N"1.11 - XO, l.11 + lf\11 
[[J·' JI\· - Na.\· 115· 

i\. typusbnn: 1nelybe11 inúr helyettesités történt1 n1ég további 

. ' k . " 1 t 1 l 't I Ifi t b 'J ' tt Cl 1 helyettes1tese · is JÜ ie ·.ne\'.. e re. gy a 1 f f ypns o szar1nazo · ·, J-l ~ 

t.ypnsba11 a C'l különbözü eg·yvegyértékü elen1ek s .összetett gyükük 

. h " H '11' l ' t t Cl). t''hh „ „ {tltal helyettesit eto. - a pe Lau a sosav ypus Il S o ;::;zurosen 

kepzeljük, pélc1. 1jj~ }, 1j~: }.sth. ugy benne töhh vegyértékü elemek 

helyettesithetik a hydrogént. Ily módon keletkeznek a különbözü 
chloridok. Pék1irnl : 

('alcin1nchlorill 
(eh 1 órerllc i u u1 ·, 

C/., 1. 
Bi1II 5 
bismut~ 

chlorid 
(chlOrLis1nut) 

Cl., ( 
/)ulY J 

stan11ichlorid 
(cinchl(lritl) 

.A„ viztypusna1..: felelnek rneg az ox:yüok, 
ratok) és 11Pn1el:y sayak és sók. :Pélüúnl: 

a hy1lroxy<1ok (hy<1-

ri: : 11útrin1n 1iydrnxyd ccet.::;ay 

C, H„ 11 1. () 
H 1. 

p1·ctsaYas a1nn1ouinn1 

ll 1, (/ 
ff l 

;r ( i 1. 
.\u .\ . 

iis.'i::t:l.cll ri.:· l,i11i11.,: 

11, 1. 1·1· 
H, 1 ' 

:-;zénsa ;;a:' 
l;:úliun1 

C'(J ' 
J • ~- () 

1\,1 1 ., 

kl•n,:;aya:-; 
liúrynu1 

8(f, ( 

1) ü 1 ( )~ 
'1(1 • 

.!\. he1yette~it.Csi eln1t~let a legujnbl1 és 111ai na1J nz últalúuoi;
s:iglian olfogac10t;t; nzonban rnég a dnalistikns clrnélel-i is hn.s7.n<'d
tatik és sz{unos ldizhasz11ú1athan fnrgú c.lu'.~n1iai niii 1nl·g ez alapon 
van 1nogirra. 

·11·. l)l '~"/! ·irt'!·'" l' I'"Z \, 1,n"J/.i .J. ')., . :.o-, .l- 1_,~) :_j, 

.l) Nemfémek és kölcsönös vegyiileteik. 

J-\. 11en1(('.1111),:11ck nevezett; elen1ek a következők: hydrogL·u, 
chlór

1 
lJrÓrn·, jóll, t!uór, oxygén1 kén, selen1 tellnr1 11ítrogé111 pho:::

phor, aT:::en, anti111on, szl~neny ("s silicin1n. Ezel..: vogyért:úkü:-:f:~gük 
szerhit; a küvet.li::ez.íi c::;oportnkat ké}!ez.ik: 

Í VC!J/j{/'(1.;kiitf„·: 2 V, 1:,: .!j r. /.: 

ltyürogén oxygl·n nit"ogén 
chlúr kén phosphor 
br('.irn se len a.rsen. 
jM t.ellnr nnt.irnon 
Jlnór 

széneny 
l1/1r 
~ilic~inn1. 



E cso11ortok közi.itt csnl;,: n. liy(lrogún 1nnt:nt nz egy~-. l•. csoport; 
többi ele1ncitöl eltl:rD (a tevöle.ges ele1nekéhez hnsoulú) ida.gah1rhl::;t; 
nz egyes e:-::oportok cle1nei közc}s vegyi tn1a j (1011súgoklG11 bir11ak. Tn·y 
az elSö csoport cle1nei valn111ennyie'll a hydrogln1nel vn1ól1.i savnl~lt 
képeznek i fé111gyökökkcl potlig va.ló{li s/1kat; ez ok:hól nzók (chl('ir. 
brún11 j('H1 1 :Hnór) ,.:;1;/,·,:11.:tihnr'k (hnloi(lok): a ve1iik képzütl.i:.itt sl'il~ 
lialoidsr)kntr/.: neveztet.nek. Ehhez hasonló küzös snj:'ttsú.o·okka1 bir
nnlc n. többi elen1csopor!;olc is. I\Iinthogy o ne111f8nlck11ek ncvczc•lt 
clen1el;;: (a. hy1ll'o_11{n kiut!t('l/n:l (ln. villá1noR vegybontlts1u'd n. h~\'Glt•fi;es 
::;nrkon vA1nak ki: n1·11ileyr'," r:lc"11·k11r:l,: is nevt•ztet:.nek. 

Ilytlro~·éu. 1 Hplrog·euium. füiue11y.) 
(Vegyjele Jr = L Egyen0rték:;úly l.' 

E1Ciszifr l\11·uci.'l.~·11,-; úllitot:tn elt~i fi ~'\.1/J. sztízat1bn11. ::;rt:iút:-:Úp;;1if 
azo11l1an csak. t. '11u,,nrlisli h1uul1ná11yozi:a. bi.ivcl1bcn 17.S.t-Le1Í. ~zalia1l 
állapotlian nen1 for1lnl elí.i: 11,t'.'f!/Úi;·n1.f l'.1/.1/{'·"iih:e 11 1:i.:·1.:f k/re::i ~ niiul 
\·izgC1z u 1cvcgí'n1ek a1knt'/i rt'.,~ze. I\:i.if.yo ~z<.'nnos t:estl1cu jelc11 \'nu. 

/<,'/(:,í//it1ís1r. „:\.z nlkúli férnek a. Yizct:. li,1f!l1·11_1/1:11 .F1Jf:;1/1:,„, ki>zlic!n 
f(·11-ioui;júk; a fé1n 1niuL 1iyL1ros.yd oldaUJa n1eg·y <ÍJ.; péltl.: 

:!.Yu' + lll'(O!~)=:!.Y„(11/Ii + l!, 
H:'ttrin1n Yiz - natt"i11n1- l1\·1lr1i<0 t'.'.n: \"a"·\· 

!i y(ln •xy\l · ,., ·""'· 

.A.z izz/i \·as f(•ll1(11dj11 a vizet alkci!t'.1rt'·sÍ':l·in·: 
t'·IPg kr•lf•f.kPzik :-: n liy{lrogl·n szalfatldú le:-:z: 

-'!!-', i 11/,I! = Fd1. 1'":,11„ + .!//„ 
-ra:-: YIZ va.-:t•l\·csL•ll'g l1ytfr11g/·11. 

]\!clinikai t;('1okrn nngylian n calci111n11yilroxy11n:1l: :->í:i'.·11nr·i 
izzit!e>a ,íltal j, "'llitj,ík eli",: 

:..!.('o((J//)„ t' =-. :..!C'11t1 r·11„ :.!Jt:, 
1·al(" liydrnx_\·iT s1.(~H1~ny {'al•~i1nn('de;:.;- ,.:1,(•H,.:nv !iy.-i·;.„:_;.('JL 

T,rggynkorilil1 e1;·,,íllit<Í.sn. az 1 u1:di.i11 lii!JÍfull ·""l"l'f l1111tf/111/" (,./ 
i,í:::1111_1;0.~'.r1:1111·k rilfo/. lgy a kt'.~nsn\·nt. zink <'t!Jal: f·kknr n !'/·1n li('lyt:!.~ 
tc·~:it·.i a :-':1\· L_ydrogé11jét, 11icl,11 s;;11l111d"',í !t'·'·.:: 

Í".il -\- /[,,Ci( 11 =~ /['l. -f- /.n8(): 
;~ink k\~11,.;a~· 11y<ll'ogl~n ki~u,.:~r>;a:-: ;.;iuk. 

.·l :;/111" lu.fH1·tl /i11s.::1uíll11it,; 11 rus /.,·. 

.:\. 11yl1rogt'.·11 n vizl1i.il vi1lú1nos yeuyl1n1dJ1s úli:al i:-: ;.'d\iLhni{·. 
f•l(",: ekko.r a. ;1.e1n1ege::; ::;nrkon lJ"l;(lr!.1(ri:~7;. a i:.cviiloo·(':-:en o;.:-,·„·1"11 
y{dÍk ki. ' " t:> ' ~ ":=i 

'/'1ilr1jdn11.~·ú!flf i.! :..\. li,ycl rogé11 sziut ele111 :-:zag- és i znú lkii1 i ~ i'.~gl tl'Í ;; 
.'/ii.:·:' 11 lr'ffkii1111,111Jil1 11·.··f (J'njsúlyn U.Otí!J°). lioveg['ive1 Yng,Y o:~.V.!.:;;'.·u1u·l 
kevr~rve n1egg,y1\jtú~ntí.l li0Yc:-:e11 eltlnrrn.11(d111·1'di/IÍ1,:.1/) .. \.víz llt.'1'11. 
nyeli cl, C'll1l.t'.d!'og\·n Yiz ftHi_if~t f~.·lfog1ud/1, JK78 \·(„geig· t'Llla11d/1 g~'i:.-:
nak h1rt.ni,(1t:.f·: r~ld\.11r nzo11l1<'111 i-:iki'~ril\L I 1í('f1.f t'.~:-: fiir-f1,f-1H~k azt -~:-.;it 
lr''g11yn1n(1:-: alnt.!. t'·:-: 11n_1„~;y!(-d-:11 ]Pltii1l1

•:-: 1Hc·11r>LL 1<.:-!t'·pplidy1'1\·;'t :--:iirii.~i-

ICC:1n11yen eg:re:-:ül az oxyg<íunel .s hizon.yos ktiriihnényi•k küzf 
Hl. ox.ygé11t:'. szr'n,no:-:: (cs!.hi.il ?l\·(~lljü; ez(i a fo15~a.1~1:~t.ot; .„.::i111:t/s-:1e~~ 
(ret1nct,io\ 11.:1a9<1,{; a. hyt1ro~1.:·11l' t\Y esetekben s.::.1111.!11

1

-nek (r~dnt·P11:--;) 
nevezik. ~A. k1valas p1llaurt!a.l1n11 ( 111 .-.:f11f111111s(~1·11t1) szarnn:-:: ina:-:: clern
niel ki.izvet.h•niil egyesül. 

J\:i.iuuyiist\~;o 111intJ léggi.in1biik n1cgtült.és(•rP i:-; linszn:'tl,iúk. 

f [,1d ro,1fi'.1if('.i!r'::i::/1:s ~;),1/; 1:.,. /( igi/<JI/ /:,:11 ,,,1 rl11í!. Egy ki:-; ln11d1ik1t\; f\•Jig !i iµ;i i "! t 
JdnisaY\-;tl (i"l ré:.;z yjz ~ l rúsz angol kl~.u.-aiv) .. 111cgr.ültii~1k é:..: neltú11y aaral1k:1 
xinkei·, vag,\· \·asreszcl1:kei:,:111;ut};: ho,zza~ aznl:n; a 101nlt_t.kn1 ka.'.H'.:..:11\;:- v:1.~y.11rl~ 
J'afalln.!:;ÜYaL 1nclyl1t~n fol::;1i Yegen Yl~J;,1u.\:ra !;:1httz(llt. u:'l'g.c:..:1.'. Y:tn. Plzal",Jl'.k ! 
e (~_„;; 0 ek :t r1ugúl1an lég111eBt.e:sen kell all111a. J\Io:;t ki:..: u1c~~- a .. l1:-:(lrngP1t1 
föjli.idni eugt~djü];: 1 ho:1:1 a /u;111ii/:1nu1 l• e(,' l1·n'.'/;;1 t.:iii;;·;('; ekkor :1 ki(i.uil" .~azt. tl\('_f..\".~ 
!J.·~·njthat.juk. ul. Je,·t:..',t;:'; e.1túvolir:'t,.;:~ ~li.itt. a HH!!,!g'.}t\i~ft:> :i !01nb1k. r(ll1l1a11:'t:..:ú1 
(i!u1zhat.HÚ, H1ert 11c1n \.!.„ztn hydr<Jgeuti liu11e1n }p,·c·g·uy1,\] ('.]t~.!,i".)"('::i\" 1 azaz •lnr
l'illll.'•lí•gei" gynjtallÚlik in1:g.:'i 

_.\ ~úzt. l;:/·1uleli> 1 ~,.;i."1\·1:klH:ll i"<•glialjnk fel. 
E e(·tl1úl i1 ldi.qn]ij. i111·.~·11c11i g·yú.it•1ti' g:'Lz ilill: e;::/· 
11yiJ1\:;[t;.-al lt:fcJ(\ f'onlif'.ya J.;i'-'1nli·lií1·:-:i·,,..ei·. tnr
í:-lnik; ha 11eliú1iy j•il!nu111 u11Üya a l

0

1:lfon1it.d.i 
kóinleliic:-;iilii·,z \~gii gy nji /,.„zi't1 !al );:;·,zr:le1lü n l; 1 fl 

hvr1r("1gt:~n .f.!.·y1~nge klJ:c,.; lluig-gal r".:; 0;jHi. Jf:t a 
Ji~·,1rn~·i:11i'. 1·~=ak i;ceu ri.•\·i·l i(11·i,!..:.· 1·eztd-jiil; :1 
l;:~'mde!lic:-:i'1lot~,.: 1ui1~1::u·. 111('_!..:.· 111i11d1·n l1'·11·g;; Pl
{{ty(lzhn.h1i.t Vi'•l11a l·t~1::1v: 1Heg·i":y11,itj11k. a k\·1•
zGdi\H dn1-ran:•.'.„::/11. ,'..~:y<~n.~·c i'iH.y,.:z•·ríl 11a11g·pi 
:vlv::l, i~~1r(,]d,an. lL1 a li\·drr1!..'.:(~1Jl1(:l h'li": i'{'Jf„y. 
rlitoÜ ki·n1lr·li;1·:"i;Jwn · ;1 l!y11n>g·/~n\". 1·i··gtiin 
11iep; Ht~Hl ;c,·yújijnk. 1•h1· 1•ilh1nat 111111\:;L t11:'tr 
nern ;:.;yújthntú ni;·.:;. 11H·l'i: a l:;i·,11nyíl fi1.i:-:úlyú-
11:'tl i«·-1.qv•l nli.lla11. .. :\ .l.1y:.1:·1.iµ:,'·11 Jú1:~· f.:"1Jl' '.a~·.

sz111·az ];:1•11del1w.-:" ta!an Y1zgor. n1k«d1J; 
; a hydro_~!,<~u :i 11~\·i·,~·(; uxy.~·,'~H.ié\·cl 1·izz1'· 

f'.!.!,YC:.:'iil. 
j):jí,„j·„;,,,.,· '/•J1ii11:.'.1." ·:iii."/:,. i"):..!.Úl•l'ot.'1 ~\ 

í"dt:dúl:'t~:; t:i:;i·i· 1~ ].:;'.:;zid(·k f·lu·rj!<d~ 
:t!kaln1azi:1t.;oír. ~\zou al:q1,.:zil;:: hugy :1 :-1:..;, úlira. 

hvilF>C;>n:1 J'l:ttin;ü:q•l/)n (fiu••ln lazn pl:ui11a-
n1nii(,,-;'q";µ:al ,.;iiril.-:ii<lik nH:g: l1ngy nz 

1i;; !.:i·11r_~,.: :i 11,'...;itzi llli'.~--~·y1\ji':1ni. J[:1.~·u ~1 ki':-:ziiJ;.);:,·ii\"P,'.::1>d(·11y~ 
:'t!l. [";':1nici•:.il~n ];:(.L i>ldalúH nyi!l•it. ii\·1·;..;-l1\'Hg1·1· y:1u 111Pgc·r1"•· 
; 1dd1eu :-;1„1t"'ll}Pll 1LtJ·n1..J-:1•. zink !'ii.~µ;.:\ kill:-;ii ··d{'1J,\"l1P11 !1i,'..:;íi1.t.t. !;:(•11:-:a\· 

1·i111. :\z <: l"ll_~;, uy11111(1:":'1u[1] ll hy(1rogl·1-1 ;t;.-:/-1lí
0

'l el111~lyezdi r·liuina1:1pl('i]1(l;·: 
{fr:uniiJ.:,.; :t~'.tlll lllP~~·ynlarl. e\ r1t.:.:Jir:t gyakundt 11_\·11n11't,.; 1111•.!J.·,.;zi\11\·,:t'·\·i·! :i nyi

n.ir:i \.t\Z;'trnl ,.; a l11:n;.;·,:d1t!ll í',,.;.-:z,:g·yi\li; µ:;\z n :-ia\·ai. l\:i"t·l\· nyoin,ia. 1111.~·y 
(.(;J.l1\~ !1 zillkP('. HP 1".rin(,:p. [:_j ll.\'C>lllÚS a r11g/11'n \! f""l_\":tlllldn!. i,.,1u(•t. llli',~·-

0~;1)~·1;11. ({?xy~·euiuin. J;ilen:1.) 
1,Ycg-y_it·l<~ fi: i•:tr{l11ysúly J.(); c_;;yeut:rt6k:-:úiy ~ · 

.1\.z n;.;:yp;t'~11t. líl·.l-l1e11 f 1risíli',1/ rn1gc1l yegy(~~z "li;1lnz1:r• l'r>1; u l\ii. 
i'.·Y1JC'll ot.\í'd 0,~t1:szc11 fiig~;ct-.le11fi1 Sr·fi,.p/,. is ·fr·1f'ed(!ztn. J\fiut, 

:.<0i.._,,.,,„;; l:esi ((·ll'•JJl:J /,rn•11isl1'1' últnl i:-:nH.:rLeh:iJ f('L 'fi~z l'gyil.;(\ a 
r:lil1 l·le111(;k11ck. j\_ lPYl~g-i"il1t·11 ;-:1,al1;ul(1ll (111inL1!~~)· :;;; 

~ ~I 1/·rf(1:.i:nt. :--:z(1z:ll/·l(1 fn~.!,·ln\hdik. ·I~•„d\·p :1 Yizl11::11 
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(R8.J9t\0) s szán1os úsvAnyi és növényi ::u1yagba11 rev11kiviil nagy 
1ne1111yiséghu11 forc1nl elü. 

f)fi_ídll/tús11. Sok fé1néleguck é:-;; ±Bll·legnt'k hevit'ése állal az 
éleny szab[uldú lesz. 

Ila a higanyéleget kén11e1öcsübe11 hcvitjük, élen:,y fejli.'1llik ~ 
fé1nhiga11y •.rúlik ]\:i: 

Il!fi.J ll!f + (! 
higanyélcg ltigauy oxygún. 

Ép igy bo1nlik fel h0vit-l~snél az ozüstélcg: 
Ay,O = Ag, + 1.1 

ozüstí'.:leg ezüst oxygún. 

J:i. inangá11feléleg hevítés ti.Ital Inangúnélccsélegrc és úlcuyre 
bomlik: 

.'JJ!uO, J!n„u., + r lo 
n1n.nganfel6leg u1angún&lccs0lcg oxygén. 

J~aboratoriun1okba11 leggyakoribb a chlt'.ir:-a.vas káliun1b<'.il Ynli'i 
f~lüúllitúsa. E célra gitzvczet-ö csiJvcl clli1tott li-is retortúba ke\·1:~;-; 
cl1lúrsavas kú.linmot teszünl\: (ezt a gú.z 11eves fejH.itlésének 111egaka
(1ú1yozúsa vég·ett jó kP\·t'~s poritolt lJarnaküvcl Yngy réz~legg(·l 
keverni) s gáz- Yagy borszeszlúnggal gyengén he\·itjük . .:\. sú t•li.'i
ször inegolvad s aznt.ún kezd belGle az éleuy fejlüL1ni: n só össze:-: 
l·le11yét. elveszLi. 

· .ti. chlórsayas káliun1 ellí~zür chlórkúlin1nra, ft·lcltl('.1rsaY<Js 
kúliun1ra és oxygéure. n felclil<JrsaVtls l\:úlinrn is111ét. f\~1~:1 ~s 11-ro 
homlik: ' ' 

o) 21,·nu„ (he,·itvc) = M;/ + Jú.'/(1.1 + 11, 
clilór::;ayas J;::'tliurn chlúrkáliu1u felclilor,;. kú!inin oxy;.;{~11. 

11) ECIV, JCCI + U.1 
felcl1lü1·s. kúlinn1 l·ltlürkálin1t1 uxyg0u. 

A gúz kémlelöcsövekhen felfogható. 
.il.:: o.1·,11_,q/11 t 1rl11jd on."fÍf/11 /.Ez szinh::;len, szagh1.1nn i!s ir-nélkiil i gcíz~ 

n1ely (l)iclef és ( 'ailletet szeriut) csak G20 légnyon1Ú.s alatt:. s -J..j()\1 

(~'-núl sürüsit11etü CSt:'I'l)folvóvú. ~iiriisén·e (a. le\-effüt véve en·v::.:érriil) •. 0 v ;::i„ ö ' 

l.lOS, vagy (n hyilrogénre n1iut egységre Yonatkoztat;vn) 1 n; 1~/·t:
vegyértékü. Vízben alig okl1'.,clik tehút Yiz folütt felfogható. 

.:\..z ox:rg·én 111inden elen11nel eg·ycslil (a Hnór 1\:ivét:.elével); o 
folyan1at él cgiil6.~· 1u·k ( oxy1-la tin); a. keletkezett tor1nény t!I ('f/llcl.- ( oxyJ) 
11eveztetik. :l\Iaga uen1 ég el: tle 1nús testel\: égését elösegiti s aJ: l•g('.·:-:ro 
olk.erii.lhetetlenül szükséges. ]~enntartója az állati és növényi a11y;1g
cseré11ek: vagyi::: nz életnek; nz anyagcsere 11e1n cgyéb1 111i11t la~~n 
égés) 1!/e_rjiil{s. · 

Az égés. IIa az oxygéu egyesülése inás testol\:kel inaga::; 1tii 
1nellett.: fény- és tüztünen1ények l\:özt történik, a folyan1at:. {y1!.~·11tJ.~ 
ireYeztetik. 

~~z életbe11 éy1:.s a.1at!J l\:üzönségesen az oxyg~nnek 1nús tc::-:tek
kel tüz~ és l1öfejlüdés közben való egye::;ülé::;i;L érliiük. 

l\lidü11 az' úgü t:.csL hcvités11él'""'szil1Lr1l haln;azúllnvo.t/1.t i111:g

i.art-.jn~ pé1d. n. ~z•'.•11; nkknr az{, 1uondjnk1 hngy i.·;:_·1; ,· lut az1nd1n.11 ri.v. 
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écrö test gázalakot Yesz f8l 1 yagy gőzzé válik, 111int a kén és phos
phor, ugy a f1,~t lú11,11yal ég 7• a ldny 11c1n egyéb) '1ni11t éy/j \és ·vilá
critó) qú:. 
ei '„.J ltínfJ últal f1iíldi!.:cft f'/ny r:1·ü:j,„é!t': a benne lí?YÖ izzú szilú.r<l 
részecskék 111enn:ro-iségétöl függ; igy az égö hyürogéngúz1 111elyben 
"Szilárcl test nincsen1 csak ige11 gyengén világit1 szintngy a borszesz
]áncr. A világitó kőszéngáz) a köolaj1 a fa: gyertya lángja erősen 

"· k t !''- 1··1··· .. k'l 1 yili.la1tana -1 mer a anguan \:tva o izzo szeureszecs -e\: vanna;:. 
Enn~k bizonyitásúra tartsunli: az ily lángba hideg porcellánlen1ezt; 
vilácritó lángban fi.110111 fel\:et,e porból álló szénréteggel (koron1) fog 

",, ·1· n le1nez uevonoc nr. 
...ii. rneggyuláshoz bizonyos foknyi 11öség szüksGges, inely 

qiiulrísl liünHfl',-;é/;letcl.-nck neveztetik; ez a külJnbözi) testeknél külön
h'özi.J. Csal;: igen kevés test van, mel,y u levegijn li:özünséges 11önél 
meggynlacl; ilyen pélcl. a phosphorköneny. A legtöbb testet fel kell 
előzetesen heviteni, \-agyi~ meg li:ell !J.l/l,~jtoni. Igya phosphor (i(,l'~
ná11 a kén ;J(J(Jf'-uál gyultv1 ineg. 

.:\.z t~géshez ii::;zta oxygén vagy lu,·egi'1 (inc'l,ylJ(:ll uaµ;y 1nenuyi
ségii· oxygú11 foglaltatik) sziik::H'.~ges. J\Iiu•~l kevé~bú higitott-. 111<'1::; 

gázokkal az oxygé11, a111d1l gyor:::alJlJ ::; eriís•,::1Jb nz égL·::; 1 a1111úl iHk1'llJlJ 
Yilúgit a lúug; igy erü::;ebh tiszta os.ygé11lJen; iniut a levegíJlJc·1i. 

_.A.z égé::; 11e1n egyélJ1 rnint élogiilé::;; dc 111:111 ·111i11il 1 '11 1.'.{1,'!Jiif1!s11•:{ 
fl;ir:cfkr.'.:ik l1c /yi:.~, :' ez utóbbi e:=;etben azt lr1,-;:::u '!ii.:· il1:IJ.-ii{ i) /!1:.q(í/1:.-;n(:h 
nevezziik; ennél csal\: csekél.Y hön1érs<~klt'L-en1e1keilést tapasztalunk. 
Ily lassu élegüli~s últal képződne le a ld_Hünfi;Je fén1élegek a ter1né
szetben; e11nek erec1n1énye a szerve.s tc::;tek 1'i:iul1:.„.1:: /.-o;-!11uhi.-;a: rol
fuulrf:::a. Lassn él0giill•s az en1bcre1\: és úllatok l1::1-:/.-;i.foly11111ut11 is. 
:i. belehelt levegf1 élenye élegiti (elégeti) a fel";ctt b.íplúl{kban fog
lalt anyagokat s az é le11yitési terlilényel\: eg,y részét; inint széusct vat, 
ismet kilehelj iik. 

Ozon. 11. tiszta oxygé1111ek egyn1ódo:-:nlnta 11.:1,111i1(1/: neveztet:ik. 
~z képzüdik1 ha az oxygéngúzon villú1nszikrúkat üt.tetünk kere::;:-:tül. 
Sajátságos szrigu ; képzijüik akkor is: 11a. pl1ospl1or ned vcs levegö1,,-el1 

pélil. viics üvogbe111 1as::;an élenyüL ..:\.z ozou sii1·ii...;Í/1·tf 0,1:.11.r/•:11 ,· erü
sebben l)lenyit: inint a küzönst~gos oxygén. I~ülö11l1cn az a hy11otltosi::; 
htrtja inagúf-: 11ogy az ozonban 8 parúny éleny van l tij1nec.-;csé 

()· 

ea-.'esülve: az ozon vegv1'ele volna e szerint:. (1" varr\· ..... ----...... 
"" ' ~J, . " ~' l) ___ J). 

Az ozont sajAi:ságos szagúrúl s arról isn1erhct ni fe 1: li ogy ,i \'il1ka1in111-
választ. ki

1 
1nely az eg,yidcjüleg jelcu1oYÜ kc1né11yili.'it n1eg

J~rre van alapit\·a 1Scliüul,cin ozon-kérnlc·li.i i1a1Jirosa (.ioa
é~ ken1éuyiti.i oh1at1Ja rnúrtott s 1neg:::zúritoU :-:zürlcpapiros). 

1\';;1'7:at>aclon cli'iúllitani a% c1zo11t CL1dig 11e1n :::ikerült:.. 

llí:isérletek. 
a:: !;!11Ss ú!ta!. „illitsnnk YÜ:zlJ telt Udba a Yizre i:g{; 

".''.''.rana1rn1,or :,; Uoritsuk le ü \"egl1arn11!!ga1. .'.\.. gyet•tytt azon Inú1·tékl.1b1L nniint 
a::-: (;g{;s ÍLital elhasz11ÚlYH llZ Üy<;ghnl'allg levcgü,iűlJtn f,_1gy: HÜUÜig 

l 11 



208 

(88.lD0 '11) s sz{unos úsv{u1yi és 11övényi anyagban rent1kj.viil nag_y 
ineunyiségben fordul elD. 

/;'/i._ídllitds11. Sok i'é1nClegnek é:::: fel(·legnek huvitése c'tllal az 
éleny ::;zabadüú le::;z. 

· I-Ia. a 11igu11yéleget kén1lelöcsöben hevitjük, élcn,Y fqjli.'Hlik s 
fé1nhig·an~y vúlik ki: 

Jif/() 1111 + 0 
higanyClog higany oxyg&n. 

Ép igy bo111lik fel hevit:és11él az ezü::;télcg: 

A!l,O ~ Ag, + u 
ezüstC1eg ezü:;t oxygl:n. 

1i. n1angú11feléleg hevit.és által inaugúnl•lecsélegra és élC'11yro 
bomlik: 

.:_rJiúCi'.) 
llHlnganl'i.:10leg 

J[11:,1f).1 ' + 0'2 
1nanga11elccs1.•leg oxygen. 

J..,,aboratoriun1okban leggyakoribb [!, chlór::::a.vas káliu1nbúl vnl/1 
Pli'1úllitúsa. ]~ célra gúzvezet:l1 c:sfrvel elLí.tott kis retort.{tbn kpv(•:-: 
chlórsavas kúlin1not teszüuk_ (ezt a gúz l1cvos fejlü<1t:séuek n1egaka.
<1úlyozása. végett jó kt:V(':s poritott barnak~ivel vag·y rézéleggel 
keverni) s g·áz- Yagy borszeszlúnggal gyengén hevitjük. „A. sl1 ~:1;:1 -
ször inegolvaa s azutún kezd belülc n.z éleny fejlfidni; a. sú össze:-: 
l·le11yét·- el vesz Li. 

, .l\. chlúrs[v;as kálin1n el(h;zl.1r chlórkúliu1nra1 felc1illirsayas 
1~álinn1ra és ox,ygénrc; n felc1ilórsava:-: kálinn1 isrni~t- ]{r_-'l és <i-re 
bo1nlik: 

rr) :! fú ·1 (!" (hcdtn) = M~'I 
c!i!Or;-;ayas kúliu1u chl•"rkúlin111 

-\- ]\.( 'I f.J.i 
felchfrirs. kidiuu1 

llCIV, 
felchlUr.,,;. lddiu1u 

J{('l (J.! 

thlúrkftliun1 oxy.gén. 

1\. gáz kén1lelöcsüvekben felfog·hatú. 

-\- ( 1::, 

..-t:: 0:1·_11y1!11 tid 1()1! o 11.~·1í9n i. Ez szintele1L szngtrilan E~s iznt\1kii1 i gúz, 
1nel:_y (l)i'.clet és t 'aillet1,t szerint) csak B20 légnyo111ás alutfi ~ --.L--HY1 

(/-11úl siirüsit11e-tü csc•ppfolyóYú. ~ürüsl~gc (a. le\·egöt. véve egy:-;l·gill) 
l.1081 Yagy (a hy(·lr0génre n1inli egy::-;égrc vouatkoitatva) ]_() .: kt'.'i~
vegyértékii. \'izben alig old1'.,c1ik tehát viz fölött felfogható. 

il.z oxygén n1inaen ele1nn1el egyesül (a tlnór kivételével); o 
folyan1at élc,qillé . ..:111./,: (oxydatio): a kcletk.ezctt tern1ény 1!f,-,,1n1·k (oxyl1) 
11eveztetik. ]\.[aga uon1 ég el1dc1nús testcl;;: égését elüsegiti s az t~gl·:-:ro 
elkerülhetetlenül szükséges. ]fenntartója az állati és uüvényi anyag
cserének, vagyis nz életnek; az auyag8scro ne1n egyéb, 111i11t las:::n 
égés) élegill1!s. -

Az égés. IIa az oxygén eg:·/Csülése rntls testekkel n1agas hií 
n1ellett1 fény- és tüztüuen1é11yek közt i/Jrtt.'.~uik: a folyan1at (111; . ..:11ek 
neveztetik. 

A.z élet:be11 éy1is a1att:. közüuségosen az oxygt;1111ek n1ú~ t".e:-:t0k
kel tüz- és hüf'ejlödé::; küzbeu v::iló egyesülé~r;t. értjük. 

1\[i(1őn az égü tc~t, hevi.t~snél 8zihlrd ltal1nn.r,úllnpo.túf:. uv·g
tnr!:ja1 pt\1t1. n- ::-:z1'.·111 :ddcnr azL lllOH!1.ink, lH1p;,v i:;:,·1;; 11:1 nznul1:-ut nz 

éaö test gázalakot vesz f€1) vagy· gőzzé válik, n1i11t a kén és phos
P~~i·, ~gy a le8f lún!J!J(/l Ú!f J. a ldu!f nc'ln cgyé{JJ '1ni11t é!fl) \és ·vilá-
0·1to) qa::. 
b ·.1'1 lú·11g últal <-liiidé;;;cft _f1;11y i~r(i:;.;;Jf/f! a benne levő izzó szih'trd 
rBszecskék mennyiségétől függ i ig3r az égü hyclrogéngáz, 111elyben 
·szilárd test ninc:::en) csak igen gyeng·én vilúgit1 sziutngy a borszesz-
1án0'. A. világitó kőszéngúz1 a kőolaj, a fa, gyert;ya lángja erüsen 

". 1 ' ]' l, 1. ']' . ' ' ' l 'l 1 viláa-rtana .;:) 111eru a anguan trva o izzo szenreszecs .;:e i: vanna .;:, 
Enn~k bizonyitásúra. tartsunl;;: az ily lángba 11ideg porcellá11len1ezt i 
világitó lángban finom fekete porból álló szénréteggel (korom) fog 
a lemez bevonóclni. 

A. meggyuláshoz bizonyos fokn,yi l1öség szükséges, inely 
qiiuldsi liű1111!r::;éhl1:teknck neveztetik i ez a J;;:ülönbözti testeknél külön
b"özü. Csak igen kevés test van1 mely a levegi..')n J;;:özönséges hőnél 
mcggynlacl; ilyen pelcl. a rihosphorköneny. A legtöb h testet fel kell 
előzetesen hevíteni, vagyi:::: n1eg kell ,11_111~jf1n1 i. Ig·y a phosphor (j/)'1-

uá1, a kén B00°-uál g,yulat11neg. 
.. A.z égt.shez tiszta oxygt'.:11vagy1t!\·cgii (1nL·lylJr:11 11nµ·y lllüllll)"i-

' ·· ' f' l l' t'l' ··1 ' 'I. 'l l ' l ' 1. . t· ' :::egn oxygl'n ·og a ta ·1 ;:J szu ~seges. 11 111e ..:eves Je ugtto ·t 111u::: 
gá2okkal az oxygé11, au11úl gyor::::alJh s erí'i::::i.~bb az égé;-;; 1 a.111Hí.l ink<'tlJb 
yjJágit a lúng; igy erüsebb tiszta os,vgé11ben1 111i11t a leregülJeH. 

..:'i.Z t.'.:gés llC!ll egyélJ, lUÍllt elogül~S; tf<; 1/l'ill ·111i111/,:11 1:lc,rJii/1;",..;1uJ 
J.:;ieeikc::ik lie ,;!f,;.'i :'ez utóbbi esetben azt /11 . ..:.~·H ·fii.-:; u/lkiili) 1,:/1:,r;ii//.,;nel,: 
_1.i.evezzük 

1
; e11::1é,l c~al;;: cse!;;:tl~' hön1érs0k_~e.t:-c!.:1elke1dé~t tn1Jasz~:alnn~;:. 

lly lassu elegnl(:'S altal kepzoünek a knloub::1e fen1~~1egek n ter1ne~ 
szetbeu; ennek erec1111énye a szerves Lestek ei;j.-.,tl/.-;i·: ku1-luu}dsrr: rot
/uulása. Lassn élegi:ilés az en1bere1;;: és állü!iok l1!:;::1;",-;i_/-'uly1unrif1r is. 
A belehelt levegi', .:lenye élegiti (elégeti) a feh-ett Utplitlékbon fog, 
ln.1t anyagokat; s az élen,yitési terrnények egy részét; 1nint szénsa va:t, 
ismét kileheljiik. 

Ozon . ..:-\ tiszta oxygénnC'1;;: eg')' nHJÜo:--:n1ata n.:· 1.1111111/: neveztetik. 
Ez képzijclik) ha az oxygéngázon villúrnszikrúkat üttetünk keresztül. 
Siijútságo;.; szagu; képzüdik akkor is: ha phosplH.H' ncrl vcs leveg·öve11 

péh1. ;;iz'cs üvegben, 1as::;an élenyül. ..:-~z ozon siirii.-;(t1·tf (1,1.~/l!//ll; erC1-
.:selJl1e11 élcnyit·.) inint a közönséges oxygén. I\:ülöulien az a hypothcsis 

1nagút-: hogy riz ozonban B parány í~l.eny van 1 ti.in1ee::::csé 

IJ• 
; az ozon vegyjele volna e szerint r\: vagy(------( 

) __ ). 

·:Az ozünt sa.i úf-ságos szagúrúl s rtrról isrncrl1ci ni fel; 11ogy j ('.1\1kaliun1-
„.-~-~,;._ból jódot y{tlaszt ki) n1ely az egyiclEjüleg· jelenlo\·ö kcrnényitöt 1neg-

",_:,J\ékit:i. I~rre van nlapitYa l3c/iünl1cin ozo11-ké1nlel(.'1 papiro.sa (jod
v.:-~il\_áliu1n l':-: ken1t.'.:11yit(i oldn.tl1a 1n<lrtot:t: s 1neg:::zúi:itoti· :-:zürlepapíro:::). 
-,::Szabac1on elfi:'tllit:a.ni a;r, uzont Cllüig ue111 :sikoriilL 

Kisérletek. 
,„ 1 J~'!.,;111:cl1111dd<i„· a:: 1:.'JÓ' df/ni . .:i..Uit:;;nnk vizzul l0li Lúlbn a vizre Gg(,'1 
· tyadarabút s boritsuk le ü \·r·gharnn:.:gal. „\ gyeri·.ya az0n 1núrtúklit.:11, aruint 

eny a2 fjgés últal elhaszuftlya HZ ÜVf.;gharaug levcgüjébf:ll fogy 1 nliudig 

Lel 
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homályosabban fog égni, végré ~1a1s7;ik; e~i:közhen a víz u. harangban f'elemei;._ 
keüik 's az elhasznált élen:y· helyet clioglalJtL , . 

Sl. 1;'lc11f~(l}lcs:::te.~ hi.<ian,lldcgliíJl. I\.én1lelücsöben hevitsi~n.l.i: keves h1J;any; 
él eget, a kéudelGcsö szúját ujjunkkal liefogvá_n. I-Ia eg}~. ido n1~1lva 1:1sl.?go 
gynj '.·ó::;zálar.. ,(tnclyen e:;a k par'.tzs. ya;.1, de 11ern. !angol} .tesz1~:1,l~ .:1' ~.:e~1~;.le~u,:sube, 
az lurteleu langr:t lob Lau s teher fenynyel eg; a l ... en1leluc:;o í.el:;o h1degebh 
részen lti<ranyszcrncséket vesziink eszre. 

B. 0J~'le.1111fcilt'.~::té~ chf1í1·sai;r1,~ kriliuml11;/. 1Gntegy 10 gnun chlórsavas 
káliurnot hevi\·:;fink kis gürehbeu Lorszcsz- -:agy gázlú1npltn (6-t. ábra/; a. 
O"őreb nyakút kancsuk1lugó segélyével hosszn, tornpa, s~ü~ a~n,tt rneghaJlo!,t 
Üvegcsővel kötjük üssze . .e\ gázt ké1n\e\öc:;öben .-.agy gazft:~logo palackb:u_'. vtz 
alatt fogjuk fel. E célr:1 !/<Í::._(c~(o[/<Í kúd hasznúltat1k1 1nely ::1zz~l _van tnegtultve 
s egyik vCgén lyukakkal ellátott üveglcrne_z .-an ra,1ra .a~fek~etv_e. , E~Te 
úllittatik nz elt.izetesen vizzel n1egtöltütt::: ny1!:is:i.val lefele forcl1totr, gaztcl
fot•Ó üveg; az Cleny 11 vizeu kere:j:r.1 ül az üveJibe jut~ abból a v_izet lassaukint 
ld~zoritja. Ez egybeúllitás használható n1inr!en gázn:tl, u1ely v1zb~n csnk ?se~ 
kélv inértékhen oldható; nérncly gázt viz helyett lugany fele:t,t fogunk fel s 
eklZor a vizet a lelfogú kíLclbnn higany ltf'lyet.i"esit-i. 

G-.L úbra. 

l\:isl:rletképen az élenyt ké1nlelöcs•.ilJiil is fejleszthetjük, lta azt kanc:-:nk~ 
.-agy parafadú.••óv:1l zúr,iuk el:;:; ezt!u dugjuk át az iivegcsGvet. . 

J\:isehh 17isl·1·lci:ekre ió nz úle11vt, kúinlelüesüvekbe felfogrn, n1clyekl;.el a 
J~övetkezi.i próbákat vilietjiÍk v0glw :·a) az ;~leuygúzlia i:ett pislogó gyuji:ó:::zúl 
hevesen lúuura lol1l1a11; /,~1 c;.:;v n1úsik klcn1 leliit:-;(ilJeu oly gyuj f,ószúlar ügetünk el, 
1nel vnek vé•;e kevú:-: kérin.el \·~111 bevonva; lat ezutúu a ki'.:1lllell>csübe vizet ii11tü1tk 
:-; az\ a kele'tkezet.t. .feh\_•r gií1.zt·l (i~szeritzznk, a vi:-: sil\·anyn vegyhatá:;t n1ntat 
(kénecssaY~I: n lak1nnszpapirnst. HH·g\-iirösiti, a 1~óu ugyanis küzvelleuül 
e<ryesíilt az tlenvnvel · e) ha vú•r{:n ~!.!;i.i üq1l<:•\:al elliltott v6k(luy vaslinznlt. 
i;fenybe IJ1itrtnnl~' 1 ~t va~ sZikrtlkaÍ: hiu1_\:~v:t úg el j ,/_i kis yascsészühe adjunk .ki~ 
dara lika phns11horl s tt!.!.!;yük a t:sészi'.!t óle.n.y;iyel telt ii.\'.?~ nl_i:c; ha Le,Yt~zetett~ 
tüzes soüronynyal a lJh"sphort 1nc·~g-y1tJtJnk, a2 vak1to Íl!uynycl eg el az 
(~Jenyl1\":11 l1l10=-1•hor::;rr1;vú. :\. pho:-;phn1· is közvetlenül egye.sül az idenynyr:l. 

llrürogéu é~ o.x~·g1~u. 
1-i.: (A21w). 

("\íegyk0plete ll~O = .ll-0-.ll, r:L1ü1nees5úlyn. = 18.:1 

..:L vi.: (ru11u1) a 11,yürogénnek oxygénYegyülete: J,:i.i11!'1,1Y;'.'e!!· 
JZelctkezik az ele1nel[ (/-[és ( 1) küzvetlen egyesülése által: 1n1L1ou. a 
hydrogé11 ox:,ygénben vagy lcvegölJen elég. „:\..lkotó l'i;~~zeit legelőször 
C'ae1:ndish (1·701) határozta ineg1 l.:.in1ub1tván'. 11ogy két térfogat 
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h}rclrogén, e~-y, térfogat _oxygénnel van benn~ egyesülve. Ha G·al\~a11-
villámossag1 aramot v1zbe vezetii.111\, a 1\et sarksodronyt pla1,1na
Iemezekkel látva el s fölibük a víztartó eclénybe (5ii úbra) két-. 
eo-yenlő, vízzel telt hengert bocsátunk (nyilásaikkal lefelé), ugy a 
vÍzet elbontja a villá1nosság; a keletkező termények: gáza1akban az 
·n.vegheugerekben gyülnek össze, még pec.1ig a ncnde,11cs :;arkndl 
,111 tiullq 2 t1Ji:(ogat (:! súlyrlsz) h_i;drog1~11,. a icvi.ilcf/l'S/11Jl 1 t1!rlo!fal. (lU 
s. r.) ·,0:1?~f!Ún. ~ gó„~ol;:at, n1egvizs&álva1 ezel;:ne1<>: n1á.r isn1ertetett 
sajátsuga1t fogJnk raJtnl;: eszlelhetni. 

A viz a1kotórészeiröl összetétel 

11tjáu is n1eggyözödhetiink. Jia a:: dcn!l
és' kil11e11yyd::-keccrékcl mCf!!f!flÍ)'j11T.:, i:i.: 
1:é11::iidik, tnint ezt, rt lúngba tartott üveg
lernezre lernkodú harn1at egész hiztos
:-;án;grtl n1ntatja. 2 n!s:: l;ij11l~11y a:: elégés-
11tf l,.; rés:: ci::d ad, Ít'lui/. Jtj -'·. J". ri:: 1:fc11fJ

H!f,./ \;f/)C::<Íil • 
.:.\ kiinenv ús .éleuygúz kcverúke 

du1-;-a111;/é;111cl: (, ncyezi:ctik: n1inthogy 
a két gúz incggynjtva vegyi leµ; t;gy(·
síil és ekkor erüs tltnTauás hallatszik. 
,A ki.iucny 6s éleuy ugyanis nagy hl> 
fejHidése kii:i:IJc11egyesülnek: ez n kelet.
kezű -vizgiizt oly nagy n1/·rtl:klien i:er~ 
je.:;zti ki, hogy heye:; 1·obl.Janú.:-. s<;t· az 
'edény szótznzatúsa is l11.·kÖYt!tk1.:zliP1 ik. 
A. tfurranülúg- alka\1na:-; k(•:-;zült·kln·lJ 
(durrant!li1gfnvú:·1 é.:.i;lü.,·(·. kíi1i"1uf,'.J(· 
Unyng:ok 1negolvn:-;ztú:-;ára. n /Ji·umonil~ 
félc 111i'.szf'.J11v l~liiál\itú"'ftnt. na,!!\. nlik~ 
roskopok1 ui~eg\·ilágitúsúi·a sÚ~.~ lia:-;z
náltatik. 

·• .:l. i:i:; fii1111:1·si: /,·/t 11r11·1í11,1/ h,11-
drog/11 .~· I p11rrí11y 11,1:yq1!11l1ííl rí/!; ez 
okból tapasztalati képlete Jf, (! .: 
szöveti képlete lf-11-JI. a typn'-

1 ' 1 lil rnpet-. H_Í (1. Hégi ké,plete (az 

. ·egyenérték képlete, lnely· szeri11t 55. áLra. 
az 0 = 8) Hl 1 volt. 
'• A ·viz a ter111észetbe11 re11dk.i-vül el van te1:jec1ve1 111-int tenger

·.viz1 forrá~- és folyr:iviz: inint Yizgüz a felhlikl1e111 Inelybül nz esö 
·:szárnutzik

1 
a levegiJbe11 1niut har111at stb. Ez szt'uuos Ú::;\·únyi. s az 

összes szerves anyagoknnk1 az (lllati !".estnek: Hüvén,yek11ek alkotó
• .. ;.rc1sze. Faj:-;úlya (E~gység a szilúi:d é::-: cseppfolyó le::;l:ekre) -t-J0 (-'-núl 

== 1. H{n·on1 1ui.1111azállapoUJa11 isn1erete::;: inint. cseppfolyú viz1 rnint 
s n1i11t jr.!g (vagy e1111elt inódosnlatai: hó, dara) zu_z1nara). 

'•"· v«-rrn 1jéggé fagy; 100(• ('-uúl forr é:-J gijzzé alakul. 
.:l.-i:ermészetben elüforduló vizel;;: eg',yike se1n vegy·ileg tiszta, 
valamen11yi tartalrnaz gúzokat~ s1~ikat felo1(1va. Ig_y n1iucleu 

·•••fölvn-vio.h»n fürrús- vagy kut·vizbe11 levegő n1ellett n1ég szénsa:v 
és szárno::; só feloldva. E sók közül 1egg,yakorib bal\ ~ 

n1eunyi::;égiie1\: a cnlciun1 é~ inag11esiun1 sói, ozeu kii,clil 
(.::; kénsavsók ininüig fordulnak eliJ; legtöbb esetben 

1.1•· 
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szerves vegyületek is. Az ol:y ·viz, n1elyben sok calciun1 es magne
sinn1 só va.n felolc1va1 kenu!11.'!11ek1 a melyben ezen sók a több~ek:l1ez 
l\:epesi; csekél3: n:enn)"Íségben foglaltatnal~, lríg,IJ vi.::nck i1eveztet.ik. 
Lágyak a folyo vizek. 

A gyóg;yszerBszethen a. természetes vizet aq1ca. CO'/ilJJl/UIÍS nev 
a.latt hasznú1juk; ol:y víz; melyet ivó vizül használni lel1et) szún1os 
gyógyszerészi mütétnBl is (bárha idegen anyagokat tartal1naz is) 
használható. IlyB11 a jó kut- vayy /or1·ú:; vi.:: (11qua fo11la11a), a folyt) 
viz (aq_tu1 fl11virlfifis) és az csD vt.: (rrqurr J!l11vial-is)1 1nel:y utóbbi a. 
ter1uészetes vizek: közt a legtisztább s ha s::al1t.u1l1an, tiszta eclényben, 
fogatott fel1 ·vegyileg rnajdne111 i:eljesen tiszta. 1i. gyógyszerészi 
célokra alkalmazandó aqita coinn1u11is·nak: szi11telennek, szagtalan
nak, csaknem teljesen iznélkülinek és teljesen tisztának };:ell lennie; 
nagyobb 111ennyiségü sók ben11e feloldva 110111 lehetnek. 

J-Ia a rendelkezé::;ünkro álló iern1tszete.s yiz e kiJvetelu1énveknek neu1 
felel rneg, az ivúsra seru alknln1as és e;.: esetben azt vúltakozó hon~ok~ ('s széu
rótegeken ki::ll inegszürni. „Az e c6lra ha:;zuálauüó nag.rsze111ii ho1uoknak tisz
t'itn n1osr>tn1ak s a (1n1·yftu tt.1'i' szénnek légelzúrú:-: 11101lett kiizzitr•t.tnak kel! 
1<~uuie; <:sak ily úllapoi:han rüi:egczzük az anyngql;:at az e (:élr:t renibzeriut 
:tg\·agliúl keszült. szih·ö készülékbe . ...:\.. sz1'.'11 az i'•:;:;zcs szago:; anyagokat Yi.-:z
:-;zatartj:t. 

. ..:\..z oly i'orrúsYiz, rnely Jnagas 11üfoku1 vagy 11agyobb 111cHB}iségü 5('1kat 
. -; f.~µ:yeli auyagokat. tart fCloldi;a 1 tisi:li11!!vi::11d: uevezret.ik. ?,[egkiil~·1nblizletünk 
Cü alkot/1r0,;zeik ;o;zeriut.: /:1-s( 1·iirhekt1, nagy k(·us:n:ns nú!Tiuin é:; n1aµ:uesin1n 
tartalo1nn1al; _,1;,„. 1;i::cl:O sok rchlórfl:n1nu::l (chlóru:'ti.riurn. c11lúrcalcin1n. cli1(1r
rnaguesiurn): ra!;t1s 1;i::el:d sok vassó\·al: .'u,1'H11:1u L'i::d;c! rÍagy szúnsnvtr;Thlirnn-
11:nl; /:1i11.;.1· vi:tkd sok kénliy(11'ogénllel ::> lir''.foi·1·1i,ol;11!; n1elyek11ek vize a kiizi',u
:-'(;gesn/.·1rnagasaLiJ11ij111érsl:klettcl liir: e liü1uér:::lddet a hé\·vizekn(d 7tl--8l)
~1(!'J r '-ig is terjed. 

..:.\.. 1·:11:1·.:r'i:i;;;Jv,,,~u:'d i,; li.i11l1 s•:it tartaliuaz. S<'.•tari:alrna ii.ileg cblún1útrin1n
liúl 1 chlórrnagne,;it11nlJúl, kén:;a..-ns s(\k l;ól s kis 1ue1111viséu:ü i1'•d~ é::; brórr: i'0rnek-
liD1 áll. ~ -.. .. 

Lepárolt viz. (.:l111u.1 de.'itil!uta. si111l'le,1:.) ~7\. legtöbb gyügyszeré
szi és Yegyi ké;;:;zit-iné113' elöúllitásúl1oz: u. 111. kevc:rékekhez: old::i
tol;:hoz stb. v1:q!)ilc11 ti,-.;:::fa i:i:::. szükséges . ..:l. yogvileg ti~ztu yizet n 
közönséges vi'z lei)úrlúsa (destillatio) :'1ltnl 11ye7Jr1k.--.A. lepárlús abból 
úll, hogy a. 100°-ra l1evitett yiz t..."lszállú g·üzét alkaln1a::i szerkezet
l1en lehü~iüh: s az igy isn1ót c~eppfolyúvú lett vizet felfogjuk . .tl. lo
púrlúsrn. nlka11nas 1ni11c1e11 jr'1 iv('.iYÍZ: vagy 1nús ne1n nag·you ken1é11.Y 
\·iz; a ken1é11}' (sok cnlciu111 és inagT1osinn1 Yeg·yliletet tartaln1az(J) 
vizböl az üstre vastag, olühatatla.11 réteg: a;-; n. 1i. k11::(í1d.-:;: raküclik 
le, melyet llehéz eJtáyolitani. 

jl le;11í1·olt vi.: .szintclou„ .szagtalan L~::: iznf'.·lküli: teljesen tiszttl 
f()lyal1ék. Se1nn1ifélo ·vep;yhnJást son1 inntai·; tehát k.özij1nbös test 
}Taj.súlya -+- ·1° G'-núl 1. J\Iivel b1:i1/I(' .':!.:ilril'rl r1-11.';11y111r/,'. lennie n1-n1 ;:;.:rc
!1111.l, a g·,yógyszerl;:önyv l1tasitúsa. szerint 20 gramot prúbúul elp{t
roltat1lnk belüle; e 1nennyiségnek 11e1n sza.bitt1 szilárc1111aradékot 
hútrahagyni. :Thientuek kell lennie továbbá a chlúrrc.1f.1Jiiletef,'.f/)l; luL 
ilyenek benne foglaltatná11ak 1 a légenysavas ezü.s!:olda,t csa1•ac1ékot, 
>:ag3r fehér zavaroc1úst icléz11e elö; a J,·{nsav:_;líl,: jelenlétében clilúr
húrrn1111nul csapadék keletkeznék; ·11l/.~·::ve,11,1;iil1:tr:/"11{! súskasa:vas 
ammonimmnal fehér csnpadék képzüc1ik. Kénhyclrogéu vizzel n. 
11ch/.-: _f1!111l'k (vas: ólo111 stb.) 111ntnJhntúl;: ki; fekehJ csapadék vngy 
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zavarodás keletí'Íi:ezik jelenlétüknél. ,':J:~crvrs anyagokra a kéns~rvval 
inecrsavauyitott vizben fel111angánsavas káliu1noldattal kémlelünk; 
!L 1~elY }J:.Írolt viz a cseppenli:int beadott felmangú.nsavas ká.lin1n
oldatot elszinteleuiti, szerves vagy 1nás szinitö a.nyagokat tartal1naz 
és elvetendő. 

1i. pároli; 1.riz igen so1;: anyagnak oldószere. 
Ha oldatok hepúroltatnak, sok esetben a testjegecekbeu válik 

ki; nén1el,y au.yag jegecei vizet ta.rtaln1aznali:: vegyileg 111egkötve; 
ez a viz azonba.11 legtöhbször l1evités ii..lta.1 eltávolitható, anélküli 
}iorry [L vegyület n1aga felbo1nla.nék; az ily vegyileg kötött víz 
fcq~cvi:-:nck neveztetik . .ti. gázok szintén feloldatnak (elnyeletuek) a 
'viz által. Igy pélrl. a lwlak kopoltynikon a vizhen feloldott oxygént 
veszik fel. 

Legtöbb test a vir.et rnag1.'tba szivja; a 1nely testek e tulajdon
sággal nagy rnértékbeu hirnak, 11c1fv.-;:::i1:1J (h:'.fgroskopikns) testeknek 
neYeztetnek. · 

„A.z 0-nel;: f/-IH-Jl a vizon kivül. rnég· egy vcg·.yülete vau, 1nel.Y 
2 parány hyclrogénre 2 p. oxy,ygént tartahnaz. Ez csak oldatban 
áll el i szabadon elöúllitani ne1n sikeríilt. Erös élenyitö anyag . 
TJjabban különböző célokra alkahuazzák. 

Kérdések és föleletek. 
L .?lliröl is1ncrh~tü fel a ke1110nv vi;1, '? 
Ncrn oldja fel jól a. ~zappant; e~n1élt\)g\·a ~zappaH:>ze:;z,;zcl orijsuu 1nug

;r,avarodik. Oka ennek az1 hogy a szappannal a ke1nényvizben levő calcinrn és 
1nagne?ituHsók oldhatatlan vegyülc~1 et. ( zs_irsava:'i ealeintn st l!.) k01ic;.a1ok. 

:2. Iíogy kell n, J[. gázzal Inegtüli:ütt üyegheugert, ttn·tani :i hogyan az 
oxygónncl n1egtültöttet: 

..:\..z eH5hbit nvilfrsitvrtl leú:lú. inert. a. /f. l:.:!.-L-t-szel' kiinnyebh a leve::;i_;uül. 
.A.z oxygénnel telr. Üdúnyt, hos,:,;z;d1i) ideig tarthatjuk uyilit::;(n:al felfelé foJ.:dit.-va 
is, uünthogy az oxy;;úll a le\·egi.inCl súlyosnbh; ezt akkor i:; tapasztnljnk~ 
1niclün az oxygénnel telt, k61nlclüesGlie ._L-;, i'~gij gyujtú:;zúlat i,; f.:trthatnuk 
egy1nús ntúu s benne (az alsó részben) ekkor is tal;\lunk O-t·; erriil a i1arú;:s 
fcllolJbnnúsa által gyi.izi.ltlhetüuk rncg. 

3. 1 grarn viz lneunyi J1ydrogónt i"..-.: nxygUn1. ad a Yillitrnos '"'t:;:,-.vbon
.fásnál '! 

:\.. lf-:.0 kótilei.111~k 1ne,;felelűleg •JI~ = :.! 1 Cl= lU) a // f;.-; 0 súlyarÍIHya a 
l l 

vizlicn ~: l'i ·, te hitt. a Il le.:;z ",/. :.! = O. J 1 -."Ta111 .. az IJ ;.e.e: :< lG = .!.H ._, 18 ' 
0.89 graru. 

4. J.lenuyi vi2 külei.-kt:zik 1 lit:t.:1' liydrugún elúc;l:;;Uul:l: 
Is1nüt [t ll-:.0 kóplel; últal a11ot,t, súlyarúuyl1ó! kiinduh·a ttH1jnk: liogy :.! 
f-f elóg(:sónél 18 gr:un ·,·i2 ke_lotkezik ; 1 liter If = O.OD grarn; teliilt: 

:.! : 18 = 0.08: :<' 
.,. = 0.81 gnun. 

iJ. Jiikor alszik el az úgi; te::1t? 
Ila elvonjuk ti.ile az nxyg·(_~nt.:.; kellii hi<í1n\:r::;ókleixe h:liiltjük. 
(j .),[idün Yahunely testef, a 1u-ú:;iknak líu1;.;.iúval 11H:g;;yújt1u1k: ,;zük;;(~-

rt lfu1gnak érinteni ti 11n~r;gyújtandú t.o,.,;t·et,: . _. _ ~ 
_. ---.- Nern; n1e1·~ e tc::1t 11en1 n lúngor: csak az ez :'tltal kifljl:-8tt, hűt vc::1z1 fel. 
ti:péld. va1„irost igen iuele~:; t/:l'l.>o hnztuik: az Hti\~~yulall: nuólkí\l. !J11g,y lhug· 
~~Lérintkezert yo!na. 
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Chl6r (Ch!orum, Hahauy). 
(\regyjele Ol. Paránysúlya 35.5. Egyenértéksúlya 35.5.) 

_0,.. chlórt 1774~be11 >S'checle fedezte fel, a barnakönek: (n1anga.11-
feléleg-érc) sósavval való kezeléoénél. Elemiségét 1809-10-ben 
Dauy á11apitotta meg s nevezte el zölclessárga szinénél fogva ch/1ír-
11a1L Szabadon nern fordul elö; fén1elrhez l;:ötve nag,y mennyiségben 
van :Ite1:ieclve, igy a chlórnátrin1nba11 (konyl1asó); a tengervízben 
nátrium és magnesiun1hoz kötve mint ~\'n C1l és chlórmagnesiun1 stb. 

l!JlDdllitúsa. _ti_ chlórfejlesztés alapelve n1indig a sú,-;av éle11,11itése 
(oxydálása). :Thiinden parány kétvegyértékü élen:y 2 tö1necs sósava~ 
l\:épes é1enyiteni. Legg,yakoribb elöállitási módja az1 miclön a só
sa,vat (Jl()l) 111an·gani"8léleggel (Jl11 fJ:!) hozz11k össze és hevítjük; 
ekkor mangantetrachloric1 (J/nC/.ii és viz (IJ,Ui keletkezik, e, követ
k:ezö egye11let értelmében: 

cf.IIC? + Jf11t.J:! = :!.lf:!O -1- JI11C?.1• 

-~ n1angantetr~chloricl hevité~nél rnanganchloridra és szaba(1 
chlórra bomlik. JJ„C/, = JfoC'lo + C'lo. 

Egyéb felélegek' vagy g;zdag ~lenytartalmn sók is alkul1na
sali: a chlór fejlesztésére ;.ig_y a legtisztább chl(Jrt nyerl1e~iük a ket
tős chron1savas kúlinmból és sósaYbóL 

..:1 i.:hlúr t1d1~jrlo11 . ..:1í,r1ai . .:-\z zülclessárga. sziuü, fojtós1 köhügésre 
ingerlő, kellen1etle11 szagn gáz. T3elélegezni 11en1 lehet; a légzüszer
veli:be1t heves ingert1 gyuladásokat okoz, nagyobb inértékben hr!.lá
los. 0° és G lógnyorná::;núl cseppfo1yóv(L ~ürüsithetö. Sürílsége (a 
levegüt vé,·e egy:si~gül) ~ .. J, vagy (a h:_ydrogénre vonatkoztatva) 35.~l 
il. víz elnyeli a chlúrt: de a higanyt e gáz Inegtán1ac1ja; ei1nélfogva 
sem viz, se1n higany fűlött ne111 fogható fel; tehút közvetleHül n 
nyiláshal felfol1\ tartott szük szájn ÜYegedénybe, péld. lomhiklm 
vezet1ük: eblJen. a leve.z:ön&l súlvosabb lévén. inerrmaracl. 1 tt'.~rfoo·nt-. ' ~ J ' 0 b . 

viz 10°-nál legtöbbet, n1i11tegy C)OO térfogat chlórgAzt li:épes el11yel11i: 
a. 11ö111érséklet 11.övekedé:::ével vag·y l;:i:-:ebbec1ésével az ehryelö ki'p8s~ 
ség csökke11 . .:\.. chlúr sern 11e111 éfj1' sen1 az égést ne-111 túpl{tlja. 

..:\.. chlór eg;;'1·egyf:rtékü elen1; az élen3r1 légeny és szénen y 
kivétel1:~ve1 ininden elennnel közvetlrnü1 egyesül. Különöse11 kii11_>:-
11yen egyesiil a kö11e11ynyel s a;-;t ininc1en Yegyületböl elvou.Ja. 
Ezen alapszik a chlórnak Fcrtií::f l'l c11 it/i ( de:sinficiáló) és s::i 11el /''J!l 1's1if 11 
hatúsa. _:-\_szerves szinanyagokb(~Jl t~lvo1~ja a köneuy't :-: velük sósavat 
kc'.~pez . ...:-1. chlé)r ·viz "jele11léb~bcn küzvet1·e éleuyit is: u12.:ya11is a unp
fé.ny behatása alatt' egyesül a viz küuenyévei' és az él~~y szabaüc1á 
lesz, n1el:y a ki·vúlús pillanatúbau igen lieYe:'e11 hat. E t.niujclousúµ;lLi·. 
a kcl111<;/'eli1_:,.;f1!N11(:/ hnszuú.ljál: fel. 

~:.\_ ch1ór képes az als1:)bbreudit élö ::;zervezeteli:et (11iias1núk<i.t·, 
baktériun1okat; stb.) g)'Orsa11 rnegölni. 1~ hatúsa értékes· a kórhúznk 
'. t. t 1 . ' 1' l t . l . '. 1 ··1 · ' r.1:::;z u11 ·ar :asara; a. ragac (_is :ie ·egsc·ge;;: cs1ra.1na.;: 1nego esere; ez n. 
111ütét J-',_·;·fü:dr.Z1:ait{s11•.'k (desiufectio) ueyeztetik. E célra a ehl<'q:li 
alchló1:savas ln1::::;zböl ( caJciu1n hy1)0,chlorosun1 1 li:özöuségesen ~lill:1r
mésznek neyeztetik) sósavval való leöntés iütal itlfüjuk elű (/umi-
,qntio cldo1·i.). ' . 
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Chlóniz (Ar1ua chlori.) 
C1/1loru11t solufu111. IIulvan}fri'..:. Jfrtlvan.11olcl1tl. 

A hivatalos chlórviz közönséges hőnél telitett ehlórolclat; " 
chlór nincs a vizzel vegyileg egyesülve, .._lj,_ chlór rnangánfelélegböl 
és sósavból fojlesztetik. A keletkezett chlórgázt vízen át vezetés 
filtal megmos::;nk s közönséges l1ön1érsékletü vizbeu f'elfogjnli:. ..:-\.. 
chlórvizet a chlórgáznali: az egészs8gre káros hatásrt n1iatt szabacl~ 
ban (léghuzammal biró he1yen) kD.:1:ctle11 ·1u1nf'/11.,1;111"lt. ki nc'111 ftft, 
drniJi!kos hc1,1Jell készitjük1 vag·y a felfogó üvegben el 11e1n n:yelt chlór
(l'áz't kétszer hajt9tt vezetücsö segélyével szénsavas nút.riun1 tö111én:_y 
~lclatába vezetjük. Na1Jfényen a chlór a viz hyc1rogénjével sósavvá 
e«yesül . ..:-\.. chlór1·iz zöllle~sárga: erüsen fojtós szagn folyadék . ..:-\.. 
1lÖv811yi szineket. i1élc1. lak1nuszt. gyorsan sziuteleniti. Jól elzárt. 
erré::;z€n teletöltöf.t, kis. fekete Ü\~eg~l:ben ke11 eltartani. a vi1ázos~ b ' ~ • ~ 

súgtól lehetőleg óvni_ é:-; ü\-f'g(1u,D/1Ya1 jól L•1zúrn1 (a. parfl:fac1ngót a 
chlór 1negbí.111ac1ja). JJo~:::zahb idei állú::; utúu a chlór\·iz ::;zagát 
elveszti s a keletkezett só~avtól savanyn ki~1nhatt'1:-;nv<Íi lesz .. 

..:'ij1í clil,;rui.: a j(nlkAlinu1 olc1atfHJl bü::;8gc::;en választja ki a 
ióclot. Ríga11y·nyal ö:::szerúz·va1 l)e11ne fehér u::;apaclék (híganychlorür) 
képzöclik; az erre let:öltött vizbe11 s1'.1::.:riYnak (savanyu ké1nhatús) 
lenni ne1n szaba(1, IIa n, chlrJrviz c:-:ak ré:-:zben L1on1lott fel, n Jneg 
jelenlevő chlór heye::;ebb 11atúsa. küvet.l{eztében a 1ak1nnszp<i.pirns 
előbb elszinteleneüili: ::: csak kl,stil)b l(~::_;z -- n1iut.ún a cl1lór uui.r 
elillant - a só~ay liehahísa köYetkeztében g\·cngéu vörö~sé. ~ii. ió 
chlórviz legalúhb kébszeres térfogat chl(Jrt h~1:tal1nnz elnyelve. ' 

Chlrir:t<i::. 1:,.. .:it!óJ·1:i:: d(·;. 
tillild,w. I..Jon111iklia (5U-t1ik 
áhr•t) tnantTúnfe\Ule;,et te
szü;1k apr'Z darabu'i'~bau :.; 
léöntjük hnrn1adrész11Yi 
közöilséges vizzel higiu;t.t 
nyers só:;avya\; a lr•n1bik 
kaucsnkdugóval zúratik 
cl, inclylw" liizt.nsir .• ·H~sii:.; 
h gúzvezeUi csö ..-an il
le.sztvc; a gúzy;~zet.ií csii
vön a ü-jl\_ídi.i chlúrt (ha a 
gázt akarjuk 1'e\f,1gni.-, iire:> 
üvegbe vczt•(jüki Hiely1!i.:li: 
dugaszltl!a a /, csü iuúsik 
VÓgCVal! il\csztvc.~\z c!ljl(<( 

clilori készitéséiilJ lL !!ÚZ 

elüszlir n1osúüvcglJe11 Yi~>; H 

VE>Ze,ttetik át s i nncn k isza -

Kisérletek. 

jut. az/ üyegl1c 1 

'
·· ·· · 1 " ;~11.i. ,{dira. 

_;:oz(.1nsegc;.; iu· --------- ---~---
n1fa:;6J,:Jei:ii vizzcl yau inegti.'J\i \"C • ..\. Yiz 0l11yeli a chlór egy r0sz0t., lHÚsik ri:sze 

üre;:; felében gyül 1neg: a gltzrutk i.i::;:>zegyüU·,.;l:t a viz l\:lett. sltrgitszi.il(l 
'::szincéri'fl isn1erjiik i't.~l; ekkor az Ü\"üget l(,vcsszük s hiiYelyknj,iu11l:l:a11ic!'og·Ya, 

•:0sszcrázznk. helyélJe pc(lig i·i.igúini J.:(;:.;zen tal'i(lti: inú~ ii\·(•;;et tr~;:;zünk a 



gú:r.vezetü c::;Ö alá :; igy váltogatjuk a kt':t; iiveget;, n1ig csak a vi2 a gitz!; 
elnyelni képes. 1\. ehlórgá:r.uak vizLcll való 1ncgn1osúsa !3Zíikséges, inert a gúz 
n1indig sósavrészecskéket is ragad ningával. (Lásd a gyógys:r.crkünyv elij~ 
irását.) 

Chlórgúzzal telt edényben rt kék Iak1nuszpapiros, it :ozines szfjvct 7 a 
virág stb. rövid idü ala\,t szinét veszti. Finon1 autiinoupor chlórghzha szórvi1 

elég chlórant.in1onná. J~p igy áll Le tüztüncrnéuy1 ha, kereskedésbcli luuni;-.; 
aranyle1nezt teszünk a, chlúrgázbn, i a chlortC1n úll clij; ugyanez történik (tiiz
tünemény nélkül), ha e rézlen1e:r.t chlórvizzel öntjük le. I-Ia a chlórvizct é::; kén
hydrog&nvizet összehozzuk, a keverék rnegzavarodík i a clilór a hydrogénncl 
sósn.vvá egyesül ós ken válik ki: 2Cl + If~S = 2flC'l + 8. 

Cltlór és hydrog-éu. 

C1fi{,}J"/.-ij11cny. /)rjsu v. .J cid·u 1n hydroch lr1ricnn1. 

(VogykCplete f!CI. T\i1nec:;,;úlya fJG.5. Sürüségo 18.2iJ. 

A sósav szabac1011 alig fordul elij, inert nag,y \··egyrokonsúgá-
11ál fogva a fén1ekll'.:el eg,yesül i csakis a ·vulkanikus gázokban n1n
tattúk ki igen kis rnenuyiségben. I{épzöc1ik, ha a. chlórvizet vagy \l 

cl1lór és a hytlrogéngáz keverékét napfénynel\: tesszük ki; az ntóhbi 
esetben a chlór és hydrogén egyesülese heves c1urranús közben rncgy 
végbe; a gitzok a kifejlüc1ö 11ag3r hö n1iatt igen kiterjednek s az 
ec1é1ryt: ha az 11e1n elég erüs1 széttörik. 

lEIDdllitri.-;u . .. A. s('.1sa:v elöú.llittatik kénsavnali:: chlórnútriu111rn 
való behatása. által; a iuí.trin1n hel.yettesiti a, kénsavbnu a hydni
g(,nt, ez áltrtl kénsa..-as nátriu111 é:-; sÓs<rv keletkeznek: 

„ \~!''/~'[ '''(' '\' 0 (J' + [1 1 '/ .;.,, (l _•. -;- ! '.!()_}A=; 'f/'.!U .~ 1'-·· 

<'.h\<'1rn:'ttrin1n kénsav kónsit\'ns s()sav 
nút.ri11n1 

"ID folya1nat azonlJüli t:snk u gy<'u·i e1<Júllih'i~núl ineg,Y ,-t.':gLH'. 
J~ahoratoriun1i eliiúllit:.í.~ntíJ tl kénsavnnk c:-;ak egyik hy(lrogéujo 
helyettesittetik 11tí.trinn1111al {:::; snvauyu k(•nsa.vas nút:rinnt kelet~ 
kezik: 

.\"ui 'I + H,811, ~~ .\\11I81f, + Ifi'! 
srtv. kéus. 
nátrinu1. 

'f\uf oido11.„·ú11<r i . ..'-i. :c:1'i:c:a v t.isztn. szinte len, útlút::::z('.1 gúz ; ct, lt:~Yegt'111 
erös ködöt terjeSzt (elegyec1ik n l~vegéi vizgözével); fojtós sza ... gn~ 
:::;avanyu izü . ..:-1. súsa;ygúzn[ll\: ::;lirüsége 1.20 (ha. levcuö = 1·1. va,Q·1; 

S 9- (! j l ' " ' ' ' ' •w" ' ' [·' 1 .:..o Ht iyc rogen = 1). 1 liter su::;n:vgaz sulya. 1.bo:d gra1n. '.:!:!J leg-
köri r1yon1ús és 0° l1ö111ér::;ékle\:.nL·l cseppfolyóv:i sürüsitheti.i. _!. ri:.· 
·111oluJn nyeli cl. 1 t~:rfogaf; viz ?'>00 térfogat :::;Ósa.vgú.zt kópes el11yol11i. 
A vi,:oülut 11.1:t:1'":.:fetik kii:::ii11.„1:qe.')e11 11 1/lf';'/'l-"·:1;r1.:s.:ct/1,;i1 8();,<11v11<d,'. . 

.tl. sósa,v igou állauc11J \reo·vül~(. ;l~arras }1ünól is ttlio· vúltuzik '-' .~J,n o 
1neg. Erős sa1ri lutttísn . .:l. f1~1nek, inelyek higitott S<lVclk„ban a. lciinen,\~t 
helyettositik 1 eg·yesülnel\: vele s tor111ényül a fé111 chlórvegyüloti;~ :-: 
[[. ]\:oletkczik. :E\~1nox.yc1ok és hydroxydol;-.kal :::;rJkat·, ktjpcz. 

Nyers sósav. (.l.cldu111 h,1;il1'1)1_)1lol'(cn1n c1·111lun1 .. :lci'.d. /i1Ui'i11tii:11111. 
c1·Hd.) :l. gyú.ri1lar tern1éke: n1ely a sz(Jüa.g·yúrt.ásnt'Ll a konyhns(\ 
i~s kénsav cgy1n<Ísr11. 11tii:ású11úl n1e1lékter1nék g_ya1u'n1b i1yerct,ik: a 
~Osavaúz tC.'1111é11\· vizoldata. 'F'i.istül.Q·iJ. súrL:rÚs. iO'ell :-::avan''ll ful\ .. 'n-

..,., '" ' '-' 1 '-' ' 0 ' ,! ' ' 
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vassal, kénsavval, síit arsen11el is (chlóra.rsen alakj<i.bau) szc
fertőzve lenni; e.:: 1tfúl11Ji11rt/,'. rt ;1y1J,r;ys:-:.ei'frÍl'b1111 hru;:~:1uílt ;:;1J,-;rtvbru1 

.f'ogl(/llal;i·i,-r 1u.'ill 1 s.-:.((ho,d. . 
.ti. nyers sosavbol elvo111ia.t:1nk az arseut1 ha azt ónc:hlorürrcl 

felhevitjük; az (Jnc1:1.°rür e~v~1~ja rt chl(:1rarseu ohló1:jtí.t s az arscu 
barnafekete por alakpban kivahk. 

Tis~t.a t.~n1énysósav. (.:l1_·/1/. h,1!d1·01·h/1'.i'/,:1111.1 co11rc11tndo111 pnru.111.) 
E ::H:tV eloall1rhato1 ha a. konyhasut vegytleu t:1sztrt l\:énsav últal fel
bont1'uk Us 11 kifejlDdé> gázt vizlJc veze-t-'1·iik ': t1e un·ir i::; n-i:rerhctD, ha 

' 1 1 11.' ' ' Q, J ' tt nyers1 ;;:~res \:OC e rru susavafi tübbször lepárolb11-~juk. J~z út}<Í.L:izt\ 
szintclen, ~gen savanyn izii, csipi.is szaga fülyaclék; i11arac1ék nélkül 
elillan. Fa,1súlya .l.12. Ez is a. gyAripar ter1néke. 

.ti. tiszta tö1nén:r s<Jsa\- j'1;rt!i.:.i!.~·"i: az 01>,-;1:11~ss111· (arsen
trio.xyd: ~·ls'.!Oa), illetiJleg 1:/tl1Jrurs1,n ( :l:d)!;i). a /,:/11,_:('.<;;.;uu (e k(d 
f€rtüzD,an3~ag a. tisztútalnn kénsavból Juthat 'r~ sú::Htvba.)) a /,;f!ih·r1u, 
j~1!1nel.: n_s ,„olc-. ..'-i.z _arson1~ssavat tartal1nn.zó sr',sn,v kf:11hydrogé11nel 
1~itru111sarr1(1. csa111rd/k 1d alt inol.r ait11noniúba.n felolc1úrlik. I\.éusa\· 
jelenlétében n higit:ott :::av·IJart 1·ft/,;;-/,1í;·,i11111111ud ./'r·hi:i' 1J/Jhotr1tl1u1 c . ..;rr

: [i'Hlf:/,: tit1nac1. f\-1~11H:S.'-'<ll'-{·arta1n1n S'.'i:.:avlJnn kénhyrlrogl~IllH:l V(l}() 
i)sszeráztisuú l _(e/11!1· .-:.111·1u·111/1ís (kénki váhí :::) bÍinad. f j,u· 11 11/'1:/,:1,·fi~ c.~·u 1111-

'<':>_~,. rl~:k vag;y ,zavarodií~ k/:nhyrlrogé1111el ....-agy kl·nh:;--tlrogl~11nel és anuuo
,, nuíval (keuan1u10111n111.1 111'Ji1:.:· /~:111ek (i'1lnnL vas st.b.) jelenlétét inu

ta~ja, n1e1yek n. kr}:::zih~!'hez lia~z11;í.1t. edé11yekbi_'1l jntl~af-uak a c:yúri 
ter~~t'.-kbe .. 8r;/,_· jel;11ll·t:t!;1ck feli:::tneró:::? v/·gctt. uel~a'iuy csep1J ~/~~tl.vat 
rlat.1nale111ezc11 pa ro1ogt:atnak el; ha suk vo 1 tn k ic leli, feh~r Illa rad1'.· k 
lesz. 8::rd11ul "hlúrt tarhlhnnzó s/.1;0::1\· j1'1(]kúlinn1ni1.1nt-1J1\l jó1lot v:Ua:-:zt 
ki. (A.z olc1ai; n1cghnrnn1..1 ' 
. " „, ~i~zta l~igitott sós~v. ( „! 1·/,/, h.i1rl1·u1.·fd1n·i1·u 111 r!il 11.t 11111 1111,·n 11/ .':' 

Elut1llita~n \·(:gett n gyo,~yszerkiin\'\' :::zcrin!; e~·\· 1'1'.·sz tiJtnl'.·ny t.i::;zt:u 
::;Ósav, l1a~011lé1 inen,11.)'i~é&iti. tiÚr\'1lt- ·\·izzel higit:f·;{í-ik. · 

.:\.. sos::tv a. gyogy:::;zerészetben veg·vi készit:nu'.•ny(·k eli"fúllihí~ai.n 
k,~ vül ~1ígito_tt ú lf~potban s~;l,i \·izci khoz'~ "toro kiil i\ügcl:ökhüz; siit lJe l
soleg is rendcltchk; ezellk1 vül az t.•zii.-ii· ~ HtÚs k.~szit111t'.·nyek11cl\: kérn
leliJszere i szrÍinns anyagnak 1:·ld,'.1~z1·•r1" .:\.z iJntrbau i!2,·c1't kiterjedten 
alkahnaztatik. - - ' 
'·. , .\ :>Ó,.;:n·rud;: .'.'·,: s1'.•i 11a k t"."j k\null:!\;:-;~:f:!'u a ! ,,:1v11 '/'''1 i"• · · • ~ iisi „/i/,11•.t, inel \·l \·el 

í:eher tnnis e.sapa·l~d;:,nt. a1l '1~hl·"re:di,.;11; (· •·,.;a{1af.l;:d;- h"s::•}l1\·savh:1.11 neul n.!d-
; de a% aH111lr•t1ia t\:]"ldja. · 
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volitjuk, inc1·l külöuLen ,a folyadék a gt:zvezetö csőben (~iután ekkor itt lég
üres tér keletkezhetik) felemelkedve, v1ssza1nehet a 101nl11kba. 

Ila szeclüedCn-viil szúraz. üres ih·eget alka1rnazn11 k1 a r,iszt.a só:'aYµ;ftzt 
felfoglrn.ijuk. Ila il}· sósa\·gá?.za1 _telt- iiYege~- 11,i.iu:1kka1 befogva ~ ~z~tjúyal 
]eforditva viz alatt, 11vit.nnk fel. a v1z nagy erl!vel todnl a palaekba 1 nunthogy 
a yjz a gázt 1nohón 1iyeli el s n gáz helyé'í1 lógüres tér t:'tn1ad). 

l{érdésck és fclclctcl•. 
1. liány gnun sósavgftzt ad l kilognuu konyhasó kCn:snvYal való fel

Lontitsúnál? 
i\[inden t.ün1ec:::; konyhasó 1 tü1necs só.savnak felel Ineg. 2\"'H Cl = (2;_; + 

Bil.5'_\ 58.5 súlyrész. Jf('l '"''' BG.5 s. 1·. ; 1nondhatjnk pólclftnl. hogy 38.5 gran1 
konvhasófeil)ontáSúuál ;-)tjJ1 ~raut sósaYat 11yel'i\nk. Ezt:. tndva1 a kbn10:; HlL~g-
ohlll'ató a kö\·etkczij arúnY :;;.erint: · 

58.5 crnnn :-.-a Cl: n°o.5 ~nnn .!!Cl= 1000 !-;'ran1 ">.·,11;l: ;.:.! inelybt:.:11 ;,: """' 
l)23.D (!nun. 

0
1000 gratn .:'1-u0/~·1i\'.1l te11út, (a ~y,,r'/ -j- l!~SO, = _Y1r.IIS04 -+·.!!Cl 

laborr~toriun1i elij{~llitásnúl YÚ!.';l1enlt::I1i; folya1nat. szeriut·l 023.fl grnnt sósa\·1;úz 
uverheti). ·- · 

" 2. }lány kilogra1n hi\·atalos, t.ri;n6lly t·iszhl só:;avni 1:21.:2-l''f,,-os"\ lehet 
ezen G23.0 g-ratn :;('1!-!avgitzzal ellíú\1ihu11: 

.:\.. gyógyszerkünyy :;zeri11 í. 100 gnnu tij_n1ó11y 1iszta sÓ!-!aY 21.:2·!. gnun 
:>i°•:::aYgitzt la1~t~t11uaz; l~úrd0s tchftt 1 hc;_!;Y ha '21.:2.J ;~nnn :;Ós'.\v; .. dtz 100 µ:rarn 
i'ulYadéklmn foglaltatik, n1en11vihen fog H:28.D gTani roglaltatn1: 

· 21.2·1·: lÓO = G23.n: :i·; ;,. = 2.DG7 kilogúnn. 
H. lfa eg:: kgT. konvl1nsól.iól hivatalos ti·11nóuy ti~zta :;r'1savat akun1uk 

0lliállita11i1 hú1;}~ gr1{-n1 vizei kell a szedGlie tennünk: 
]~entcbh l;:iszúrnirnttnk, J1o(rv 1 k1lo0Ta1n konyliasúb61 2.nuy kik1gra1n 

üiinénv s/1sav itl!ithntú elij: ha c~'ntó!JLi ~zillnból Ú23.U gra1not \tt kit'e.Jlf•diJ 
:;/1:-;:n·i.hz :-nlyht'1 Je.-oni11k, ~negkapjnk a szcdi.'•Lc adrn1dó yiz1uenuyiségeL 

·-~.UH7 l~ilci - (::;:J.8 .::;raul· = QC\lG.l gnnn a Ycendü víz. 
1· flv elrnCleti s7Íuniiúsok szol.:2;ldnnk nlapnl a készitinúnyek eli..iá11it.ft~á~ 

11itl \"CClltiV he:yes súlyarúnyok 111cg:'dlapitllsár11 . .:.\. sziun,iUts?k .ldin.dnl('.1 P•"nr~ 
ját pedig az egyrnúsra lun/1 s kelcrkczctt testiek tü1uec::;;sul,:rn1 kcpeztk .,1 
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.11 chlór o.-i,·y,q6ni•egyiiletei. 

.A chlórnak következő oxygénvegyületei ismeretesek: 
vízmentes alchlórossav (Cl, 0) vagy alchlórossavhydrat 

(HClO). 
Ohlórossav C'l,O vagy HClO,. 
Ohlórsav HCl03 • 

.Alchlórsav C'l,0.1 és 
Felchlórsav JIClO.,. 
Ezek ·közül a gyógyszerészetre csak az alchlórossav és a 

chlórsav birnak közvetlen érdekkel. 

l7i:.:n1c11f!'S alchlúrossae (C?'!.O. 1:römecssúl3ra. 87.) 

_11. chl6r közvetlenül nen1 egyesül az oxygénne11 ha azonban 
higanyéleggel hozzuk össze, higan;ychlorid és alchlórossav kelet
kezik: 

. 1!!10 +Cl.,= C'l,O + 11:/,'I, 
I-I1gany01eg c111ór nll'hlf'.1- higanychlorid 

rossav 

.„A.z alchlórossav sú.rga1 a. chlóréhoz hasonló szaggal bíró gáz, 
fajsúlya 2.D7; erDsen lel1ütve vörösbarna folyadékká sürii.södik. 

Ha a chlórt hideg, hig nátriumhydroxydohlatbtt rnzetjük, 
alchlórossavas nátrium (N„C'IO) keletkezik. J:fa oltott meszet (cal
cium hydroxyd) használunk, chlórcalcium mellett nlchlórossávas 
calciu111 képzüclik. 

Az alchlórosrnvas só oldata légenysavval lepárolva, alchlóros
savhydratnak (HOC!) tekinthető; ez vizok1atot acl párlatul. 

HN03 + NollCI ~ X11N0 3 + HOr'I 
légeny~aY alehlóro::;- lt'.:geuysayas nlchlóros-

sn,\·ns uátrinrn savhydrút 
nútriluu 

Cltlú"""·· ( IlCl U„. 'l'ömecssúlya 84.5.J 

, Iía a clilórsavas káliu1n (kaliuro chloricu1n"1 oldatához Hnúr
silicitnnkönenyt adunk, Jluórsiiici1t1nkAlinu1 kele,tl:ezik

1 
1nely olcl

hatatla111 az oldatban pedig szabad chlé1rsav 111arad. 
, Ez oldat légüres térben liepúrologtat-va, v8gre szörp sürüségü 

folyac1ekká (tiszta chlórsav) süriisödik, n1el:y + -l01J-11úl szétbo111lik 
s iye,11 _IH·re,„· /lc11yit/i hatdsu. Papiros, kén, phosphor stb. a folyadék
kal er1ntkezye1 1.'ögtön 111eggynladnak ::: hevesen elégnek. 

;1 <id .. J odum. Ihlan,-. 
(Vegyjele J, Par(uiy:;úlya 1'.37. Oo'.iz:::iiriis('.gc J:Ji.:i 

~\.jUdot 1811-beu C'u11rf1)is a. tengeri növények han1njából ké~
>~~~~\~.szódt\ban fedezte fel. Közelebbriil ])"".'!és Ga.11-l-""·""' vizs

::;_:_: Ez elen1 a természetben n1eglehet:i.ísen el van te1:jed ve: d.e 
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csak. kj::; 1neu11yiségben 1 fémekhez kötve; szaballou 11en1 található. 
Föforrása rt tengerviz s inás sósforrások, a tengeri növénye1\'. (külön
féle moszatok, 111i11t carrageen, gilisztamoszat); tengeri :illatok.ban 
(n1int a szii:,:acsban, ltrd((f:lia11), kis inennyiségben ásvá.nyokbau is 
fordul elő. 

]'..,'{/Jdllitcí.'f({. 1\.. iócl a tengeri növén:yel~ (h'uc11s JJa11nrlf11s) 111
• vrsi

c1dosus,, Ta11rinr11·i1i 'iJiyifafa. és .i.;11n:liari11a stb.) ha1nujából (az n. n. 
J(c/1, vagy Ya1·<Tl.-.böl) állittatik gyúrilag elü. A hamut vizzel von
ják ki s az oldatot..1ncly széusayas, ké11savas sókat s ezeken 1\:ivül ki
'sebb mcnnyiségbe{1 uhl6r-1 brón1-1jóc.l-fé1neket (jóc1kúliun1 és nútriu1n 
brón1káliu1n és nátriun1 stb.) tartaln1az, besürüsitik; tt 11eliezebbcu 
olclhat<J sókat jegecités által távolítják el. A többe nem jegeeeclü 
anyalúgban inaradnak a jód- és brómfémek. Ez an:yalúg n1ost kén
savval és barnakövel lepárhisuak vettetik alá. _,\_ kénsav felbont;ia 
a. jóclfé1net (ri. júclnútriun1ot) s kénsavas ::;Ó és jóflköneny kelet
kezilcj ez utóbbiból a n1angtinfcléleg oxygénje elvonja a hydro
gént1 vele vizet képezve; a jód lciválik s a hevitt!snOl güz alalcban 
illan el. :\..z egé::::z folyan1at a kövctkczí'.i: 

:,!;.\~1.f +· J[11fJ-.; -1- .:'Jlf'28tJ.[ 
.Jóll- -1- ~faug".- -i- k\,n:-:ay 

:...= ~.\rr1Jf,?'(J.1 -T- ,J/11,')'fJ.1 
:.= :;avaHytl -l- ke11s:iva;.; 

kéusa\'as nHuigún 

-r- '.! tI'Jr' -1- .;~ ~ 
-l- viz -;- ,;,;.i. 

1iittriu1u reló!C.u.-

(58.úbrn.) 

uá1riu1n 

.A. ·1'ódo-öz a le1Júrl('.1 !:!,'Örebbül (1· G7. ábra) 
' " ~ l . . 1·k ' a 1; ~zedöbe int: itt; lehül s ~lJCgeceL i ·. :.\. sze-

<lübe11 szita.fenék va11 az út1Járolgó éB isn1éli 
cseppfolyóvá vúltoz/J viigöz eltá.volitúsúra1 ~L t 
l'Sövö11 a 111ég göz alnkn ,-iz táyozik cl. .. A.z 1gy 
ki,iegecec1ett jódot ismételt fellengités (snbli@i.
tio)~últal tj.sztitjúk ineg. 

'l'ul u jd 011.~·úqo i . .:'\. fe1lengites által 1negti:-:;z
titott j óc1(j<.nlu111 s nl1l i 111ut11·111) rlto.111 bos, fén1fé

1
l\Y ü1 

szürkésfekete. egészen szúraz ,F:>geceket kepez. 
Fajsúlya -1.~)., ·(1.J r 'U-nál inegolvad: :100°-uúl 

forr ~ ekkor il1olyas~t11it (rnaga:-:abb l1önél. kék), ~Öz'.:0_ a1ak,nl. 
Snj{d:súgos ke1le1netlen szagn. 'lizben c·sak a11g o1llo'.-1,1k_,~.DuO(J r;::-:1. 
01<1 1 ;oúlyrészt.); könnyen o1<1ú'1ik llZouhan rnlamcly JUc1temet, 1;el<l. 
i('.1ükálinn1ot tartahnazú vizbeu. Erö:-: n.1kohol fclol(l.Jn„ l: L(.~ arany
'bau · felol1J1'ák n1éo· az aether. a ehlorofor1n és a szénkéneg. _-\. bi_irt:, 

' • b ' ·1 ' . 11· „ l,s szerves anyagokat barnú.ra festi. \ 1 egyi tu1a;ic OB::!aga1 a e l ?re1-
hoz hasonlók; egyvegy(~rtókii 1 fé1nekkel k("izvetle~1i'tl egye:Siil. e~ a 
r:hlóréihoz hasonltJ vegyületeket l~é11ez; \·együlete111el~ ol<1ata1bo1 ,1, 

uhl('.1r kivúla.sztja. I-Iathatús rnéreg. 

_.J ;«;,/ t'<·lis111c1·,J,-;1:. l!~1nlitett saját:Súgain kivül feli::::1nerl1et;j <l· 
jú1.l arró

0

l is; hogy :::za.batl úllapot:bau a ken1t,nyiti'.1 csirizt v,agy, ezz\._•l ., 
heitatott papirost sötl:t-kt~krc 1 a chlorofor111ot, vag:y sze1;kl'llOt?c~, 
//,(ll,1Jt1riirii,„ szinüre fe::::ti. ]{a. a "j('.1c1ot veg):il1ete1b~n k1111ut:an_11 
al~ai:jnk, az oldathoz eli.'1:::zör chlórvizet aüunk, de nern teles n1e11ny1-
:-:l·µ;lien1 hog;v a jól1 :-:zabadd{l t€te::;sek. "LBgenysavas ezüstoldattul ,n' 
_j1jd 1'.·:-: veg:yületei ::::ftrg<ls c~a11a(1/,].;:1)i; ntlnak1 n1ely légeny~nvlJan e:::: 

, . 
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· olclháta~lan (jódezi\sLlyJ) ; cyankúlimn ngy alkenecs-
savas nátrium olrlataban azonban feloldódik. 

f?ertD::J,;;ci. J.\_ s.úly 11övelése végett a jóc.lhoz szoktak graphi
tot, szénport, kó':1antimont stb. adni; az ily jód nem illan el mara
délr nélkül. ;\. v1z (nedvesség) eg:yrészt a súlyt is i1öveli. do n1ás
részt hosszabb idei úllits alatt a jegecfelületéken a leveo-Ö élenyé
uek beb,üása következtében jódsav (I!.10„) képzi;dik s a,;\Jy jóci'ból 
elöállitott készítmények mincl jóc1savval lesznek fertőzve. (L. jóc1-
kálium,) 

.:i. jód közönséges hönél is illó; ezért üvegJuo-óval jól olzúrt-. 
iivegekben1 napfény11ek Jri ne1n tett hüvös helyen ta~tanc1~\ az eri.\s 
hatású szerelt közt. 

!:\. jócl több Jti vatalo:-; s egyéb gyógyszerr;szi készit.u1énye1r 
alkotórésze. Borszeszes oldata ti11cf11rff j1.11li 11é\·en hivatalos. 

?IJiulhogy a jód a i'CrnckeL n1cgtíuuadja, kiszolgúltrltltsáuál Cs :t ..-clc 
vuló dolgozá::;nál ncrn szabad f0rutárgyakat (l"é1nserpc11yűjü inérlcgekct., f0u1-
kunalat1 rcrnt;1o~~arat ::;tb.) 1::1.s.?.uúl,nit hnne~111nindig Üí"üg-t porcellftnell8!1yek 
s szarubol keszulL Herpen,YOJll nH:rleg-ek es kanalak liaszuúlaudok . .Tuddal 
kC:;zült porok ceratcapsuláklJan ex11c:diúlanilók. l\:e1nLlnYitöt, j('idda1 i'1::;sz~bozui 
\-agy p&ld. jódos labdacsot kenH!11yitövel behinteni n~;ui szab

0

ad. inert az k0kn; 
festbllik. ~1nrnoniúhoz vagy oly keí·er&kekhcz 1 lnelyekl1eu arn11'1unihk fe,i!iil1ik, 
j6dot :uhu ;1e1;; sza~adi inert l.1enuiik a künuycn 0;.; igen heYescn elroblia11('.1 
:i1)rlU:1c11;1 kcpzrJ(ll1et·1k. 

,Jút1/"ii,1i"i1,11. f. rt.!._) 
.:1. jóa szint8n egyesul a k<.ineu:y-n~ el júllkü11e1111yé. I~üz\·et

lonül azonban a 1.;.ét:. elen1 11e1n eg \ e::;ithetí11 hanern a hárrna~ j('id
phosphort (f'.1„) bontják frl Yizzcl: ekkor pho-1J!ioro-caY é- jé>11-
könen;y keletkezik: 

l),f:, -\- .:JJ.!-.:,(1 = ,:_;[{.} -l-
jú11phosphur + Yiz j<:1tl-

küue11y 

FT,)'0„ 
pho:;phori,;.-:::;ny 

:1. júclköneny szintelen gúz, ::;avnu.yu izu 1 a levegiju erősen 
füstöl. vizben mint a chlórkönenv felokl<lclik. Nvomús úli.al folva-
1lék1ní' süríisithetö: -;:J:-/1-uál n1ci,fUg·:,' . .:\. Yizolcl~t crD:::en saYa1~yú 
h_atású; a lcvegün lassankint felbomlik s iü(l Yálik ki lJelöle: küny-
1l7ehben t.örh~ui1r o ?01nlús eri_ísebl> élenJ:itf1 anyngok - fel,élogo\:: 
legenysav - behatasa alatt.. 

.Jódsov. ( . ..d.1.·ir(u111 ju(lic·11111.) 

Vi21neutes úllapotlJau (:jóclpentoxyd .]~r},.,) fehér: jegece:S por. 
kfümyo11 ol(ló<lik jódsad1yc1ritttú ( I f.TO„); a jóckwhyclrnt 
sz1ntelen: jegecos test. rrnlrq.'t1onsúrrai a chlúr;:;avéihoz ha-
' „ . ~ 

..:-'- J~c1sav egyvegyértékü sav, 11101,y fé1.nekkel sókat lrt.'.·pez. 
Ha a .ióclkönon:y és a. :ióc1sa\- egy1násra 11at.11ak. i1an·y 1ue11u\-i.-

b 1 „ 1 'l.k l . . "' ' sza ac JOC va i- ~1: 

,>ff.T + IT.IOa = .'JIJ,1.1 + Ii./ 
jódküneny -T- jr~1dsay viz -!- ,iúd. 

A chlór egyéb savainak megfolelü jódsavaic nem mind i'mc
il'iíte,;ek s gyógyszerészi szompontbúl 1ir.:n1 fontosa.lr. 
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Kisérletek. 
1. ,Júd dHdlli/.d,1a.1lcljnnk a kétnlelöcsöbc mintegylO-lG centiO'ran1 iócl

kaliuroot s ugyanannyi tört Inanganfcl6leget s öut.sük le hi..,.it-ott k&nstn~Yal. 
~~ .fo.~y_a,dél~.:t .. l~iváló j.ócltól :n.egbal'nt~l j h~ g?.'en.géu hevit,jül~: nehéz, ~Lolya
:-;z1nu .1odgozol.. emell~cduct fel s a ken1lclocso lndegebh reszen bnrna ieO'eces 
fellengületté siirüsödnek. · 1::> 

2. Sz[Lrn.z kéinlelücsöben hevitsiink kis durn.bka jóclot s midőn a jócl~rGz 
részben 1ehiilt., öntsünk lieléie vizet: n. jód alir.. oldódik n. vizhen · ha' ke~·es 
jóclkáliu1not dobunk e folyadÓkbn, az liarrln. szint' yesz fel (a jód fel'oldóclik.:\ 

Ilr<im. Jlrommu. 
(Vegyjele B1·. Parúnysúlya, SO. Güzsürüsége 80.) 

. 1relfedezte 182G-ba11 ./Jal11ril a középteuger vizéneh: a11yalúg
.1úban. A bróm szabaclo11 ép}1gy, ini11t a chlór és a jód, nem fordul 
elő, csak fémekhez kötve. Allam1ó kiséröje a jódnak. Le_o·nacryobb 

. ' ~ 1 lt t'k 1 . b El'" 11 · ' ' " " n1ennyiseg .lOg a ·.a i - a ~engerv1z en. 1
J (Ja it.asa vegrtti a tenger-

vizet bepúrolják s a nehezebben oldbatú ,;Úkat jegecités últ.al táYo
litják el; az. anya1úgban n1aradnak: n bró1nf~1nek (b1·l'1n1káliu111 1 

brón1natrin111), ii1elyekböl kénsav és baruakövel \·al~\ lepúrlús últa1 
nyerik. azon a módon, inint a jócloL 

'/'11loj1! 011.~ií,1;11 i. -"\. brón1 li:özön:-;:.t'Jges hC1uél söt,ét. vürüs barua folyn-
11ék, igen li:e1len1etlen

1 
büzöt-: szagn, nu:tl'Ó izil. -l;'a,isúlyn. ~.U8 (Yiz '°°"' 

J). -2-:l:.C>0-núl ;iegecekké fagy; -\·· (i8°-núl forr s :-).;)\I (lev0gi.'1 = J.:i 
vagy SU (J-/ ~= _\) fajsúlyú

1 
nehéz, sárgav<'irös gi:izzé alak.nl; a brénn

giJz közönséges hi'inél is fe,ilí')clik ::: a l1'.~gzt1szerveket hevese11 111ec:
tún1adja. \,.liz 1Je1111ehezeu olt1ó(1ik; az olclit naraucsszinil. .:\.. borszt!S;,
szeli aetl1errel

1 
szénké11eggel, e11loroform1nal bar11r1viirij,.; sziuü nlcla

t:oL képez. 
'l egyi tula1· clouságai a chlór és 1· ócléihoz hasonlók: ecrvvecrv-....... ' ...., , ::::;i,J ::::;i,J 

értékü ne1nleges elein; fén1ekkel küzvetlenül egyesül. Könenynyel 
brómköne11ynyé (l/Bi'.), oxygénnel és künenynyel br61nSa~cvií, 
( 11 BrC1a) egyesül, melyek a jód é~ chlór hat:o11lJ.

0

1 összeköttetéseivel 
1negegyezf> vegyi t.nlajclonsúgn vegyületek. 

J:\. bron1 a szerves anyagokat inegtá111acl,ia, tehút a parafaclngót; 
is.? ~zé1:~ ii.·v·egc1ugóval jól ~lzúr~ ÜYegben tartaud1ji Inelyet i1u'.·g Cgy 
li:n1on nveg- vagy~ porcellaneüenybe11 1iel;yeziink el, hogy a bro1n
giízr1knel\: a levegi.~)ben va.l(:i elte1:jeüését lehetöleg n1egakadály0zznk. 

A l!i'Úll! (is t'i'[/!fiil1:fri 1/< k fdi,,·Jll•C/',:,,.(,', .A. ti~zl fl brOIU 11h Ysikni es yeu·yi \ nla i
don:=>úgai rrlnp,iún i:-;n1erheti.i fel. ·v c~vületeinek oldatai~l6"·en ysaYa~· eziist t·et 
fehCrsúrgás csapadl:koi; adnak ibr<'1u\C)zü;-;l; .Ag/J1·)1 1nely a1n~?ioriiúban neheze1i
lJen olclható

1 
rnint n chlúrezii;-;t. lia lH·Ó1nt'61nolilathoz chlórvizet vn.gv fiistiilg;ii 

l6geBy~(ivat. ru1nnk, 1Jri'i1n l~sz _szali:v1dú, rnely az egyidejüleg -i;e!e ;·(-:szerúz~"tt 
chloroio1·1not l,(u'11ai:ii1·ii~·t1; test1. 

:Flnór. 
(\'"egyjele /<'{. Paráuysúly ]\,!, 1 

Ez elem több ásvúnyban, pélél. az n. n. folypút.han (tluóreal
cin1n) forc1nl eli.i; l\'.is n1ennyiségben a növ(;TI}'- és állatorszúglJan is, 
p. a fogak bau. 
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. . A ftu~r szahr,~1on. még nem áÍlittatott elö, renc1kivüli nagy 
·vegyrokonsaga a tobb1 elemekhez - különösen a hyc1rocrénl1ez -

l 1'1oz·a1-· ·'l, t','t ~r l' · ··1 ' · " rnega n1c u y ~zL. i.1,·a. a:::.z a:::;a ·· \a osz111u eo- o-az. 
Köuen:rvegyülete, a. jl11úl'ki-i11cn1; ( IJF'l)~ Porr1i t·ört Hnórealcinn1-

nak töm~~1yk611savval 1.1evité;e álta~· állittatik elő. Ez szintelen g;.i.z1 

m~~~r ~z u~f'gci 'l11.1'rf111a1~1(/; ezert az .1parb~111 üvegetetésre használják. 
E_loall1tan1 csak ol~n1- vagy plat111aet~enyeli:ben1 111ég pedig csak 
v1zolt1atban l.ehet . .. ]!i folyaclel\: neveztetik li:özönségesenf'ol.i;«:avnak. 
melyet legcelszerubbeu gnttapercsa palackokban tm·thatunk el. 
J\ fluórköuen:y· igen n1aró test s a béjrön veszélyes sebek.et okoz. 

, J:\. :~Iuórkönen:-r ~·Z üvef?re való hatása alapján is111crhetjiili: fel; 
a fluorkonenynyel ermtkezo üverrfelület. elhomályosodik. 

Oxygé11uel a f1nór 11em cg3;sül. 

füin. Snlfur. 
(\Tegyjelc 8. Par{uiysúlya n2. r:t1ön1ecssúlva t)J..·1 . .. .. ' 

1\. ként. n1úr az úknrl1a11 is1nerték: !:n1njdonságuiról és nlka1-
, ' 'l 1 ' ·1 1 j ' . ' ~ 1nazasaro a egrl:g·1) _) ;cr1neszetJnc1cnnúnvi inu11kákba.n is ta1úlnnk 

e1nlitésL " 
lGli:it.'ordnl: ·"'·-;r(111((lu11 kihalt, vagy 1nl~g 1nilköclü vnlkúnol\: li:özc

lebo1,1 (~,on1agna 1 Sicilia1 J::;1n1H1); /;iifre nx.ygénncl, 1nint kénecs
sav t~s ken:-:av

1 
ug:y e sa.vnknak f/,1nokke1 val<'i vegvületeiben: a ki;n

s.n.v='ókbrrn, J:;elyek u ~zerve~, (1ü fi'ilcg a szerv'étlen testeklJell eli'i
fon1ulnak; 'le1nekkel küzvetleniil eg.yesülve, nevezete~ érceket. az 
u. n. ko-\'anrloknt , kép_czi (vnskovau~l /''e1S"J. 1 rézkovund <_.'11"J.8fr'1,'2;":-''2j: 
f',ovábbi. szt'tn1u:-:: al.lar1 ~zc~rYcs anyagnal.:, rnint a fehóruy\'•neli: stb. 
alkotó része. 

1l kel't~k1!d1d111 i f,-,:11 11,11t·nS.w„ Jl. ter1nészetbe11 cl\.'1forduló ként 
·vasüstökbeu. ~'agy a?yapkemeucéli:ben u1egolvaszt.iúk; a hozzákeYe
reclve volt idegen asvanyo:-::, földes rés?.ek ekkor leülepeclneli: s a. 
inegolvadt_ kén az üledékU'il elvúlasztvf:.i és kihülve. az u. n. 111;1~1·s 
ki'nf. képezi. :Eizt :'asiistök1Jül f,·/i<:nqil1fo (snblimatio) · itltal tisztitják 
n~egi L 1. a keugozt :iagy falazott k.u1narákba. vezetik, 111elyekbc·11 
sa.rga, por alakbi:n: n11nt h/111·irtÍf! rakúclik le. lrosszrtsabb inüköc1és-
1:el a.ka1n~_:·a falai ~iegrnelege~1uek s a li:e11 egy része 111egön1lik; ez 
(orma.kba ontve, n11nt ;·1u//;1!n ']Ön kereskeü~sbe. 

~~i_i~il~~ttatik a kén a vasi'\:ovan(lból is (J?e8-:.): mely Csehország
ban, Szilez1~ba11 stb. uagy inennyiségbeu ta.lúlhat/>. Hevites által a 
vask~var:.dbol a, kún fele rés~e szabaddá lesz s az F'e/3 képletnek 
1~egfelel'.! vask:eneg 111tu'a(1 vissza; 111icr a ::;zahadc1á lett kénO"iJzt 

:'.v1zbevezctés ~í.ltal 111cgsiirüsitik . ...:.\ v;skova11c1 gyakran arser~fi is 
;_:_·: _.tnrta1maz, ezert a belőle nyert k,~11virúg is rendesen arsentartalrnn. 

·:;<: rr1.1l11jrlo11srf11oi • ..:-\. li:én li:özön-.:{·o·es hünél c:zilárd szao·t· 0 .lan e~s 
. ']] 'T '!' , . " " " ' '"' "' 1.zn~ tl~-1 1 .":. ag?ssargu. (kénsárga) sziuü test. 111°-núl világossárga 

,>: f~-l~:.ac1ekli:~\ o;r:l1k 1;1e~'_; .,tová?lJ, he.:'itve (!.GU-:2000 C.) b~rnasúrga, 
>'.·_~su\1111 f?l}'o, 2u_?0 

('.._ 1~~1:~ü ~zi~'u.~ tu;11eg9e lesz1_ 1nely a fe~fGrcli~ott 
'·:}~~~nyb_(~ ~~\\~ o:;il1k ~1...l: .;::J0°-:1al is.:11e~ ege:-:zeu h1g, de barnabb sz1nü 

<-:',_.z, m10 J.18 -~1Ltl.fo11 e:-:; ba11u1 gozze alakn11 1nely· gyorsan lehütve 
rga porra (kenv1rúg) sürüsödik. Lassn lehüt6sné1 elehb fol'-~ekonv 

J '' 
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utóbb szilárcl lesz. Ila a 840°-nál higfolyó. ké)1t vizbe ö11~jük, barna, 
szivós gyurható tö1neggé alakul (an1orph kén); ez a tulaj clonsága 
11éha napokig is mcgn1araü. 11.z a1norp11 ki~n (f. s. 1.95) szénkéneg
ben uem oklóclik. 

A k.özöuséges l;:én jegeces1 és pec1ig 1;:eta1akn (üitnorph). 1\ ter- · 
111észetben olöforcluló és szénk.eneg oldatából l;:ijegeeitett 1..:én sárga

1 
úttetszü, rhombos oktaederekbe11 jegececlik. }". s. 2.0ö-2.07, olva-
clási pontja 114.5° e. . 

lia a természetes ké11t n1egolvasztjul;:, átlátszó egyl1ajl:isn osz
lopokat nyerünk. F. s. UJG-l.DS, olvadási pontja 120°. E jegeealak 
nen1 állandó; csakhan1ar átlátszatlanná lesz ~ aprú rho111bos osz
lopokká alakul. A kénnek mindkét jegeees alakja olclóclik szén
kénegl1en. 

· Szénkéní'.gen 1..:ivül felolclódik. a kén aetherben, benzo1bau, 
t-.erpentinolajbau s kis inennyi:;;égben bor:-::ze3zlJ011. Legkönnyebben 
oldható rhombos mócloslllatában. 

.. :\. 1-.éu leginkúbb kt~t Ycgyl~rtekü nendt:ge:-: elt.:tn. ]!aránysúlya 
i_\2. ]io:-:sz hü- és villiunossúgvezetü. Igen ::;ok c·1e1uu1c:l kC1z\·ct.le11ü1 
ep;yesüL llleggyí1.itva: a levegüben li:611l1ioxyt1dá (,')fi::.· fojt-ó:' ,<::zag·n 
gúz) kbk h'tuggal: künenybeu k1'.~nhycl1·og~n1u.~ ég i:l_; lia 1Je\1ig k0u
gözt izzó :::zénen vezetüuk át: szénkéneg úll e1ü. ];\J111ekke] a kéu
göz sokszor (1niufi a vas é:;; réznél.1 he\·es tiiztüuon1é11yül\: kist~ret(;
lJen fe111ké11egg1~ egyesül. Elenyuyel vagy 1~\.cn,Y é~ künenynye1 
~a.val;:at l;:épez. 

:l. gyúgyszerészctbeu a nyer::; kén é~ a tisztit.ot:t kt·11\·i1·úg 
(::;u1fnr snhli1natnn1 ]otnli1); valtnnint a leLsapott l;:én (:-:ulfnr prae
ciyJitatmn) lrnsznitltatik. 

.:\. nyers kén a kereskedé::;lJeu G-± cm. yastag1 ::;c'trga1 jegcces 
türésü rndakban fordul elö1 n1clyek tlürzsölre ::;ajátságos szagnak. 
r11arlahnazhnt fertüz(,sül hon1okot.. (li«"eill és sclc1it: ez utóbbi elein 
kis 111en11yiségbcn a l\.éuuek ú.1Íauc1ó kisérüjc. i.l. nycrí:i l.:1!11ei1·(Íf/ 
1inom1 sárga: nél1a né1nileg ncc1Yes 1)01'1 1nely selonueL h1:111u·s1·1111ct, 
11r.~·r:11t ri u;1'.1JlZdtil: kéuecssa vval i~::; kénsa y\·al stl>. f-'.zol~ott gyakran 
f'ertfizve le1111i. ezért a vele összerúzott és r('.ila letöltött viz Lübb
nyire sava11yl~ ké1nhat:úsu. ..:-l. gyógyszerküuyv ar8e1u11entc.-;<ir,:;J1't 
kliyetol. 

_"\. tisztított kénvirág (,~1i1(11r 8nh!i1t11d11111 l11tuJJ1) készü1: ha. a 
nyers fe1le11gitett. ként an11no11ia 11ozzáaüc.ísa inel1et-l; lcpúrc11juk 
és vízzel jül ld111ossuk. 1\ viz ld1no::-:sa a l\.énec::<savHt és a kén
:-:aYat: az a111u1011iltlJau felo1(lódik a kl·1u:1r:;e11 és ar::;eue::;:::aY olcl
ható 'vetryületté. 1nely a. viz últfl1 szint~,n elt{tvolittai:i.k. 1Jn e 
in0s<) foG:flc1l,kb('.1l pt'1r' cseppet platiualcn1ezen elpúro11.111k! ~zi \úr·1 
anyagnak Yissza1nara.1lni 11e1n :::za1Jttc1 (fertiízús); ac1üig kell tc1u_'1!J a 
kiinosá::;t folvtuL11i. ini~ a ir10:-;;Ú viz inara.L18k11i~lkül elillan . ..:-\. korcs
keL1eln1i l;:én;·irág ki1n.Üsása a gyügyszcrköny\' szerint a gyúgy:-Jzcr
tilrban eszközlenc1ü. 

.cl. ki111ostls kövctkoz('_ilcg· l'ürt<h1ik: 100 ré::;z 1i;_yers ké11virúg·ot 
111úzos túlban inintegy 200 TÚSZ Yizzel egyenletes iiéppé li:everüuk. 
A p8pet cligeráló eclénybc, péltlltnl mázos cserépfazékbn. tesszük s 
l(~öntjllk (l1ozzúacl\·a :2 Tl·sz n1nn1011iút) 280 r(•sz yizzel s gyakori 
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fölkeverés közben (mindig faeszközzel) 24 ora1g állni hagyjuk. 
Ekkor a tömeget 11eg·:res vászonzacskóba, ön~iük s a n:yert pépet 
aclclio- mossuk langyos párolt vizzel, mig a fentebbi követeléseknek 
men·"nem felel. A lecsepegő folyadéknak higanychloricl oldattal 
rlle~zavaroclnia nen1 szabad (am111onia. jelenléte). Ezutún a };:ént, 
szü~Ö ruha közt kisajtolva, 40° C'. hö1nérsékletü hel3ren 111egszárit
juk. Rendesen cso1nókba áll össze) melyek szétdörzsöltetnek: s a 
nyert por eltévése előtt átszitáltatik. E kénnek maradék nélkül kell 
elégnie (:isvá11yos fertőzésel;:)_ 

A kénvirág az u11,r;uentu111 s11?f'11r((f11n1 gyógyszerkészit1nény
nek alkotó része: de szá1nos más l;:észit1nény (kénte.L calcium ox3r
snlfnra.tuu1) készítésénél is használjuk. 

Lecsapott kén. A"1!11t(;f. 1S1df11r pr11ecipitaf1011. :\.. gyógyszerkön31v 
szerint elöállitása a következő: Frisseu égetett inészéleget péppé 
alakitYa: kénvirúggal és kellő n1ennyiségü vizzel kerer\·e főzünk; a 
keletkezett sárgabarna. fo1yadékot lüt..öltve, a nu:i.radékot uj ;1iz
n1en11;yiséggel ±özziik; az eg;yesitett oldatokhoz eltiirL inenn,yiség
bon higitott ~ósa\·at aclnnk s a keletkezett c:-:npallékot a folyaclékt:ól 
mihan1arabb elválasztva: kiinossuk p<-irolt; vizzel; 111ig esak a 111osó 
viz sóskasa.Yas a111111oniu1n ( caleiurn) és l(;genysa va::; ezü::;t últal ( ~ósa •/) 
megza:varodik s kimosás ub.ln: langyos n1eleg helyen 1negszáritva, 
eltAsszük. 

. .:\. kén elöállit(lsá.nak e n1LH1ja azon alapszik: hogy az bizonyos 
vegyület.eiböl savak <'tltal veg,yilog· tiszt:n ~ ig;eu flno111ul eloszlott. 
,íllapotba11 'l<

0

t1asztható ki. 
11. gyógyszerkön,yv szerint törtt~nC1 elöállihlsnúl fí'ibb vonúsok

lian a következő Yegyi foly[u11atok 111en11ek vr~gLe: 
1. Víz (I!,O) hat a rnészélegre (CaO) és calciumhyclroxycl 

[Co( 0 Il',] keletkezik. 
2. J:l. ca.lciu1nlrvdroxyd t~:o; a kéu fözé~éu01 tölJbes kénca1cinmok 

(leginkább ötös k&1{'calci1~·111 C.'r1/)„)1 ulkénecssavas cnlcinn1 (C'a8:;() 3 ) 

és viz keletkeznek. 

.~;c'a(t)JI)-J. \- 1:.!8 = :..!C'u,S'r, -1- (..'r18:;l)a -l- :'Jfj-J.() 
calcinru- kón ütüs nlkénecs- ..-iz 
liydroxyd k6ncalciuu1 sa-vn:-; cal-

eiuu1 

A'l- ötös kt'.·nealci.n1n i~s a1kénec:"sa.\·ns calciu111 az olda.tba.n va11-
tutkj (e lHtrna-súTga fol;yac.lékot szürlézni nen1 lehet: inert n1egtá111allja 
rr papirost s ez últal a. kéntej szerves nnyap;okkal fertöztet.nék 1neg). 

3 . ..i.\ g_yóg,y::::r.crkön.vv últa1 rendelt ~av111e1111yiség ugy va11 
iu0gvá1aszt:va. (csak ailc1ig nc1jn1': be: 111ig n fo1yad(·k n1ég gyengé11 
alkalikus 1narac1L hop;y az C':::n1;: az iitös kéncalcin1not, bontja fel 
e11lórcalcinn1ra ((.',,t '/'2): k1~n1hydrngént0 (TT;i.,S') és kénre (.8). 

C'a/3„ -!- :..: I !C'I = C'l(C'I-.!. -l·· I!"8 -\- .f/·,· 
üti:·,;:; k0u- :-;1~1::;a y c!tl,'1r- k{u- kt':u 
l'alcinn1 0alcünn l!yürog0n 

~l.'öbU sú::;a.v hozzú.adúsú.nál a.z alkénec$sava:;; calciu111 is felbon-· 
liatnék, a init·, kerülni ke1l: 1dilünben a szabatlLlá levi:) alkénecssav 
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(kártékony lrntásu, mérges test) hozzátapac1ás által megfertőzné a 
kiválú kéntejet. 

11- lecsapott l;:én a1aktalan fehér1 gyengén stlrg·As por, li:özöm
bös hatúsu, 111aradék 11élkül elég; el nem égése :~:::ildrcl fertD::i.i 
ru1yr1.11rr1: vízzel való fözésénél kocson:y·aszerü felduzzadása. ke1ru!nyi'.
Uirc, vizzel k.e.zelve, chlorbúryu1nn1al előállított csapadék: l:t!11savrr1-
engec1 következtetni; az mmnoni:írnl pállitott kénröl leszürt f'olya
c1ék mamc1ékot hagy platinalemezen, ha arsensavval volt fertözve. 

Az ily módon lecsapott kén a legtisztább; belsőleg adagolják. 
Hog:y élegiiléstöl n1egóvjuk1 jól zúró üvegel;:hen l;:ell tartani . .c'l.lkotó
része a kénszappanna.k. 

.l1 J,'.,!11 .fclis11uu·1!sc. 
:\..szabad kün l'elis1ncrhcUj :i;:on jellcg;t.ií fnjt() szagníl, n1elyct elégós

nül terjeszt. .±i. fún1kéueglJen levő k(~It felisinel'hetü vag,r az úl1:ll 1 hogy liigit.ot,t, 
:-;avnJ;:kal k611hy•1rogón (ziL1Jtojás.::;zag) fejlüdik, vag·y pedi2; (ha higitott savak
l1a11 HCin oldhat./•) 12zó ~zóuen szóu::>i1vas nilt.rin1nn1al ~i=-szeolY;iszt,·a :'Úrg:~ 
Li.i1neget:. :v1: n1e!y :-;av-ral óriui:,;ei kénhy•.1rn.:J:·~·n szagot tcr,1eszt. 

.il l.·/n ·t:e!Jyiilcle!. 

.li<'nh,rtlrog·én. fü)nkiiuen)'. rH,8) 

, _:~. te.r1n~~szet.b~n az .. r;. 11. kt~n;~s ,~~zel.~b~u t:1Jnrúdi1 hndnpcsl:i 
1.··aroshget.11 pust.yu111 stb.) for(1nl elo; k(~.vz1Hl1k kentartal1nu ::iZC'l'Yt::-: 
an;yagok rof:.luu1llsúut'l1. 

l1·.rf!/.1Jl/k//ril)U 1)/!riUit1í . ...:i 1111;1~j11 az: rni<lüu Yaskénegct aprlJ dnra
bo1.;:bn11 liigitot.t:. k.únsnYYal hoznnk üssze; ekkor k/·n:::avas va:.:('.>lec;-; 
(lo',80.,) é; kúnhydrc•géu (!!,.S) keletkeznek: 

]'„,/:;, -l- Il-:,1S'rJ.: = .!./~/) -t- J1'e1S't.J.1 
Yaskóneg k6nsaY kón- kCnsi1vn.::; 

hyt1rog0u vasi.:lec::; 

Elüúllitásúru közönsége::: gúzfejlosztű palackot hasz1Hí.lnnl1:: a 
nü1yen a hyc1rog·éuuél lte·ir<ltot,f".. 

...:\. kénhyclrogl1n színtelen gúz1 kc·lle1uetlen, zúpt:ojúsra ernl1'.~· 
kE!Zt.eUi szagn1 Jnt;rges hn,bí.sn . .ilieggyi\jt.va

1
kékes 1áuggal j;~g. '\lizlien 

oldódik. ·\rizoldata 11111(11 h,1f!l1·11s11~{11i"nf1r név alat.t; 111in\; ké1nlelö:-;zer 
hi;;at-alos. rl. viz telit:t'.,.se ug,\· tl:irt:t~nik, 1ni11t a i:hl<.'1ryizn~l 1 a rnlg 
csal..: a V<1t:ichloricl-oldat tejes zaYarodú~t 11en1 hoz létre . .Jül zúrt; s 
egészen to]o tölti.itt ki::: üvegekben tart-an(ló. 1-Irnnar fe1bo111lik. _A,_ yiz 
15°-u;íl 3.2U tt,rf. k1~uhydrog·(~nt képes olnyelui; e;;, o1dat a kr:k lak-
111nsz11apirost 1neg·vörösjti; gyt:ngéu savan:rn vegyhat<'isn; a·-::011lJuu 
11en1 sa ,.-. 

1\.. k.éuhyc1rogé11g;l.z (~S vizoltlat:.a 1eg:i11kább csak elen10zé:::;ek-
1H:l hasz11<'llt:atik; f'o1dJos J.;:\'.:1nleli:1::;zere n fé1neknek1 1nel,yekeli seg1~
lyével csoportoh:ra. lehet osztani. (I1. az ele1nzü részt.) 

11 k1rn o:cygif;1re!JYiif1dei. 

A kénnek oxygénnel valr'1 vegyületei savijellegü testek (savak); 
-,-'izn1eutes állapot:.ban. csuk. a k:övetkezü két sav is1neretes: 
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vizn1entes "h:énecssav 1S'02 és 
:;. k:énsav 15'03 ; mindkettő egy tömecs viz felvétele 

'lt .1· a meo-felelű savhyc1ráttá lesz. A kénnek e kettőn kivül még 
a.a t::i' b . t ,. .. 1 

~:'./·:'hat. vizmentes ullapot an nem ismer? es es ~gy ?,sszesen 11):0 e sa;-
>S>:·ierffié·szetü vegyülete .:·un az„ ox3~gennel1 ,1lletoleg oxygennel es 
• ; ·hyc1rogénnel; ezek a kovetkezok: 

JT,80, Hyc1rokénecssav 
Kénecssav 
Kénsav 
Alkénecssav 
Dithionsav . 
':l1rithionsav . 
Tetrathionsav 
Pentathionsav 

H,803 (kénecssavhycb-át) 
I!,80., (kénsavhydrá\;) 
Il,8,0, 
Il,8,0r; 
f!o83 0, 
IÍ,8.,0r; 
JJ,8,,0r; 

Ezek közül csa.1i.: az a.1kénecssav1 k:énecssav és kL~nsav fontos 
reánk. nézve; !1 tiJblJiek: S~abaL1 á11apotban gyorsan bo1111anak szet 
S osak sóik jellcgezhetük J('.11. 

A lk1~II(lCS:-;a Y. (~·l1.: irlu 111 h .i111rJ:; 11({11.i'l)su 111. lJ ilh ioi1su r. l.L •'-':] (J:,.:.) 

Szabnllon 11en1 isrneretes. csak: sóilJ('Jl l:lu.~jnk létezését. -~..1-
kCuecssaYaS iuit:riun1 keletkezik: ha kénec:.'~n:,--as 11átriumoldatot. 
kénvirárr(ral fi.izii11k. 

H~~z alkénecssavas nút:.rinrn oldatához eri."1selJb savat atlnnk1 

alk(~uec:-;:-:;av lesz szah::llldá1 n1ely azonbfln csaJduunar 
és l;:Ünrc hon1lik. 

n,8,u„ = H,so„ + .':i 
alkt~necssav kéuecss11v 

]{1~necssaY_, k1~1Hlio:x.~«1. (..:l1.~irl11111 _q1if/1u·os1u;1.) 

(Vegykópletc su~. '1'ö1ncc::;:-::úlya G.J. Süriisógc i.l:J.) 

\'izrnentes :.'i.lla1Jotba11 (li.:é11c1ioxyd ,)(1~) vnlkanikns gúzo1tl)i11l 
e1iJ. Elöúllittatik a kénnek lévegi."in \·agy oxygénben való 

yagy a kénsaY rec1nkúlcisa :'tltal. Laboratorinn1okl.1a11 a 
el0~11ihisa véget-!; tün1éuy k1'.•nsa;';nt hevítenek rézreszc

..:\. fe1.lijdü tr<Í.zt hin·anv fölött foghatjnk fel. 
' h " ·' ~ • ' l . l' . ' '] A Yiz1ne11tes kónccssaY szintelen gaz es a .;:en e egesene 

';'F'>fd,pasz·talhatú foitl1 szagp;al bir: f. s. 2.2.l. -.L0°-11ál a kéHecs~avgá.z 
le~z. -iU-11cí.l a Szi11l:ele11 folyadék 1negfagy; a víz 

<•<,ehi1ve,Ji; tér fogai: 10°-u •tiz i:">2 térfogatot1 20°-núl BG.22 térfogatot 
}U<:ép1is elnyelni. 

VizŰldata kénec~savhyl.lrátnaJi.: (/I~i)(Jn) tokinl:heti.í; savanyu 
a kék lak1nn::;zpapiros't iucgvörGsiti; nern állanLló vegyület„ 

áltrtl a k8necs:-:av hyÜTogénje helyoU:csithet:ö; ekko1; ké.nec:s
keletkt.~zuok. Erösobb sava.1i: a k1'.,11ccssu.vsókal: ke11c11oxy'.1 

közben bontják fel. 
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A kénecssav a levegö11 gyorsan kénsavvá élenyül. _/:t nöYényi 
és állati szh1el:et megrontja, ennélfogva a g;yapot és sel:yen1 fehéri
tésére haszná1tati1i: chlór 11el:yett., rnel:y eze11anyagokat111egtá.1nadja. 
.. A.z alsórenclü élö szervezeteket, mint a li:ülönféle gon1bákat1 a· 
gombacsirúkat1 a haktériumol;:at stb. 111egöli i ezért fertöztelenitésre 
igen alkalmas. _q_z iparba.n széleskörü alkaln1azása van. _A_ gyógy~ 
szerészetben kémlelöszerül €s szinitöanyagnak használjuk. 

J{éutrioxJ<l. Yizmcutes kéusaY. (80aJ 

'lizmentes 11:énsavat nyerünk a norclhauseni füstülgö kénsav
nak retortába11 Yaló hevítése ~: az elpárolgó göznek jéggel eröse11 
hütött szeclöeclenyben valú felfogása által, melyben asbestszerli 
hosszn) szá.las fehér jegecekben gyülik össze. Tökéletese11 beforrasz
tott, fe~jeseu s:::iíra.: üvegcsöveli:be11 tartható el. 29°-nál mego1Yad1 

~lG 0-1u11 forr. Iiie11dkivül nao-y- rokonsácra van a \•izhez s azzal höfei·-o, 0 ' 

lődés közben és a. vizbe inúrtott izzó vaséhoz hasonló süstörgéssel 
egyesül ké11CavhyclníJtú: .~()" + 11,<' = H,8! '·•· 

fü'n,;a r. Il<iusai-hy<lrút. Acidttm sttli'uricmu. 

(\ícg_ykl,plet:e Jf~S0.1 vagy ,'i'j;~ t O.,. rL'i"qnt)c:-;~úl,rn. 88 .. 'i 

1tége11 isn1erctos. Elijször J:o."'il(n.,· 1 ·ale11ti1111s úlliLoth1, elö vu:-:
vit riolból a XY-ik szúzacllmn . 

.l1}líf'ord1dúsr1. ~~ kén:-:ay : ::..::abaüou kis 11ic~1111yi~égben a vulká
nok küze1t~ben fakrulú vizekben tnlúlhnt:ó. J(.ütve fé,n1ekhez a terrnl~
szethen nng,y 111enuyi::;égben fordul clij; igy a kénsaYns ealcin1n ban 
(gipsz)1 és snlypútban (_l~énsavas bt'lryt11n) s nliÍS ásvúnyokban1 a 
vizekbe11 oldott kénsavs6klia11 stb. 

]~'Uhíllitffsr1. -~- kénsav g)·i'u·ilag á1liU:atík (~lü. Legrégibb elü
úllit:úsí rnód az1 a rnel:.Y szerint. n vasvitriolt vet:ik lepúrlús alú.; ekkor 
kénsrtvhvdrút (!s viz1nente;:.; k1~nsn.v 11úrolou úL 1nelv euvütt söt.ól:-
1 

J 0 • J o. 
Jarna, nehé:r,, erii::-:en fiistölgü foly::ulékot: az n. ll. /'if,;t;;frJii /;/11sd1xrt 

(ncid. snlfnricnn1 fn1nan::;) atljn.; 1/111·1/.11r111..;r:111: f,·1:11sar11a/,; is nevez
tntik, rninthogy czelöt!; legillkább Nord]u1usenb.n1 (IJarehcgy:3óg) 
úllitottúk elü. 11. füst:ölgi) kén:::avat föleµ; n kelrnnf~;;stésnél az incligo 
felolt1á. úra. hasznú1j<'i k. -

Angol kénsav. l\:üzünsi~gesen /;/11;;rn: elnevezés alatt njabb iclű
be11 az u111111l k/11,..;;111:!!{ ért11'ük. 111i'ntlioo·\· ennek (r\rúrtúsi n1úL11'a lecr-. ' ' w, o.. ' ' ö 

elte1:jedettcbb. E 1núcluak nz a:-; alnpja1 hogy a kén elégetése, vagy 
kénko\·rtndok (fü1eg va:::kova11d1 pyrit·.J l)Örkölése ú.ltal olöúllit:otl; 
li:éndioxyclrn. (8CJ~) viz jelenl0t(~ben. l.1;ge11ysavgözöket engedn.:1k 
hatni.; ez últal a kénclioxy(1 rl~::-:zhen k/~utrioxy<ldá (viz1ne11tes ké11-
sav 80„) élenyittchk, mely vi" folyi:tel<· :í.ltnl kénrnvvá (Ii,80.1) 

lesz, ré:::zbeu pe(1ig viz-felYétel últnl kénecssflYVÚ. (/-f'.J,S(}:3) alal\:n11 

mely a tovíl bbi élcnyit:és folyt:m szintén kensavvá (H,80.,) vúlik. 
A kénecssavgázt rJ!f!o1kdn1!'dlcl111 vezetik. 11ova. n1ús o1clalr('.il viz i'.'s 
légenysnY jnt s ott a je\zptl. útalnknlús. (kissé bonyolúlto,bb yen·y
folyaÍnatol~ alakjába.n' ugyan) megtörtt~nvén 1 a kl:pzödött kén~íl.v 
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hirritott állapotbln1 ( n. n. kan1arasav) az ólon1kan1rák fenekén gyü-" . 

lil;: ÖS~~9. itbra ily ang·_,J UH
01dszeríi kénsa'\·g.yúr ittrnetszetét inutatja. _-1.z A 

keinencében égettet.ik a kén s a képzüdű Sr J~ c:-;Gvün át yezettetík a 0 és C 
óloinka1nrhkba, hol vizgiízzel kCnecssavv{t t!gye:.:ü\ . ..:.l. k:unritklJan ICgenysav 
van 5 ez a kénecssav :\Hal azonnal allegeuysavvú redukálta tik . ..::\... kénecssaY és 
'tllén·eu,-::;avliól ú11ú gázkeverékhe;::-: a JJ iisrbiil esöY1:'-ken út vizg(Jz tóclnl be. 
l:tt ~neii.r v:égbe a kénecs~avual~ allé17enys~,- .idta.l_ val';) élenyitó~e. Levegij 
bevezetése altal a keletkezett h.:geu.ycleggnz Jsmei; allegenysa'\·va le5Z, ugy 
horry ismét uj mennyisóg k&nec~sav alakithar.ó út. r .... eve;;ü; vizgíjz és kénec~
sa~·folytonos bevezetése itltal nlinclig feutrtrt:hrttjuk e vegyfo1yrunatot: ntoly 
következöleg kűpzelenclíj : 

I. :1;::..o" + 21(!J.-'r- :JJl~Yo = s1r~sol + 2::-to 
kéuecssav y.íz légeu_ysav kénsav légenyóleg 

II. ·!SO + O, ~ 2.V,O" 
lége11yéleg oxygün allégenysav 

1rr. so2 -t- Iröo + _;v~o" = 1r~so, -l- 2;YO 

.Aránylag Le,·é:-; /[),~(\ nagyn1en11yi~égíi kéuecssavati képes l~lcuyil.eui. 

.ti. ka1nrAkha.n ös=::zegyi11í_i kr;~u:::;av elébb éi101niistökben1 rnajd 
később platina- vag'.),- üvegedényckbe11 pároltatik tön1ényre. 

5H. ithnt. 

..:-\..:;, így nyert-, kón:-:aY (lfclr/11111 ,"11(f11ric11n1 1111!1liciu1111n, 11.c1'.rl. 
crur/11111_. u11-un1 1:il.1·i/Jfi) hi\·nbl1o:3. Ez siirii: olajo~: :t-G11ér. 

sárgc'i.ba hajló fol.\·ivlék. :F'ajsúl_ya. n, gyóg·yszer1d:iny\· szerint 
100 részllrn 01-D'.2 r. kén~nvat~ tarhdn1az. ,T/ll z:'trt rd•~nyben 

tartandó. ·· 
.-1.:: 11111101 /;1.:ns11u (1'r/l'i::c's1·I . .!~ertüzve szokott lenni lligenvsavval. 

a.llégonysa\.;\.al: kénsava~ ólo1nn1a.l (a l:.iirnr'.~ny kii·n:::av ,_he\:'itésénci1l 
fClold.ia az óhnot; :i;;, úlon1ü::-:ti,"1kböl jnt, bele n„ bepiixlá~n<Í.1) sele11es
savval st-h. <'.•s g,ynkran 1u·sri11·."'·'·11rcr1l (nr~en!Tioxy(1 :L"':/):i) . .-lr . .;r·1H:8-
savat lr1rtrrln111.:11iu fi hira!rtlo.~ .r1.1;1í.t//f-"'·:ertrf1·i s11r11ak //1'111 .<>.:rd11ul, Arse
nessavra, \·aló k(·.1nlelás f·&ljid_v'fl kev1'.•s :111gol kénsa.vat„ lO-szer an11yi 

higitunk s egyi<1ei (i11(L:-: nh'ut: hn. kové:::; e-:-:apacl~?l:;.: váli·. volna 
ólon1, inely a. higitoiJ. savl.iau ncn1 olflóclik), leszürlézve; 

iI/;<· c!l<é1íhvclrogénv·izet adunk l1ozzá 1 yngy k~~11hydrogéngrízli yezetün11: 
;i.rsen jelenlétében cítro1nsúrgn. csnpndék (arsenkéneg~l kelet

_Jrnzik. 
...-.\,nyers angol kénsav0u kiYül 11ivatalo::: n ti.'1.:·t1r tiimt:1u1 h1.:11.~·r1L· 

tiszta hi11itott 1;(:1/S(it:. • 
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Tiszta tön1ény kénsav. (~·lcidiun H11U'11ric11111 co11C!'11trofn/11 JJ1t1·uin-. 
()/e1un vtfri1J/Í. d('JlHl'tlf'll/11.) rriszb_i vegyi l\_é:::;zitméuyek elöállitá:-;;{u·<1, S 

<.'tltalába11 gyógyszerészi célokra a 1nár elözetese11 arsenn1c11tessé'· 
tett angol kénsav lepárlús által lisztittatik meg. A lepár!Asi t0r
mé11y: a tis::ta tD111l11.11 k/11sr1u színtelen és szagtala111 11en1 fi't:;tölü1 

re11c1k.ivül inaró) o1ajszerü folyaclék. -34° ( 1-núl j0gecekké 111erell, 
338° C'-nál forr, 111ég 1nagasabb hőnél teljesen illó. T_.1evegDn 11ec1ves~ 
séget vonz 1uagál1oz; fajf;úlya 1.845-1.85~1 .. A.„ gyógyszerkönyv 
1negkivánja, l1ogy orsnd (kénhyclrogé11 reakció) és /1:yr:11,1t.:ovol (kén~ 
savas vasélecscsel való kén11elés) ne tartal111azzon. 

A tömény };:énsav a \•izzel n1ohón1 nagy 11öfojlö,1és közben 
egyesül; u ·vizet 1ninden a11yagb<Jl elvo1\·ja,; ezt;rt; gázok: szúritúsúra 
is Jiasz11A1júk. 'lizzel 111iuüeu arl111.rba11 kevereL1ik nagy hij f'ejli'1(1ése 

közbe11 1 azCrt a l\'.énsavat vÍí:ze1 gyorsan összekeverui: füleg nngyobh 
1neunyiségben 110111 s:;abac1, s a higit.ús1ull sohasern szabad vizc·t: a 
savba önteni: /1(1ur·if1·i11i11diy11 s11i:n.f ,.„,1·1'J'i'f/f1·~jiilt u vi::.l11·J'//lyl1111r1s f.·,·v1:

r1:.-; /.-ij;)11·11. -~ li:.énsay11ak vegyrokonsúga. a. yizltez oly 1ir1gy: hogy inég 
azon szerves testekbi.íl j:-; elvouja a viz cle1neiL u1elyvkbell azok 1uús 
elen1ekhez vannak kCitvc. lgy 111egsze11esiti a cukrot: a fút stb.; 
elvo11-vún azokból a li_ydrogé11t és oxygént) sz~n 11tar<:u1 vis:::za. E 
tulajdonságát felhasz11áljúk a szabad kC.nsav felis1neré~ére 1 :-;;z{nno:-; 
vegyület elDúllitású.ra. 

„A„ kt,nsav igen fontos test:. a -:egyé~zE:t t.):':i az i pac rt·szl~re . ..:"" 
1egerl>selJb sav; segitségével a többi ~aval\'. és sz{nuo~ 1111_'ts vegyü
letek elüállitlu1h'1k. A~úl i·r;1y(:i·f1'./;ii .~r1 t: .• n1ert k(~t. pnr:'n1y ki:11H!11y V<l1l 

benne, n1ely fé1nek: á1tal helyettesltheti.'1• 

Tiszta higitott kénsav. ( .J!·/Ju /fi .-;ul /'u i'i1·u 111 il il ut 11111 J1Ui'11 ;11. :··:1 1iri
tus eU1·i1_;li.) 11. tö1nény ti~zta l.:/,nsnYból a gyógyszerki.inyy ttlhil elfi
irf'. arányba11 lepárolt vizzel va.lú higitt'tsa. últal állitt:atik el\'1• 

. A J;ú11.,·ae f<i1111tlu!(i:·H . . A. s7.al1ail va:.:;\· kiitiitt. J.;:ón~av (.-;('1klinn) l 0 ltlúrhftr\'1l!n 
vngy lúgcny:-:a\·as húryn1n c•ldatflva\ .r~~1;1'.1· JHJr<~·~··ii, fc:;11'11!/'''1rli1111 nem o!di1a1,;, 
(~sapadókot, arl. .A. szaLail kt':nsaYunk (n kiit.o'it.t. Inellntr.·1 ki111ubüú::-:a YÓget.t. tt 
folyadékot 11údcnkorrnl (kiizüns\:_u;es l'ehól' cnlun·:1 púroljnk l1c :-: n. n1nrndl,knt 
heYii"jíili:; a mc:'.(„f;,-1,,r;_,. f:-:zt~11cscil0,:) sza1Jail 1.:011,:n\Ta n1utar. 

1. A kénnel. o , 1\.i:-; iiYeglC11nhi1d>:i.n hc11·szl!::>Z 1ú1111 •:'t11 ol vass::nu k ine;; kc·v~·,: 
l;\~nt ja 1.:ozrlethen vilii.go:'sitrga 1 hiµ; fn!yarl0k c,:akhaniar lHtrna Úf'. szi,·ú:' ie:'Z1 

ngy hngy az edf'.'.Hyi', folfnrdit.]p1tni a ni:•lküL liogy t.aríal11w kiii1nlP11Úk. Tcn·hl·h 
hcvit.ve

1 
:t kén felforr{~,:.; a \01nbik s;·,t_0t., ,-:'trµ;a-l1ar1Ht 1 neh6z g•'.ízzcl ic!ik tni.'.:_;·, 

a 101nhiknyak hit1egehh rész,~n pediµ; :';\rga fellengfiletet. (snffur ::in!Jliinat.11ni) 
11Yerünk. ~ 

· '·) I\:.is ü\·cgbcn ueliúny gT1tn1 ::-:z611kl·ueghe aüjunk Cf{Y kúshcg,vul kl:11rj 
a kelet.kozctt oldatot. !'intsük ki pnr(•ellftnc,:\~::;z(·l1c " i:e.f;yük (lúug't.úl \i\·rd.t 
helyre) félre . ..,\ szi~nkéueg elp~n'("\log " a kl~u ap1..'.1 s:'irga1 rlion1lic•::: .icgt·<·t·k
bcn rnara(1 vi::;::iza. 

e) Porc.el lánté;;ulyt tiíl tsüu k rncµ: c,:akHe1n tcljr:t-:..::11 k(·nvi1·itµ:gal s lici'et1Yc 
hevitsiik c'Jvato::-:au horszefiz\{unpfrt:: ni ig a kún telje;..:on n1egol yadt; ekkor h:gyiik 
félre kibült\;..: Yl\!!;ott. i 1uiili.'1u a t'e!iilett•n u1úr ~zi!{irrl k(•reg· keh•t.l;:czett., ii:-:.-:iik 
azt üvegl1ottnl út s fr:lforditYa a V•gelyr., i.int.:-iil'.~ ki a 1n~~g folyékony J.:l•ut. A. 
tégely hcl~cj6lien :'t kún egy l't'.•szc! ho:.:szn 1 u;..:z\opus 1 ittlú.t::;zó jcgecckben n1a~ 
rad vis:-:za .. ·\. ,iogecek p:'11· 1ia1• alatt. it.t.lút:'zadanokkú ~ rhPn1h(lsokká le::izn<)k. 
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rO ..,\ 1ncgo[1;iadi; kén egy r0siüt öntsük vékony sngúrhan hideg \·izbc i 
c1d~or súrga, s:.-:i,·ós1 gynrhat<'J tü1noget uycrüuk (a1u0rph kén). 

II. 'l(énhydrogónnel. .·I kúi 11 ydro~;d11 i·i~: 1:Ui1ífriltisa. (GO. ábra.) Szélesnyakn, 
crlís (o·!tzfejle~zti)) palackba al1jnnk ~0-UO gnttunyi' dnrvún tört Ya::;kénc
,„et ós !oo ~ranu1yi vizet,; tt pab1c;kot, zárjuk el kanc,;nk~ vag:)' szorosan lJeiJH-; 
Parafac111g(0

1\·a1. .. 1ne.lyb;-1 tölc~~rcliŐ „ i»s 1: szi!g al.att 
kétszc1· iue.::: hn,irott .gazYe:-~1;0 „ esl:ll:}];; L;gy1~~ vege 
Vflll Loiile,;zt·\'i.l; u. .s::azvt~_;-:eto csu 1n:~s.;,k .:·.ege n.vegb.e 
n 1ulik n1elylJen -lfJO-uOO grarn kdozut:t s u.ira k1~ 

l'
l,.ilt, vi~ forriali'atik. (Egószcu t'Í::;zta gftz nyeróse Yé-

0 • • . 1 ' t' ·1 " . f' Jf' . rrctt o·yó<„yszc:resz1 ce ra a gi1z e.1 esztu cs a ·e ogo 
Palaci( 1?dzé inosó 

0
Ü\:eget is .~esz.ituk.) .. l1Iir1lín..,a 

késziilók össze van all1tva 1 a t.ulc,;ercsovon :..!0-<>Ü 
·1„r:nn t.ö1uóuy kéu:-:n.Yat üut.iiuk lJe :q1ró részletek
ben i ekkor a µ;itzfe,jli;á&,; tnegitnlnL A. fclt'ngú edényt 
hilvelvknj.iuuld;:nl befogYa, i:iibbsziir orij:;cn felráz
zuk. :51.indaddig, rnig a víz t.elitvo uincs. liüYclyk
u:ltud~ az i_i,;::izi:;n'tzúsnitl J,el1uzúdik; n1idi"n ezt. tiiblié 

1)~Ín érezzük, a Yiz t:cliLve van. ,\. kénliydrn:.;éu 
ke1lc1ncllcn s:.-;aga ~!.-; úrtal1na:-;~itga iniatt e 1nii\·e
letet ;.;znbad!Jan kell \·t':gcznünk. (A. gitzfe,iluszti'., 
Ü\"oJgben kéu~a\·as va:-:; j1.·g,:<~CC•.1iJ.: ki.,1 

ICénlések és feleletek. 

GO. Íl bra. 

1. IIány gra111 ké1H.:cssa,·g:'tz kelct-kezik 100 gnnn ki·n cl\)gett·:->éuúl '! 
Eµ:,Y 11ar{n1y kénre ];:.'.·t· j'arftny. uxyg-l~n t'nglnH.atik a kónecssavha11 1 

vagyis :12 súlyrósz k('Hl'C H::! ~. r. i:? >< líi · r>xyg;,11: LOO gnunrn tellin. lOU grant i 
ennél- füg\'a 100 .:.!.:l'an1 ki·n eh:•f..(1.:t;\.;ó11t'.l :.!Ui_! .~Tani kúuoc,:;,:a \·g:'tz keletkezik .. 

2. HúHY ki!o:.;Tal!l kén,-av k(;,-zithf.•ti_; 1 kgnu. kt'.!nböl '! 
;\.kén in1riiu.\·sú!yalf2. a kéu~;1y 1"i"1nt!l'::-:>'i't!yaU8(//~ = 21 S= .32, O, = 

GJJ: 32 ,:úlYrész ([\:.! e;t·n111' J.:{·11 tehftt DS ,.;Úl\TÚ.-:z (!J8 gnnnl k.:cn::>avar, nd. Ezt-, 
tu~lVa: feb\Üithatjuk ·:i. ki.•Y(~fk(~z;; n1·!n1yt·: · ·~ 

82 gnnn: DS gran1 _, t(IOO gT<Htl : ;(: 
:« =::: U.OG kílogra1n . 

H. 20 gratn Ya~kí·ucghi.il húny gTan1 J.:énhydrn.~2;ún t'rjlL•szt.hcU.i? 
~\. yaskóncg til1ncc:-:;:-:;úlya 881 a kt·uhydr•\!.!,'PllÓ B·L .Az elébbi kúrdóshe:r. 

.:11a.soulóan kón1cz!ie1,iük: lia 88 g:ra111 va,.,kú11egl.1iíl 8-.L grn1n kt.~uhy11t·ogl:n fej
leszthetli1 1nc11uyi i'ejli~(1ik :20 gt·orn va:-;k(~uegli1íl '! 

SS: HL""'. :2U: .": x = 7.7~ ~r:uu. 
·L ITa 1 liter k·~nhy~1i:o~·éuµ;úz l.G5 gra1n sú!yú ,., :l viz U h'.·rf'ogat, gúzt, 
elnyel11i 1 lu'n1y liie1· kúnhy<1rog·;~nYiz k&szitlt"tii a :.."!i_"f gnun Ynsk0nl~i;liDl 

Y•····<.J;iife;jtett 7.72 gra1n ghzza1: 
- ,_ . . ' . . ' 7. 12 - . 

. .:\. (.(:2 gt'arn ku1il1y11i·n.~·;_:ngaz H~ri•:1,;·ata = ~f~-Ji = o lti:er. - 1 liter 

:-i 
- =.:: l.!i!l llier \·!zre lesz 

'" 

g,yógy:-:zPré::;zet.r0 küz\·et.lC"niH l·r1.1ckkC'l 1u~n1 bír. Trit.kn 
kéu ki::;éroi-.t'.:heu ::;zalJ<lllou ~ az c'.1ln1nrual Yeg~'iil \'C' 1H lutJ 

~.E\lenóJo.111 f()ríl111. eJ(_i. rJ'i:"z!:H- ;_iJ\at.ioj·.lfC11l ÓlO!l1i'ZÜl'k1.1 : f1'.1nf'ényii: j1~ge
kép0z. J!'inorunl eloszlntt <.illa11ot,ha11 h'.,glnviiri.is ~zint:. 

L.e,·ep·i"" cléget·het.i.'1; k(':k . .lú11ggnl~ ~a.iút:-:Í.g0s. ft. rotl1adt 
szngot tei:i\'~:::;{:ye~ 1:•g ol. \reg-yi tn1njdon:::ágai fl. 

, 
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Tellur. 
(Vegyjele Te. Paráuysúlyn 129.) 

Igen ritka elem. Szabacl állapotban, valamint fémekkel (ólom, 
arany és ezüsttel) egyesülve jön elő; .f~J/1:,r; Erdtlyhen mint tellurérí:. 
A tiszta tellur ezüstfehér, fémfényü test; fajsúlya G.25. 500°-r.ál 
n1egolvad. Vegyületei a kénvegyülete1thez l1asonlók. 

Nitrogén. Nitrogenin1n. Jjégeny. 
(Vegyjele ).'. Parúnysúlya 1•!.) 

A légeu,y (az0t- vag.Y r1.::ofu111-11ak = Jlz is neveztet;ik) 1.772-
ben li'1<fhnford által forleztetett fel. Pár évvel később Sclu·rlr és 
Lavoi.•n'.t:1· (az utóbbi nevezte el r1.:ot-uali:) is felismerték a, levegi,'1 
egyik égést és légzést gátló föalkotó része gyanánt. Később C'haptr1/. 
nevezte el 11itrog~11c-11ek (~alétrornképzü) 1 honnan latin nit ro!fí:11,/u 111 
neve származik. 

f;;l~/ol'duldsa. Szabadou fordul elö a levegőben, u1ely11ek 77 
súlyrészét. \'agy 79 térfogatsz;izalékút teszi k.i. Kötötf; állapotban 
is igen el van terjedve 1niut légec·ssav és lége113'sav, ezel1:nek sóihau, 
n1i11f·. szabad és kCtött arnmonüí k ::: :::zá1no::; úllati és uövényi szerve::; 
a.11yagbau. 

· .Ellidllittis11. Elöú.llitható: .!.. nagy 1nenu:yiségbeu a levcgi.ibi'.'d; 
ha a.unalt oxygénjét alkal1na~ uHJclon el vunj nk, lége11y inaratl visszn. 
E célra üvegborit/> alatt. kit> csészében pliosphuri: ége!;ünlt el: ;i. 

phosphor veg;yileg egyesii.l az ox.yg1'.\1u1el s a légenyt tisztán nyer
.iük; ~- légecssava~ a1nrno11iu1n tö1néuy oldatú.t főzve; viz és lép;en,y 
keletkezik; az utóbbi elillan és viz vagy higany felett felfogható. 

T11l(~jdoi1.wigr1i. 1\. tiszt.a 1égen,y szintelen1 szagtala.11 l\s iznélkii.li 
gúz; 1:l neli1 1!g s a fl'8ll'k ,:,11t!s1;f sc111 liipl1if;ja; a:.: /!Jli !l/Jl~jt1is.::dl ela!.s::ik 
bci1111'; /1i.q::1;src ·111·n1 al!:oln111.~. Nagy nyornfl.s a1att s igen alacsony 
hű1nérsékletnél siiríi.sitbetö folyaLlékkú. (()ai!tfel és l)ict1-l kisérletei 
1878.) 11. levegőnél kü11nyebL1; fa.isúlya. U.D72 i.)eycgö = .l)1 vagy .l-J 
n. h~yc1rogénre vonat,kozt.at,va.. 1 lit:cr légeny ~úlya 0° és '7()0 nnn. 
Uaro1néterú11ásllÚl 1.25(-) gra1n. '7izben csak alig olclódik. Egy tö111ecs 
légen}'" két parányból All: .\'":.: (tö1ne('.ssú 1ya = 28). Háro1n vegyértékií, 
néha 5 veg:rértékünelt is veszik. 

Az elemekkel közvetlenül csak nehPzen egyesül; villá1nszikra. 
hatása a.1att ozon- vagy oxygén f;::; viz ,ielenlét6be11 légecssavvá 1esz. 
Közvetett egyesülés utján a.zouba.11 szárnos vegyületet-. képez f' ftilt"g 
a szerves testeknél nagy szerepei; játszik. 

f11{)lflküri lég·: fpypgÜ. 

:Egész a X\TII-ig századig a levegöt ele1nuek1 egyszcrü test~ 
uek tmtották. J/;u1011 volt n.z e!sö, ki a le\·egöt összetettnek úllitá: 
cle csak a légeny s az oxygé11 felfedezése után állapitották meg 
l~auoi.'Jic1· és (}1.lli!'ll.1.lish vizsgt'Llat:ai a lcYegü összetételét. 

233 

A fölclünkét mintegy 80-90 kilométer magasságban k.örül-
evő Iéukör föall1:otó részei a lf[g1:11y és az o;n,tJ.íJí!n 7· ezenli:ivül kisebb 

v b f 1 1 ·1 1 . i· . .. ' , niennyiségben og ~ t~t1 t Jen1~e rr:rnc ig ?1 .. :;;u.: e~ 8.::e11sr,iu_. (~.1111/u'-
nldk stb. A föalkoto reszek szazalekos aranya a tiszta levegonel a 
következő: 

légeny 
oxygé11. 
·vizgőz . 
szénsavgáz 

78.35 térfogat 
20.77 ·-

0.84 ).· 
0.04 

százalék 

.r:\. levegő szintelen
1 

szagtalan és iznélküli gáz; ige11 vastag 
réleuekbe11 kéknelt lá.tszili: (az ég 11:éksége); csalt alacson:y höuél) 
nagy nyomas alatt sürüsithető __ meg. Fajsú_ly<e .14~~4 (!! = 1). i~ vi?;
nél 773-szor könnyebb. 100011:obcn1. levego 0° es <bÜ 111111. nyornasnal 
1.2DB 0Ta1n. 1\.. viz kis 1nértékbe11 elnyeli; ezért lehetséges a halalt 
légzés~ a vízben . .:\.. föld légkörének súlyát [> trillió kilogra111ra 
becsülik. 

_4i... légeny és oxygén aránya ininüig ugyanaz a. levegőben; 
vc,qyile[! a.::onb1111 1~;: rilkotlÍ rts.::;/.:., ni11csc1'.ek e.ru;;!;'>iilvc. hrr11011 csak 
,Jcg,1}et k/pe.:1u·k._ Ezt a követ11:ez~ er,vek .b1zony1t~1~1k :, . , . 

1. 1\.. leveo-űben az oxyrrun es legeuy srr1at::;aga1 - ne1n1leg 
móc1os1~lva ngy~n - felis1n~rl1etök s az t1lkot~i részel;: egy1nástúl 
könnyen elválaszthatók. 

· 2-. ..:-\.. lCgeuy és oxygén arúuyn a levegöbeu 11c1n felel 111eg e 
kCt olo1n egyi1t vcgyi:iletének sem. 

B. II<~~ leveri-ÖL vt'>kony kancsnkle1neze11 1ég1ur:utes f:érbe en·
'O:cc11"ük i.í.tszüri.it1ni~ no-\· ará1lvlnff sokl~al tc·t1il1 ox}rgén c1iff:'uudá.l :'1.L 
.'::'.! • ' b., „ 0 ' '! . ' l 
1nüit, léO'cny n(rv llOO'y a léo-iil:c~ h~rbc tolnlt ga;r,kevere e ös::;zetc·f'.o e 

, ·'::::> ., 1 o~, o. ,:=', 
cgesze11 1nas1 m111t ;1 levegül.'. .. , 

.J. Ha. a levegőt·. vizzel üs:-:zer1ízznk1 a levegn ng,r resze elnye
let,ik · az elnyelt leve(rDben az oxygén és légeuy súlyaránya nzon
bau ~gészeu inás1 mini'. a légkörbe11 1 inég pedig 100 térfogatra t.iö.1. 
türf légeny é~ B-l-.~l térf. r; van eh1.yclve. fiiagyar:í.zata ennek az~ 
hogv az () jobban olüú11ik a vizbe11 1 iniut a 1égeny. 

..... ~ Hoo-i,· a. 1everrö közelitöleg 1. t~~rfogat:. oxygénbül ós ti térfogat. 
"'· 

0 
j •• ] . ' ] 'J ] 'T j ' légenyböl úll. bebizonyíthatjuk a kii,·et- -:ezo \.1ser et a ta : l.\€ i:.nty 

rnilli~ra1n pv'roaallns::-:~1vnJ. kevé::; kúlinrnh:y:ilroxy(1c1al eg.yütt ::--:zürle-
"' • b l l ' ' .. •t ···1 papirosba. gö11gyölii.nk s kiCgetetJ. yas 1uz<1 Yt"gero ero:-:1 Jll e .i a. 

tekercsel; lninte(ry 10 cin. hos::;zn sndronyon kén11elöcsöbe dng1uk) 
melyet nyilitsií.v;f 19fel6 forditvn) gyorsa1~ yizzel telt csészébe n1ár
'tunk ... A. 'p:yrogallns::-:av rövid idö a1n~t elnyeli n. levegi,~bi~~ nz . .°~.Y
génti s a viz a. k(~1nlecsönek előre pap1rosszclel'tel n1egJelolt utC1cl
részCig betóc1nl. .A„ ké1nleliJcsö töl ihi ·1 . ~.részét. légenygáz tölti ki. llog)" 
e gáz légeny1 azt", égö gynjtós;.i;ú.1~al n1ntatha~,jnli: 1ne~1 inely b:n~1e 
elalszik. E térfo_gat-ará113" közel1ti:ileg 1negfelel a fentebb kozolt„ 
százalékos értékeknek. Pontosabb rneghatúrozilsokra. a;.i; 1:u(lir1111/tert 
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,:lelfeulartú:::n·a ne111 alka11nas. ellensúlyozza az oxygén heves habl
sát, a szerves teste}\: gyors élenyi:ilését . ..:l.z oxygé'u.._ ugyanis 111agá
ban az életfenntartásra 11en1 alkal1nas: inert reuc1kivül gyorsitjn a 
szervel;:: müködését és épen ez oknál fogva halúlt okozna; tiszta 
oxygén ben 11e1n volná11k képesek él11i. ..A„ légen:y eze11ki vül a szer
ves élet szá111os n1ás rnüli:üc1ésénél okvetetle11ül szükséges. 

(~sekélyebb n1ennyiségben forcluh1ak ugyan elő a levegőben, 
cle szinté11 fontos szerepet játszana};:: benne a 1.;::.:é11sue, a 1:i:'.:!Jr'i:: és az 
r( 111 //IOllidk. 

_ii levegDben foglalt sz(11srn:1J1í! veszik a nÖ\"ények. a szöveteik 
képzésére szükséges széne11yt.. Dgy a nüvén;yi, n1int az úllrtti szer
v13zetben folytono!:i csere megy -..;égbe a szénsav ét:i oxygó11 között; 
az {tllatol-: belehelil-: az oxygént a lcvegDbö1, n1ely a test1Jen s?.én
savvú lesz s n1int ilyen leheltetik i::::inét ki . .:\..növények: isn1t~t a, 
szént:aYat veszik fel s ab1Júl a széueuyt felliaszuúlvt'n1: tiszta oxy
gent lehelnek ki. 
-- .:\..levegő szénsaYtart.alrnc'lHak 1-:i:izépért~ke száraz föl<löH lUOOI l 

Lérfogat levegijre -J térfogat:: Yagyis 0.0-:IY·,, ~Zib1tsavgúz; a tengeri 
levegííhen keveS(•bb; a légkör ÖSS7.f::5 :-;zénsa.vtartal1na ;J(j(I() billió 
kilogra1n. 

..:-\.. levegi~i vi::f/ií.::-tartaln1a igen változó; ez fiigg a. l1őn1érs6kle
tektöl s a szelek irúnyától. Legnagyobb a Yizgfiztartalorn a tenger
partokon. }\fiuél nu1ga:::abh n hön1érsr'.~k1et 1 a111ull több vizgözt. képes 
a levegö felvenni. Ila a Yizgüzzel telitett l(•vegö 1ebül 1 a Yizgi'1;r, 
küd(1é vagy felhöYé sürii::;C1dik. Ef'a a felliü hiclcg l<:·gArrnnlnttal talál
}.;:ozik1 a. vizgüz egy r1~:-:ze 1n0gsiiriisittetlk vizzé: 1nely 0°-nn felül 
esi\ 0°-011 a1nl hó alakjáht111 e::;ik le. l kC5brnéter :25°-nál Yizgf)zzel 
telitett levegő (felhü) 2:2.i°") gra1n Yize!-. tartnhnaz: 111elybül 0°-ra 
lelríi.tve: 17.l gran1 :-:iirit~(ji_lik n1eg r>s(1YÓ .. A„ 1ovegüben foglalt Yiz
gőz :-iu-70°·

0
-a azon Yizgüz1ncnnyi.ségnek1 n1e1y a tökéletes telih~:-::re 

~zük::;éges. lia e11nél töb1 vizgüzt tartaln1az a. le\·egii ugy azt kellc
n1etleuül i1edves11ek tnh'tliuk: igen kicsiny vizgi..°iztartalo11111úl a 
lr:vegD :::zúraz . ..:-1. si\·atagi sz.úraz szél - San1nn~ -- fe11éph~nél a 
leYegü vizgi.'1ztartaln1a néha a. telitésre szükséges 1ncn11yiség 1 

1;; 

rt•szére sü1Yec1 le. 
:l.z rr'nu11oni1íf,: e:::;d.;: c:-:1.:kély Inonnyiségben foglaltatik a lc\·e

göben (n1integy inillion1ncl rt~sz); sz('repe rni11c1a1nellett· !'outo::: a 
ui.lvt•nyuk Lt'i.plúlkozúsú11au. ]~z atljn. n gyii.Inülc:-:iik1 ·1nag(lk sth. kl·p
zi_'1dl!:::l·hez szüksége::: lc~genyL 'l1i;.;zta lége11.yl1 a I1üvl~11yek uen1 vesz
nek ft~1. .:-\z n.111111ouiúk u :;zer\'l'::' anyagok ro!·.l„1ar1ú::;i tt:r1n(;nyeibi'.1l 
,int a. levegi.'1he. T...1eg11ugynhl.i tehóJ az a1nn1011iáktattalo1n ily rothaü('> 
a11y:1gokat h1rt:al1na_z/1 l1elyek (trúgyadoutlJok, :l.rnyél~székek ~tb.) 1 
11gysziuté11 p;y<i.rhel.yi~c'~gel~ ki_iz.c~élle,n. . .. , , 

„A„z e(1d ig 0111 h tr.tt.ek lux ygen1 1ege11y~ v1zguz: szeusav 1::-:; anu:no
n iúk) a 1cvegGuek rcn(1e::: alkohJ részei ::; ha az ntúbhi húrotn 111eny-
11yis C.ge 11('111 11a,g;y s inús anyag ni.no:-:: jelen, a lovogöt ti.~·.:tríu1i/,: 
inn1111jnk . ..:-\.zonban a 1evegü esak ritktí.11 ily ti:szta; a helyi vi:;zo
uyok :::zeriut, kiseh1J-11ag,yol) li inennyisc'.,gben ininc1ig htrta11naz iutí.s 
r1lkoi:/1 rt'.'sze1-:ct.. Igy g:,yt'tral:: inellctt.1· hol sok ki.'iszenct l1get11ck c1 1 

!:1.~11rli1,1;1'.'f'l1Jf: s:~/11/l,·_i11:f 1 n1á:-: hclyckc11 l:lnh/jrlro.1;/nt,. 01r1cs1í1·f1:.1;1·f, 1.1::.1,1i;f, 

sőt szilárd ~tlkot? rész~h.ei".1 rnint: l.·onyho."rí, pol'_, h:y1·ctfs({r- és /1:yn1y
savs1)/,: stb. 18 ta.lalnuk. ]{a a lén·en:y és ox_yO'éncn kivül ecryéb alkotó~ 
l'észek nagyobb n1ennyiségb~ ~ n1ús ~idecren an:yng~l~ is vannak 
jelen, ugy a levegő t(.~·;;t((t11ln·11„ fel'tii.-~ijfi. 

0 
· '-

*.1 //!f(:11/j l:C.IJ.1Jii[i;fp(. 

... Annnoniiilc. 
(\íegyképlete If){. ~rö1nccssúlya 17.) 

Gázn.la.1-:u a1nn1011iúkot (a lég·enynek köueuynyel való ezon 
vegyületét) először l 11·it;ffe,1; állitott elő 177~1:-hen é::; alkali/;11<> l1·vnir'i-
11ek nevezte el; ebhöl a;.; (/lkol( 1.1ollfti/r, 11év szúrn1azott. melyet: ké~<~blJ 
az ru1n1uJ11 idk eln0:vezés vúltott fel. ' · 

!~ID/'l)rduld.-;11 . .:\..z am1noniák szaba<lou fordul elD a. terrnészet-
1Je111 inint a rothadús és kor11adús egyik ter1nénye. T;i:it:v1, peclig 
savftkkal az n. 1i. (//11111u;1/H111-'.'C;:!;VÜletekbe11. 

JC/11.:iidr:.~·r.· 1:." r·f/;,í!litd."11. Jz~'.·pztidik 111i11(1enf\!:l(: 10gc·nytartahnu 
(főleg állati) szer\-t:'.B anyagok (niiut i.irLil.&kek: hú:..::<:) l:oí:hat1ású
ná1. I:Ta légeuy~avat vagy légcny~a\':'H!i-nl11atot: nlv {oivrulf~kkal olc
gyitüul~: n1elyben köneny f'ejllíc1ik1 a ki"ineuy egy {·1~sze·a légeny1r~·c,l 
anunoniúkká: nui.~ része az oxygé111tel vizzé- egyesül. ..:-i_;11u1~)11iúk 
k,el?t~e~ik tov:ibbc.í légenytartaln1u ::zer\·e~ al\\~n.gok sz<Í.rnz 1ept'n·
lasaual i~. 

rriszbt állapotban eli~1Úllitása végett calc.in1nhyl1l'OX\·l1C't (ol!:of:t 
mész [C'o(i!ll),I és chl/.mmmoninmol: [öznlrnink (i[,XJC'I] hc,~itü11k 
gázyezetö c~ij\·el ellátott üveglo1nliikban ::'i a fr>,ili.id:·1 g/tzt ineg:-:;zúri
tús végett elDhlJ inészdarabkákkal telt \\1onlfí·:üyeo·~n veze'tvo út. 
higany felett: fog.iuk fel. ö • 

Calciurnltydrox:yd (;s t:hl('1r11nln1n11itt111 pgy1ná:e;~al he\-itb:·!:véu. 
,chlórcalcinn1 (C'qf.'f'!.): Yir. és aunnouiúk (!/a.\-.1·i~eletkeznek. ' 

. Co(Ol!), + 2(![1.Y)l.'1 = t'oC'I, + ~lf,11 + ~(11„X) 
Cal<.·1nu1liydroxyr1 1·hl••ra1nn1n111n111 ehlór- viz :untnoniaÍ;: 

cah:inuL 

'l'u711jdvi1.-;Úf/<1i • . A.z a.n1111011itlk szintelcn) c'ttható. SZlll'(~1s szan·n 
' l ' l ' ö gaz: a sze1ne ret P~ az orrot- ie\·e~e11 izgat;in. rrös. 111Dr(\ lng-os -izii. 

.'\.. vijrüs la.k1nnszf-, n1egk<l·kiti. (\.:-1 lég11yo1nüs és kiizönsége~ l1i.'inél: 
vagy -40°-rn. 1('liiii:\·e: sziul"el011. klin11re11 1nozgú 0.(;~g.J faj:-:;úlYÚ 
fO~y~üékkt't siirii:sr1dik. -,S(l'l-nál ;:, folya:1~!k inc\~·f\lg)·· ..:-\.z au111'1011l°(d-:: 
fa:i:-:;ulya a l1yL1rogé11re \·onntlrnzt:atva .. ~.:--i. l:l Hein ég-. ~e111 1nú:-: te:•s
·tek l!gé~?L 11e1n túplálja. \.iizben ungy 1ne1n1_yiségl.°1_e,u nh1!JL1ik: az 
a1n1110111akkal telt i.iYegbc oly heve~en túdnl a viz. nii11t:.l1a u t-l'r 
légüres volna . ..:-\ Yiz közönsé:o·es hü1u'.,1 ( 1.i''i0 

( '.) inint~(r\c 700 h'.·.rf'o-
1 1 1 l 

" . . "· ga ;o; nve e . 
]f~rrú Yi;-:;bcn 11e1n old/HlikT tehát inele~it:ú:-:: cílral a vizböt ki~ 

üzhcti) . ..:-1- bor:c:Z!:'SZ is elnyeli. \,íiiri'1s izzú ii;=;rcelhíucsiíb('ll hab};;;·,_ 
darabokon átvezetve: alkotli ré::::zeire 1_kö110nv é::: lé~env'l bo1nlik. 

\;izol(1r1h'1.ban egy hyrlroxydot ( ! f.1 „\~.)11°/ ! k1:plCt.t:-e;'t 'tt'szuek f(·1; 
i .uunyncl< e.'/.'! rc.r.1y,_: rt ,:f: ii ( 11.! ;,_\: ) .11 .'f i.i/; ,, u 111n1r111 i 111il nú vve \. jel i_i l te t. Lk i 

1nagaiartúst Inut:at, ininJ az egy\·t:gyt~rh'.·kii kc'diiun- \·11gy 



-

uát.riu1nfén1ek:; ezért e gyököt az égvényes fé1nek.11ez sorolják, 111int~ 
l1ogy sóinak tulajclonságai az égvényfémek: sóinali: sajátságaival 
megegyezneli:. Üg:'{ ezen yizolc1atbrn1 foglalt gyük, 111int maga az 
a11ln1oniúkgáz savakkal sókká egyesül, melyek tn11111011 i-u'IH-srJk111rl.'. 

neveztetnek. 
Ammonia, an11JJ011 iúk-ol dat, lé.11cn ykiin c:f/) l /,qd1 ykün c!1-ol dat. (.il ·1n-

111n11 ia 1no·a liqHirlu. .Liquol' co11111011ii caustici.) J:~ rnn111oniúk 
·vi::1,ld(1fa. Csakne1n li:izárólag gyárakba11 állittatik elö. T-1aborato
rinmoli:ban a ca-lciu111hyc1ro:s:ycl és a chlóramn1oninmból fejlesztett 
tunmoniál\nali: vízben való felfogása által li:észitik, rn1nyi gtlzt vezet
vén a vízbe, h.ogy az legalább 10° /0-os legye111 vagyis 100 r. telitet!J 
folyac1Cltba11 10 r. arn111011iákgázt tartalmazzon. _'1_z a111rnonia tiszta) 
átlátszó, szintelen, átl1ató szagn s erösen ma TÓ .izü folyadék; fajsl1lya 
n hivatalos készitményue1i: O.DG. J:'i. bőrt marja. )[elegen az arnrno11iá1i: 
elillan belöle. Minél clusabb ammoniúk-ta1-talmn a folyadék. annál 
kisebb a. fajsúlya

1 
n1int az a 111ugyar g3rógyszerli:önyv XIII. tc\blá.za-

tában lútható. 
Jí'el'fii::/.„1'i. Nen1 szabac1 fertözve len11ie ku."::-1111.ís 1111y11yokkal,. j'/

n11·kf;1·l1 cl1loric1 vagy kénsa;;::;Ó alakjába11 1 calci11111ve,qyiilctc/;l:el és sok_ 
~:e:/ 11.w1 ras u111ni011i11111. 111a/. lia sók vannak jelen, 11e111 il !!I 11 d liJk1!letese 11. 

~·l 11ehi!."::- (/iH1:1t légenysavval1 pontos telités után kér111yc1rogénvizzel, 
k1:11,<:ur~cík cli.1órbúryn1n1nal esapadékot ac1uak. J:'i. kozmás anyagoli: 
a gyá.ri elö:i.llitás folytán (a gúzgyárak a1n1no11iák vizéböt) li:eriilnek 
bele Cs kénsavval való telit{'.1s ntún (szagta.hn1 kénsavas a111111011inu1 
keletkezik), 1di1öuö::::cn !l.'Je11,11c 111elegitésuél koz1nci.s szagnli:ról felis-
1nerhetök. Nehéz férnek

1 
kt~n:::avs1Jk szintén ('.~al\: a gyúri készit-

1nényhe11 lel1ef:.uek jo1PH. ,l...i,;/;1.<:11t' jelt•nli:tc inL'llctt n1észYizzi:l za:v;1.-

rn(1ús áll be. 
:l.z 111i11111111ia J'Hrr! lir1nirf11 a következi) hiYatalo::; gyógy-~ít.t•reszi 

készit..n1ényeltnck. alkotórés:t.e: lii111or 1rri1111011.i1'. a11i:>t1l11~_. li11i1nc11fu1n 

rri/11! i/1',• ( i ni11101f 11111 -~·a 111J11afo-ca lil 1il111nrl H n1. 

A:: ru1u;u11ii<il: !:i1111iit1f,[:„n. ~\ ~za!i:ul a1n111ot1iitk :-;a,i;'tisúgu~ szagiLrúl i'cli~
!H\'rhel:ii .. A 11cí1Yc:;, y[.irii~ lakn111:'Zpnpiro~t k1!k1'f. a knrkun1apapiroi't f1arnár11. 
t'c~ti (alknlikns vcgyhntú::;> 1-Ia oly anyagot 11:cl0gihi11k, n1elylil'.l annnouiúk 
fe.1 llicl ik i' !'iilh.ic s1!)~n yba n1úrtott ii ,·egb(1hit tartuH k1.fr/,,:1. f:;;d te h l<'.1ran1inoni1un) 
ld~pziidik. -vizolclata a r1d„11u:lt iuet..;t'eket.iti; n;::-,>kl.:11! kt'.~k ~zinü nl!latot :Hl. 
~úi\Júl nátríuu1-

1 
J.:hiinn1- vag-y l'alciu1nh\·tlroxvddal Yal!'1 iuelcµ:it0~ ú1tal t0le· 

tik ~znhat1t1ú. · ' · 

]~ vegyülPt képzötlik
1 

ha törnény chlúra1n111ouin1noldaLra. uhlür
gáz hat. Nara11cssárga

1 
n1rijo:::: renc1ki\·ül hevesen robbanó folyadék: 

igPn vc•szélyes test. 
l{asou1ó robbanó anJ-'agokat. képe?. a légeny a. júddul. {s <L 

l1r1;r11n111!. J:'i. jr)d/,:gc11,1; !-ino111 feket:e i1or1 1ne1y1 a rnint 1negszúra111 

a legkisebb érint:ésre hevesen felrobbn„11; 1i:épzödik, ha jocl vagy 
jodoldat an11noniú.val vagy a1nn1onin111sóli: oldatával összekerül1 

t:ováb~1á ... iódnak. hign11y-n1111noniun1 s l;::evés borszeszszel való 

kevcresenc'l. 
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Gyakorlatok és kisérletek. 
, , ~· Liquol' ammanif cauc<Uci cUi'állilfisa. (Gl. áhra Olt' ]- , .· . . ;-

resz v1zzel s ezt, tericdeltne·- ·· . 1 1.1,1 „ ;) :-:;t~n ~ 8 tesz n1eszet v . '·· ,' :; tneg om l '- w.n d l'(.'>=Z aprora tö ·t , l . J-
soval k?ver,1nk oly .moc~on, ho,gy alnll'ól Oa(O]f)-t. 'az;tt: ',.,., 

1 
.· szn n

11
n; ~

n1nmon1umot, erre1s1netCn(OJI)-tstL ·iclunl·· -\. lon~L·I- , 't? .eoJ 
1 ~!eg chlo1-

rne1Ybe a kétszer<'n1eD:hai'tott rr{i··.,,.0· 2'eto'" ',·.~<'">ne]- 1 ·' 0~ 1zarJ_nk e11110 dugóval, ' ·1 ,_,., .._. · ::::o "' · .:: ~ erry1· vr•ge eo- t ~e Yan i :esztvere csü inásik vége tl iuosóüverr fenekC~e i.! ~. n ·,1 , ::::0 1~Hon. ;s~.n 
foglaltatik; az itt ineg1nosott rráz nierrhai"tot::::ot cs··,.„ •

1
t' iedJ.!)e1n. J,cve:-:; i.-1z 

1 
'- - · 

1 
· 

1
. . :::. ::::o · o,·on a sze oec envbe 1·1ü 

n1e }' uen o resz eparo t v1z van s itt eln),cleti!„ 1.,.:, . , · •· ·· ,; - • '
1 

nem fenékig kell a szeclüedénybe érni ~\. g:tzf'eÚ6ü&'~ ::::o'tz'.ez~\l'. csune!;: ·csak
túsa végett a lombikot egyenletesen „;,;,u 6;1 tUelerr·~·~f~g~n~: .. asi:~ s _fe1;ntnr
heté;::;e végett a innsó \V onlfI:.féle ii ve,;be !Jbiz t , 1.t ,0 ~ '.:1. ]~ • .:\.]::i'~lzln}' omas cszle]-

::i • ·O.. ·O cso i. a11 1e1 csztve. 

0:f!1 uf7/ t(-t- e',,,_ 1'11/z- "~ &; +(J/11 
„), 
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x,ri" + JJ,O = 2I1(NO,) 
lCgenytrioxycl viz lűgecssav 

x,o„ + JI,(I = ~H(YO„) 
légenypentoxyd viz 16gen}'snv 

A gyógJ'SZerészetben legk.iválóbb foutosságt~.,a, légenysav (a~i-
dum nitricum). .· .;~$; · 

IJégen~·sa Y. 

(Vegyképlete Jr::..70:: (\·agy ">.""0~011). rrün1ecssúlya G8.) 

A légenysavat már a VIII~clik ~zázaclban, kész!te~.te <jlcl,a 
a salétromnak timsóval vagy Tezvitnollal valo leparlasa, <:ltal i 
e készités1nóü egész a XVII. századig. használatl~'1n vo~t. ~ Bf?Yl 
összetételét elöször J,c11:ni.-;i1·r (l77fi) és C'11r1';uli.~h (.L·,SJ) Y1zsgalta:~L 

.h'l!i{orrl11lrí.'ú/, :\.. légcnysav szabat1 állapofl.Hlll i1en1.forclnl·.·clu; 
fún1ek11ez (kálin1n: 11átrinn1, 1nagné~in1n 1 calciun11 an1n10111nn1) k.ut\·e, 
lúgruy~av::;úk a1a1~júban igen el Yíl.11 ~·.e1j~\lv:. , J_,éf?ecssavflt-: a:n1;1(1-
niu111 kis 1ne1111yiségbe11 a lcvegölJe111:-; kcpzucl1k: zivatarok, ,~1llan1-
]á:'i alkal1n[Lval. · I.JL~ge1i;ytartalmu t-:zcr\·e~ rn1y~gok rot1utc1.ás:lnál ?' 
}.;:eletkezett a1n111011iúk légenysay\·á t'.,le1ryit,tet1k1 inel5~ a .ie1en1ev0 

cr(ís aljald~al légcnysav:-5ókat '].:épez. ' , . , . 
f;!ii1íllitús1L <}y(lrilag lt~geny~avn::; s('Jk11ak (legeny:.;avas kaln1n1 

('.;:-:; ll<'ttrinrn) tü1nén3~ lc~11s'avYal -..-'nlr'1 1cq_1úrlása últal nyerik .. 
.lrd1!1trrto1' l 1l 1il ol,:l)( 1 il 

tiszta légenysav követ
li".ezijleo- ké~zithjtik: l 

,, 

G:2. :'tbra. 

. ·" l ·1· resz legenysavas i:H 1n-

111ot hon1okfiirdübe11 
\G2. úbra) á1ló retor
i:tlba ac1u11l.;: s leüntjü.h: 
1 ré~z angol 1-::énsav
Yal. A retorta m•a
kúra li lon1.bikoti ille~zt~ 
jüJc szeL1liül s a 1ep(n·
lt'tst a hornokfii.1\lD n1t~r
sékelt hevitése t'tlh1 l 
inep:].;:ezdjülc; 1cés\.iblJ n 
he,'líé>L 11üvelheljük 

1nint1ru1di0„ 111ío- a retorl·a i·nrt·.nhna fo1,yékony, tiszta i"i.in1cggé ne111 
lesz . ..:\_ sz~é1tit l~l1drva1 Yngy húl('ival beboritvtL hi(1eg Yizze1 hiiJjük. 
}la a ]{_\-():) e:-:: l:énsav tisZi:a volt) ti:::ztn. lc::::z a Ttyert légony:-::av is. 

11. yegyi folyun1ut-
1 

incl)· itt y1;ghcn1egy: küYef;kezi~i: 

EXu" + H,Bu., = Xfl.'iu., + HXO, 
ICgeny:;nvas kénsaY sa;;auYH lé_:;euy::HtY 

kúlinrn kóusa\'.as 
kúlinru / ... ~ 

„J tís.::fti (.-;.::a71<ul 1:i.':l.'f i/l"iil tru·fti/i110.::i:í)~1.y.~·a1:-h~ t11ir1j„f 111'.
tuíyai. Ez szlnJelen: a 1o~vrg:ín fiist:ö1gi.í, er(ís:111n~;1·ü fol}:aclék. _J!a.1_~ 
súlya lf>O-ná.1 1.56. 8Go ()-nál forr é:c; --10-00°-nal n1egfagy. }Iev1-

tésnél, vagy csak 
l/cnyrc: 

11118Z/;ETR8 1!1i8Z. rl~ 

napfényen is felbomlik al/;)•rr!JS«V/'11, 

2EJ.YI!, = 2.Vöo + HoO + 0 
Jegcny:;av allege1~y- vi;, oxygüu. 

sav 

vi.::re é::: 

E bo111Lis folytán ,sárgás,törös szint vesz fel. R(·ndkiviil lu~ees 
~ (oxycltlló) _,„,,,„ ~nyagoknak, különösen hevités
nél.' könnyen átadja oxy~é(j'ét s ;6",i:Js gőzök (alli\geuysav) fejlürlése 
kű;,hen felbomlik. E tulajclonsúga alapján oldja fel a légenysav a 
rezet, az 6ln1ot s n1ás fé1neket, n1elyek higitott ::aTakból l1y1lrogént 
fejleszteni úcn;i. k~pcsek; ugyanis a,zok a légenysav. ált~löbb éte-- <'?"f"d',JJ/~) 
n~ek s lilmt~nennek oldatba, egynl:tal legp;fy(jeg kelet- /7 ~~ 
k~zik, 1nel;y a leYŰgü"fi. Ullégenysavvá lesz. ]feloldja továbbá a pl1os-

i 

pho.rt, kén~ s~b. A.rnnT és. pl~tÍlrn 1:':em okló_dnak lé.gen3>sa,vba,n, ezek 
tehat segelyf:vel a tobln J:en1ekt.ol elkulon1thebJk (innen va.11 a ~ 
l'fífa:.;.::!1; vi.: elnevezés). Ez é~.i s oldó hatással - n1ely szerves 7oLo ·: 
,~ 11yagok elroncsolú::;;lban i::: i'1yilvúnnl - bir a hivatalos (viz- J 
taYt:al111u) tönu:ny s 1ci::;ehh n1úrtékbe11 a higitott lúgcnysav is1 vala- ~~ 
rnint a l~·gsH!'5'::ia.vsók inaga~abb hünél. ~~ 

_\~r:i11 s::al1ful !/yi:u,i;sar11t !C.:i1111.i;e11 1~ .~.::1:rrc.'i (lll/jlffjuk/,:111„ 

ni il11ei1e,/.: 11.:: a !l;ohol .. Ulií 1Jh(jnk1 l erp1.'11ti1~11,(J· .stl1. iis,,,::1·ho.::n i. Ily esetek~ 
be1~ az élcnyités oly hc\·eseu megyvúghc·: hog.Y robbauúsoJ.:: állanak 
he; a szerve:; anyag a kifc.ili'1(1(Jtt 11ngy h("J kijvetkezt{ben rnegg·,ynlac1. 

\ 7izzel a lúgeHysav 1noh1)n ~ ini.11Llen arúnyha11 egyesill. Eg;y
vegyért,ékü sav, inert ügy hyLlrogén foglaltatik benne: mc·ly fén1ek 
által hclyettesithctii .. :\. hi,,-a.talos lége11y:-;ava1.;: e i::iaYhydrútna.k viz
olilatni. 

Hárornf~le ll>genysavat hasznúlunk: l. a nyers: 2. a tiszt<1 
tö1nény s 3. a tiszta higitot.í· ltogenysayaL :;.\[inclhúron1 }iivatalos. 

1. Nyers légenysav. (Ar:i•.lum uitricum cnu.lmn.) Gyári termény. 
Tübbuyire stí.rg<ÍS: erüs s::vvan:yn szagn és izü, fíistülgí.'1 folyadék. 
Erős saya11yu vegyhat:úsu. ]fajsúlya J..8~1-

Fi'rlü:..:1!,-·:ei: l~énsfl;y1 chlór1 allégenysaY~ ::;/.il.;: (lége11ysavas é::: 
kénsavas nárriun11 légeuysa yas vas stb.), ,iúcl ..:1. c/i/,;1. és j1;d a. gyúri 
elöállit:úsnúl lu1sz11(1 lt (!Jiili-::;nlét.ron1 bl1l (_f(ílcg légenysa vas nn.iTi 11111) 
jnt bele'. 1nely júdnat.ri111nn1al t~s kÖ11yhnsó\·al vnu ferU··zve . .:\. kelet
kezi.í sósav az elöúl.liblsra szükségé::: hli1n&rséklet-.uél elbontja a 
légenysaYat vizre: c.:lilén:ra é::; (dlil,1;cn,11so1:1·u. 1nel.Y utóbbi l:e::;zi. a. 
lGgen:ysavat fü::;!;Cilgöv1j r'.'::i súrgn sziuüTé. 

2. Tiszt~ törnény légenysav. (.'lc•illun1 ·11it1·:,·11111 1·1n11·ciilr1tfH111. pH-
run1.) .:.\. t·.i:::zta t(j111élly ltgB::p:;-·sav vagy a fentebbi: laboratorinmok rC'"-"4"""--' 
rQszi!re elDirt in1'id(Hl: yaµ.:;y gyúrilag a nyers (füstölgD) lt~ysav le-
11árl<isa. ált·al ú.llittcd'.ik uli~). 1\. lep<'trlú~!; (reclifik(dúsl·) kevés l&gen:,y- :r~~----
savas klt.liu1n (200 n)~sz savra:'°) ré::::z) hor.záuc1ása 1nellet(:. üveggürehhi.'il -7'.:::-~ 
es~közli~~; a. szclli.:ben :felfogo~t, s0Y 1.;:ez(~ctbcn. i1e1;1 ti::;zhi. (ohló::rnl fi/ 

van fe1:t:ozYe); ezu1:(·. elvc_lciu1o 11:11nc1,t~L1(,11g: , n11,9 l~~:: :'.;.'.::o.'.'_'1> e?n>t- cYiJI' J.~ 
a paTla.t csapuclekot all. 11. retortt1t :./:i res:.-;e1g· to]thel]ttk n1eg rL 

l ] _, ,· ' 't'l.llt't' n savva s enne e • 1.10 Yng")' , ; 1 0 re:.;ze · par~i ,iu i: 1; ·1sz :a.11, a. : a~ 

nyer~ légeny:-:;a vként:. l1a:::zn1.'t.ll1atú cL Szedüül ilveglon11J1kot 
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„-4 tiszta tü111ény lé,qeny.-;av szintelen folyadék, a levegőn neu1 
füstöl

1 
sajátságos sznrós savanyu szagu1 a szerves testelret n1eg~ 

marja s elroncsolja. Fajsl\lya l.BO; 4~S0 / 0 savhydratot tartal1nuz és 
,)90{ vizet. Levecrön és f'ényeu. alléaenrsav 1té1Jzöclése követk.ezté~ 
• - 10 t:> " ..... .l 

ben meO'SÚTanl; i1eclvességet von magál1oz. 
'.L'i„.:f o~d1JlÍ !lak k inud11 tdsu. Nem szabad fertözve lennie l'hl orral 

·vatry sÚ.-;Hvvaz'(ez esetben a 20 rész vízzel higitott sa\r légenysavas 
ezŰsttel feher csapadékot aclna); ké11s11vral (chlórbarynmmal a higi
tott savban kénsav vagy kénsavsó~ jelenlétében csapaclék áll e,lö), 
sókkal, all1ry1~11.11soev11l. Sók ielenlétet inututDn. az1 ha a s_av kis resz~ 
lete porcelláncsészében hevitve maradék nélkül nem 11\an el. Az 
allégenysav s a lé"eny eO'yeb alsóbb élenyülési fokainak kimuta
tása végett kevés 

0 savho~ 11igitott felmangánsavas l;:áli11111olcla~ot 
aclu11k; tiszta savnál i10111 szabacl az ibolyaszinü folyacléknal: elsz111-
tele11eclni. 

3. Tiszta higitolt légenysav. (..lciduni nltricum dilllt1un 1n11·11111.) 
Tön18n'-,- tiszta lécre1yvsa,vat e()'yenlö rész 1)árolt vizzel higitunk. Ez 

J 0 ,! ::::1. l 
szintelen

1 
tiszta folyal1ék. F. s. l.O:L. 1:2.-:!Y; 1, sa.vhydrátob b1i.'f:.a. tnaz. 

rrisztasáo-n, n~·y vi~so·ál:1ut1ü 1 inint a tö111ény savé. 
·· oo„ b '1,1·-
„:.\. l!il)!llll/"'(U! /,:i1n1t{nllÍ8a. i~ légeuy::5aV n bntd11-uldal.ol 1:.. l't:Si: 1rHClll: n r. 

ltirritott l()<re1iysav, 1000 r. Yiz) t·ii,-ü.~rc fe,:;t-i. 'J\i1n6ny úllapotlian a sz;:rves 
[ll;),ngnkat~ p6'íü. a parafac1ngóti gyorsan súrgltra festi. S('1ilJól tü1nüny .l~t:usav 
illtal'ios,:;ziik szabatldiL (•~kénsav ori.bebb sa\· lé'n~~u :t 16µ;enysavoftl, a !eintnol 
kénsa\·súyiL egyesül, inig a li'.geuy szabaddú h~sz.) !~la lt\~~~'.~'savsc'; ol11,'u:'thoz 
tiintÓll\' kóusa\·at. adunk: :'i a ineg1nelegodcti; folyar1ek leh11!ese uran k•'11,:.a_1:as 
ra.o1il•;1;~· olrfa1 01 (intünk <'1vatosa11 f'iiléje: hogy :i kó!i folyat1úk ne kevcrcd,1ek, 
akkor az Jriu/lcc=J,,i fcliihti:11 lio1·1111(d:d 1 ' rélcy /o,:; l1iiha/ 1J, nli a lL!geny~a\· jelen~ 
lütúnek JegbiztosabÍJ jele. 1~ rcak(~i\i seµ;61yú\·el n lí~gcr1.y:-;avnak igen kis nieuy~ 
n_visége i.s kinlntnthari'i. 

·v iz1u1int:.es lég·euy:.;a Y. 1Jégeu~·sa rauhydritl. 
(í/egyk1~pletc ~\r~o, .. 'fö1necssúly:t 108.) 

]\:.eletkeziki ha ~zúraz chl6rg<'tzt szÚrilz légenysavns ezüstön 
vczetüuk keresztül. Nag.Y: sziutclen jegeueket képez; B0°-1:ál _1ne_g
olvad. 4~>o-núl forr. :Beforrasr.totli üvegcsiihe11 1 (1e csak rövid 1de1g1 

j·;a.rth~t/1 el .. V„izb011 légenysrtV\'(t oldódik. 

~.(.\',<)._) 

('Iiirnei~:;::.:l~JYa ,_1,!. Sürüségt~ :JJ.) 

A vizmentes légenysavas ammoniumnak l(lf.1.\')Nu"I l íO
~(JUo-ra 11eYitése által álliíónk: elő. 1~ só a, l1evites11él vizre é~ légeuy
élecsre bo1nlik. 

:\. lége11yélec~ színt,(~1~11 és szag1;élküli_, li.:i::;sé. (~ao:1(.~S iz~i ?„'~:;;. 
Nen1 gynlac1111eg, de az egest.: hasonloan 111111~;-~z elen3- 1 fenut~: LJa. 
'\'1aj:súlya :t.G.L:!: (lcvegi..í =="' l) vng,Y :!2 (.J-T= l). V1zben 1n;g.lel1etose;11 

borszeszben. actherbeu l·:-: olnjokbn.11 l;:önnyeblien oldoc11k .. A ... ga;r, 
OO-uúl és uo'1erruyornás alatt fÓlyatlékká, -118°-nál ~zilúr\1 h::'tté 

b ' • • • 

sf1.rüsithetö. Belélogezvo bóclnL.'t~L: üut1u1n.tlru1sa.got1 nagy 111e11uy1-
ségbeu halú1t is nkoz. Tjevegö\·el vflgy élenynyel l1igitva1 kelle1nes 
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bódnltságot1 rt részegséghez hasonló állapotot idéz elö az öntudat 
roe('fzavarúsa nélkül; e saj{Ltsigútól 11yerte k1fjl~q, k<f!Jd.;, r1evét. 
l\Iii~thogy az idegek:et egyiclőre elton1pitja s a.z érzékenységet csök-
kenti, mütéte};:11él1 főleg a fogúszatban1 chloroform 11elyett érzéket
!enitöül használják. 

1'6!3'9" y ,- le 5" ( N 0.) 

Ezen vegyület képződik a réz, a higaJ1y1 az ezüst, az ólo1nnalr 
Iég;'J11~savban való oklásá11ál. 

.1{ v{Jtr..A:. lé
0

enyéi1.:.5 szintele111 nem égő gáz, belehelve n1érges hatásu. 
-11 o (}. és 10:1 légnyon1:'tsnúl fol;yadékká sürüsöclilL Sürüsége 1.041 
(\evegö = 1) s F> (hyclr. = 1). Vizben és légenysavban oldódik. 
j~evegűvel érintkezve, 1nég egy parú.ny élenyt vesz fel s azonnal 
nl1écre11ysfl;vv:'L (vörösbarna gőzök:) egyesül; rendes körül1nények 
közt ez okból a fé1neknelr légenysavbnn való oldúsánál ncn1 a légen3r-
élegnek1 hanern az allégcnysnvnalr fejl:Sc1ését lútjnk. Kénsavas vas
élec:sesel a légenyéleg barnafekete Yegyiilelté egyesül) n1ely tnlaj
clonsága a légenysav feli~1nerésére hasznt'tltatik fül. 

1~l:gecssa y. (TT.\'(i~.) 

(!:Grncessúlya .\/.) 

4: térl'ogaL l/~g(;uy(,'.·lcg s l tCrf. élcuy elcgyitéso últ,al s<'trgaba.rnrt 
gá:d; nyerünk, inely 11agyo11 lel1ütve1 kék.es fol.yaclékk:'t :-:üriisödik 
ineg. (\iiz1ne1tl'es légc0s:-;a\:: lúgenytrioxyd _\~:.!()a.) 1?iz1Jen 0°-nál szép 
kék szirn1c1 old1:1dik; az nl(1atot l/!fncs . .:;rrt11iyrlrrífnr1k (Jf_\~(1':.l) tekint
hetjük. 

1\.Inga asa\' scn1 vi Zlll\ :11 í es úlla11n\".ban (1l~ge( ·s:-:aYfln1iydri(1.\;:! <Ja), 
sen1 n1int ll~gt~C'S~aYl1yl1rúL nen1 c'illa11dl'1; Jégen:ysavra; 1égenyt~lcgre 
és Yi'l.re ho1nlik. S/1i o :-:avna.1~ (1l·gecsf-iavas kálinn1 sth.) úllantló 
Yegyülciek. 

bzáraz 11'.:genyr-:avns ól.0111 huvilúso <Utal {t11itjn1r clíi, rnol3' 
allégeuysa.vra1 úlcnyro és ('1ln1nélegre l10111lik. I\:elel:kcz:ik, hn, a 
légenyélegro lcvogí'i v<ig:y ('.~lnn:y hnJ. (,\'(J -\- (J = ;\T()2). 

Közönséges hi'111{l viirijsbarna, ncluSz gtizt képez 1 1nely 0°-núl 
s:lrgús folynüékk<Í: --:J.()0-núl szi1<.írdjcgeces tö1neggé siiriis('j(lik 1neg·. 
28n (}-núl forr. :\. lakn1usz11apirost; n1egviirüsiti ugyan, Üe azért 
hihti.srn1 ncvoz.tet.ik n.l1\)g0113rsa\·11ak: n1ert 210111 :::=rt.Vj 11inos hyüroxyl
ki.incnyc: ;.;ÚkHt sc1u J.;J~pt'/:. \Tízzel iisszehozva1 ll·genysavra t:s l{~geny
élegro ho1nlik. 

. 1\...I11io.~1,hnrf (11ho:-:11lu1rns) :IC!iD-Licn !J1·i111rZ forlczL1• fel n, liosii~ 
1:üs1tet.t ltngy1ia.k lr::iiúrh't~il alka11núva1. 17nU-ben Cfulu1„ J,-77.l.~bcn 
-'~,c~1c1.Zi;. úllitoU:ák cl\'1 elDször pliosp1i.or~n.\·a:-: n11~szbü1. '\'.cgyi :.:a.iátsú~ 

.,.--J;a~!' li;Jv;b;Jeu l~uvr11'."i'.l'1' Í!-:111ortetto 1nep;. 'N'cv~t sü!:étbon vilúgitó 
<s~,iatsagatul 1iyer\ i"), 

i) ., 



J!Jliif'ord·ulií . ..:11 (;;; c!liúl! itrísr1. „.:\„ phosphor n tern1észet.hen ~ehol 
sen1 forc1nl eléí; azonban kijtvc: fi')leg phosphorsavas calciun1 (phos
phorit stb.) a1akj<í.ban i.gPn r:·1te1jel1t ugy az úsvúuy-, 1niut az állat
országban. J:\.. gerinces úllal:ok csontjainak túluyo1nó része phos1Jhor
savas calciun1hól ~í.11. Elüforüul a növényekbe11 is. 

Elöállitúsára a foliér cso11thrtn1nt ( n1e1ynek fi)tö1nege p11os
phorsavas calciu1n) hasznúl,iák. Ezt poritva1 higitott kénsavval ü1.tt,ik 
le. i\..z olc1atba11 Jhos JhOl':::illV és savanyn r1hosphor:-;~vas calcunn 
lesz, csnpadékul pec i(r kensLvVTts calciun1ot 113rerilnk. lJlepité::; ni:án 
letöltjük a folyaclék:ot t'!s vasü:-:>tben szörp:-;iirílségTe púrolvai szé1u1el 
11:eve1:jük s agyagrctortúban izzúsig hevit~jük. Ekkor phosphor páro
lou át eo-vik ter1nénvül o·üz alakban, n1ely -10°-u vizet tartalrnaz('J 

t::> 0.1 " 0 . 1 
szedübe vezottetik. liol összen·yül. _'i.z in:y ll''~crt 1)hos1}l1orl; v1z a atJ, 

' b" ,_,. J 

n1egolvaszt\·a, lJürön ~ajtoljúk át: hogy n1egszabaditsák a. hozzá
tnpaclt; széntöl és a phosphorsnvas <.:::i1ciun1rt!:::::zel:.ti.il; azután rnr1akkú 
alakitják. 

1:u!oJ1lonsrí,1;ul. _"\. phus11hur kt~tféle inúdosnlásüan isn1erc~te.-;: 
1ni11t . .;1Íi',f/a 0s 111Ín/ ri;,.;;,.; 1,J11JsjJh„1·. „A. kijziinst~go:::: .~rírylf zih 11s11liu!' rn
clakbau kerül a kere::::l;:edésbe; fris:::eu készitYo sziutele111 alig súrgás1 

viaszft'.nyü tö1neg:
1 

kellt·n1etleH szaga. 1\::üzüus~ges l1:_:1nl·l .viz alalii: 
vágható, l1itleglJ1~u türékeny l\:Sz. ]'njsúlya (viz = l,'i l.8iG i ~14:0 

C1.-11úl lég1nrn1tes eat~u.-,.'lJeu hcvitve, tiszta, olajos fo1yaclékkú olvad, 
29(JO C'-nál forr. J,e\·c~i'1n fel1ér gi'izük túu1aduak l-:C1ríiU.'1th; .: 11 .-;ii_i/f

/Jcn. r_·i!(íyit. ·v·a1a1ni\·1:l (íU' 1-oll fc~liil le\'()µ/1u he\'itv\' 11u~gg,-yula1l :-; 
élénk fényn_yel r~gve: l1ho::::11liorpeutox_yüdú ('·lenyül. E gynl<~kouys:'t
gúuúl í'ogva, va1a1uiitt: a ke1etk(~zii plio::::pltor11entoxyd11ak uz 0g/;:-:z.
ségrc kúrttk011;y 11ah'1~n 1uiat.t, lHinden 111üh'\t (-vúgt'l:-: ;-;1-Li.) a [ 1 ho~
phorral r:i::; o/off /111/fr!11if;Í n~_1J1'C :" .-;:;1Ír11.:·011 d j-1/il!,''/1fi1q·f /1'!:i'fj/i1·1• /i(i;:;:i/ 

sri/H11.;1_>1il .~.:(l/!111/: ilZ 1YlC'!.:;!J,'VHltt•l n ](•gC:-:i:l~(j \'elJlJ n(jrz::::iitt'.'SIF!J l~:. 
Enru:lfop;\·a a iil10:-::11hnrt- -v·i; alatt·- knll .. 1·ltart:t;11i. lLa. ho:-::szu ideig 
vizben ú.11; kül:::eje fc1i/.r rl·h_·gg(·l \'(1H(H1ik \11\ inely k/.:::i'1l1h ::o::'trgús 
vürüs le:::z. -\-"_izhen a plu·~1ilH11· 111:111 ol.11/_H1il.::. :!:'elüh1ja: a ~)0 11 ,u bor
:-:zesz (100 r. <1.S rt~;-;zt:) 1 (\Z :H:th;;r (lUO r. L-J .;; ré:::z phosphort); a 
chlorof'or111. a. ~z,;·uk1!1H:u (_l(J(I r. :2 rt'·szt-'J. ti:,~ illatos(~;-; z:::iro."' olajok 
(100 r. 111i11tegy .J ré:::zt~ SzéHkénegliül ·~·ugy <.:liloro!.'or1ubli1 a p1~os
phor rho1n l)(lotle kn f!(1Pr rrlinn11 i-LÍ7.! ·11 kct.t'.t1:::) a lakn .iegl'~C8kben vr'.1 lik 
ki. liáron1vPgyért.ékü 11e1nleges c1en1; 1H]1a Gt\·(~gyértéküui:k is 
véi:etik. fe1. Egy ti.11nec:-:et. J p8.rúuy kúpez (/).:)-

. A. súrga phosp11<'.'lr füleg a gynjt<:1f'agyárt-ú~::r1ú] alkn.lrnnzhll ik. 
' ' 1 l. . ' \ . ' 1 ' .. ' l ·]'"\l'i' ' _"1.rany :::ig >:1s n1e1111y1sf·g .1ea i-~:y(lgy~zc·r -:L·sz1tn1e11y!'~.i: f'. fJ<t l :asara. 
és kúrll:kony úllnl'ok ip:itJ;úuyok stb.) I.:iirt:ú:::úra is. }1r:rtiiz\·c ;;zn
kotL lc1111i kev(;s ar::;e111ti:l l·s ki'.~tllli·l. lf/'·n 1-,-/;s ·1111:1'"!/· ~·\_ µ;y/1gy:-:zcr
tárba11 yjz alnt:L elz<'ut l1elyi~n l:arland(\. 

T)oritauj i'ehet n 11l11\:-:11l11Jl'L ha azt f\aralioldJan !1t)-1;(lo <':1. 
1ili1nérséldeLü \' j;;,ze 1 \.tl µ;y n1t";:..;· ,i o l_tl_i;_\l i clil ún iút rin1110 l(1a t tal f-\~ lig Li.:.1-
tXd:t:. iiveglJo L('Ss:zük ~: a folynd/·k l~ilii"i11'.::::i';;g rt'lz:--.uk . .:-\. liho:-:pltur il.r 
inóüon Iino1n felL1~r 1JOJT;'1 C1:-:zlik s:.-J't; n (·lil1'.1r111'd.rinu1ot-. licli'1le vizzPl 
ki1noslintj nk. 

i ·i_iriis 11hos11fu11', .l !'a il :-:úrgn plio~phori: :;ok\'l r\:~11y11t~l;: t_~.-;szilk 
ki

1 
vng.Y C•:.:ygf'.·itHH:lll(_•."' lt'·gl~i··rli('ll ~!1( !'1-nJ. lif•Yil.Jhk; :-:i.i(1_»t \·iirii~~; :-:z:1g-

talun, alaktalan porrit vitltozik. F. s. 2.1. Csak 200° C'-nál gyulad 
niep;. 260~270°-nál olvnü. Söt:étbe11 i1en1 világit. Ezen n1ócl0Sulása 
a phosphornak az (lla!tf({la11 vag:y vi)1·üs phosphor. 270°-on túl 11evitve, 
is1nét sárga phosrü101Tá yi:Í.ltozik. 

Jl ph(J,.;.Jdioi' _(ell.·u111·1·1:.~·1'. „A. phospl1nr nagyobb inennyisége sajt'Lt~ 
ságos szagáról és sötétben vilúgitúsúr/11 is1nerl1etü fel. I\:everékel\:-
1 '11' '] 'l 't' ·1··1· „ '''lf' . Jen, pe L. n1ergeze::;e >:ne ::;z1n ·e11 v1 ag1 ·.u sn1atsagana ·ogva isn1e-
rik. fel. Erre Ya11alapitva :l!itsclu·i'licli inóclszere. ])11.:-;s1tl'f és JJ/.rn1dlot 
1uüdszere arra van a1npitvn 1 hogy a phosphorköneny zöld láno-,rral 
écr el. Hrt kis lornbikba zinküarabkúknL hiaitott kénsavval s i::>~'='o-i• 
" f 1 ~ o. go1ubostü ejn:yi p ios1Jhort ac1nnk, azután elzá1:jul;: parafadugóval, 

n1elyen IJlat:inavéggcl ellútott üvegcsij van á.tdngva és a fejlücl() 
o-ázt a csö véa(;n rnc•gavu1·11'nk. a Jú.ng két részbül fon· úllani: co-v 
b' ,_. ..... ~.! ' ' ' ,_, h b.! 

külsü színtelen knph('1l :- egy belsií sn1ar8gdzölr1 n1agból1 1nel:y külö-
nösen porcellá.ule1nezzel Yal('J lenyo1násnúl jól é:::zlelhetü. 1\Iinclkét 
1nóc1::.:zer igen érzékeny, dr: !;.~·rrl:ls rt 1111!,q 1:l1·11yiilr:t!t11_. Ci'tdct1: 111iuüs/_r1-
he11 .feluilevD 11IH1s1Jlu1i' nut{11ihatrí ,í/t1_1l-uk ki. · 

.·i j1lio,..;jl/u_1r 1;1',rijJU!ei1·i. 

]~hos1)1tor é.„ li:üuenJ. 

]{áro1nfr;1c p1io~11hor-kü11e1„1y j.s1nerel:es: a gt'i.za1aku (JJff1) 1 a 
folyékony (P,H,) ''"a 'ziliml (J',ff,). I'ho,phor-ki.inclly alaliL rewl
szcri11t a. gúzahtkn vegyületet; t'.·rtjük. 

-~ 11hr1stluli·/.-ii1u·n,1,1 ( F1!.f;;; :-i'irii::.:ége 17i ti:i1nee;:-:~úlya ::14.) t:is;;Jún 
nyerhet:ií1 ha l)lio:-:pl1nro:-;sn\·at vag_y alphosp1torossa\·at l1evitü11k. 
Képzü(lik a. pltn:-:phor11ak kúlinrnlrydruxy11<1a1 \·alr'i ltu\·ih;·séuél, vn.g,y 
hfl.. a phos11lior !'1;jl.<'.í1lt:0 kiinellyn_yt'.1 ,ii.in lrintkezéslie. (1. Dns:-::arl; c!s 
1-31ondlfJi:-l'l'.dc 11u'.1d::;zcr.) 8zi11t-ele11. kell1:111cd:lr:H. l-ritJu:u1li 1ialak.ra eu1-
léke7.l:nt:í'i szagu g:'t:z. lt:·11d/,:ii·iil ·1n,'.1·:;0;. ' 

I)ho . ...;phor i~;-; ehl<ír. 

}[rí„111ri.-.; 1-fif,;1·11/1,1."11liu1· (ri1io . .;J'/il)1'f1·1'i-/d1,1·1>i. f>(}l;;I. I--Ta. cltl('Jr;:;<'t.zt. 
vezetünk út phosphorn11, az cll-g é:-: :szini:elen f,1lyrul/dc - a lirfr111us 
chl1írp~1y."phor - keletkezik. ]~~z 78ü-11t'tl forr; i'. :-:. J .. JC>. 13on1ll~ko1i,y. 

(_Jt ij.-; 1: li i 1J l'J'Íi o.~I'/11,; · ( _f l/1118 / d1„r1 i1~ 11!r1,)i/I!ri1 ! ! 1( / f ,, ) . . :\. li hos pl iorn a k 
felesleges chl(Jrgúzban \·nlú clóµ;et:i'.:::;8111~1 keletkezik. f-:iá.rgú::; fi~hér 
jegece::-; tesi;; k\i1111yen bo1H1ik . 

• lfaso11\/i vC'g_yiiloiJ:kct kl~puz a. pho:::plior brl11nnnd 1 j(Jdilal {~s 
kennel. 

·Pho::.:phor t~~ ox,rg(~H. 

{) xygt'.•u 1~·~ i 1li(1."'l ,Jtor k('·L vi zn1e11 l.cs sn. val; ·k('•peznek ; ezek : 
a Yi:-:1nc11l-es plios1•lto1·o~s:1v (J1l10:-:1)hn1-t.rioxya_1 /!:.!(_)::, 

a, pl1os_pl11:ir;-;av (J_l]iospliorpeutox,yd) !1
2 1.1:,· 

l~zeknek inegfelelö sa\--Ji,yclrútuk l1:sznek: 
a. phosphoro~:sav 11;il1f):; i::~s 
a pho,11hnr,a1· J!,,l'I/,. 

E:;,ekeu kivül lnég a pho:-;phorllnk i1{gy :-:ayút:. i:-1nr·1jüJ;:; ezek 
a, küvet.kezDk: 



UJ"IÍl;}",S/,f;J;Ji.'X/ J"Jc'r/17.-IN. 

Al11l10sphorsov JJ,J'I\, 
AlphosphorosrnY 11„ 1 •11,, 

Pyrcphosphorsnx i 1.,1',I),, 
Jlletaphoq.J10rnaY !Il'r '"· 

Yizmeute:< phosphoro:<:<a Y (l', (1„). 

J~z keletkezik, hn a pho~phort kevés száraz levegöben vagy 
ox:ygénbcn l:getjük cl. Fehér, alaktalan por j a. lcvegr1n inagátt'1l 1ni::g~ 
gynlac1. 

:Fh o:.;p11oro:.;saY ( ll:1I 1
1_1:J.\ 

..:\.. vi2111ente.s 11hosphorossav 11e\"esen egyesül viz:-:ul phos1il10-
rossavhyc1ráitá 1Jl„PI),,). 

J.{eletkezik toyúblJá a p1tosphurtriclilorit1. vizben val<'> felbo1n
lású1uíl1 vagy a. pho::;pltornal..: nedves lovegiín val/1 la:-::sn élenyülé~(:~-
1161. ri. nyert f'olyaüékot sz;:irpsiirüsl,grc \.icpúreilva. a. kilililésn(;l a 
phosphoros::nv jogecek.lJeH vúlik ki ht:lí:ile. . 

..:-i. 11l1osphoros~:a;; kl,talju: inert csak kút h:vürogi:·u helyei:.tes1t
heb'_'1 1Jenue í:f:n1ek úlUd. :1. lüvegtiu o:<,ygént ve::;z !:~::l, s plio:ophor:-:avvr'l 
alakul. 

J>1Hl.~:p ho 1·peHto xyil. VizHH.'H tP;-; p h o~p h or~a r ( f ':: r 'i;, ·i. 

}~lü:.íllíi:úsa 1·l·ljr'd)• 0

Jl a i1Lo:-:phorL ü\·egl1oritú ;\lultf<'_ilös oxyg('.·n
l1e11 égetjük e1. :\_ Jil10:-:=l111ur \·akil:úl{111ggal 1'.·gs a ri:;111t11l1::; j 1l11),-:;)l1n1·

sarnl .l'1.J1(rr }Jn1·11l11/..i,(111 ;,//'·1;jiil:. Ci-yc1r;e:an tr:r~nrlií el j/)l z<'trl1ah'1 üvogl1 e~ 
lnerb re11ükivíi1 He(1\·szi·1·('•; a loV'.'gf'111 :~zldJol.vik :-: 1Jlto:-:pho1·~a\--
l1;y(1rútitú 1(;:.;::; ]~ i1nµ:y Yi?.t:l\·uur'1 :-:a.f<'1L;:;úgú11úl fogva gúzok ~zúritú
sara l1asz11al:ink. 

0. 0 fi 
(Vegy!;:l;t•lí~tc !f,:f'r1 1 i·agy f'1r11.iff_t ;,;a.~·y i' .Oli '1.'ii1nC\',.;,.:ú]ya :_1~-i.,l 

01 [ 

rl. pho::;pliort->a-vaí- i /.J1i-l1au. .il111',(/;!l'('.F fe1lf·ztt.~ fel és l!teghat.á: 
rozta L11ltvjdoH:~<ígaiL ~zaL1cu"li_1ll nc1n i;:.ir,·ln1 elií. azonban ycgyii.l(de1 
igen e1te1:'j1::c11-el: 'n h)rnH"~z('[··lic·-H. , . · 

J~'Ui1í//it,í,·;r1. 1~ll"1úllitt'L~Ún_1 kii.Hillf('.•le 111,_'.H]okat l1a:-:zr1úl11nk. I1eg
u';-akorib1J a cso11t.:-:z:~1il.1í.'1l Ynlú elii~1lli!:ilt:n. (u;vúrnkl1an) és ti:-.:;1,tn 
DLosp11orLiól 1égc~ny:-:tiY\"td. élenyitL-: úlh11 (1a·i_J,:1ratnrinir{nld_1an); n.;-: 
nt:i1bbi g\·óu·\-:-;Z('rkün;:vü1i1.: ~zcriut:. 11i vntalos. 

./ 1i~ ;;:.-.·/J;; 11·s11 r 1>·1_;·11 f ,,;; / u /,/;/. ( ~ ! '-' id 11 n1 jlh o ." i ih' u·; (· 111u ··! .1' o.~-.~· itJ11 :<.) 
:N.y(;ri::-:c YL~get:.L a c.:--:oni::::zeuc-!: k1!n:::llV1u1.l digerú1jo't-k. ;\_ c:-:oHtJ)an 

.i e 1011lovü közüu1L1i_i;:; 1il i i:•:-1,hP l':.'<± va~; JH<1g·u1'.·:--:i nrn é::; erll ci tnn f1J liCJn hit-il~ 
phosphor:-:a vrn; k0 n:::a \"•t:-= c:;11c:i 1i111 r;i i'.·~ k1:·ns'1 ·,;a;:; 111ngn 1'·:-:i 111nra. .A. 
t::('.'11:-:avas culi:i111nol:. i'·:-: tllH~·1u«siu111nt ::1J.:,1lrnus 1nóüou C'lt:<'v1:01ii'j:'ik 
(ell'1bl1i_ c:-:1q.1ad1~l·:'l ~ ~i. nyi-~r(:, Íii,'..:." pliP:--:11liOl'S<lVnl- 1.::e;,·,~~; kén:~a•: hn;;zú
aüúsa. n1oll1.~u·. ;;ni J"-1·<1 hcn:iLYc: ;:;.-:i_irp:..;lirfire 11úrciljilk 11c!. 1'1. :-:zaL;l(1 
k~nf'a ,. (~ ]ií_'1111'J e 1 il1<11L 

1-\..:;, irrv J!\'t„'.J"(i !ii111•'.'1111· 11/i •. 1.~ni1 1.11·.,·11r ;.;ziirJ1c:iirii~:t':.c~:ii. ;;;/:inh:1r~n t: . .:: 
~ •. · •' . ' . ,, . 

~7.1! gu1'·11~il li f, 11yilr11'· k. ] Le· 1.· i f. v1• :2! 1fl0-n/t1 pyrnphc1~11l 11 ,r:-:c1 \T<l; vi.1r\i:-: 

izzú:::uúl incinl-'ho~phur::=avra. bo1n1ik. E1111élfogva. a húl'oinaljn iihos
phor~nv ( /f.,11_)()_1) rnegkülün.lJüztett'.,:::ül 111·! ho J'hiJ.-; 11h Ol':JU vuol~ (kö:-::ö11-
sécros 1)hosphorsav) novczl:etott el. Jiúron1vegyért:ékü (húro1nalju 
sa~) 1 n1clyhen inindluíro111 hyc1rogénpa-rúuy egyenkint l1elyettesit
heÜJ fén1ek ,'Lltal; ez últ:al keletkeznek a küJijnbözö phosphor:'!u.vsók. 

Hivatalos phosphorsav. (\Ti];:n1ysaY1 vilsav: r11·ir/un1 717iospl101·i
C1tlil) A phosphornak élenyitése últal úllittatik dii. E ci,lrfL n. phos
pl1ort tágas görebben higitott légc11y:'!LlVYal (az r:ltJirb arúnyban) 
önfjü1': le . ..:\. görebet vizfíirl1ih·e úllit.jnl:: ós a párlat felfogása végett 
szeílüvcl kötjük össze. „A.z elj<'n·úst a. gyógyszerklinyv szabja 111eg. 

..ti. phosphor, lt'.·gcnysaYval és vizzcl hc\'Ítve, phosphorsav
hydrúttú. (II:JPtJ_1) éleu:yül; ekközben barnayijrij::; güzök (légenyéleg 
í~S oxyg<~n n„ lC'vegi_ihtil) fejlt~<lnck. „A. v1'.,gtierne11i'J vegy·i átnlal::11lás 
küvetke;1,iJ: 

1;.f_) -l·· I o]J.\-( 1:: -l· .J ! [, 1 J = li' í f„ l)(J, -i- / 11 .\.l.J 
i1l1u:;Jd!l.•1· It~geuy:,;1t\· YJ;. i•h(•:::1;Íior:-c;'t\' !l·;.::e1Jyél0.~ 

_.-\_ lú!i_~1~lcg1::-: l~'.:gcuy:-:a\: ]~.evih!:-:1,1.('.·l szitd.i'.'H t'clL1.1,11nli.k,Yiz,rc-: <l1l~
g(~11ysavra 1.::s oxygt:11re. }\[1l1PU i:eltar. a iih0:-:ph(Jr 1cloldutlo1J, s gaz 
tDblJ{ a :-::ze11i~1 Ui.il é,-; g\.ü·e lJ bül ;·1;:;;:;z(·Ö11 t-i_ilt ~s he \. i l:üt r .fol ya.:l<'.di:l 1úl 11e1u 
fe,iJijilik, nkkor nlJb~u 111:'1.r e;c;c1k a. tí:-:z\'a l'ho:-:11hnr:-:;tv yan :jelen. 
·\r('.·gül a. folyo1at·k higi\..\·;i. 1.:1~ul1ydrogén g<Í.zzal telitteí:.ik s azzal töl.lb 
un1iig 111ele.!:!: lii:·1yr~~ h'.·tet.ika;1, nrse11 c:lt:'1v\llitú:-:c1 \-\'.·µ:1:tf.: llJ.ely rtl'SC11-
lriox.r(1 n1nkl_inu lehcL,iele11 . ..:-\.r:-:C'ue:-::::a\· j'.• . ..; ki-nhydro_9:\;'11 egyrnásra 
hai'úsú11úl viz és ar . ..;e11ké-11t.:~D: (.-.:<'1rcJt csa1<tl!(~k) kr·l('i:kczik .. .:-\. kén-
hvüro!.!;ÓHÍ:. hoYi.té:-: álhll üzziÚi: ;,1. , - -

•• ·-- 1 ' , • ]-, • • ' • • 1 '11 ··'. ., 
rf-u/1~jd11u.~·flfj(ll .. :, l_1hospltor:-:a\· \'l::'Zi:;1~ ::'Zlll\:üJ'll, :-fZ<lg'lle {llll J:o-

lyaaék; ~nyu11y11, l1e 11c:1n 111arí'1 izíi. }'aj:-úlyn ·1.-i LI. SaYhydrúttar
tahnn l1i.r; :-zúzal1_"k. 

!-'e!'fií;;,:.~·ci111·f: ki111ufo/tist1 . . .\. _tJll1),..;ph1)1·:-:av1t<tk ll.<'ltt szabad .t.'er
t1'.iz\·e lenuio r1i\-:1:nl1·i1_J,1:y1/,/r1/ V<lg".''t' 1r1·.·:cn.-:11rcal„ n1elyek ar:-:enh1rt:nli11n 
pho:::pht_-.rl1i'1l kerii111etnel::: bolljc'; 11hns11/i1i1".,'<!r11.-: c·dciuu1-u1al (e::;on
t:oklJó l kí.'.~szi telt phn:--:vhorsav11ú l :i (!het·. : ! , '_ifi' 11.'l-'" 1: i"d .. h/n .-:r11_n:11l~ 
8!_Í/;/,~11( /;--; ./~_:1~1.e.'.-!:.-I ;.·n 1u;:-:z1u'tlt e1·~.1'.:11ye1.:.:.1i~1J. ~)lt_n~p~l01';'HY<"l:-:, c:alciun:-· 
e:.rvc·b sok, ti__.n10k c:s k·-~nsav c.::::ak P. ~")-'<tr1 k1~:-:zlu111.~nYli>:'11 1ordnlhat-
11:1i.:. 1:\.D . • L«>·-11 j.:f,.111,:1. a kt.J11li:r·1lro,_g:,~unel Yilli'1 l:elitó::;rH'.:1 :í.rnl,ia el 
Ill<tgút ; linszu;ílhai'j n k ponto:-:al 1l_i l!li:g liaLiroz:'1.::::ra a J /u 1".,·1·/i-fé'\e 
el.ic\.rúst. 1:-::. f\_,:n:~ru; chl(~Jrbúrynituual f(·lH'·r 1.::-:a11ri.!11.'.·ki)t a11; (/11111: 
j.elen1t.tf'..l.lt'll kl~u.hy(1rc1g1~1111e1 fekete e:-;a1.1n.(1t'.:k ;;ngy .zn \"cll'Coi.1ús t{unnd. 
81í,-.;1!r lL~gen.rsa>:a~ ezü:-:U\~l fehl'~r (__·:-:apaiJ('.,kot a11: (_· c:-:npD1.lék n1111no
uiil1Ja11 felola1:1(1ll.:; 11a. o !·(>1yat1!!:k f(~\i'i_'1z1'.·~~:111'-l /p11·1111·i'cl:r·fe c.'-it/Juu{c?t 

vú1ik ki, ::;zi11iU:1 unyaµ;ok (pl,ld. f;/11,.,_'.s.-:i1r·'I yult-akj1:le11. l~/:1cn_i1::;11r 
ki1nntat:c'tt::a Yégett l.::(!1nlcllic::::\'ibe11 ti'jui~ny k\'.'ll::'<tYa.t. rulnuk hozzú.; e 
1nellett oly lu::1 feili"1dik. l!H_'l\· a. lt;·ge11v:-::1_yat J'1~1l1c·1ll'ja::; nrint erc\·ik 
bon1Lí.si t~r11tl!n.~: lt.'.-ge~ 1,yl:lvg 1-cs;;- :;;~~d_1culdú; iue ly' c111yel otik ;-" lu1 
rnost o -fc·lv<.1d1~,k1'<-L k.1_'.,11:-:avns \·;1:-:1_'.lr-c;:;-oldat..ot·. /1,:at:n:-:all i5Hti1nk. hogv 
no keYer(;;1jt:'k; ~iz l'rinf-.kez12~i ·fc:liil(d·Pn /„u•11(!-(1./:i;fe r11;ii1·il 'kel~t'-
kezik. ' . ,,, 

, ..:1. pl1os11horsa-v ji.'.11 zúr1nu:(~\ i.iveglH:n tarb111d('1. C+yeHge ::;av 
lové-n: kellc1nos ize 111iut;t hü:-::i.ti'i c1r\·o:::~zerii11ta~;1,11últ:at,ik. 
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·p ~Top]wsphül':>a Y ( / ( 1I', 0 1). 

..:-\ h<íronu:i.1,iu phu:-:p11orsri:vnak hosszabb Íl1eig 210'1 C'-ra hevj
tése által n31eret.ik. ,J ege(:r:-; tü1neg. \ 1izol<la.t.Liau hosszabb il1lí alatt, 
::'ttillak.nl pho;;phort:ia,vvá. Sói :.'tlhuHlúk s jól jcgecedők. ICétalju sav. 

i1Ictapho;;phorsar (HI'O„ yagy l'O,!Jf[ = !' =:g· l)IJ). 

(Acid. plw.~phorinu:r f!lliciulc,) 

Ila. phosplu:)rsa\·ot elpúro1ogtatnul\. s a 111(trac1ékot izzitjnk, 
tivegno1nü tüineg - lnetap11o:::phorsav - 1narcúl vissza; Yizben 
olL1ódik, -vizol\lata l)o1nli'.~ko11y. 8t'.ii. úlla1H1ók. JBgyaljn sav. 

Alphosplwrossar (ITJ'O, vagy PJT/!01/). 

l\Iés:d:e,i vagy h1í.ry1unhyrlroxyrl (bar.ytviz) {~:;:.; p1t(Jsphnr füz('S(~~ 
nél az oltlal",hnu alphospl1orns::;avus cnlcinrno!; vagy liúr.ynrnot uye
rüuk; ha e sükaL k1'.~n:-;avval f\,;lbotüjnk, tt;t, oldaLl.H~n 1rlp/1o:YJ1fl1,1·r1s.."uu 
lesz szabaLl(1Ai n1ely«t \·iifiirLl•in l_1ep(lrolo;.:;Lti;nnk. Szörpsii.rii1 igen 
savanyn foly:.v11:\k. TTnvit:.ve plto:-:J_1horki_inenyr0 1'.·:::; phosphnrsavra 
bo111lik. Eg,yal.ín ~u"·: lnert c:-;nk egy köne-ny he1yct.te:-::it.hetl'• lJe1111e 
fémek últuL 

./t Jl!iUSjll/1}1'8!!1.' e·,._ s1_;i11ufl /!:f(st11~·(/Sc. 

.:.\.11/in.''J!h"i's(ll'<'c' ,•'i:/: l)]d.iüi.i {'l1/,;1·!„i,·,,/'1"1i;1(d ii'iiór1·::a11a(1t'~knt- nd1wl: (pli11,-;
td1or::aYa:': búry111n), nwl.r liigii(•íi !\.';_;-<:1iy~„aYL:u1 (~;-; . ..:/1:-;:1\·!inu oh1liftt.t'i. L,::1r1•.·1-
„.11r(('' .-·::ibtfrfyilit,!2,"r•:-;:-;(u·_!..;·:t e,..:a1•ad1'.-k Lt·l\"!!;;.~;:il;:; nl,\hah'1 l•.:•;.;cuy:-;avlian (•_-:. a1n

ll\Olli:'tl.1an. 8zali:t(l 1d1n,,:plior::a\· u reakci1:.ka1. IU.~l!t 1n1uat.Ja, 1tterL a kl~1·zí.i1lli 
::;:r.aliad saYak í'i..!loli1.iilk :e c:<<l\1a•-1;;J;:(1t, _.1,_,111"11ia, „7t·(;i'111111H'IPin111 (;;-; l;/11.·.-11r11-: 
,;ia1111•_;_,·ium old:üin·al P. 1.J1\•:<[!linr.---:a\· (,';-; ,.:/1iii:1k nltlat-ai i\•h,'.!r j1~gece:-; l':'apad0-
kot atlnak q>l1n.:'-plinrs~n·a,.: a11H11n11-1ua~·11e>'in1n). E l',.:apad(:k a1nu1011iúl1an ul11-
hatat.lan: de felnldo'„_1ik ,.:/1,..:~n-L1:tu (:,.; (•c1:\':-::tYl1a1~. Jf„!1.1l11/('i11s11r,1·: "r111;1n11i11;,im11f 

ús légen,\:,.:ayy:d a J•hu::-:jdti.•r . ..:a,;bu.1L -rn;;y ::<~1itwk oid~1t:'1_l,nll :-;:'trg:a i,:,.:;tpa1l;_~k 
keletkezik. 

ill. Uldjuuk fi_;\ ];i::-: dnr;d,]-:~1 plio:-:;pl11:>ri nt'·l1Úl!,\' ~Tn1n .-:z•:·nk."·nl':~:lwa: 
ut;'trL-11uk 11\·lf; itai'/1,.: l•il[>Ít·„:-;t. :.: lia~·y.ink 1::-:r. lt·\·,.~;_·,tt l!l'-'.'";.->:~(1r;ulni . .:.\. sr:l~H
k;;lH',:; e!il!a11ú::a. 1n-;'111 ;t \·i,.:..::-::11nan1•lr Jincqn~tn •·!n:-;:dutt. phi.1-"[1ho1· 1nr_·.::,·.c~;y1tlad. 

/,) ]3,:dngutt- :-; 1,;.t::'zer!1a,ii<11J. Ü\"t'!.!.'1:..:(i\"l:! <:ilútoi't:: 1,;, rl~:-:zuig \·izz1,[ r0!t 
l•.)ndJikl1a <vl,iunk );[,.; 11n1"C1h:-::a ph"_,Ph"ri·; :1 , . .;;; lio::: . .;zah\1 :-;1.<'1t·úí:- J;:i-.;-;:-;iik ;;.;,.::.·:" 
:1 Lid1i!.!:-L'l(· liüi"ii <'.,.;Íí\·„] d~1.i· :1. l'1:a«k•"n kifnrt- l't'l!.ur,lit•ii.t ::\-.\~·_,.»?.<:ri.~.; \i\«•!..!.: 
!wl,yettf;:-;itlit.i-i, 111\dy\·i· all(n.lina,.; tnú1lun 1n•.'.;..\"•:1·."í:--:ii:-Y•J >:Ízzc! t<Üi_ü;1k HH:.;..:;·_': vég~~I 
pc(1i;,;· ,.:zc,rli.'1v1:l \.:apcsoljnl;: (•::':-iZ•..'. I-In a ln111biklwu 1\,y\; Yizet i'elfrHTaijnk. u 
jih(>::plior :e viz;..;<iziil;k1·l iu.p:\t·n]\.;,_:;· s :r, . ..:zedi,iben ;:,·u!y1'.w,..:k:'dd;/1 . ..:üríi::<i·1i\-:; 
e:;yi(l~:jfilf·µ: :1z1,11lw.11 az ii\·(_''..:''.>;_í11f;k a i1üi;il_,1_•n Jf.,\·ií 1·/::-;:ú:l1e11 yil:'t.:;,·ii-'• g·yitrii 
kelut!;:ezik, nu:ly .c:iii•-~·t 11c!yen: v:1_:.;·y u. \·il\~·ns,.;Ú_'.,!." plleu alkalui:tz••U: t'•Jk•,'iP 
[ •<l] 1i ro,.; ini'1giit.t. i:;-;zl!:l!1cti',. ( .lli' ,, . .;,_,·r! i<'h 1•h<1:'11hn1· !..i 11111!11/r; el)ú 1·!i.-:1!.; 

<') )h·,'..:;::zúrii:<1Li'- ki,: da1·abkn t•l10:-;p\i11rt. _..;zúra:-: ii\·u~t;;·,[es(cr alatt, t.ilzv,.; 
!:iOÜ!'OUy ::;eg-ldy(:\·el gyujt,;u11k llll';J;. ~\. lJlJiJ:-:i[!li(•l' t~[l'.,7,',; a. i:i.'1le:-;t:'.r úd11!r f..:::Jlcu~ 
gülettc:l (viz1nenü:::= ·1.i10,;1•hur;;a\·1 1-'. 0:.: vou<~ilik l1t'. .A. neil\·e,..:s\'!-.;; 0H.iilli:t·t! n 
i'elleugii!etl·t-, lHt•ly felol(l1~•rlik 11li'""!Jlior,::a-.:vú. 

2·17 

Arsen. iliit'(•11)·. 

C\~egyjele .eb·. Parú11y;;úlya 7ö,\ 

.:l.z arseu kéni.:egyilletei (realgar, anripig1nent) alakjá.ban n1áT 
az i1-korbau isn1eretesck voltak. r~z n.r;:;enes::>a\·nt (ar:::eniclu11 nlbn1n) 
n 8-ik szúzal1bau Cf{'l1ei' úllitotL:i, elü; a fén1arseut ~-ll/1f'1·f1u; .Jla!1nus 
fedezte fel es késijbl1 S11'.li1'/;d1:1· (lt1~l1) és lJn111r.lt (1733) ú.1litot
ták elü. 

J;;!(!ji!rl'telc. „A.z ar:-:;en előfordul a ter1nészetl?e11 ter1n8s ál1a
potba11, kötve k.énuel is forünl elö; a leggynJ,;:or1abbak a. r1!nlfJOI' 

(.-l,„!!8::). az t1111'ipi_i1n11:nt (.-t.'':.!'S'a) s különféle :'as, nike11 „ kobalt 
ércek. l\:is 1ne11uyiségbeu 111~111ely úsyúnyvi2be11 is forr1nl e~~: , 

l~'/ihíllltd."11 . .. A„z ar:-:;e11lartaln1n i'.~rceket levcgü 11ozr.t\jrtrnh1sa. 
rnelleti; pörkölik.; az arseu éleuyül ar:-:;cue:-:;savY<Í, elillan é~ f<;csa
tornákban foga.tik fel. 11.z nr:::;enessa\·aL n1ust szénsavas 11at:.T:nn1-
1nal és szénnel vegyitik levegiH:öl elz(n·L tógelyel,;:beu. ::\. t1szht 
arsen f0llengül s a tégel;rnek fel:-:i\ liidegcn tart:ot.i·: ré:-:zé1i lera-
kodik -

~/hl ojdun.wí11n i .. A.z arsen \··il(tgosszúrket fé1nfl~uyii,_ inerev) szag
t.alau és lzuélk(Hi test. Frjsúlya. CJ.1)-i""i.D (viz = l). Levcgün 
élerrvíll s --rékoui' t'.1 lerrt'~t-eucre1. yo1u'.it1ik l.H:. 18U 0-niil fellengül a, 

•' . b Vb , 11 , 
1tldkül. 1100-v c·li'ibh 1nc(rr,·l\·ndna. JJe\'egt'1n iievit-.\·o- nr~entr1oxyc e a 

' ::-;.,; b '-- , 'l 
t~n· el s .f1'//1'.tj-:(i J'nyli11,11,'/llil/.'i.".:.l'/,1/ld fe1:jl's.:t. f//i/1:1·f_11Í::l1ru1 1nagato n1eg-
" 1' ]' 11 ']1' 111-· „ ... ' 1' gynlat us u1rn1as nrscnc i orH_.( a. a a ;:n, J...1egc11ysav1 ro111en~y ,;:ensrtv 

~~ 1,;:irúly--;;iz ar~e11es:-:avvú: illetl•leg ar~e1!:--:a\'\'Ú átalakiL..-a feloldják. 
„A.z ar:::en yeg\-i t:nlaj1lou~úgrLi l1a:::onlók n i.1h 1:i.s11horl>ihoz és igya 11e1n
fé1ncklicz (1;;::;nleg·c;::> elern~khoz·) soroljt'tk: bárha phy:::ikai tn1ajc1on
sti.gai férnszerück': lJi'lr<:n11 vcgy/,rtt.!kiL ~I8ga az arscn állitr'.ilag 11ern 
n1érge~. 

.·!:: r11·se11 ·1 ..... f!,ifidclci. 

_A 'i'Sl'HkÖlH;Hy. 

'_\'egy,ie1e .·L-l(. 1Ji.'1nE1i,·ssúlya 18 . .'I 

I~l,pzöc1il~~ ha nrs(•ncs::::aYra, ar:::ensa YrtL Y<1gy 1..:zek :;(1ira fej
lőllö könenY hat. f-:!fi1íl/itli11f1;, liü 11igi.tu{-.t- l::l·11.'-'aV t~~ ?.iuk elegyél1ez 
:u·sonPssa\·:.~t ndn111,;:: Y<1gy pe11ig: az ;{r:-:enzlnkrl-- (ar:--:(~11 l~:; zi11k öi:vé
nye) higilo\J kt':H~ai.:\·al boutjnk fel. ]~l(iú1litúsún1 oly k~oszülékeL 
hasz11;'tlu11k. iniu«'i a ki.ineuynl·l leira!:ott-. 

~Fulajdn 11 ,"rí.1111i • ..:l.7' fir~cnkCinen)· :-:ziul(•l1~'ll. ke1~c1netlen fog
llagy1na-.szngu, n1/1·f1r·~· gúz. ]:'a,i~ulya ~.C:\1 1_\\·';egi'1 ---'-' l). - j()n_núl 
szint:clen folyadékk<'1. slÚ·üsi.idik. 

l\Icgg):Í.1,il:va, l~/~k(•::;sziirt":e 1c'ingga1 i."g :. li<l a lú11got:. pnrcc1b'tu
len1ezzcl lcliii.tjilk: fi"ileg c:-.;ak a. k,:ineuy ('.•g t:l :-: <lz ar::=en hrrrHafekf:1 l:o 
szin11el r1 rnrccll;h1on lerakoílik (nr:::rnUik(_ir~. ll.a a gázt. csö\·öu 
vezet-,jitk út s azt, euy Y~tn_·\· t.ül)b lielYeu izz;\~iu he-rit.jük, akkor az 
arset{ a osö liideg~Lb rZ'Széu Lükö1:<1h1klJrui l~rak(ll1Ú':: ~t- könc-11y 
petlig clCg . .:.\z ai·se11kü11e11yHek ezen sJ,jt'ttsúgú1a va11 <thq1iLva n 
:1Torsch-f\!:le arsr11l~iinntat<1 eljúrú~. 
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_:\_rsen és ox)·géu. 

.t\.z arse1111ek következö oxygé-nvegyületei i:::1neretcsek; 
arsentrioxyd (arsonessav) lL,,:!r/1 

arsenpentoxyd (arsensav) As,O,. 

E két vizmentes sav 11yc1.rátjai: 
arsenessavhydrát 
arsensa v hyc.lrtL t 

II:,AsO„ 
11„A.sO.,. 

Ezenkivftl a pl1osphornál emlitett savn1úc1osulatokr1a.k rneg~ -
fe!előleg: 

n1etaarsenessav H As (), 
11,As,O, 
lI As u„. 

pyroarsensav 
rnetaarsensa.v 

Ezek közül re{u1k 116:;,vo főleg n?. ar:3eJH~s::::a v fo11to:::. 

. A r:-;cntrioxy(l. _.:\ rsencssa y. ~lli reH,Yessa r. _..\ tithun arseai cosu111 . 
. Arsenit11n1 alhuu1. (~:x:y<ltun arsenici alhu111. 

(\rc·gyld·1>1ett· As~O::· 'L'iin;C\'S:'Ú1yn. = !~18.:1 

Elüfortlnl i' oaocc{l\-e az úsvún:rorsz<'tgliau ércek.bon. ]\_épziítlik, . ~ . . • 1 
ha ar::sent lcvegi.íu égetiink_ cl. ({.yúrilag arsentartalmn erco;: (ur::;ea-
kovanrl stb.) i1örköl0::;e últal úllittatik 0lö. :Poralakban ít:1lcugiil a 
pörkölésnél s hosszn csövrklien1 csatoruúkban f'ogatik fel. tTjr<-1 
fellongitve fehér, átlátszó, üvegszcrü tö1noggé a1aknl. 

1'.u/ajdoosd 1;(1 i . ..:-\z ar:-;ene~sa v ü vegszerü1 töb bé-keyés 1>é Ú tl~.L
\.iZÓ1 ttlal;:t~lan t:.ö1~1co·. „A.llús11Al fel ülel:e 111~:uhon1ál voso(lik ::-: f'o konk.iuL l::l ' ö ,; 

lJeljcbb-be\jebb útlút::;zntla11 s egész tö111egü jogeces les?. . ..:-\. g_yúgy
szcrkön•'v n1eo·l;:öveteli. hoo·v ki,-iil fehér. hornúlyo::;. belül súrgcí.llú 

·' ti , ::i.r ' ,. ' ' '--' 
üyegszerü. töhbé-kcYésbé áttetsző törnogekhen szeroztcssvk be. 

Fnjs~1lya ;J_(i~l-H.7:L _Szagtalll:n, gyengt~n fan,y~r: fé1nizil. 
1 rész 30-:lO rés2 hil-lcg s lU-1;> r. forró vízben olc1ocl1k. Olc1atá
ból okta1_:c1e1jeg·ecekbe11 Yúlik ki. lriµ;itott sósav: vagy annr1onia 
nagyobb 1ne11nyis(:gbe11 felolt1ják. '{izoltlat<lbau élenyit:ij szerek 
Altal arsensavvú alakitl1ató. JBz út:a1akulús részben c::;z};:üz~iltetik, ha 
a levegön áll. :Uorszcszbc111 ac\:hcrbcn é::; l.H:nzir1l1e11 az arsenessav 
neru o}t1(1clik. rorcellá11le111eze11 2~Qll-ra he\·iiiVB: f('~j1""''1I 1:/í{[„n :· gDzn 
!'el1ér1 s.:·11yt1di111- J\:é1ulelCicsübe11 hoYÍt\-e a i'elsli hidegebb részeken 
oktai.:tJeres iegecel.;.ben rakoclil;: le. ]Ja :"zl·11e11 hevitjük: J~_if.-!id!//Jilu1-
s:;u!Jl)f terjCszt-, a Jni felisrnerésérc néz;,·e jellegzij. E szag a fe~
leugülü arsent:íil szúrn1nzil:: . ..:-\. ~zén ug:y-rtnis az arsenessayat hev1-
tésnél arsen11é szini ti. Élenyitö anyag~};:: .lt:ge11ysav1 chl<'.ir, kirúly
Yiz. chró1nsav. fellna11(l'á.usavas k:Uinn1 arseusavvá élenyiUk. 

. . " '] . t . 1···1 ..:-iz arscuessav cr/i,-w11 h(itú ·i111:rty :' ve:::::t::e yesse ·eszi: v (:-g az1 

hogy a. levegüu ];:özönséges }1i_',111érséklet.nél i.s elillan; ezért igen 
Ó\·atosan kell Yele bclununk. Ellenszere n ;1io_r;n1:si·,1 'l!sf•1 in (U/1!11: 

\·agy a ./'e1·1·un1 li,i;d1"i'.c11u1 'Íll {1q1ut (vasé1eghyc1rút:.). 11- uérnot. g,Yógy
szerkön,yvben kénsavas yasélegoldal; és 111ag11esi1nnélegböl úlló 
keverék van ellenméreg (antidotnm) gyamí11t felvéve. Ezekkel olrl
hat.atlan veg,Yületek ,iünne];: létTe. 

2-.l!J 

Ifaszrn\ltittik kiilö11föle 
iparban különbözli r~élokra; 
eiüúllitústíra . 

ki~rt:(~ko11y úllaLok 1nCrgezé~érc1 az 
a g,yógys~crtArbnn a solutio I'(lu.:f·_'tÍ 

.:-1. porított arsencssavhan fertiJzt) auyagúl (han1isib.ls) lehet 
yips.,, '";éta st!'· jel_en'.. Ezek folismerhetök az últaL_ hogy a.z ily 
készitmeny ke111lcloc:::obcn l1ev1tye 11en1 illan el telJescn; v1zbP11 
és runmoniúba.n i1e111 olc1óclik 111arac1ék nélkül. 

1iz arsenessav húro1na1ju (búro1nvcgyértékü) :::av . .:\.lkali-súi 
vizbe11 olc1hat1Jk és 1nérgesek . .:-1- többi ,·jzben c1lclhnLatla11. 

·vii1neute:-; arsensay (.-Is~' 1~.) i'>s arscusaYhr<lr<it (rf1 Js(J.~J. 
..:\.rsenessavnal;: légenysavval ya.ló 11evitésé11él lBgccs~av illan 

el s (l/'sensru.~h.1;dnif keletkezik, 1nel.v az u1c1ut; e1púro1(u;a 11hin iege-
cekhcn ,,-úlik ki; ha. c.;jegccekcli 27() 0-ra lievitjiik, Yiz túyo;i;ik cl:.: 
fehér alaktalan por~ a 1·i.::i11•:1ili:s 111·:-1e11s11r1 11Hl.J'<ll1 vissza. J~:z ·erlJs 
11úro1nalju i:;.nv .. ~\. pho:-;phorsa\·(~iuak 111cgf1:lelö ~Likat ~ia . 

__ Az arsen lu;Hreg,rült·l-ei. 

..tl. ketf1_"is f,,:11111._"1'11 (nrse1H1isnliit1 .l.-.-:!·..:,''..!\ 1niu.t ;i:-;vúuy furtl1tl 
oli_i ;:;zt~p vörös jegeculdJ1~11 (rpa.lgar

1 
nr:::c11r!llii11 :::tL.:1 

11. lid1·111118 ki'.11111\"1:11 (ar:-:cntri.:-:nlfi·l .:ls„i../„') :-::ziuh'.·u 1ni11t (ts\·(utv 
jöu elő ~úrga jegt:ct~•kbi~H -(tn1riiii!::!,·1;1euL- ~-;_l,er1n1::ni). Elijúllii:11at~1'> 
sz0p :-:úrga por,tlakl_nu11 lul u.r::::rne:-:;:-::ay Yag.y s('iinak sayauyn oldnbí ha 
ké11hyl1rogé11g(Lz(; vezetünk. JI: csap<.u1ék n1(1hai:n.tlau vizbeu~ lior
sze:-:zbeu é::; higitot-t. savakban; /1·fu/,(,;,J;/,· fo/!u1111i11r!nl11111111(11, 1nel.Y· 
lyel snlfoarse11€ssavas <nnn1cn1inIJ1(J(i kt·11ez. I~hl_1eu és a 1ia~nnl1 ·1 
alknUs1'.1kba.n ('gy :-;ulJ-'t1::.:a\·at:; a ,„u'.t'o111«'ir:11c,„,..:,1rflf . 1.-·(!!iS):: kell fel--
Yenuiink . ..:\.z Lu·;::cutri::n1lfit1 J'clold.'1dik nz alkalií.'r'.!111c:k hyl1roxy(1-
jaibau is. 

.:1.z iitii8 k/uo1>'!'11 ú1rseupe11b.t::.:ultíd) ll snlfc1arsc11es::-:nva:-; 1HÍ

triunn1a];: só:::avval yaló felboubi.sánúl c.':!arn(1ék alnkjúl.iau nyerheti.í. 

"'lz a!':-il'H l~S Yl'~',YÜ!( 1 ttillí'k f1 1 li~llH'l'l;~e. 

"'\. fr·Ji:;111v1·(·:-; f;;~da]•1·)\·\· :il.J.;n1 (dL lt"_~·.y u:-: :11·'-'~:H\"l'!,;,\'iilcH·kf·\. r'· ;,u11':'•.'1111• 

rúlukdliul<. 
i. ~\.r:;e11t.·~:::a \·a i. li~\· i t,- ií n k J.: ,:. n1 l i~ };; (",'-';; lwn c ~ \"c•1ill : a k\·ud eli.í(·:::i'í li i • h·g·c 1•1 1 

t-észóu jel!t:g-z(_; a111·1; ol:!ii ;·,1, ,. ·i1 •/t'1"' /_- 1·ak("" 1 nak !\.·.· , 
2. ]\:.!:; l1aral,];::i. at'.'-'vn1-:~:-:;t\·ai. hü\·it,-ilnk kl:Illf':-Oi'íl•1·u J.:,:Y•:"" :-;z;·lll!t·l d:1ra· 

boJ; baui IH:H1 porl1a11 ! '. ulY i"1>nuiu1, !in!.;·\- 1·!<'•J.I, a :-:zt·iwt. azttt Úll az a r:;1·111•s:-:a \"<11 
inelegitjük; n k01nleli.;f",.;~; lti(i(·-~ei'•l; n:.;:~i·lH:H/;;/;,·!o: e,._,,,_:11/ii/;:;,. k\'J>z01lik. 

['.~ •:úlrn. r·g,::ik vi·;;;,•:·n !iuuu~ 1tt'.~~;yhe kiliuz<•tL iive,:!;t:::iü\·1;i· li1;:-;z;1úh_ial;„t1;_;:. 
u, "~" he.;;y\•lJ\' w1a;.ik n:--; nr:-:1:nr.':-;:::uv 1:-huz a :-;z\·ll .. ~-1H·l k1·pzu•1tk 

„:.\.:: at".:<(~He:;sn\· \-ize:-: „ji_'latúli••t. n.djuuk eri;:-: k1~uhv(h'(_>!-;l•Hvizvt ;U!llUI 
:<hy,]rc>snl t·kkc·1· 8,;1·;1,i c--·e111ul(:'l: k•::pzi.it!ik 'hhnua" al":-icukt'.•u.:·~·.-1. E c:::H-



-

iiadCk kisziLritvn, s levegiín hcvitve elúg, a nJ//,:ill'. ~IO,IJ.lf foqha!J!!,11.1_1.1-·,:uyo! lc;~jc~,'.~~ 
lt:lle: lia. ;LzouLiau .'::•.:1unwa.,· 11ú!.1·i111111Hol ~~s cyankaliuuunal he.vn,~~n.ki 1o·;;;c11t11l:1·(Jt 

.. ,] c"S 1·0 ,„ha'"l·1uasza::;r1í:. terjeszf:. .A.z nr;-;cukt·ncg a . .llan;rh kt!szulclJ.JCll 11e111 :l\1 
" - <:> ·'::'· • J • 

arsenköHc11vt„ !' .' .' _ ]'] 
,1 Li.I:ic111isrn'1!.~' c:ii.~t. az a1·sen1:ssav (·s so111ak (•hlni,aban sargtt (·:,:apiH e (Of; 

itl(•z elÚ (al·sc~1es:H1Tas ezüst)~ n1c1y a1n<•n11iúha11 Ú;:: lúgeuysaYlinn kö1u1yeu 

olühaló. · l , 1. l 1 11 1 
5 li::énsaeas ré::: ol;ln\-rt az arsc11essavnak cliJzctesuu ~it nun 1y1 r(•X)"i t a 

t:clitt·t.t ~1hlathba11 sri1·11a::iild csapadókot (rn·scuus:=;n\· rez:1 itJéz :Iü: . . .. .. 
fi, J!ai'.~ch-tiJ!e '1,:C.~::ii!Ck. i.'l. 1\[ar.:;ch-f01e kCsziilékkcl . ~z1ui.en ar~cutukr(>.!; 

úÚitnnk e1iJ. lTas.znúljnk niin!lcuütt,1 1tol az ar~:nt f{ll.r.nrlr:kbn;1 kell knnntntni. 
Le•re•~\·szc1·übb nlal;:jn. a Ii.!. hbrúlnu1 lút.hatr'.i. ]\.lS lou1h1kb:~ 1~ 1-l.ink a;-; a?·~c1_1~_ar
ta1~11~·f(11yad(~kot.. 11'el(l. kcv0s sohüio Fn\\·lcrit vizzcl h1g;~va ;„llo;-:-ao1n.unk 
kcy(>;.; lii,~itott ké'nsavat s nehánY ziuksze1nc~0t, te;:;züuk bele.1.c. Ezutan.a lon~
liikot er5'sen e1zitrjnk 1_1lv (ln,!.!;asZ:::;za!. inclylio :fe!síi vCgón Yekonyau k1hnzt~t.!; 
ü\·e~cs;; van szor1„'san ili'eszt~~l'.. 1\;o; e'lillauú gúzt~ milu:~,11/ fl!L'C!J(i' 1_1i11<'S 11 !0111~11/:
hait ,_Ílicggyujtjnk. IIu. a Hu1glJa .r";i„lCH 11i(leg· i1or1.~i:.:1la11lc111t:zt. 1.artunl(: azou 

a llcYiieU, 1ic1y 1ni\göt.t p/·ld. •L-11:\l t'ng Uiki'11· alakhou1 1e-.,.:'tlni. _A gitzt1 111ely 
'Jdüinlik, f-nCl 111eggyn,iUwtjuk j !"Jn·e!lúnlc1nezc11 i~ állithnlnnk i:lií nrse1l
fn1tol,:at .. 

Reuükii;ül cse1dJy 111ei1uyi~úgíi ar:o1_:u 1nut:ül1ai 1) ki ily 11t<'.1rlou. ?l.Ia!-\ÍLÜ°il 
értetiklikr \lr_1~y a hasznúl.t k61nlc1Ci:'.i?.erekllek (zink1 k(:nsai;) arst:n111i:.:ntesel;:nck 
kell lennii:Ok. lia:-zn?1ltattk a ::innim !JN11111lu/11111 .• az u"irl11m li.r1,7ro··hlori,·11m, az 
ad•l .. -·11U'111:ic11111 .t'.·~ a luitJfflulá, lwrk/;1~1,,': arsenrc való Yizr;gúlúsúnú! (;s 1nús1 

: IJéld. türveny;;zek1 1 Ye;;yy1zsgalatoknal. 

Antimon. Stihinm, <l:ü·tlaur. 
i\'cgyjrdr\ 81): i1arúnysúly:c 122). 

:\z autin1out physikai tulajdonságai 1niatt régebben a fl~mek~ 
hez soroltúk; -.;egyi tnlajdon~úgni azonban a phosphoréihoz és ar
souéihoz hasonlók, ezr~'l't njabbau álta.lában n, nen1 fé1nek kiizt szo~ 
kott ti'trgyaltn.t-ni. 

11. tern1észete~ l\:éuanti1no11 a legrégibü iclötül fogva i:-:nneretes. 
}\[aga az elen1 s ueh:iny vegyülete n, 1:)~ik százaüban l]rr.~·Ui11s 
VúLeuli1n1s ú1tnl úllitt-atott Plü elijször. 

l1Jli':/'1n·t1'u!1f,-;fl. ~Per1n1'.>s úlL1potlian ritkún, leginkúbb k0neg
a1ukhan (/)/1 ~8: 1.J l·:::: inin!:, il;ycn1 szin10:::; C1::-::-;zctctt; úsvúnyliau jön cl/:1. 
. l~'/ií1íllitdsfl. lln a k(:11a11t:.iinont1 vn::::-:;nl ös:::;zeol\'nsztj;lk, vns
kén('g ké11zödik l·::: t:i:-::z!:a a11t:in1on •:ú1ik ki; vagy <l kéna.ntirnou\', 
I)Ürkölik ~ :1 keletkrzi.i a11ti1nonélegeí-. szt'.·11ncl szinitjúk. 

1 1uh~ji.lo11,<;1í;111i. :\.z n11tin1ou. oziistfe11ér1 fényli.i, fé1utulajc101L::;Úgl1 
test-, jcgeccs-lo-.;clc~ szüvetii. rl\.irékcny1 l\ö1111ye11 r'orithat:ó. -1B0°-11ú1 
raegolvnc1 s 1dhiílésHé1 ro1nl1oi;derekbeu :jegecetlik. ]fa.i;::-dtlya G.7. 
J(özönséges hőnél levegön ineg- 110111 y(1cll:o;;,ik: az ol vadú~i hi.inH~r
Sékletnél h(\vjtv(~ antirno111~legsé lesz. 1nel.Y részben ininr. fehér fü:::t·, 
elillan. Sú::-:avbau 1~·::: higitot"t ki:·usaYbau az anti111011 11e1n ol(Iúdik.; 

1ne1cgen fcloll1,ia kt'.-11::-:ayas rn1ti1non11A; légenysaY 
a nélkii1, hogy ii:~loldn.ná; kirúly\-iz clLlorirldá oldja fC11. 

Ulílorgázbcm clt'cg n11t-.in1(111c-hlorit1tltl. }Iáron1vegyértékü. 
eliiúllib.í::;ún kiYül ülkaln1<tzlnJik külö11!'l~l~· <'it-

~i.uti lllOll künt~H,Y. ( ,".:-'(, ll::.:i 

·\'·.:·:·„.:· .I·Lt higitolL k011:-:a\- ('.\-.: ;;;iu1c elt>!.::'Yl'.·hoz a kiini:uvf0j\c:--:zl.<"1bu 
'"'·":· .qn~itnonvegyill(:i.-tildaJ\it (cl1l,'ir- \'<tgy' ~lcuy··:ugyiilelt:t.'·j c~tlit11k, u 
L,.:::/·„}~~fűjlölllí g/t,~. anti11111ukC1n(_•11yi tarial11nLz. C\::akHe1n t-.i:::zhíu uyerltcJ
··„ · j~ik>í} gAzt:1 hu. auti1nnn t}~ zink i,"1(:.\-ényót. (intjük 11~ lii,s~;itf~t:L ké·u

StFvval. 
::'..g.5·:~:.\:.'·. , 7';rlr~1; l(111s1i.111r 1. ~zi uh.: 1vn gáz; sa,i (1 !::-:tÍgo:' :.'Y.ílp;ll: rneggynj t,1,-;1 zül-
„ .~.?;';fe~1er h1.11g-g;al l·g 01. Ila <t J.hi.:;l1a hi(lt~gporcellá11le1nczt L1rLuuk, 

§.O,tf.lt: i.ekot:e folt·. r11kot1ik 1o (f1.:rnantin1011). l:~ folt (i:111Lin1uatük('irl 
létrejön n1inllazon -felh~h:~lek liJ:1z(_itL rni{1t nz nr:::outilkör, h.:d1úl 
.a~~~al ü::::zofl!\"Cszthef:(J Yolna: inegkülönhözteté~c az ar~euuél eui.
.J.kt.te.f:ett.. .:\.lchlóro::::::ava:-; :->Úk olt1<LblLau e folt uern oldótlik :tCl: /;1:11-
.'~:iitritoniiun t"Ue11lh'n ./'1)ol1~j1 1 ; nehezen illan t:•l. :..; iU:111 f,:·1j~'.,·:) j'i.iy
.'fi:ll[f?Jínos::a (/Ot. 
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Jlürmas anOmoudtlori<I. Aulimontrich lorid. Aulirnoneh loriir, 
e lt 1<iranti111 o u. 

Stihi11m cltloratnm. BHtyrnm antimouii. 
('{cgyképlctc SliC!.:. Tün1ecs:-:úlyit ~:28.6) 

Képzf)(lik, l1a fek:cte ant.i111011kénogc:t tön1éuy si\:;uvban ol1ln11k 

föl; ez alapon állittntik is em. ' ' . ·.' - ' - ' ' 
'1 11d11jd111u-;1f.1i„11'. /tz ant1monl\:en?g .;.;o~av~s o~c1atanal... (f\·.at.?~ '.).c

p<i.r1ásánál j egeces, szintelen vHgy kis.se. ~argas tu1ncg ben 11:y_e1J t~l-. '-~ 
levegö11 szétfolyik, inert erös n:clvsz;vo; l1u1·s::;es.:!w11 11lH'."<1<_lc!,: 11el.l.:1!l 
oldliutú. \Tajszerü ~t1lo1núnya 1111ntt. re~~~Jhe1n ('._11.t_~n1.on'.-':'J~;~~ll\. ne\-~z~ 
t:el'.ett el. 72-730 G'-uál r11eo-ol•:nc1 es 22;_,(J e. li-:u1 ul fo11. \ izben u~n1 

" ' . 1'1 j' "1"1 1 ... oldóclik: sok viz hozzúru]úsú11úl feher c::;a1 1<lt e\. i:e11zoc.1 ..:, ine Y 1.1„at-

I) .," .,„,:/,/01 ·1'd-11i'1l !dl :-: rén·elJlJúU :ll1/l!!'11l/i1101·1 1111!ui11 ..:llyrtrof/i1 ,.;,_.g 
il ' 1 „,! J • '. < ' :-:> ' ' ' l ' . t 
ruir11-/i('..11s ué\·eu hivatalos vulL .Jel011leg o port 111a:-; a.11t.;1;u;11 ~c:::z.1 ·.-
111Ó11vek el('iúllitli.:::ára Jut~zll<'iljúk. l~e\·f!s s/1:::aY bozzauc..asaual Y1z-
L1cn i, fololt1át1ik. . . , 

]111,1.u;-··:'.;1.(. f 1Jlnu 1 ;/oni«lil1Jl'i'.1I~ .,„_:.::c!tl111·i1!, c11.~(.;i/r1rul L·S •U"~"li-
1;/ifri;·i.t! . ...:\. ~(~11..: ~'i~zcl-~Hi<.lllii.nt.L f(Jtér esapadt':kn'Jl Je;:-:zürt", !'ulya1..11'.·k
l1an kénn1nrno11i tuinntt1 e1 ;\iü/•zot.t·: li igi tol: t s(JSa.\·lJau o 1(1 liat:ui la u, c:-:~:
p<u1l·k ó1nn1 L·::: réz st.lJ. jC'lcnlt~~h'.~t. lltntah1Ú . . ..:lr.~t·il/'() a l\Iarscli-keszn..: 
11Sk1Je11 kl·111l(:liink, ugyancS<tk o le.-;ziirt folyru1t:·kbau. . , ... 

:\. sz(·l'\- 1\~~ an,yngokat. az ant:.iino11chloriir ll.1.eg111:u:i.a: í:Zt.~.rt. lt.:-c·,f?-
1ln,~2,"l'.1:;, j1'.1l zúrhni.1'.1 r:;l{Hyl1f:li t.arhtni_lt'.!. lio;:.:;:;zabb a1la:; nt.au :-:ii\:ct.
szi\1ü lt~sz n f.::-:a'!.:!lcn1 in1;H1ig jelcnlcY1''1 1..:e-;;j~s vasi:nrtalo1nt<.11. 

~-;U.i:-: antin1onthloriil. 

I\:clet.].;:í.'.zik. 11a l1(tr111a:-:: ant.i11H1Hcl1loricl1Jl11<ttlia 1:ltl~·:r~·úzt \'t·z('

Liiuk YH!!Y alltii'n11ut fele:; chlórg(1zb~111 égelünk 01. ~z111telvll. 
1 evcrri.'111 ,~~{1:--:e11 füsU.'11 n·i'i f<)l yct1Jék. . 
+ t".l' ' ~ ' • •• 1·11· '·;//) ~ } •. z aul:i1no11 ji'i,1dnl i:-: cg:ye::;ü} "t1iu11ui1f1·1.11J1 11J 11 ( ·- ,1. :; • 

.lz autilnou kt;l!Yf.'!!.")"iill•tei. 

]\:éi ily verrvület:. l~h;zik: 
·; t:i.· ' . • '/ • ' 

a hur111as kenant-unou = ,).':;: 1);; e::: 
az i·1tli:-: li:(·11nnt.i1non = .)'11 :::;.:,·~,· 

J-I1ir1uas kénanti1uon. 

J-l 11t i 111on trisuljitl. +· l nt /.111011 :.H1(/'iir. Jr'ekete k/11(( ot i1iiOJ1. ...:lni inlo1V·'é11.11l ('. 

'=1'-i' 
;;.,r, "' rr·· "j ''10 '-,'/ = '·. ülllCCSSH ya ;,:i. .) 

'·i=S 

J:\. ter1nészetben sütétszürke1 sugaras1jegeces tön1egeket kepezü 
úsvány gyanún!; fordul olö, mely fémfényi\; fajsúlya ,J.()2; könnyen 
porit11a.tó: eri..i:-:en fest; 45U° C1-nál 111egolvad és fehér izzúsnúl gözze 
alakul. 

Ezen ilf/i:rs d1írd1rnyl.-1:iu'.rJ {anti1no11iuo1 •'1'11lliu11) a kereske
tlés1Je kivül fi;11ytele11 1 fekete tö1negekben jön, n1el:yekneJr eri_ís 
fényü jegeces szövetük van. Szagtala11 és izt.clen, vizben oldhatat
lan; inelegitet!; iö1nény· sÜ:-;avlJfln kénltyc1rog(1n f1~j1cszf:ése küzbcJu 
9lc1ú<lik . .- 1rs„·11111 c1if esi11'/,· kell lenni.e. I)oritvn az úllatgyógyúszat:ba11, 
tiizijúték-anyagokhoz~ antiinonkész:itni(\uyek eli:1úlliü't::::úra stb. husz
náltrttik. 

.A.z ani iino1ttrisnliid „, 11(/'u.~u 1·11 nh.111!1·/,/: 1nely basisokkal s11l/o
a11i í-1n 011ossr11:a s .~.;1.·((l ké11oz; ozel\.ncl:: oldntnib/11 sa:y hozz1ÍtH1ltsú11;.'d 
a-z összes unt.irncinlrl!neg uij,·üs j101' alakj(ibau kiYúlik (vfirij,-; l11.íi·11111.., 

kú11r1ntin1011). 

Ha a fnl~ef:.0 rn1ti1no11k('.·negn{; szl'11sn.vus uútrin1n o](1ntávnl f<'_iz
zük ('.•s f'orrr'111 1ncde>g vizl1e szürlézzül·~: vörösbarua por vúlik ki, 
111ely fli1l.i111rn1/,l1·gbül ~s YÖrös }u'trn1n:-;kéuant:ir11nnh1'.1l ú11. E iinr 
dir(ji; l;/1111n!i'.11111i1~ úsrriu,1;/„,.,·n11:.~« sf/!,(u111 s11!/u1·11!111i1 ;·ul1i'/l111. l<('t'li/l'S 

'J11Í1urol1: ncYck f11atJ. l1ivnt.al0s. 

Ütü~ kiínantinton. 

1b1 f'i'.-11u' ;11ir~ill11s11 (fit!. /.i t ij:-; 1lcí1·1 hr 11/ji</11 'f !- ;\'"11 rrt ii cs . .;;: i u ii !: (: i/11 n ti 11i o 11. 

1')' 11 U·'11 i' 11 11(1if11111 1111fi111 tn/ i i, /-,' I! l/111· ,, I ili 1r!f11 i/1 i'f!!/'1 !il I /ru· 1( lil. 

1\·e'.!,"y!.:/·pl(·\(· ·"''·,.:<.: y;1gy :::~:=:~ ·"'· 'L'.'i1ul·1·,;,.;úly'.1 .[ll-L) 

""'~S 

:\. :::11ll'ant.i1no11st1va:-: si.'1kh('1l S<tVVul Yal('1 f1-'11Jo1iti't:-::ntíl üti_is kr~11-
'R1Íti1non vúlik le. ::\_ 1ii.vatri1o:-: k.l'.~::::zit.n11~11y r·l<'i:.tllit:Ú:-:8 vr~gnl t. ::, 
86l11ippe--f_!;I.:; sót bnn!jnk el higif".ott kl~J1sa.Y\.'~1l. 

:· A 81)di1111c-s1; (1u1!/(r11tin1nn.,·or11.·; 1uíl:·i1rm :\-0:;8!1/·,'.L· .'lff::.(i) 

k'életkozik: lta 1iúrnia:'> k('111n11Lin1011t 11<'d:.ri1unliy(1roxyddn1 és kr:1ntr·l 
'"~özünk . .t\.;;, oldat. l1f:p;Í.rlcísfí11ál 111lg.y :-:úrgn. rhc1rnlJos 0ld:n;;(lerekben 

···:::."rt;r(n:jük. "VizlJen o1r.11tat/.i. (llc.1at:'tlJ1'.1l J1igit.0Lh ~avuk iit:ii:-; ké!tii111ti1nont; 
··:::'Y-~~.la:szJanak ki: inig JJ1\:llékt:(~rrnr:11ylil az illei/1 :-:ny n(dTin1n:-:ója <'·~: 

.. ~~nhyürogén kr>1etkoz11ek: 

'i .~: ff::.,<( '.! '=~ ,:..;/1::.h',, -i--
ti1t1,f.it11011;,,,„, ];\, 11 :-:a „. iit.i:1 . ..; 

k\·Hat1Hn1n11 

.~}.\"u;o.,'-,'( 1.: 

lJ!n:.;aya~ 
llÚt rinn1 



. A„ l.::eletk.ezett csn1laclékol; sziirlén összegyüjtve •tizzel kin1os
suk inig cl1lórbáryun1 több0 i1e1n icléz elő a n1osóvizbeu csa.pac1ékot.. 
Sötét helyen száritjul\'. incg s szétclörzsölv_e eltesszük. , . , ... 

'l~ulrrjrl 011 slf,qa i. Igen tl.1101111 narancssz1nü1 szagt:,ala11 es i~nel.ku11 
por; nátrinrnl1yclroxyclban teljesen1 sósa.;;ban kén hatrahngyasa rnel
lett olclódik. Viz és borszesz nem ol.lja. 

..:l 1·sc 1111 ('l, J;,; Jl rl trx1:yddnl 1 k{11 sav i;a l, l.:1;1/ sara s 11 rí t r i H 01 '11/ re 1: ci u 0111! 1·-

'1'1·l fertőzve le11nie i1en1 szabad. 
... Á..llatO'vórrvászat.hoz a n 11c1·s ijfij:.:cu1ltin01il.-1[11ey G rész vizzel 

bJbJ .· ]' ]'. 'J'l' oltott n1észéleg1 1 r. J:lrr'J.C1f):.i: l) rész 1armas i:en~.11t.1n1011 1 - ~·e~z (1;11 
es 100 rész viz főzése és a szürlezett olclatnak sornvvnl volo felbon-
t:'tsa által készittetik. 

1
\z 

1
1nlimoni:f!/ffiil<:1c7:fr/i;,m,•rúse az n;l!itn~nkfiH(~1_1y Ó:> autirno~!t.iikiir: a 

,._J
1
l(ll'i(11H1

1l \·izzel kicsapluu/1 <111li11u•11dc;1 ,; :dtalahau a \..argy:~lt. v~gyuk~tek JPl-

1\~g-;d) tnla,1<lo11silgai nlap,iá11 tiJrtúniJ.:. (L. lJÜVt.:lJIJCll az elc1uze~1 re:-:zlJell.J 

Dór. ]~oruu1. 

(Vegyjele 11. I)ará11ysúlya 11.) 

;:\. bórt; 1807-beu J)irr.11 úllitothi ~löszi5r elö. 1.su.S-hau (!1;y
_f_,11ssac és '!'/11!1u1rd is kivúlasztották az aHa11 ]1ogy a v1zn1eute:-; l;ur
:-;n,vat l\:úliun11nn.l kozc,lték. Szabad ú.l1apotl1an a. ter1né~szet-.hen 1icn1 

l'ordnl oli); 1niui1 Lór:;n.v ('.!:-: c11neli: súibán azouban :-:zún10s ú:-:v<'1uy
l)a11 eliJfordnl. :Lcgelt:erjedt:ehb a lii1l;rd--11a..lc i1evezett tc'1T1H;~zel:Ps 
l 1orax. 

f';u;rtl!itú.~·11 ,:,..; t 11ffljrf,111s!Í!/'1i. \ 1izn1e1ü.es l1órsa.v rt<'~t;.rin1nl't~1u1n•'l 
hnvittetik: a l_i/1r ti:-zt(tn vt'dik l;i zi'ihle:;.;liarna 11or ri lnk,pthrtn (alakta
lan l>úr) ;. o i1or alu111iu~n1n1n111.fel('.l\·:1d s lelil\lé._::::n(~~ csakuc1n :zi1,1lP
l!'.l!; 1-:i:-:: o\d:ai;Üc.rck!Jcu.1P~e(·e(lik l.:1(.1eg1"ce:-:1-H.1r); eJeger:c·k,gy 1 ~n1u11t~
r~'.~uyüe1\: s oly ke1néuyek, hug,y veliik a rt1l11nt ineg l~her. l.;;1r(:(!hn. 
Fttjsúlya ~Ji:-:1. J-f/11·c;1nveµ;~"1'.~rtJ~ki,l Ple1n. f',';i-11_1~11,11;:1 .erliseu li;v1tvo 
kii.:i:1,tle11iil 1·1111e;-;iil bor~avva. CltlurbaH eldurliorra. eg cl; l.1ro1nrual 
t''.:-; "!luórra1 i~ 'egy<!:.:ill; küHf:ll.\'l!,YCl /11,;,·f;;;,1 1 'r1.11! ( 11:'.IJ) k/~11c;t,. I~gye
~iil a 1\:f;n11el i:s l(~gen_ynye1 -is. 

.Bdrsar. ·n1i1·i:-;:-:ar. Acifl. horic1ua :-;pn horacic11Hi. 

--011 
1\r~:!-!;Ykúplt•t.e /!(Oli):: \"ug-\· JJ -Ulf. rJ'(1nH:cs::;ú\yn !i~.,I 

, ., . -~ -Oli 

J\. l1('1rsri.v ~zu.lJad. idhq.10Lliau -vnlkanikn:-1 1.::rAi.uroklJPlL fiílc·g· fl

tC;:-;zk:'utai inelcg 1n(1csru·nkL1a1~ ji·)n eli'1) lt?1 vulknnikns ln:i.::;a(:;'t:-:o1d11}l 
Lii'Jrsav é::; vi?. ii1üh·nek ki. I\.is H1c111ty1::::l:gben a tenµ;ery1z11cn (-;l'.i 

Hchúuy ú:-v<'tn_)-'vizbeu i:-: elüjün. Igcu ci't:1:ie(1t fú1nel~hez kl'1 Lv\~~ ! 11
'.
1r

:-:flvas-:::ók (füleg l1{1rs:iva:-: 11{1Jri11n1) ala.l::Jáhau. 
f~/;i1íl/it1f,-;(I. 1'.L 1ngnnúkl;an 1j::=sze~yülü l•c'.ir:-:avol(laí. ;i.lknl1n:ts la-

11n::.: el1l•11yek_liu11 be1iúroltatik::; kijegeélttcLik. ~L1osz~;:ú1u'd~(~J-l. t'~v_eu1.:i1;t,._._>: 
lniutegy 2~>()0 inéi:Pr1nc'tz::::a ht'n·sa\- ,ii.h1 l;:1.'.re:-:1-:eü1:s1H~ . .l\t<:s11.' 1.·n l.S 
o1fJúllitliuLÜ

1 
ha borax1ioz l!',gr'.11y~a\·at ailnnk_ s a;;; i:1ldrtl:oL 1Jeparulvn,< 

kij\ •g1'(~i t.i ii l;:. 

"'!'/ ''\.]' . -1.U tvco11saf1111. i:_ )orsnv a.pro~ sz-íntelnn varru fehér o-vöno-v-

1 
' f" „ 1 . l l ' bJ ) "'" bJ iaz eny111 en1ezes .1egece \:ot \:epez. (:·yenO"éu: suva.n,rn izü. 3 rész 

f
, , •;- i-o . b -. , - .· -::. .1 orro: ..,o r. u -u v1z en ti resz 9U0/0-os bor:;ze:-.:zbeu aetherben 
alig oldódik. Fnjsiüya . U:H ... Nehiny c·sepp sósavval' savonyitott, 
oldata. a lak1nuszpa1111·ost; 1neg\·uros1t1 ugyan, de a J,:ur1"u11u11'a-J)il'osf. 
btfr11ríra ~es~·i. G·~re11g~ sav.100°-ra 1.1ev~tl~s11él.i111~ta/!lír.-;a1,·ed (IJB0 3 ) 

alakul. 1411-100°-nal hosszabb ideig hev1t\•e elebb meaolvad . 
azután_ p.lf1·0{1órsav1:ú (tetrabórsav 111 l.J~f)7 : üvegszerü tön1e;;) lesz~ 

1 , /"" . \.] ·] 11 ']' p „ " 1 cr o.::u (lil/JU!/01. !:. ;;:eres \:et e 1n1 Jorsa.v i:ertozve szokott lenni 
sú:-:f11:vr1I. !11!ns11vcrrl) va,..:1.;l1·!f!fcl s UH'ts f'én1ekkel. Oldatának l1!qc11111u1eas 
f:.:ii~fl!·l, fehér tnr?s !csapndék,at a~1nia 11en1 sztLbatl (sósav ~s Chlór); 
chforho1.'f/Hi11111rtl fe1~er csa1:ad~k _l~ens,o;vra, 1"1:11li,1;dro.rJén11el vagy k(!11-
on111101111111111((11 Yalu rnegte ketedt~s fernekre n1_utat. ll.1!11c1;1111kríli11 in 

0l(lat:tal vér\·örüsre 110111 szabad fe·stüdnio \vas.). ' 
.A. l11ín,a11 J~1 MÍina!: fefi.,1111~1·'31rc. C:::ak a búrsavas alknli(tk oltll1atók vizl1eu: 

a ~-öhl;iel~ higitoit; _:-;tiv.al~bi~11 o~.d(jdnak. Oldható :::óinak oldatában 1,:.r1,;nilsai;,,,:. 
f~i;st- t?h.~« ysapadekor, 1de~ e.lo) 1uely fu'!(/(!it l!i:1,~11,1,hat:lian 1•hlliatú . .Búry1un
:>O.Jrt l11g1tott susavban ol!lodik. lftt :L ,,.:a1Hul l1ár„•uval alkohollal k8v~dük s az 
utúbliit 1ueggyujrjnk, :uHara;1i1:;iil1l Jáugga\ iJg. E reakciót n, bórsavas súi;: is Inu
tatjúk1 lia belüliik a stt\'ai: !;:1.;-,,-és tiJu1é1i\- l.;:ÍJIJ;;a·v\·al szabaddá tesszük . 

. A. lH',r~av Cs sóinak oldatai a kn1.-kurn:qi:q,irost, liarnÚnl festik. B('1t·;:;avas 
s('.•k iivcgsze1·ii t.üu1eggú r::1lvasztliatúk iucg. 

fizéneu~-. (Carhonium.) 

(\' egyjcle 0. Parúr1y::;úlya :12.) 

Ez 1:I.<~1n a ler1tH~szeLlicu :-;;.-;al_i,1don ú~ köLvn a logldiliinbiJz[.'1hb 
a1i::ku~ban uag:.roll i"l van u_~i:jcd\-o. ~z::d1ntlon .iegoce(lvo rnint; !IY(;_ 
nuu1t,es

1

!fi.'orl11t ~ al<t~~l.ahu1nl ~~ l:iilií1il:i.i:.Jí s:;1:i1(1'.juf.-l111 11 . ;\. gra11hit (:::; 
a gy(n,ua:1 r, ,l egeca1ak_J nk ::; egyL: 11 t t tlfl,J clnnsaga1 k'ra J ti;;;, vc i:-: elh:;rnnk. 
egyn1a:::h·1]1 ng_y hogy <1 :-:zÚHC!H}tlí'.k tulnj(1011k1~pr.•11 Itúrun1 ln/1dnsn
li~sát; (ollritro11i1í-jút) ves:-::ziik f(~l. (Jxygéunel Yeg_yiilve1 1t1inJ. szén
d1oxy1.l _i_t 11.,vPgi)lieu! szl!11;:.:n.v:-:0k nl~d-:jában az :lsvúnyor:':'zúghnn) 
rendk1v1il el vau h:r,1cdve. :\. ::-:zor\·es te:-;l~eklicu n~,:ygú11. hy<lrorrí:n /·::; 
1 \ . ll 11 . • '"' 11 .. ' ']f' . „. b cgnHJ-· .lJlf' .f~.; :1 :-:z1.;tte11y <"l 1ua ~ouire.--=z: en11t! ogva. a sz8uenyt. ,..:::u·-
ues elc111J1('/,: 1s neve:.-:.t-.ék cl :o; vegyiilet:eil'. nag·y sz<'uunknt't.l i:'ogvrt s.:er-
"l!C.'i' i:'.'.1/.t/f,111 nér a1au-. küli_in tilrgy<Llj{d;:. ,:·: -· ·-

J\. y_1//tiu;11t c:-;ak1l(:Hl Yog:J-7ilcg tiszbi.. szr'.;lJ.Oll}". :Braziliában, l\[0-
;11 T~eleti11dití.ha11 1 uz al'rikai :D'ukf'ül11C•11 1 az·1'irall1egy~r:gbc;1 si;li. 

· ''e útlá.linbk. J'i. 8za1J<'t1yo::: rr:nd:-:zerben dcginkrilJ1J okhii:<lrrekhen) 1·00'c-
j~ · '] ,,,-, ')~ ,, . -" . ,, b 

, ; · .aJSI! .Ya ;_1,;,1-;1,n. ~z1uLelf;11 1 ile gyal-::ran szi11nzett:.1 L i. ;.;ár-
•.i::;as1 zi.ildr:::-, k1'.:kos. J:riis r\:'ll\"(; Y<ll!: 1c1rk.cn1t:"tr'-·el)li ('·:-:; lcu11··1u1·0Lh 
f.'! .. -- l ' ' . ,1 ' o:i ·' • b ' ~. 
r~nyt(Jru ;:t~11e:-:;;egil :iz 1;.;H11.•rL te:-:lek ki.izL (J::;i:-::zolvn /·k~zeriil :-;z(11-

gál, az apró t1arabkúk }H:Üig üveg1nf~tszl·:-;r1: lia:-:::..;11{dt:ah1:~k. 
1--. (/!'u1if1il. (CiarlJu ~ui11cralis 1 graphit:e:-: 1 plu1nL1ugo.) \r(;kcJ11_r1 

hai..íJldaln li"t111:zel:hen 3egeee(l\'C hd<'il.hd:ik; reJl(1e:.,;f:~ll na~yubL b:j
n;~gekl>,en furdnl elí_\ „\ugliúban (Dorro\vdale 111f:llett\ SziLl·-

.: .. :Flabau 1:s f\:iylo11l•;1n. N(:.it.étsziirkr-~ f't~rnféHyü t:esl'·: 1(u,rv. n. í1npirn;:;oH 
.:„marat1a11r1('.1 uynn10{:. li:1g.Y; J«tjst'11•/a :2.l:)--2)\;,, '-"1( 1nn1rí;iszH~ 

' ~ b 

.„ -:-:) JS tJJcgl\lilüuliiizieíi·~L 111elr a i.aunlúsi i,:.:,·pn 11Jcg-kil1i1iyi!.i, 1: niHl1c·11 
·:1,.:;-kiivetjíik; u helyen a ;.;z!·ue1{y11al.; 'c,.:ak ni•liúuy \"f!.!..!.'Yiil1·tJ~t iilrgyaljnl;, 



tott graphit pla,ibászol;:: gyúrtására: a ·vasnalc bevo1uíst~:1·~, l~porfé1~y~-
sitésre stb. használtatik . .:-\. k_eresk:edelen1be :6110111, sotet olon1sz1nn, 
iz~ és szagnélküli poralakban .int: 111el,ye!; ·sen11niféle oldószerben 
sen1 lel1et feloldani. liovitve elég, 1naraclék:ot hagyván vissza, inert, a 
graphit ritkán teljesen tiszta . 
._ .A„z 1rlaktalru1 v11.r1.11 s.:ci'v1:s s::é11en_11, röviL1e11 a :-::::1!11. ICé!:, ala1~ját 
k.ülö11böztetjük: 111eg: a '/IUvrfnyi és az dl/ati s:~1)11ct. 

lllit:{ny!'. s:::én. Ez fából vagy egyéb növényi ré.szekbi.il oll1i.th1-
t:ik elö, n1ic1D11 azol;:: levegö 11ozzújárnlása nélkül J1ev1ttetnek; ,el~kor · 
0 szerYes testek: egyéb alkatrészeiket (lége113~, __ élen:~v, hydro,ge1~) C'l
veszitik és meo·feketec1nek, 1Hco:::.:enc,<:~:.d11cl,:. Ily szenesecles torne-

0 .; • ' ' t t ges.211 ~11~gy ;~éf?be a ter1nészetben, ngysz111te11 szan1os szeryes es -
nek clugesenel is. . 

l 1'rr,<:.:·1!n. C111i'l10 l"Cf/l.'frd1ilis. ( 1
ru·l10 li!/lli. E.lüt'll~ittatik. a ~zént'.~g.:_.'.:() 

telepeken s fekete~ 11éha j_'énylű~ reudkivül 11kac:;~::; c~ayubc;1d1.au J?ll 
elő. l~_iilönbözö fál;:.b(Jl (tölgy1 cser1 fenJ-"lii har:;fa_) kesz1ttet1k. 
1\... faszén pora (car1'o !1'.;Jllt de11111·11fu:;) 11ivat:alo~. .. . , 

E c~lra a. sz('.~nüarabok poritúsnk eliit.f:. eri_i:-;eu knzztl a11(1ok1 

hogy a szén likncsaiban elnyel~· gt'lz;>1;:_ ~1.illau.ia~1a1~: .:\ :-::zóupor )1~l 
z;.Í.rt i:dénvlieH tartauc1ó. Elih'd1J.t1tatv szeu ke11yerb1 1l ( ('"rl1u 110111s): 

.~·.:in1cslH;/„(carbo spougiae) stb. 
„:-\. ·11(ii.-(;11,1ii :;:;1!11 t11l(u·1'011s1íyni. ]!j sz1:1; se1n111~fél? olc1ós,z~rbnn 

c-:cn1 (11(1lialó. I.ie\·e!:.;Ciu hevitve inaradék 1tl·lkü1 ~ze11L110.:-:yd11a i:g 1·1. 
Ue11L1kivüli likau:;(~sst'Lgúnúl fogva fel;;ziuén a. levegi.í1Jt·n f'1°gl:1l.t 
külöuféle gúzoknt (:::zé11;:;ay1 a1n1noni:''.k; ~.;:811~1ydrogé1,1). :11(~g:::ürü::>1l 11 

('.Z(:1t fertözü\:t he1yi:-;égek fe-:.'l:i:~zte_len1te;Sere JS 1u1~z11al.J_ak., , „ 
I...iegtiszi:álJh ;;zf:n a /:1u·om. Ha. pélll. t:erpc11i:1uu1a.Jaf"r 1:.:leg,•un1k 

:-: a lú11g fölé hideg porcellánle1nezt tartnnk, o.rra rt tiszta. :-:z/.1~ 
fino1n l~k1:.:l:u porulaf.:.La.11 rakó11ik lo. l•'/11_11c.~· /.:r1(u111 (j'11(i;10 ·"tl''11 1 fr~11."') 
név alatt a ktirl:i.Jkben ö:-;szpgylilö s ±811ylG tl1111cggé egyc;;ült. koron1 
l;::<'rlil n. l>oreskcd-.:ile111be. 

~\.z úl!at i .-.:.::1:11 (r:,i 1"!11_1 o 11 i111nl i.-.:) c:-:untok ;.; 111(t::; Allat;i. anyagok 
tl1ú:::. vér'l ~zc11e:-::itúso últ-al uyereLik."J\_ülüul~C.izi.í ipari. c;t'.·lokon ki\·ill 
il1~111~1y s·~erves cu1yn!.:~:ga1 fes'tcu-. ~zines fuly:1\10k.uk sziute1eu1h'.·;-;éro 
hns7.n?1ljt'tk. l)(;1a:'t;il ~L.._ cukorgyúrt{l~:n1<'Ll a szijr11 :-:zinte1_ 1::11it;~:-:(~~.re. 
_e\_ kö7.iins{rres c:-:nntszt'·u alirr :U.J0 i0 :::zount tartalinaz; a tol1li1 rt:,sz 
i.'iilcg i1l10~]1hor:::avas calei1{~ttb1_J1„' úll.·-- 8~i11b~le1t,it.t~:-; c1·:ljúl101 ~ fi:ili:;;~ 
sL:Y.an.yn :f.'r:ilya;1l·l;oknt't1) rneg kell t1:-::::-::l'.1bt111 Sl..l::ia':"Val ;;alo rl1gnra"' 
raln~ u::: kuu.osa::; altn1. 

\ , • · 7 ·1 · · ·\ ' - ··- ', · „,,11·\·í',rh',l·üt·lc1n· _;_ .. ~·::1:ilí'il,'/ 1'!,ff/JI [/f "J'J'i'·'!l:f''I-:: .~ZelltOll) ntg) \C,-:>,; „ - ~ __ , / 

k{pe~ azoul.1au ti:.ibl.1 sz('·no11y-1in.r(iny egyniú::::sal clc111c;;;c111ortokka 
eg·yes ülii i ~ 111elye1.::: küli.in1Ji.i7.ii „ \-é~gy~ri:1'.· klfr: k l ehíJl:.11e 1~ s ;11t'l::i e 1c·u1c·1.:::-: 
1~el é.-: gyi.ikf1kk<_·l rnpptlut szt'tn1u eliJ:riJ Yegyillcttu kí:'pescl;: 0µ;yo· 

.• . .. l ' . " l " . ., 1 , '/ '1" 
~ülni. ](üzvut.Je11ül eL(ye::;ii. a szenl'llY az 1::::rr.-n 1on11'1"8(''' ,_.11, · ,,h 

(J1·i1.1Jii.l/cf1 fi lc'.1fl'il,1J1i,ljl'f:·it f1,1jdi'Uf/•,:11t1<): a 'n,1.-.:.~11f, a kr:/1ulft.t1f: íl 11/f,-1/(cf,\JS 
a uuuuid1inal. :Legkö11nyclJbc11 e,!;yesül (.lll!'g P,e(1tg iu,1111}.~1~t 1nudo;;1:
lakt) [Íz ldcuyHyel. I~evegí_'111 a :~zénony SZl~lH~.tn:~yüL1~:· ( f

1
'f_1'.!)1 kP:·(-'~ 

{1~1enybe11 ::;,~11~leggt'1 ((.'t 1) {g el. ~Lrga;' l1u11el eru~ el:::t:y 1J~:un1_1 
(szi1tili'1. l'(·11nl:t'1l1'.1) sz(:r, n1el_y \nhq(1on~agrr a vPgy1·:-:zr-11 1pa 1hn11 
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bőven alkalmazta tik. Likacsaiban nagy1ne1111,yiségü gázt képes 
elnyelni (főleg a ~aszén), szi11anyagok:at és zavarossá teYÖ anyago
]mt kiválaszt a folyadékból (főleg a csoutszén). 

11 s.:Jncny ·v('gyiilctci. 

A széneny és éleny ltét vegyületet képeznek: a s.:é11(Jlegr·t C1C1 
és a s.:.éndt'.o;,:yclot vagy a s.:/11sai-at (C'O::.)· 

Szénélcg (CO). 

~ vegyület 1.::épzöt1ik, h~ solt s~én kevés. élenyben, ~g ~l i L:iz?
nyos femoxydoknak. vagy szensavE>okna1t szr~nnel valo 1zz1b.1sanal1 

vagy 11a szerves szénenyvegyületek kénsavval heYittetnek. 
'.l'ula.i~lonsd,qa i . ..'i. széuéleg szintelen és szagtalan gáz. 20UO-nál 

és 300 légnyomús alatt folyaclékkú siiriisitlrniö. l<"aj súlya O.! 11; i' 'l (le
vegő= l) vagy 14 (h;y·drogén = l). T~f'ni1kivü1 n1érgc:-: é~ ntúr kis 
mennyiségbe11 belehelve is ha1últ. idóz elő; a szl~u11el füt:iitt kúl:y-
hák gondatlan kezelése gyakrn11 okozott n1ár hn1(tlt n kiö1nlö szú11-
éleg últal. A szénéleg szép kék lánggal szl~nsavvú ég el. E;;; telii'e!",
len szerves gyök, mel.)-' a szénenyvegyületekbcn nag.Y szerepel; 
jút.szik. 

Szt~ndioxyd. Sz1!11saY. 

A széndioxyd-gc_lzt elöszCir a X\TJI-ik szttzadban e1u1 _f/,./,nont 
különböztette ineg a többi gúzokt:ól s 11as .-.:ilrc.~11·1°-uek 11c•\·ezte (•1. 
Behatóbban vizsgúltúk: I--IotFnu1.1111 ]!'., ki az ú:-:ványvizekLon levD 
szénsavat :;;1iritus 'ln(11e1·a/( . ..;-11ak i1evczte; továblJi'L ./Uflr/1 (_ J.7ü7): 
l?e1',qnu-u1 (177-J) végre .f~ui·oi:;ie1·, ki összetételét 6s \"e.g,vi tn1a,ido11-
ságait incghntározta és s.:1.:n,.,ar111.d,'. nevezte el. 

l~li~jaucf(:li'. A tern1észetbe11 szabat1on és k<~;t;;c igen elter.it~(1t. 
F:fzabadon a levegöbon) inindcn fer1n6szete::: ;,-·izbe11 1 fi~1leg i1e,lig a. 

·,-_,_savanynvizel;:.nel.;:: novt:ztdt úsványforrúsokl 1a11 forLl.nl cl ii. l\ag,y 
·_-~)1,ienuyiségbe11 t:('.1r1n1 el() néhol a füldbül Ynlkanikn:-: t·evt'.~ko11y.-:(~g 
-=- --következtébe11 (a l\.ajna.vidék né1neJy pontjún; nápolyi kutynbar-

.]ái:tg). ]{Dtv•' a l;:.ülünbözö i:cru16szetcs szén:;a>:slikbnn. fijleg iuiuf: 
szénsavas i11ész (n11~:::.:1hí(. 111ú1Túny .. l·n:ta,, Hl'i'1.1y1,,1/t) ~gé::;z'-..lie,g;y
Ségeket 1-:::épez. Egyéb ásványok1 n1elyekben nagyohb inenuyisl·g1Je11 
elöf'orclnl: a dolon1it 1 n ;11(1 y11esi t stb. J(/p.::/i,/ lk szt~B~n vLarh1 hnn anya
goknal~ n le;ce~ü.n ;'aló f!légcté::;~~i,él:, az úllaí:ok1 ernl_.)crck _0s .11i:Yi;-
11yek lelegzesenol es a11yagcsereJenel1 a szer\·e.s testek e1:1cdest:ut·I 
és rothadúsánál. 

lllütilf.itd,-;a. i\.. szénsa \·at súib61 mús saYakkal üzzük ki. E cl·lra u. 
gázfejleszt() i)ala.ckban szénsavas ineszet (111árvúny1 kréta stb.'l higi
tot~ kénsavval vagy sósavYa.l öntün};:_ le s a, fcjlüdü sz(•nsaygázt fel

. fögJnk: 
C'aC!J" + 2HC'l = CaCI, + II,O + CO, 

szénsavas rn&sz sÓSlY chlór- viz szeu;-;av 
cn.l<:iun1 
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.:\.. szénsav pezsgés l:özbe11 fejlüc1ik. tregtisztit{ls Y6get.t felfo-
0·ása eliJt.t vizen bocsátjuk út.. Nru2;Ybnn a, szénsa.Yas calcinn1 izzi-
hísa által úllitják eW. · ~·· 

'l 1Hlt(jdo11sd,11ai. Közünséges l1ü1nérsékletnél szintelen és szagt.a~ 
la.11 gúz, rnely nen1 ég; gyengé11 sa vauyu izü. }'. s. l.ü2J \levegü = 1) 
yagy 2:2 (J! ~ l ). l liter súlya 0°-nálés 7GO rmn. léguyomácnál 1.9712 
gra111. Eri')s 11yo1nás alatt; (0° és 3G légnyon1ús alatt) színtelen, 
};:önnyen inozgó folyac1~1;:ká. ~ürüsitl1etö incg, i11ely a leYegl\11 gyor
sa11 elpárolog s ol:r nag,y 1ncleg 111ennyiséget küt. ineg, hogy k_(irü
lött.e -7D() 11ic1eget iüéz ell'i. de inaga is laza fehér hószerü tü1ncggé 
fa.gy i11eg. ' ._'" 

' ' l 'l ' ' ' f' l t' ' 11 1 . 'l" 1 ..... szensav e egze;:;re, az 0g;es ·cini ·ar ·astn·rt„ ne1n n \rt n1fl:-:; e u 
ú11nto1\: e1hn1nal\: benne

1 
n7. égi.') gyert·.ya pe<lig e1al:::zik. j\[{1r J

11 
0 

széusavtnrt:ahnu levegi'i 11osszabb be1t'.,1egzés1H~l zn.vor(fkat oknzhrt!·, 
az en1 lieri sz0r\·ezet:ben . .:\. lcyegri rc11d0s szl•n:::a vtarbthnn. 0::2-0.:J0 /w 
i\. yjz 0°-nál l :i, .i, l\:i_izi.i11ség1:;-; hi_'111H~rs1'.·klet-.111~·11 t.:·rfng:1J szé11:::n vn.t n.yc 1 
t·1.] [a a 11,YOltlÚ:-iL nag,yeil)l1iijnk: f!Zzal nrú11yl1flll 1li'1 az e}nyPli· :-ií'.l'll:-:t:lY 
n1eu1tyi:-.:t;gt: is: igy :2. f\ .. J llYOn1Úsná1 ~. i"L .J h'.·rfogat :-i7.(!11snv;1L 
vag.y1~111;: L('.:pcScJ;:--~ln)·t~li,:tui. ·.:\.z ily szt~11~rtv\·nl h11ielil:cti·- yiz (tcr-
1nészetes1 ine~,d·.ers/~ges <'isvú11y1tiz: .-;.:ú,/11ri::) ~zt~nsnv<Ínfll..: u<1gy ré1szo 
elillan pezsgés ala1~.i:'tlinu 1 ha. a Hyn111Ús\- inegszünh~tjiik . 

.. :\. szé11:-.:av u leggyC'11géhh suY: vizo1r1aht f1 1nkn111:-:z11,q1ir(i::d 
O'\'Cll rrf:111n8F\"("1riJ~i ti. \ 1 izolclal:a ::;,:1-' /L-.:1; t:h 111/ (IÍ i Jl1/ 7,'. ('c'1:_i ll Í:et i k ( f f,,f '( };\): 
~.- 0 0 ' .. - .• 

ez azon l.)an szn ballon cdLlL~~: 1n1'.'.t! i~1neretlcn. ]\' t!! \·e:.:,·\·1'.rt 1~· kii :-:tt \" : 
:-:zabúly(1:-,: 1!s :::u.Yanyn t::('.1knC-kép~·z. · · 

/L ::;:~1:i/,-.:111· /," 81;i11ul,· .J"r) i.~'ii/r 1'1:,"''· 

.\ szt"n:-:a\·11:1J.: c:-":d~ :'zalJii1Y<):' alkidi,.;/,i ,;[tlhah'•k vizl1e11: a ii'dil.lir·k l1igi
t.0ti sa\'~1kl1a11 (llf1("„1nak. ~\ YizlJ;_.n (•lfl!iatatla11 ;-;(',kl•('•l izzii'ú.-;uúl :-;zl~u:;:t\' lvsz 
:-:zal1H<l•lú i:;-; f1:u11'.·leg n1ar:l\l vi"·"z~i. ]fa a :'Z~ll~~:n·„J,t. hi;.:dtnt.i- :on.v\·al lt:i.illijilk: 
1''·--:·''[/,:· f,ímwf (·,; ,.;za~~talan, :::avaHyn,.; izü g!tz t't',ilf;dik: Hll'ly inC:'z\·iz!w \"CZt•t\"\.': 

abban_(, f,~.'., . .-:uror •. dá.'I (:-;z011saYn:> <':1h:in111J i!1;;z el ii. 
~\. vi?:lJ0ll oldhat/, ."Z1°'ll"ll y...;Úk (' 1i ]/,rli:'tryu1nc•lr le\ i t :t 1 /' i1 :,· ... „,11•1111 :b.1 <v'.

uak, 1nely s1',.-;aYlin11 i·o~:...;g(~,.; ki"1:dJeu n\t1,'1tlik. 

,-,·::•JJt»'u "-;" if,. :.i/-. ,,1,i ,. 1:ri 11_,,1,,:1. -e· \"\.'_'.2,·lnin 1•ik1Jall Yaµ;y j (, vri:•,.; g_\·\'•µ:y,.;z•'l'C;.: 
ii\·eg1JC!l iint,;(i;ik le iuÚl''i"Úny(1an1hkúkat. 'i"a.~·y <q•r.'•ru íiirt·. l::ri:Uti iµ;P11 hiµ:i
i.olt ,.;('1;-;a'i·val ,.: az ih·t:;; 11yilí1:-":'tt zúr,iuk el j(»l ],pj1J(; (lug•\\·aL tnclyl!l:n k!·t
~;zer 111t>µ;linjt.(lt\' !..!;hz\·;:zei.\; l':-:i'1 \'an l::c::1nt::11h.',.;t•H illl~,.;;:\,·1.-. ;\ ,·:01'; in<\:-:ik \·l,_:.~;l·i 
\·izzel (~~l!_ Údba ~'t:i:\.'Íjiik ~> feJl',]e YiZZi.'] tncgtülí:i„it raJaek{lt ÍHJ'illllk. 

.A fcillidi.i szl~11,:ay~{tz k•!„'.;ll:it:\"ol1l1 rú:-;z1: i"·":-iZt.:'..(Yi\l n f(~li'o:_.;i
0

J l'al:L•·kh~1n 
,.: ald1('il a ,:jzeL ld:-:zoriíj;l. ,. ·- · . ' , 

:\ gúzlia tartoU- li111g azqu11al ubl;.;zik; a \Tlc i.:•,.:.~zer:\zoti. yiz gyungí:u 
,.:ayiu1yu1 c:-oipü:; izi\: a lakn1n:-:'zp:q1iro~;t il"Yüllg;_'.I! 11u;g\·i"ri",.;iti. 

Szt:IU'll,Y t';s hytlrog1;11. 

i\. széneny a 11y~1rogl~11nel 11ngyszún1n Yeg.Yiil1_·tol;:c-!:- képez: 111c-~ 
lyel:: külön rüszben n- _,_:;{11e11yr<:ff.!Jillct/'J; ciino alnlt fognak b'trgyal
tat.ui. Ez olkü1linil:Csncl;: okn. lH.:!lll nLbau rejlik1 110.~,Y a szénen.r
vegyületei t-alún :-:fljAt:::úgo;0.:: az egyéb tc:-3tokéii:i.il e1h:rü tijry(·nyel\:oL 

Rl~SZLEn::s RJ~SZ. 

köve~,:1énelc; i!y kivétel ismeret.len a vegytanban, de a széne113r
vegyuletek sz.~1~:a ol~r Toppant 11agy, 11ogy kellö csoportositásu};: 
csak u_gr eszkozolhe~o, ha~ a~ok~.t egészen elkülönitve tárgyaljuk. 

Jlfunla.::on szalnrlyol.: cs lori:t11yck_. n1el,1jc1'ct u,;, dftalcínr;s és ré;;;.:
lelcs ·1·{szbcn is1ncr111'. tan1dtiu1k; a s:'.:ervtllr:n te::;tek1·l' [s a s::é11cni;rcg1jil-
ltlckl'1! c.,r;ya1·únf. ,illenek. ' ' 

Szf~ne11y t~s ll:g;enr. 

11. széne11;y a ll·genyn:yel a 1·1;1ru-nnk 11evezct.t; O'•rököt ((/\T VU"Y 
. j ' • j ·1 ' j • ' ' b.I \. ..1-. < 0 

C'.1;l \:epe.~1, 111~ -;,~ l'.tr ut p:::szetett gyök, a chlór, bró111 és .ióünai\. 
111egfelelu vegyi tulo.Jc1ousagn s a. chlorillok: bro1nic1ol;: és -joL1idoknak 
111egfclelö 1·,1;11nirlnk"t képezi a fé1nekkel. ' 

~.\. eyan telitetlcn g:yi.ik, 1ninthoo-y a szénen,-- i1éo·vveo·vérté]·,··, 
1
, 1· l ' ' ö. ,1 - ' Q,/ t:-,1 \_ l 

a .. l'ge.ny 1iel 1g __ 
1 

1~1.ro1n. l!a a széneny 11cgyedik yt_•gyértl-k_c Il-el 
kot~et1k le, a 1f_C:.\ (_vagy l-IC-',11l >:együlct :.:z<Írn1nzil;;:: inely n1eg·fele1 
a s(1sav11ak ( /[( 1!.:...: nhhuz ha~oHlúau eg,vesül a f~111ekke1. 

.A„zo11 Ycgyulctekei·-; inclyekben a ('ynngyök (_ t '_\·) clöforL1ul, 
cyrt 11 t''-'ff.1~iil1·f el.'-nek 110-Yczzlik. Ezekn"1l IJ;·,veh bP11 a ::- sz1:,í1(•n \·ye<r\·ii~ 
1etek·;· cnnü ré:-.:zben szúlnnk. · ::--, 

(.1z1: 11 k 1~ H e!.!" ~z ii 11P11~· tii s 11 I fid. 

L'irr/)1)n/11111 s11l/11i'llf11;n. ~lli:ofiol s11l(11!"i"'· 

(\~c~·y];('l•Jetv <'-"': \'<1g·\' r -·"·:·. '[';;lllC!':'SÚJ\·a Jti, . ::..::· ·" - -· ~ 

, ]i~.lü_<~llitU~tik, a k.~ngi„iznek izzú szt'.-ueu Yctlú Úl:yezet.(·se ú1tal: 
a ke11zud(dJ sze11kt:11e-g a sze\1i_il1e11 folvadr~k n1akjú1Ja1l n·viilik inerr' 

,.__ :r11.(o/rl\'i1,-:rí,r;11f. f~ 1sz811ké11eg szi11lcle111 kü1n1}·c11 nt~~~g(·J; a fé1:}1'.. 
e~·u;;en !:?.ru. fo1yaüek. ~zuga úthnh\ kellcrnetlen (rothadt retc};;-1-r: e1n
lekeztctó)1 1ze inaró. ]Tn,isúlya 1.21:2- lCl0 f '~11úl: .;t(_-;o (/-11 úl forr: l:i!.:üii
s(q('s 1i;;illl:1'."!.:fJ1.f111:1 /,„ i,1;1·j/ ;11.-:. (i(;_--;c kiil/iiljl'!I rÍ11117(//7 '}1/1'1/ s klj;: 1ú11n·
gal kénc1iox.yc1dú l·~ szl·11~ay\·(i. t;'g el. J~eYcg·tivel ke\'·cred(•tt; :::i;ii;e 
hevesen ~1r,obban, ha 111eggynjt:at.ik. \~ízb0n nen1 olühat(J: df: h:~iny-
11y~n ülc1(;1d1k bor.~zeszl1\·ll; a?~hcrbe11, zsiru.-:: {:-; ill/, olajoJ.;:l.Ja1i. F~:l
olc1Ja a kenL _ a.1111o~phort: a JLH1ot, a g·,yúnt:ákat.1 a zsirokat. a YÍaszL :1 

kancsnkot.. J l.osszabb ideio· lei·en·őn (tllvún 111cu-::.'n"··ni' 1~-i")z·-· _, _,, , b t:> --·~·-'~·c.~.1f1Z 
egeszsegre is Yesze1ves. 

, ~~Hl s2;1lirH11 l~ogy be1n11_· /:/J1i!iu"'.'l'l. k/11.>ilft:_. /,·,: 11 1i,1;111·or;1.:11 ya~-~:y 
k.e:1, fetohlrn lc;..i:y('u . .:\ tisz!:'d~nlan l~l·szibné·nyt le11úrlús iÚ!:al Li~;.-
t1t;Jak Jneg. ' 

Elsorolt Yeszl·l_ye:-: t·n1ajdüusú~·ni iniatC 1-:.isnlJb. cr('i;:;.. 11e11i cn-ó
szen t:Ie b~iltl1 tt: 1 j('1l z{trhaté1 ec1é1lyl.H:11., a pi11céuek a 'u:q1 fl:I~\·c 
ellen ovott helyén tarhrncló. - · 

, ..:-1. Yegyl:szet-1Jcn1 főleg pedig uz -ii-1arba11 ~zúinos c{lra ha:::z .. 
naltatik ' 

]Bgy;~~b vegyü1etei a kf;1111ek széne1iv11ycl n következi_ik: a s:::e°ll
,.,"'''" (szeneny1nonosuliic11.-'.8): s.~1:11u11:0.1·11s1d/i1! (.-(/(J,S'.) L!s a. s11 /f'u-

(Jr 1•"•) ' ,; d. 
f ~' '"':1 .. 
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Silicinm. 
(Vegyjele Si. Parúnysúlya 28.) 

Az omorph si!iciumot 1823-ban Bcr.ocli11s állitotta elő; a jege
ceclet~.et 8;11'.11t-Cl11i1·-f!cvillc (185él) készítette. Tulajdonságait köze-
lebbrol 11 ühlCJ· v1zsgalta. · 
. Szabadon nem forclul elö; vegyületei által azonban a legelter
Jec1tebb ele1~1~l: egyike. _Ox:ygén11el a. vizmentes kovasavat k8pezi 
(kea1:c1 heg·y1 .iegec1 hon1uk)) 1nelynek sói isn1ét rnint silikútok igen 
elter1ecltek a kőzetekben. Kétféle móclosnlata van: amorph és ,iege
ccclett. 

l?IDrfllit1í:>rt. 1\.z a111orph siliciun1 n. siliciu1nflnórkáli.umnak 
kúli.n1nfé1nn1el való 11evitése s a kihűlt tön1eo-nek vizzel vaO".Y l1iO'i
tott sósavval való f'íjzése által nveretik J11qe~e1~()ll nyeriük ha 2l;=_ 
40 r. siliciumflnórkáliun1ot:. 1 r. 'U1u1niniunin1al vao-y s'iliciu111Jlnór
nútriu1not 11átriu111nu1l és zinklcol olvasztnnli: össze. 

0

1\.z iclegen férnel\: 
r-:li:-:;avval választhatók ki a tömegből: rnig a siliciun1 Yissza1narac1. 
, ~;ul11jilons1íyai. 11-z nn1u11Jh sili.ciun1 sötétbarna por. Saval\: ne111 

t~n;1~dJnk. n1eg ; a i;inró„alkaliá.k és a fluórköuen:_y feloldják. ~~ Jer1eces 
s1l1t:1un1 fekete, fenylu oktaUdereket va{)'y hatoldaln crraphitszerü 
lc1n(::zekel; ~i:épez; f s„ 2.4U. Igen ken1é~y1 de töréke1~'· Levegiin 
Yngy oxygenbcn hev1tve nem vúltozili: n1err. Lécre1rvsav és J-lnór
künc11;y keverékében és 1naró alk:'üikhan felolcfódik. Néo:)„\·eO'yértékü. 

• • • 1 ·cy,1;ii((:t.:~1. K~inenynyel :.:i1iciu111kí_ii1c11,1;t (81'.[f1): ~hló1~al clilór-
sd11:1.11:i1r.lf, (:,1(.f~1) kepoz; hasonlóképen veg_yiil brún1111al és jód(1a11 
ngy~z111 t.e11 J l i 101Ta l j/ 11 úr . ..; il ir i u 111 n11 í (.S i.1- '/.1) és jl u, í 1·s i l i c·i H 111hü111' 1111111pr 
(If,8iFl,;_1. . ' 

Ii:orn;;a rnuh,nlritl. Silicitmuiiox,nl. (8i0„) 

. E veg:;rület rendkivül ell:c1:jeclt az úsvúnyorszúgbnn1 tiszt-.<.'tn 
1n,1nt k1·ro·,· .. es .~·1íil11111. (kiilönf'L,le fi.ildpútok, silikútok) az egész föld
l~~r'.:gh~11:. l~·en elterie,dt: :e; n.övényo:·szúgban is1 ngyszinb~~n talúljnli: 
Lt;lunbuw allatok paw:clptkkelyc1ben, a tollakban, a hajban és 
szurben. 

. ,J :.~ece:~ve 1nint, k,·a1·c. és í:ric13„:11it: ug·yszintén a1norpl1 álla po(;~ 
b~n 1s J'~ll~ ·P;lo. 1~z .cgeszcn tiszta, sz1ntelen kvarc h1',1/.1Ji Je,qcc nevet 
.y1sel; iaJs1,1lya :2Ji .. A.z a111orpl1 silicinn1clioxyc1 képezi az 011dlt. 1\. 
.1cg:c;dett e.s an\or1 11i keveréke elöjön 111iut clurlcl'do11 .. j11f.'j1is, fii.:kti, 
a,r1af. es og·yeb kuvekbeu. 

• .1','/t'.í1íUitiÍ!:i1-1. 11. kovasava::; 11átrinm tön1é113r olclatn. s('.1savvnl bon~ 
tyt1k,_e!. Koc~un~'aszerü csa11adék Yúlik ki) mel3·et J;or(/.'iflthydl'úln(/k 
\ll.r•'::-1fJ.i) tek111t·unk. IIa a k:ovasa;;as nútrinn1 sósavas oltlabí.t <lialy
sat-.orlJa tesszük :-: a kü1~D ed0ny vizét. 1nerrtr1'it1'nk. rnio· 1nint1811 
]]' 'i" • . "··. " e t o,r1u't .. ·~·1n;n a.t.1neut1 ,a !\:o\·asaYat oldatha11l\:apjnk1neg; ezen olt1al; 

lJ?parla:-3a11al kocsonya.va inerc(l s a leYegön száritya. aznt<Í.n kiiz-
züva, siliciumdioxyclc1á (fühér, alaktalan por) lesz. ' 

2(i1 

.!t korasav ts ~Jú1ak.t'clisn1criSsc. 

.A. frisseu kicsapott kovasav kálintn- és 11ht.rin1nhytlroxytl-ohlatban (,e: 
hicr;tott sósavban oldható j megszárltvn, o1t1hatatlnu n1lndeni'6le savban l'"" 
all~áliban, ngysziutén nem öntleszthctö ineg :i legerősebb fnYÜlún(l"han sctn. 
J .... vekezni kell tehút oldatba. vinni a kovasavYC'"Yiileteket. Ez ine~türtl:nik. 
h~Í összeolvasztjnk s kiizziijnk szénsavas kítliun~i1al vagy nát1·in1nm~l (silik~~ 
tok feluyitá~aJ s :t tömeget azután higitott. sósavval vagy légenysn.v\·al kivon
juk; a koyasav esnplldékként ,·álik ki 11nelyet t(rrúbb kezelhetünk. Ila siliká.tot 
'kénsa\·yaJ és f-lnórcalciumuHl.l pln.tinatégelyben hevitünk1 íluúrsilil'.iun1 illan 
el, n1ely vizben fdfogva: kocsonyaszcrii kovasa\·1·a és tlnórsilicin1nki_inenyre 
bo1nlik. 

A savakról :íltalában. 

81tvak11ak 11i:vc::::iik a.::011 tl'f/.ljiilctek1:l,. -n1cl.11eknek ei::old1.1f,1i lul.ft.Í
ru::oU sauan.11u i:::iick 1J,.; 1nel,11r:k 11. kik niiv,Jnyt.fcsUí anya,qof (péhl a, 
lakn111szt) vürüs/'~' .f(;sfik .: ezt ng3~ fejezzük: kL hCJgy az ily te:::tek 
sai:t111yu L'l',</ftl11rtdsuak. 

\Tannak azonba.u vizben nern olt1ható és igy sn.yan;yu izzel 
110111 biró s~rvak is, p. o. kovasaY. 

l\Iásik1 a vegyalkatot is inngyarázó1 meghatározás a kö\·et
kezö: ..:1 S({rak ri/g küno1,11tr11·tal111n vefjyiil1·fek1 n1e!,11ekli,·i1 l,·iji/1'11,1;-
11111·d11.11ok r,r11.:..:;.:lu:11 IJU(/.11 rés:;hc11 .f1:1111·k riltai h1'1,1;1·fte.:.;ifli1·tr'íl;, l1a nzokaf; 
fén1ekkel vagy fén1élegek:kel és fé111hy11ro:xyr1okkal összehnzznk . 
~·1 ~url(k a~jal.:.1.-ul ,<:ókat képe::,11f:k. 

l\Iegkülönböztetünk: kii11cn.11srt. i·rikat (ha.Ioit1sf!,vnk\ „?1·i1,i;.-;a r1t

kal ('s s1d(1.!sa /'(/k1d. 
a) iCü11cn.ir-;orrd,·. „:\ .. kGnenysavak nz u. n. süké1_izük (l1f!1oiL1ok'_l 

a cldór„ brrhn: ji:rl).J!ucír könen3~vegyülctei: rnelyek hnh'trozott savak 
a savi yegyhatúsi·, nagy 111értékl1en 1nnta.tják. 

HCI 
Chl<'irkijnenv 

('hlórkönen}-;~av 
Sósav 

HB„ 
Bró1nkünc11\· 

B1'l'.11nkijnenySn1· 

HJ 
J,:,(1küneny 

!IP/ 
Flu/1rkiineuy 

Icle sorolják a kétvcgyért6kü kén . . <:r:lcil és t1.ll1u· künenyvcgyli
let:eit is (JT;J.8; J[:?-8c

1 
FT::, T't'). 11- 11:1:-:tl!ünél több vcgyértékü (·le1n(_•k 

könen~y'n;-;rel savakat nen1 képez11ck1 azért a lri,i11enysnvaknt:. últah't
lJan követli:ezöleg 11atározhaLjulr 1neg: 

JCiincn_iJS(tU(1k r1.:; l'!JY- ts k1!lecyyérlt:f,:if eh,1nck1u.f". (1.1::; L:f!.'il/jf /,·i
eérc) ki.irtc11_11n,11el i:ulú rc,q,11iilctci. 

11) J~len.IJSllVUk. (Chl'.IJS((l)((k.) ..:L ili~lllÍ".'/('/J ('f 1:i1/1'/;1u:k (il'.'IH j:t:111ck) 
re.rJ.11iiletci 1!leny11_111:1. ,..;r11:1d,'., _Ben1rltk legtöbbs.ziir l;J;nen3-.. vagy ft 

h:i;rll'u.1'.'/l-1u1k nevezett. (C1/f.l csoport ·is foglaltatik. Eunélfog\·a az 
rt; 1 ~.IJSr1vt1k 1f 1u:111!1~y1:8 clen1nek //i:,11.1fil/fcl t'll,</}/ 11 h.i1,f„,),1'!fll'if l'lrl1; rr

ü!Jiil1•fti. 
„A„ sava-kbn11 egyes gyükökeL l:cszünl\: fel \snvgyök) 1 n1elyck n, 

ne:uu1errc:s elemből és élenyböl, vagy éleny és kiiuenybül állnunk s 
'm''"'"'' bizonyos sz{u11u 11ydrox,ylosoporttal li:épesek egyesülní. 



I'6lc1ául: 

1. Nemleges dem hyc1roxyllal: 

Cl. OH 
nl(·hlr'.trossa\-

/)1'. (i/1 
albn'11nossa\·. 

~- Éleuytartalmn savgyök hyc1roxyllal: 

so, {=g~~ CW. !J!l 
l;:énsni; (·hl1)rossa\· 

\
. OH 

/'1_l I OH 
r r1II 

1 · (/ { ()ff 
.,. ' (/Ji /1Pli 1 -Ulf 

' -lll/ 

J•iio,.:1.Jtor~aY •1Xabay 1•hos1tl11.>ru~Sa\·, 

-~l. legtöbb sav ez utóbbi csoportba tartozik. 

e) 1S'ulj·'0s11uak. Ila az o ] 'l ' ] ] 1 ' < xysai;-u i.: e en3"ene ~ ie ~-et kén fo_,,_„1nl,1· a 
t:·1: .~11lt'osu1_· szúr1nazik. ,_, 

:réLHnl: 
1 .(/) -1)1/ 
· (_ -f)/I 

..;z(~1i,.:ay 

:.!.\"( /,,, ( J/[ -

lé.~l'l;y,;a.y 

,.8 f 811 
· ·· t >'orr 

-" n l foca r lin11 :::;1 '". 

!/11/{ = .Y/1, 
Yiz h~~elly,.:aya11l1yt1rid. 

:.!.l.'(111-fi, - .'JJI1.1fl = .1.,,11„ 
<\rseJH::-:::::aY Yi:-: arseue;:.-;1lYau!1yilri•!. 

:!/'l)(l)U1„ - :!f/111/ ~ p,1.J., 
i ·ln•,.:phc•r.~a \' ,-i:-: ['ho,.:11lior,.:ayatt !iydri• !. 

-~l. lt'gti.:ibb a11hyürill >:izz1.:l sa.YU\'. <:Hl: 

.J s1,l'i:ok 1~l1i~·i:r.:.:Jsei . ...:~z éle11:ysavak a szerint1 tt inint a. 11e1nle
rrcs elem111el több vagy kevesebb élen:y va11 e.gyesülve, külö11bözö
képen Uff\~eztetnelL ....:-\. kevés éle1r:yt ta.rtalrnazóknál n. ne1nleges elen1 
nevéhez különböző ragokat teszünk1 Yngy 118ha. elél1e az a! szócs
kát alkalrnazznli:.; a gazdag éle113rtartalmualcat (1:l.-:rr vrilnu1/.: neyez
ziik. :Legjobban inegvihigositjúk ezt a kü\·etkezij példúk: 

Jil.'l I) „/chlórossav 
TIC!O, chlóro.,saY 
IIC'lC>;) 1·hltÍ1'HflC 

HCiO., /'elcltlórrn v 
[(, l'O,,' phosphorv.,saY 

ff:;J-1f).! pliO.~jJl10i'SOV 
[f'.!/)(J;j 1~6111·esSUY Y. ként:.:.>SUV 
!f~,~(1.t la!n.~ar 
:l.'i::! (_/;) fll'SOllt','iSü-Y 

,-!..;~ ();; 0 i'81'1/S(/l', 

Lntiu elnevez1~s11él a ."111.: (acic1n1n) l;:ifejozésen kiYiil tl· 11f•1nle
ffl'S clon1 no;;éhez i~·un1 Yégzetet ragasztunk: i1éld. ar·ic1nn1 i1hos
Pliorlc1u11 ( phos11horsav) 1 ellenben a. keYcsel1l1 éle11yt-urtnln1u sn;v 
végzete 0~·1u!i (ne. pho:::phor11s1u11~ pl1osphorossav)1 a inög l~eyesebb 
él2nyt tarta11nGzúnúl ah,1;11n ::;zÓl'skc'tL i·e::::-:ziik az elein ne\·e c•ll· ípt~la. 
ací\1. h,1/}Ju].)hn~plioro .... 111;1, al1i11osp11orossaY). „.:\. ft·l::-:aYakni'tl az eh~u.1 
nc\·e elé h.1111e1· ~zócskút s utúuun (rum Y\'.gzi:·b_,t·- t:e:-:ziink: 11t~bl. a1·i1J. 
!t 111h· rcl1lor ii: u 1;r (frl c1tl1'.1rsav ). 
' . Néh:iny a ft'.nlck11ez ~oroli· elein i;:; k1~111.'Z nz i'.:lonyuye'\ e~ ki_i-

11euynvel ::-:ayaL ]_:~ snyak ((i:i11."11n1l;) u/~n1e!yike szabadon. de l\.::J:
töbf111~·ire csa'J.:: s/iiklJnn isn1cret:esi-:J\. ~ezek :~:~al.i;1dÜ(t J1~\"('. 'yízre ;::~ 
f~'.,n1él~·gre }J1)Jnlanak. /el1:7il1;i',"r11·. , ~ · 

! :) Fé1nek és vegyiileteilr. . 

. \.zon (Jcn1ek: Jnelyek a YilhÍlüos \·egyl10Hi-ús11ú.l ;.1 lll:111ltge::: 
sarkon v<'i luak l::i s 1n0lye1': a li,1;d1·0."•-~yl-la\ ( t_) 1-f) u lef;ti_ibl) 1,,.,.,:f/11·11 111,rf'Js 
1,;cgyhatri.-:11 1_:•'.<J!Jiil1:l1};et /,·{1'('.::1u:k., Fi:'nu·l:nr:l.· 11e-roztetnc:k; <:'zek11r:1;_ :::z{1-
1nos kDzö::-: J_1hysikai (~s veg,\-i tnln:jrlonsá;.:;nl~ van. 

I 1hysi/;oí tulr~j(f(liUilÍ,1/0f,· . ..'.-\_ félll\~k j1; Jii;- ,·,,. ri//d111•.'·'""1i,1/I.'•·.:·,„//;;',-: 
útlfifs,:·11,fl1u1i:;/,'. r~:S srrjútsÚgos fi!111/1:1iljii•./;, C~sak l'GU\lki.vül Yék1)11y l'\:-

1 1 " ' 0 '11' ' . i' ' ··11 " ' "• ··'1 t.eg Jen Joesar- HL 1H' (. az arauv. ~~evi:s zo l .e:-:: 'l.l·1ryt. es atr.et..-.:zu e::;z . 
. A„ Í'é1nfény csak ;.t1':kor tünil:: el;\· ha a f~1n.ek l1;;szei'itgg1'_í darabokl.>t111 
\·agy csisiol;;a Yannak. Fi110111 poralakhan a. ft'.!1neknek tri1H::::cu 
fén·yük. Szinül~ az i::züst fe1u'.:r (~S ólorn k\'.•kes:::ziirkt'~ .-.:zine közt. 
t:ál'tozik: ld\·1~,t:elck: n. i·i~z. 1nelv Yi.irö~. c1z arnn\·. ct si:ro11tiun1 és <1 
calcin111, .n1.elyek s;\rgúk. · ,, - · , 

_.\ fajsúl;y igen v1Ut:oz0; legki~elib ct li.thinnnu'1l (!1,:-i~!iJ) 1'.~.") lC'g
uagyobh az iric1in1n1'.~ (21.R) . 

..:-\.zon fén1ek, inelycl~nC'1.:. f'ajsúlyc1 :--1-11('1 ki."i(1hb: /;:)11nyi! .//n11·k
ncl.:: i.l- tülJbiel: 11r-h1J.: _r,_:ou),·11iJ,· i1eveztc:tnek. (l:égi.lJl) i11egkü1.;,iu
bi.iztett~s.~1 

...:\. ki_iziinsép;es 111'._í111érs(;:kletné1 (;s:i..k n hig<tn\· cs011pfoly(·,: a 
f,,~jlJl)i f~n1 szilúr~l: 111i.i1élenik n1e!.!:olva:-:zthn.h.'1 :'~ nci1éz f('.~1ne1: c~t11~ 

rnaga:::, 1ne::;b;{ségescn1 (~ lC1itl(:z~-u-. hij1u.érsi~·kl~~t Len o l vacluük n1eg. 
lll.nti11n- i1élü. esn1-:: n dnrr;llt\'.1 l<'.'g'fnvó 1{1ugjú1-ntn nl;;ad 1neg; 



-----·~. 

inások könuyeliben olvadnak. IIevités által gözzé a1akitható a·lep:-
tőbh ffon. "' 

:i. fén1ek llf!ll;jflir1lt.ík és J.-,1fr1piilh11túk • . AJakithatnnk vékony socl
ronyoknt vagy len1ozeket bclölük. Leg·nyL1jthatóbb f'Bm az arany, 
1nel.v 1 /~oooo cent.in1t~ter vastag le1nezzt' uyujtható. Némely fén1eknél 
e saját.súg ninc::: n1eg ily fokban i ezek (pBld. bisn1ut) könn:ye1111orrá 
törhetők. X 11}'1\jtható fömek igen összetartók; .-ékony fém- (vas-, 
réz) soc1ro11y példánl arán3rla.g igen nagy súl;yt bir e1) ha rajta fel
függesztetik. 

Szinnos fé1n jegeces tö1negü, s úpen ezek lcg1~e\-ésbé nynjthn
i:.r:ik. :i. fé1nel~uekjellegzt, physikai tulajdonságai tehát: a hi; é8 villti-. 
1úo~.„(ig jú vr:.:1:fl:sc (legjobb villán1osságvezetö az ezüst1 aztán a zink, 
ara11,y1 rBz, vas); a./'1!n~(/i1,lh az rftldl:iz11tlansríg1 a 111eyo!i.:r1.-:::t!tatúsri,111 
a. il,1jujth11f(:,-:d,1; és a llul11púllu1f(;sdy. 

r~1 .,f/fJÍ fu{11jr/11i/81Í!fOl,· . ...:\. ft~I11úk egyesithetÖk egyn1ÚSSal i;fr1:
il.ljCkf<t:_, vagy pedig 11cnnfén1ekkel különféle r1'f/.'tii/1,fekkt:, ig:r élenyn;yel 
/{1::11./,};/„ kénnel k1:11i>f/'.f"J..1:1 chlórral clilol'fdokktf stb. E vcg·yületek 
Jtiilijnbözi"1 ft~csoport:okba oszthatók; ilyenek: az a~j,rf.· és si.ik-:· ...-an-
11ak oly f1~1nek i.s. mt.'lvek ('.·l(·nynycl sa\·tern1észetü testekké eo„ve~ül-
nek (;.\:ni-'""l·1r/,·).' " ~ · b„ 

. (~)t r/;1.11ek: lia n fé1nekut·. egy1nással bárn1ily arúnybnn lissze~ 
o}\~aszljnk, sziuté:H '" fé1nt.•k physikai snjáts<igaival biró 1.11·y,1J1:k1:t 
(i;ti:/11.11) (110111 YegyiilchJt !'J nyerünk . .:\.z öt\-én3r 111:ha jegeces. ri.z 
i::•tvén.rekr:i:. szc~n10:: oly iparl Cf~lrn, hasznú.lják: 1nelyro 1nagn, a fén1 
11c1n Yülna nlkalinas; ip:y a.z aranyhoz ezüstöt 1'.·s rozet1 az f'Zii.sthöz 
rezet ol,-aszt-r1nflk: hogy beliile elég keu1é113- ötvényt; nyerjenek 
kiili.inböző ék::.::zerc:k. pénzek stb. el1~í<'illit:it~úra: hasonlóan ötvényez-
nek e,'.!,:yl~b fé.1neket.. - ' · 

~~\. higany <JtYényl'.'11 1uú::; fé1nekk0l /011c8111·111tk ( ri nu:ily111J1) 110\·ez
z iik; a liiganyfoncsor olvadási pontja nagyobb a higanyénAl; ú.lt.1-
lúnos sznbú1y azo11ba11, hogy u::: iJtr/11/;1:k ulr1!rltf,„·i .f'ok(r rd(1c.-:un!fald1, 
n1Íilf u.:·1u1 /{1n1..f>t:: 111cl.1Jr·kl1/_;z ,.fi;1f(/ift,ifott. 

fémek eliifonlulüsa. 
~·\. fún11:k jol.1ba11 elLerjedt:ck a ter1nészetl1en. ininf·. a nem

r1~1uck: l•11!lige1i'.· .J:!_l f(}n1 i.:-:111.~retes. ~t1ermé;:; alakban; Yagyis szaba
(lon c:-:ak ke\·1'.·~ ft'.~1n i'ön clij; a leu:több oxvg-énneL kl·nnel ll'.•O'en;,--. ._, „....., ' ) h •' 

11ycl ~ inú:-: He1nfi.!nit.•kkel e!:::j~csi.il\·e van a. földkéreaben elter1'eclvc. 
-· 1 -· b • :NL·n10 ,\-ek ua;r,y Ui1nci-~:ekben: 111;'1:-::ok is111€~t. csak egyes helyeken 

l"alúll1ah'.1k. Igen 11aµ;y1nennyi.::;égii fé111 Ycln ~len.y11yel ~~s silicitl1111nal 
t?gycc.:i\1,·e :·1 fölL1kér{~~ nagy részét képezü "jegece.s küzctekben. 
}~;"..ekbi,"1 1. n_gy::;ziub;,11 a ~külü1Íl1i..izl.', .. :r,·1.fJ,(;f a féi11~k kivúlaszthatók. 

fémPk felosztüsa. 
.-\. :1„l;inek ol:v csc'.port:o.kr<i.. os;-.;b:tJutk; 1nelyek11ek egyes tagjai 

p11y;-;1ka1 e::.: ;,-egy1 j",n1aJdon~ag·a1k t:ok111tetc:be11 eg·yrnú::;hnz hasonlók. 
.L. csu11ort. ];,,'!Ju/n,11./'c'1111·/,: (..:-\lkAlifé1nek). ]{d/iu111~ u1ítri1uni crrc

siuni) 1'ul,((liu111} lt1Jiiui11, Eg;rvegyértéküek
1 

közönséges hün1r:rsék-

ur:s;;r,l:.'TF'8 u1!:sz. 

1etnél lágyak1 gyengén hevitve 111egolvaclnak és magasabb höuél 
elpárolo

1

gnak .. üxygénn.e,1 k~nn1:en egyesülnek: a viz_et kö~ön~éges 
]iőrnérsekletnel felbont.1ak es feml1,111lro.",t/du/,:r1t (hydratokat) kepez
nek. Hyclroxyc1jaik vizben könnyen o1dhatólt és n1agas hőnél bomlús 
n0lkül illannak el. .I-Iydrox:yc1jaik i!yr/11yck1111.- 11eveztetnek s a leg
erősebb aljak. Szabályos szénsavas sóik vizben oldhatók. Az alkáli
féxnek.hez szán1ittatik az egyvegyértéki.i an1;111):1/'.111ng.1;iik (II.1:\T)1 15: 

111elyneli'. sói az al1;álifén1eli:éivel n1egegyezö összetéte]üek. 
2·. csoport . .liJyn!11yes.f~ildf/n11·l,·. (_f_,'alci1a11: l1dry11111_, ·"li'011tia111.·) 

Kétvegyértékü fén1ek. f)xygénnel közönséges hönél egyesülnek s a 
vizet is.közönséges hi~1nél :~án1búr nehezebben inint az első csoport 
femei) felbontják. Hydroxydjaik, melyek Yizben csak nehezen 
olc1óc1nak, erős aljak. Szabályos szénmvsóik .-izhen oldhatatlanok. 
Oxvc1jaik nem redukálhatók. 

' 'n. csoport. J1'()l1~f1í iil cl.-. ( .4liui1 i n i111n _. be 1',1;1l i1un: ytf 1·i 111i1) erh i 11111, 

1.·i:ri11111) luntl/(/71, dirl/flil.) c~sakis az ul111ni11i1u11 isn1eretes küzelebhröl: a. 
többiek ige11 ritkúk s vegyületeik inég alig YizsgáH:atta.k lnt•g. 
Oxyc~jn.ik yizben olc1hataf:.lrtuok s .f'iildek11eh neveztetnek; ne1n redn
kálhatók sen1 szén~ sen1 köneny által: 1nég rnagns hőben sen1. 

-1-dik csoport.. Zi11k1·sop1.11·!. ( Jfr1,1J 1H:,-: i11oi 1.:i11ki c1ul 1n i 11111) i 11d i1u11. 'i 
KCt.vegyértékü fé1nek: 1nagas hi.'•nél elpárolognak s a levegön lv:vit,·e 
elégnek.-~ vizet n1agas hih1él J~:lbontjúk. lligitott savakból köne11yt 
fojlesztenek. 

· i:'"i-dik c~oport. l-11.-1c.-1op1,;·t. (Jlan!;t111: rtis) k1)l1111!
1 

iii/: 1-(, cli1·1)111,. 

11 ran.) ~Ingas höben felbontják ll vizet. }[igitott savakból hyc1rogé11t. 
fejlesztenek: 11en1. illékouyn1t: oxygénnel ét-; ké11nel több vegyületei; 
k~peznel\:. }[ydroxydjaik vizben nen1 oldódnak. 1~enc1esen két 
parimynk foglaltatik a vegyületben s e két parúny az élecs- ( oxydnll 
vegyLÍletekben négy-, az éleg- (oxy11) Yegyülel·ekl1en hnt.ve.q:yért:ékü. 
Az oxyc1ok gyenge nlj~k. ~ 

G-dik cso1Jort. tJ11c-"oport. (C1i1: tifru1: :::i1·kon„ th0i·1:11111) {111di1l_. 
niol1.) -~.1..z elsi.i négy.fén1 négyvegyértékíí és sajóJ,súgailc a si,lioin~éi.
hoz hasonlók. Hydroxydiaik aljakkal s<',kat képeznek. A ket ntob1'1 
ötvegyértékü fém igen ritka. Ohloridjnik illékonyak. . 

7 -dik csoport. 1J:-"a(l>r11111.·so p111·!. (J.l(llylntr·i 11 1 1cu(j'ran1 .) HaL
vegyértéküe k; ('.hloricljaik illékonynk. C1xygéuncl ,-i;;;1nentes ~nya
kat is képeznek. 

S-dik csoport. /Jis11111t,. ra1111di11. ]~ f't~111el\. az úbnenetet képe
zik a fé1nck és 11e1nfé1nek: lcözt. ]{ú.ro111 Yeg,yértéküek: tnlajl1onságaik 
sok tekintetben n1egegyezök a phosphor l·~ arsenéi...-e1: de fén1-
tn1njL1onsúcrnk tnlnyon1ó és sókat is képeznek saYnkka1. 

D-c1ik
0 
csoport~ tÍl01!lc-"n71ort. (1_,j/nm, l/11tl!iin11.) Nehéz fé1nek. 

}{énsavsóik vizben oldhatatlanok. J-lig·itot:t. savakb1!il kl-\11enyt 11e1n 
fejlesztenek. :\ thnllinn1 egy-1 az úlorn ltétveµ:yl·ri;lJ::ü. 

l0-11ik csoport.. /:,".:iist (·.„·01iu1·t. (!-::cii.'<l~ 1·/.:„ higon.1;.l .ti. vize{- egy
általán nen1 bontjiík fel: csak légenysav (•s tö1nény kt,11snv 1Slcnyi
tik. I\:ét:. só:sorozn tot, ké11eznek; az ezüst egy-: a töhtii kétYegy
értékü. 

11-c1ik c.so11ort. ..:'Lrr.u1,1;e.-;ozivrt. ( . .:lrany! pl1iti11a 1 J'ldlodi1u11, rli 1.1-

1·11ll1cn i 11111, irid i 1Ui1, U:i 1ni unt.) C.'sak ki l'l.Í.l !//: i:::.601 old tid Jl('!k 1 1nely 



e fémeket chloric1okkii alakitja. Az arany kivéte!e1·el e csoport tü!Jbi 
fen1ei ininü a. p1ntináva1 eg5·ütt fordulnak elö ~ ez~·rt 1ilaliilaf'1.:ii1cl.·111·k 
i::; 11cyoztetnek. 

.:-\. li:ét utol;:;ú t:~oport f/~1uei (ara11y1 ezüst~ plai:.i1El: réz és ]1i
ga11y) 11r1i11;s f1:1111:k111.f,- i:3 hi\·ati1ak. 

Aljak. (Basisok.) 

~-l~j11!.-111i/; azon eleinek: g,yökök vagy Yegyülete1~ tekintheb'Jk 1 

inelyek.nel.:: vizolc1atai lu..'fo:; vi:!fyh,lfiisnok (a, ·vörös 1:1kn1usz sziuét 
kt•kre vú.ltozb:iJ:iúk) és sar(d;/;11l (:.1;_11csil.!1:c 1 sríkrd J,·,:p1'.-:.11ek. Pélcl::l.ul: az 
oxydok (ólegek1 higa.11yéleg, úloméleg1 rézéleg stb.\ a férnhyclroxy· 
<lok (káliumhydroxyd, nátrinmhydrox:/cl stb.), a kénegck (ólom-
1\:éneg. calciun1kéncg stb.) 

f',_:1111,;,1·y:!ok ,:,-; h,1j1l1·11.1·y luf;, ..:\... fótnek kiilö1d:'r_':leképe11 egyesülnek 
nz oxygén11el: yogy az egy paniny l..:ünc-nybül és egy prrnl113· oxygé11-
l1iíl áll(:) tclitetlen hy(1rn:{yl (1_)/{) gyi_ikkel. Nt'.~1nel,y fr'·1nck, iniut az 
nrany t:'s JJ1atinn1 cgy.í.tal<i,n ucrn cgy1~~iil11ek kiiz\·c·i-1eHiil az ox,yg/~1i-

l . , l , l 'l ' , f" 1 1 1 , . . ·1 ,. 1 ni: : n11g 1na::;o ..:1 pe i • a;;, ,_;.~·\·t~ll.Y ·e1ne \:~ o y ino.1011 Yf•sz1 \: l.0 az 
OX\'<rént:". ]100"1; c·n1u~k 1110o·akac1úl \·(·1z;Í~a Yl»~!'eU: a l(:\·e.~:fitJJl 1'ól elzárvn „ ::::i ' ' ::-'1.. b ,„ ,_, ,_, . 
L1rtaudúk. ] [a. a ft~1nosy11okaL \·ag_y egy(;:-; r~~ch:'kbcn inagukat '') 
fi~1nekei; (alkali t»'.~n1okt:l·.) ;;izbeu ol'1jnk1 (/i11/1y1l1·0.1·.i;r(1Jk keletkeznek. 
.\ hYdrox\·11ok ri lerrerö~0bl1 aljnk s 111j11;; u .. ·11ilok11rd< i~ 11e\·(•z!:etnck. 

, ~-! .(/11/ /1,111 J t'"· ,._,j~ 1_1/", 1·11 f/.1/ ({ ~ ji1 s 11.r_i,t~ J '!/,': 1· 1; /, U11 •·fy . {!'. 111 111 f,· 1:1: f J,lf il J •'f ,. / 
,, li_i11ln1,•'/Jf-!1il. ] ra n. f/·1n \~g.) Y('~·y&rrékiL egy h,y(1roxyl (::-oportoJ·, 
y1·~z fel. l1a. k0t\·r_·0'\"1'.·rbbkii kotttd- :::-= i!:!:r to;,:úbb. 

..:\. ·h \·11roxyl~-oportok :-:zúu1a s;,7:,\·j nL 1 neg-kiilii11bi_'1zttc•l;il nk ep,·\·
:-:c1 rn: k1:t~. hárr),!ll- :::-= t(ihhsc1.\·n: Yaµ·v (-;'.[(\·-, kt'·t~ stb. veg·vt·ri:ékü n.'l(~l-
l\aL :P1~'1(1<'~k: ._,, ·-" . ~-" ·-

-i.:g·y\·eg-yi;rh"kü <tl.iH k; .\-11 11 r J I [ 1 /\-1( r 1 // ) 
núiri11111!1y,11·n.\.nl: l.:<'tlin1nl1y<lr(1:;y•l: 

l . . , ' .. . 1 . , .-·-' '11 
-~·-·tres.;,j-'eri:ekn alJ<L"'-: 11/ 1 ~ii/f 

~
' ( 1/ [ 

11[[ 

}
•• \ 1 ( 1f1 
., \ 111/~ 

,l '11 r 
\ ()[{ 

':<\:-' liyl1l'· ':-.:yd. 

•:;• !,·j Hl!!hy1] r11;-.;yd, 

z1;,11_(1Jf 
-11// 

/,]"tnliydrl):;yd: 

:\1~·1tt0ly ft~llH„:l~ui'·1: lH'.·lü. a Y<1~11,ll ~iJ-1.~ k1.~·!; paráu,\· cgycc:íil cg)'" 
Li--1u1e1·:::-:he11 egy par<'n1yc::-;opor\:.tÚ~ niol,y (::-::oport. különböző szú1uu 
l1y\1r1:i:-:ylt képe·::-; 1negki.it11i. Jrn n, i'(·1np<1-r;í11y keyc:-:;eül1 liyL1ro)'.y1-
1:~n11c•rtot Ye~z f1:>1 1 niint. a 1u.h1y \"ü,!:.\'.YL•rhi:kii, a ke1etkezett Yf'gyiileh 
hyrfr,},•:ydu!-11ak, l-lecshydrútual: (11!. Yas11yilro.xydn1: Yíl.S'~·lcL:sh:ydrút 

[?c.~1r(1_Jff).1 ) llC\··ezi:etik . ..:\. yegyérték:nek lll•:•gfelel.C1 :'.iZ<Ílnn (f)/f,1 cso
po~·tot iartalnrnzó wgylilet n. hyc1roxyr1 ng-y elegh:-,lrnt (példúnl 
p„_,n,_ O H);o vnshyc1roxyd1 . 

- Ha a h:ydrox;yclok hevittetnek, legtöbb (:~etben viz l:ilépé:-;e 
uhí..u a fén1nel~ élenynyel ;,--aló vegyülete n1rrracl visszíl: inég pedig 
lrn hy.1roxyc1 hevitl:etett, a /1'1"1'l'·fl (ox,p1), lw. hy'1roxyc1nlt1 he1·itet
tiink n f1!1111!frcs ( oxyc1ul). Pél11úk: 

p,,YI(l)[f_),1 = f}ff,fl -· 
':a:-;!iydro::..:yd Yiz 

['·,.~ ():; 

'.'aSÚJ(:g·, 

F1:,"(U!{), = :!H,() + F.,u, 
':a:-;hydroxydnl Yiz ya:-;o;-.;ydnl. 

_.\. hydroxyclo1..: Yizoh1at:ai n1egkékitik a. -vürü::; lak1nnszt. 
.:\.z oxydok és hy·droxyclol;: sn\·akkal cserebo1nlt'1si" szeu\·ednek 

Olvi·'or111án, hoO'\' a :-:;av 1;,:önenye helyette:-:iJ.tel:ik nz oxv(l \·ag_,. 
J Q,, ,; " " -

hyr1roxyc1 férne itltnl. 
• .f''cl/f ,.y,.f.· ( I f111)r: 1·0;1',1;d•d.). N l·1n0l.v elein k/~pes i..CiLb pa1·ún~· t;leuy-

n)··cl eg.rcsüluL 1ni11f:. fl rnc~nnyi yegyért:ékt'.~llek tllegfelel; flz il.\-' ve
c:'.vület j',.f/l~'.<Jil!1,· ,:I1yperi_-1xyd,l HC\'(Jz!~ef:.ik. :!:1 iJtulaj~lonst'qJ,·nl;:; 11ogy ~(:1-
~l~vval künen;yfel1;leget-.. Ya.~;y chl<Jrt, 1'.'l•:uy~'1Y<1kkc1l 1_'..1/·11.yí· t'i.:•j1e:-;z
tenek. 

f{,:1u'.rJ1'!:. l\[iuden fé1n egyesitlietli n.. k("nncl. J;t::gtöbh k8ucg az 
oxyiloknrrk~ illeti.'ileg a 1iydroxyüoknak~ fc·lel nieg; 1núsok nzouha11 
sól~épzli sajt'Li·s:ígnak :-: aljc1-.: k1;nogekkc~l ~('il~nl: (~nll\?:-;1:0 k_l ctl~\:oh.1ak. 
1\. ki~negek old/.kony:-;r'ign killi~111bi_i;;;ő. :Egy 1'1;:-::zlik ,-1;d1cn (i;'gi-·eny
iB1nek kéuegei'i: a U_ilil_ii :-:Li;::aybau Yagy lí'.~gcny~a\·lictll /c1_:;1/i,11r1„o!/1:·11 
frjli_;rh!...: lcii::111:11 ()[,f,;1//1:. 1\jy,;tel a hlgn113·kf:ncg·. rnelyet c~cik n kirA1y
yiz olrl fel. 

,S'11l {ol,11:-:i.-:. lra <l 1t v(1rnx yl ( r 1 f [_)hely/·(· ::i. f1~:n1 in1:ll!.:l:-i" az (.-::' l I l 
c~c·port f'oglal.in el.1 ...:1d(1)1a;-:/." i..:eli"-•i;k13Zik. · 

] [a ::::cl\. l•:-: al.i (·gy111(t:-:ra yeg,yileg lt0-t11ak. ti.ib 1.1é-l;,:r::\·l·;:; lJ(:· 1-: ii:;,;)Ju

hüs vcgyhab't:-::n -;;eg,yületek keletkeznt'k. znelyek ~en1 '' :-:;1Y, s01n az 
alj bn1ajdonsúgait-. l~öbbé 11e1ii. innl~a.ijt'1.k. }: \·egyliletel.;: ,„,_;/:-uak ne-;;c·z
tetuck. T\.épzi.'.idésük <'1ltal{1bn11 azon alnpsz-ik, lir)g;y rr.:: 1r~j J-'1:ili•' 
hef.11effc8iti'. a .'-'rli: hf11lr1•g/i~jr:t, Ezen 11.e:lyettesii:t:'·~ k_iiliin 1i(1zij 1111\ilnu 
törtéuhetik: 

l. „:\. fén1 i11ag;1. l1e1yei·t r:·::::iti p_ Se\,. liydrng1'.•11j1'.•t.. :Pt"li'l<'ud: n :--:infr 

.%11 -i- r1.2.-.:...-,-1i ... ~ Z:1<'-_.'11_1 -·- fi-:.: 

a ziuk a kén~ay hy(1rng·é11,jé11c·k ]1elyl·re l~'l1 l•:-: ti_ l1ydrngl·u c:za
l1a(}c1t't lesz. 

2. _\_ saY fén1(~legokrc v;igy hydro~ydl)krn haL7 111ldf1u ;1 :.:-:\·! 
n1e1.le!:t Yiz (a l1~n·('11Vs[\y11úl l1~u.:env1'.•1t:~; -i::-:) 1~·-"le!k(·zik. :J\:·ld. n 1n<1g--
11esin1néleg ~·~ k3'n:::U.Yuúl. ,_. ,. ·-

J/!;l_J -i- tr,:-... ·11. =Jí,1 ,1...,·11.~ -:- 11~11. 
1nn_c:.:11•::-:i11111l•leg kS1t.:;a~'. \.:i':{i.;-:avp.,.: ;·1/. 

lil<tguf.::-; i U l!l 
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vag,v úlo1néleg és lége11ysav11cí.l: 

3Pó0 +- SHNOa = .'JPb(NO.,) .. + ÜloO + 2NO 
úlon1éleg légenysaY légenysavas \5fo1n vi~ légenyéleg. 

B ... A. sav k.éuegekre hat, midön só és kénhyclroaéu keletkez-
nek. Péh1ául zinkkéneg és kénsa.Y: „ 

0 

z".~ + H,SO_, = Zl!.SO_, + 11,S 
zinkkéncg kCnsa.- kéusa.-as kénhyt1rog(:n. 

zink '· 

4. A sav szénsavsókra. hat; a szénsav, n1int leo-gyeuo-ébb. bár~ 
mely S'1Y által kiüzetik: ekkor az uj SÓ és YÍZ keletk:zik; l~elc1. SÓSa V 

és szénsavas nátrium: 

2HCI + Na,CO, = 2NaC'l + II,O + C'O, 
sósav szénsavas chlórn:'Ltriu1n viz széndioxYd. 

nátrium v 

• „ + sókat l~ülö11böző s_zempontból osztályozhatjuk. Tgy a sllvak 
ln111osege szer111t feloszt.ink hrdoid,,·ókra~ o.1·11s(í/o·a (1_:lc111;tHík) é~ 
s1d/os1íkra. • · · • 

. IIafoids<ik a fémeknek a só képzőkkel ( chlór, br6m,jócl és Jluór) 
valo vegyulete1k. Ezek vagy az által kelet1\:eznek, hogy a fé1n e 
11e1n1eges ,;:le~1eklcel köz\·etlenül_ egyesül; yagy pedig al\:kor, l1n. 
a megfelelo konenysavakban (HC'I chlórköneny yao-y sósav JIJJr 
bró1nk9ne1;:y1 lf.J jódkö~1en37 és IIF'l ilu(.'irköne~1y) ~ könen3~ yala
mely fem altal helyettesittetik. 

.:\..z o,1.~.1Js1.ík oxygéntartahnu sayak yegyületei fémekkel, fén1-
oxyclokkal vagy hyclroxyclokkal. Az egyesiilés az által jön létre, hogy 
a fé1n hel.yettesiti a Sav l\:Önenyét.. (~sak eg}'CS esetekben \;örtéuil\: 
iu:g,, hogy a YÍz111ent:es sa,v közyetlenül a. fén1oxyc1dal egyesül. 
Pelc1anl: - r 

!'iU,O + C'a 0 = 81}, l 1~ > (',, 
viz1nentes calein1n-

kénsav óle-g 
k6nsavas 
1·alciu1n. 

.Su!j'o!:!'c;k keletki'znek~ ha vnlan1ely snlfon.ljra :-inlfosavnk hat-
11a.l.:. I?l\lc1ánl: 

.) .\-aF!.JT -t- F:3l1.8( S! l)a = .:.\„u:;.Slu').1 -t- 3 l-f'J8. 

. ~[eg1cülönböztelünk tovúbbú s:·ulidlya . ..:.) sur(lil,IJI! é::; af,j1u; (t1ási
sos) so1"1rf. 

/~„:al1úl,1;os s1;J,· azok1 rnelyehné1 a :.-::n-r hydron-énjét. a fé1n tcl-
irseu hcl~·etteöiti. l'élclák: · " ' 

](U/I _,_ llXIJ„ = Ji'.YO„ -,- J{,11 

li:úlin1nhYd;·~~gf'11Ysav lú•„en\·:;. .-iz 
· ~ ~ · 1rit1i{;n1 

, Egyvegyértékü fé1ncl~ egy a1ju savakkal csal~is szabályos súi: 
kepez:l1etnek. llogy~ t:öbbal1u savval eo-yve0·yértékü fC1n szab<Í.l\·os 
sót képezhessen, annyi parr.\.11yfén1re va~· sziilisé0"1 a hánv helyefte· 
sitö hyclrogé11t a sav t:nrtaln1U.z. „A. szabályos sók oldatai.ra lak.n1nsz 
szinét ne~u yáltozta~júk meg; ezért e sók (iuubicr helytelenül) kiiziim· 
büstíknek is neveztetnek. 
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8avanyn sók. Savanyu s6 képzöclik, ha a fém nem helyettesi ti a 
savno.k minden hyclrogénjét és még helyettesíthető hyclrogén maracl 
a sóban. Sava11yu só tehát csak többalju savnál képzöclhetik. Pélc1.: 

KOII + IIII80., = KH80_, + H,O 
káli~ kénsav snvanyu viz. 

hydroxyd kéns. kú.líu1n 

A savanyu sók gyakran savany11 izüek. s olclataik a, lakn1usz~ 
fest.vényt megvörösitik. Ha alkalmas aljakkal hozzuk össze, szabá
lyos sókká alakíthatók. 

:Kettőnél több vegyértéküsav egyvegyértékü aljjal több sava
nyu sót képezhet •. Pelclául : 

Ill Na~ 
NaOJI + H( PO., = H PO., + JJ,O 

Il) JJ 
nÍltrintn- phosphorsav kétszer snYa- Yi7., 
hvdroxvd nyn phosphor-

~ ~ savas nátriutu 

11~ Na} 2Na011 + II PO, =Na PO., + 21!,(I 
H JJ 

savanyu phos- viz. 
phorsavas 

nátriun1 

A(jas (/„fsisos) "úk. Ha ~ sza~ályos só még aljas fémoxyc1c)al 
vagy hy<lroxyclclal egyesül, alps so keletkezik. .\lps sc,1Jtm ll fem 
vegyértél\:é~ek __ 111.egfBlelö szán1~1 sa.Ygyök?kbő~ l-2 stb.-~ hyüro
xylcsoporl (_1[11) <tltal h;ly;ittes1ttet1k: Al.Ja7, sokat, csak tobln-ogy
értékü föm kepezhot. Pelclaul, ha a b1smuttemet legenysavban fel
olcljnk, szabályos lége~1ysavas bis1rnit fül1l(-':'0„\, keletk?zik; )rn ezt 
töményoldatba11 solc v1zzel hozzulc ossze, a v1~ hydr_oxy~J.a a lege1;y
savcsoportok (:V!\,> közül kettőt helyettesit; s letreion az alias 
légenysayas bisn1nt: 

B ·m \ ~;oo" J_ JI(OH) = l'i'" \. ~;J_'" ,_ H.VO:: vao·,· 
' ) " a ' I·I(r1· 11) ' - ' 11 \. •1 i„ ' "" [ NO„ · II11 - - " 
Bi(.VOJ, '!lf/1 J-li.YO,„ (!IO), :!l!NO„ 
küzümbüs yiz aljas légenysavas l&genysa\· 

lCgenysaYas bisrunt bisinut 

I-Ia az aljas sókhoz iuegfelelö snvn1ennyiséget teszünk1 a ben
nük foglalt (01!) gyökük a savgyök ltltal helyettosittdnek l-s sza-
bályos sók állanak elö. . , 

1\.z aljas sók, ha vizbe11 oldhat6k, gyeug(•11 alJas vegyhatasnak 
(a vörös lakmusz meglcekitése). 

J(eftD.-;súk. llasonló savgyökkel biró eltérö fémü sólr képe:-;ek 
néha eo-,_„ tömeoscsé euvesül11i: ily n1(jdon a ketU.,i.-; s(í/,'. állanrrk elö. 

bJ OJ ' ' ' 1 1 ' . j 'l' j 'l ltettös só pélcl. a, közönséges t1n1so1 n1e y censa~„u.s ;:~ run110 
kéns<1vr<s alumíniumból itll (kénsayas kitlinm-alamnnnm): 



, . 

. 

A stík fiil>h csoportjai. 
.A_ külöubüzt1 ;:;n:vak szerint a sók is t:illiinllöz(_-. csoportokrn 

uszU1af:ók. l,übb csoportok a kö-vetkczi.ik: 
l. C'hhírf1_:nu.ft. (C'hlol'idok.) J\':eletkeznek a sók(pzí'11lésrí'fl úlht-

lúbnH ehnonc1ott elvek.: szerinf·
1 

rnég i1edig·: 
a) ha a fé1n ki_iz·ret.lenül cgyc:-:iil a clilúrrnl; 
/,) 11a a :ft'.u1 Jtclyeti:esiti a Sl'.1f::av 1i~y(1rogé11jét i 
ci l1n n. séisav fé1no:xydrn Yagy f!}1nh:-;„c1roxydra: Jf'.:1nl~t'.'11egr1·~ 

vngy szl·nsays('.1ra l1n t. 
I-Iasonlónn képzl',clncl\: a l1ní1n- l~:-; J•írl/1':1;1l'k (bron1ic1ok és jn-

c1i,lok1. . 
1\. c:Jtl/1r-1 ln·1-~nn- é:-: ·i/i<lfé1nf,1.: (nz t·züsí-

1 
''.1lo1n l'.s egy\·eµ:yértlldi 

11igauy chlúrvcgyülcteii l::ivéve:i viz1Jen 1nind köunyen oll11iatók. 
:2. J:1:,11e11.f''(/l',"r''/:. 1'L fl'.~1nek l<!geny:-:;aybéil hydrogénf". 11en1 fejlesz

i"enck, lia110111 a ltgc11y.:-:ay élcnyiti a fé1nct s aznh'n1 iniuli ~'.Jeget-. íf:l
oldjfl; a koletkezeft tcrJ11é11yek ekkor l(':g\•uy;-;av:-:(\ YÍz és li:gc11yél('g: 

:;('u -;- ,\'}f.\"(_1:: = /J('11(.\-tJ;:\! -1- .Jff..:.f1 
1«~z 10geny~aY l\~geny::;a\·:1:-: rl-z Yiz 

:! .\-( J 

lógenyék•g. 

J\. ll,gen}'SaY::::Úk Yizl1enkiYéLel nélkül olcl(JL1unk. Erős l:lenyiUí 
(oxy\1ú1ó) testek; rncrt t~l.cnyiik eg·_y részét k.1Jnn:·e11 l::épcsel:: útnllni 
111ú~ t:e:-;tekuek. 

I:le\·ités11l·l a1ll·geny:-;a\· é~s lJeny fejli_idése 11:LizlJell fellio111la-
11ak; ekkor fén1oxyíl: ~ 1in ez bn1111f'.:1.::nn)·; n J·iszta fé1n n1arar1 vi~:::zrt. 

n. (.'/i/1,;1·.,«11„,,,;1„. 1{izbe11 oltllu:ll:lik~ egyéb l:nhtjilon::::{tgaik i:-; a. 
Jégcnysny:::Ókéivnl 1rH:gcgyezt1k j erl~1;-:; éle11}cit('1k. lleYitésuél felliout~ 
lrn1ak. 

-J.. ]\·{,: ;1s11 rs(;/,·. J\' {pzi_id(·:-=ii k a el 1loriL1ok1u'tl leirtli c1z ha:"onló. l) ly 
fé1nck 1 inelyek higitolt :'<:1 \"<l khé1l hydrogén!; fB.ilDsz{J•ni 1H.:1n képesPl.;·: 
!ii;;11:;1.1; J1:en.savlian ké11ec;..:~a,- (:<(1:;) fp.·jlüdé.~c küzbe11 ol1lóil11ak 11:1}n
saYsókkú. l\[iuf! két\"C',Q\·ért.ékü SH,V fL k(~nSaV Sz:tlHÍlYOS e~ .SH'\"illl\"t1 
s(Jkat 1':4~pezhet. ...... " . 

i':'i • ./ i1i,_J8jJlun"..:;r1 c.-;1;/,·. I\:r~·11zf1ilésük a c:h1 ori.doknál eliJsorolt 111ót1o
kon türténik . .il. p110.sp11ürsny hi1rü1nu.lju l/.vé·11, eg:y szal)ú1,yos és kld: 
saYanyu sósorozat:ot ké·pez. 11. pho.spl1or:"aYsÚ};: eg:y része Yizl1 en~ 
nHí::-:ik részü];: higilott savakl.H111 o1c11intó. 

n. 1S'::1.:11 . .;rc.u1J"<Jf,-. c~snk l~özvetctt uto11 ú11ithatük elü, rniuthogy a. 
szünsav ft•1nekke1 k(·i;..;vef'.}('Uli1 nc1n cgye:-:ii1. ~\ szénsny~Ók ki"-\7.iil 
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csupún az égvényf~n:eJ;: széusavsúi o_ldódnak vizb;:u; fi t:öbbi 181-
olclódik búrn1ely h1g1tott savban: 1111uthog}~ a sz:nsay a lc;ggy~11-
<1ébb saY . .;.'.l.z oltlú~ Prös pezsgés 11:Gzben (szénd1oxyc1 eltaYozasn. 
,., ' b incgy veg e. 

füili lllll. 
(\' egyjele l\-. Paráu:ysúlyn fl\.J.1.) 

A káliumot 1807-heu D'"'.'I fedezte fel a kúlinmhy<lroxydnak 
yillrnnos úrn111111nl Yaló elbontása alkal1ná.val. 

JElDjiii:etnle. Szabaclon 11en1 forclul elf); súiba.n azouba11 igen 
elterjedt."' vizekben (tengeniz ), kőzetekben (földpi<tok), md.rekbC,] 
01111,Úás ut-jún a kovasaYas kúliu1n a :c;z{tntúfülclbe1 onnan i11:clig a 
növényekbe jut.. Eg.)'.(~b s('.)i is

1 
~11~e1:je(1t::J;: :1 nü\1'ény~ct1ie1 u. 

1 
, 

f~líirillitrísl(. :--;zen:-:aYn~ .;:a 1nn1ot; izz1b111a \ szennc:. ~a .;:evorl'
ke!; le~1úr1(Lsnak Yetik alú: a. ~zén reclnk<ílja. a szén~aYas l.;:ú1iu1not 
kúlin1{i(Jeggé, 1nn,it1 kúlin1nn1:'1: 1nel,Y . e11)úro1og; a k<'!lin1;1g('?:~k 
pe!:roleu:1; a1a t.t ~·'riga.l}Hl k J~.' l .. é:-: ~~i.rii~; t:h:· 1f:.~1ek rneg. I\fc>;:d i~zl: 1 h1:-: 
yé<1ei:t ·n1u1ag lc11Hrol.111k ~ h\1ru11 ~<1.Jh•l.i;tk aL 

:::i :J1
.1;/ajrlu11."IÍ!fr1Í. ]~züstfehér, fl~Hylli féui: ki_iziin~éges lti.'1tu'.-\ ltígy. 

rnint a viasz; liit1cgl.1c11 lnerev~ törékeny. 1;:1.:)0 .. c/-uúl Illt'gnl..-ad 
vörö-: izzúsnúl cl11úroloo·. }'aisú},-a U.~ti;l (yiz = J ) . .LieYegt1n };:(;nnyen 
ólen~;iil ,: ~ vizrc j1obvn ~ueg~yni;ul 1 k:'tlinrnhyc1r;)xytl J~épz(í(1t::-;;c' /\::: 
kün~nyÍ:'ejlö1l('.•s ]~i_iz 1 ien fe l~~iic1(J\l i k. l.e \·egi.iu é legTL•t:c1gge l You/1(1ik 
be. Osnk ki'iolajlJan lnrt-11atu cl. 

Eo-vveo-yért(\kü fén1, c~ük111.:1n lnin(1cu 'tu:n11.ogt~:-: olenune1 
(ch1ór, l~{:ün1~.:ifJ1l k1.':11st:l1.\1u'.:ha. tiizt-iinenH'.'11,,·e\;: ki,izbe11 i.~, küz\-('t
leniil egyesül. 

,[ J;1í/Í11n1 1:!':///ii/1./1·/, 

J\"1i1 i11111n,1'.1;d (J\::{t] i nu1 l' leg A»2 r '· i. ~\ t ·hczcn tn rt. ha f 1'1 í' 1 : n h 1 -

vegön n0<1Ye:::::;:l-ge!: Yt·sz i'el s kúli.u1nl1yllroxyt1dú 1e~z .. \. L:Alinrn
Oleo- rüYiÜen krí/i-uak i:-;; 110;,-eztet:ik. 

::::i Isn1cret·,es 1111'.·g a f;,; l i nn1./'e!// 1·.'f (l\~ ..... (_)-.: ) 1'.·:..: !:1í i i" !!/ t ·-l 1·u.1·,1;rl 

(K,(),). 

~~ ;i l i u11tl1;i· d ro x,rd. 

iilfl 1'1;/111 it/fl il,1/-1' i::1·f f.i/ · /;/// i /i 1/1 ~/1 _i;r/ i'fi-11,1•y1!11f/!11/, 7'11 / i r'r/ 11,.;j i-
1' // //1 .• lo11is 1:rru~:li1·11,,· 1'11i1·11r_r;1;r11i11. 

\'t..·.'.;.·yJ;.~-1•l1,_'((· Í\-(//f. T;·,1n•~c~;:;1'dy:t "=-e tii:,!:_! 

]}/i1i/!itrí.,·11, l. i't'.·:-:z uvc,r;:: ;::z(·H:..:u\·a:..: k<'1li111n(l\· .12 ~. r. vizli(:ll 
:-:. e1: u1dal'nt ya:-:e.déHylien l ~. r. o]!J,[·.t 1né.·:::1:~1:t''l (r:idcintn
ac1i_lig fi_izzük. nii;:.; c:..:.~1k a 11it.:µ:~ziirl1'.·zett ki:..: k('.-1nie ~ay;1].;:-
11en1 ._pezseg.' ..cl.,_ '\"(:gyi'o1ya1l1at. <Jl)llnu úlL ho„~-~.-y Yizh(•u 

oldhal:aflau SZ\.'.•11:..:av~t:..: 111(·:-;;z ('.':3 kúlin111li3~\lrox:r·d keletkeznek: 

.Í\-'2(,/f);: -T· C.'11 (1 / ! ~) ..... ;_:;: l,.',if)( I:; -;- :!. {\-() !-! 
sz;~n::a\·n~ 

kúlinin 
Hl~:,.;z. 

11y\h-(d· 
:-:z(·Ho'llY~t:-: kúlitllll· 
ca],~in1tt h,,,-11r•):-;i\1, 

tis7.la foh·adékoL 
' .· 1 · l szarazra pür0 J n ;:. 
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Ily módon száraz, fehér, kissé sárgás clambokat képez (/wlímn 

hydro-o;cyd((f11111 ·in frustitl·i.s) ~· ekkor változatlanul megolvasztható 
s for1nák:ba önthető (ltr:diH111 h.1Jdro-uor:.11datu1n ·in /;11cill1:s,) .: a gyógyá-. 
szatban ez utóbbi alakban használtatik és hivatalos. Könnyen old" 
ható. Sok szénsavas kaliumot tartalmaznia nen1 szabad) iniért 
saval;::kal erősen nem is pezsegl1et; chlürkiliu1n és légenysa:vas 
k<ílium sem lel1et benne nng:r mennyiségben. .A„ légenysavat a 
gyógyszerkönyv szerint vasvitriollal 1nutatjuk ki. 

'?izoldata /;;dlilúq (liqno1· ka!1'. cruu;fici) 1H3\·en isn1eretes. l~z 
oldatot . .;;ziirl1:,-;11i sohasd·n1 .'ízlflHul .. n1ert. a szerves anyagokat., tehát a 
papirost is elroncsolja, ugyszintén megma1ja a bőrt, a különféle 
test.szöveteket, n:yákhirtyúka.t. J\IaTÓ tnln.jdonságainá.l fogva méreg
nek tekintendő. 

lTg,y a száraz készitmén~y, mint a. kúlilúg jól zárt üvegben 
tarta11dó el1 n1elyhez 11edvesség és a levegő szénsava 11en1 f8r. 

Iüílinm i's kén. 

A kúliun1 kCnr1el több arányban vegyi.i.l a következli vegyü
letekké: 

Kálinmmonosulfirl 
Káliumclisulfül 
Káliumtrisnliicl 
I\:álinmtetrasnl ficl 
Káli urn pen tasul fi cl 

(egyes kénkalium) 
(kettes 
(háTn1as 
(négyes :1 
(ötös ,, 

Ezenl;::ivül is1neretes a kúli111117ty1·os11(jicl (1\.81!)) 1nely snlfoliasis. 
~~·g·yóg·yszerl;::öuyylJeu hivatalos k1!11kúli111n (k1!.1111u{j, kal /11ni .:·:. 

s11lfurat11111) a fenti kénegek keYerékét tartalmazza 1 inég pedig'· 
fiileg húr111as kénkúlinn1ot (Jl:!'i.;:i.J és a káliu1nkE>negeken kiYül al.:." 
l\.:~necssa\·as káliurnot (f\-:28:2t):i)· ... !l,. ké11111tíj hutótnrtaln1n attól függ, 
n1ilv· arúuvbnn vesszük a kénsavas káliu111ot és a l;::ént. 

,, _q_ k~n111új jól zárt Úvegec1ényben t:arta11c1ó1 1ninthogy a. leve-
göböl könnyen nedvességet. \'On 1nagúba. (•s szétfolyik. 

Chl<irk:ilinm rngy füiliumchlori<l. (l\alinm chloratum. Kl'I.) 

Elöforc1úl a ter1nészot n1indhúro111 orsiágába.u; n.z úlla.ti noa„ 
veklJen (tej)1 szövetekben (hus); az úsvúnyorszúgbau a ,-!ylvi11ban és 
('r11· nal 1 itba11 stb. 

Elöúllitható a. ::.:üsavnak káliu1nhydroxyc1dal vagy szénsavas.: 
kálium111al való telitése1 az oldat; elpúrlása és kijegecitése últal. y· 

Szintelen kübökben jegecedik, n1elyel\: vizben künnyen old-· 
hatük; "\""izben oldásAnál a. hömérséltlet igen ali'lszáll. \~örös izzús
nál elillan. 

,Jó<lk:ílium. füílium jo<latum. 
(Vcgyké11lete l{J. Tihncesúlya llio.L:\ 

]:)lü/01·1/.ul kis 111ennyiségben a tengervizbe111 úsvúuyitizekben, 
'ótelepek fec1öjében s a tengeri uöyények hamujúban. , 

Blüdllít1ida. 'i'übbféleképen :\Jlithatü elö. Leggyakoribb elik' 
ú1lit-úsi n1ód a. tiszta sónak kicsi11yben készitGsére az1 inicliíu jóc1ot. 

lnllin1nhydro.x.ydoldntbnn ohlnnk fel. JC feloldú:::núl .f1:dkrili11111„ 
'.•ió<lsn.vns kú1inrn és viz kelet.l\.:eznek. 

(iJ+ il[((l)fli ~:->!(.! + f(.!i1, + ;;fl,11 

.1.·„\ l;úllu111- .Ji'1d- j/1dsaY<L" \·iz. 
lt.\·\lrn:--:yd kúli11n1 kitliuu1 

..:.\.z oldúst ng'_Y eszközöljük1 hogy kevés felesleg·es jüd marad
.,]on; ezt arról tndjuk, 111c~, hog,y az elébb szintelen oldat gyengén 
sárga lesz; ekkor bepa.rolJl1k. 

A j óclsa vas kálinn1ot eltú.volih111cló, a szö11)süriire l•e1){t rn lt; 
ol<Ja<cor szénnel szúritjuk be és l;::iizzitjuk s a szenes tömeget vi.zzel 

ez eljárást t;öbbször isn1ételjük; a. szén jóc1kálinn11nr'i. 
-'--'-·'"" a jódsa:vas kálin1not s szénéleg il1a11 e1. 

1.;,111,) -\- nC'= Jt.f-l- UC'(1 
j/1dsaya:-; 
kúli1 ll!l 

~zón .ilid- :.-zt·n
kút!ntH 1',Jq;. 

_·-\. tö1neghen végl'e ti~zta .i('.1dkálin1n Htfl.l'ü<.1, 111ely vizzol ki· 
oÍLlva, kijegecittetik. 

(}yárilag va~:joclü1:joüidL1l)l t~s :::zénsavn::: kúlln1ul)('.1l kl::-:;zit.il\. 
Jic1 n köYetkezij egye11lPt ~z13rint kúpzödik: 

vasio:1iir- szi:Bsaya,-.: .ii'•(l~ 
.ii'·1flid kúli1nu k:'tliuiu 

vu:-;- ,.;:->'.:n-
(~k·g· dynxld 

'1'1d<{jrlonsúgai, T\öbalal.:n, szini·elen, szng1H~~lkiili jegr•c('k: J 

;;JA•im<Úil tÍ.llan<1<jk: a, sÚJyrÉ':::-z YizbeII. Jí '-'. r. ()j)(I 0-<1;;; 11or.::ze;:;z!1e11 
'\Tizol(1ata küzö{11bös ]1ab'i.sn. 

J•C,·tli.::r!sci (a. ker(•.skedelrni készitnu!H,yeknl·I.··,: a.jrJd,.,ucns !,:,;_ 
'F'ti11111, a k1:11:;av11:; !.-úli11i11. a 1:/if,;1}"ri/i11n1. n. ,-:.:;1:i/.~11er1:; !.:dli11;11, <l brú111-

_\ kéHsavn:: };;Ülinn1 ki1nuh1H1ató clilúl'l11Jr1111nu;1fll (/ch,:1. 
;;i'"'"1'""i''/;, ny1:i1aoltnnk szabad jeleH le1111i) i a. szj~;nsavas k<ílin

elúrn1ja a :-·t; oldt.ltdnul,: rdkt.di/„us /u1i1í.~·u vagy sui:ol.-/~nf n.rf,; 
;;;;!fi'ozs,qéHt. C'hll1rkálin1u és l1ré!lnk<ílin1n ·jelP11l1'.,tt• ki.~ rnennvisé.Q:lle11 

van i:•ngec1Ye. J„egfon tosa l)l > fel'i:öz(í a ji.:ds!( t;u s l:<ili n111~ J!iz 
i'',<ilárnllia 1nagút.1• ha a )~dkáli.n1~i.~1oz, s:J.--a\:<Jt·:. ad;n:k; Jele11léh'.·Len 

lxtrnn.sarga sz111ti lesz; Jüll val1k kL (.A„ k1\·1d.u ,1(1d a (·hlorn
>H.urmrJC, rl)z:-;aszí11üre festi.) }[a ugyanis :-;/Jt-::l\" jndkúli11111l'it li:it·.: ,i('1d

l:~ 1·lil/11·l\Ali11111 ke1ef".kozn0k: 

ji'1d
k(1 li1tn1 

/fi'/~~//./ 

:-;o:-::t\' _ii',d-
ki;tt>:ny 

ki'/ 

··ld•'•r
l;:'1liH111: 

kr't.liu1n ugvauily kiiriili1H~'HV\:k ki_izt- Ji;r1s.11·1·,1 .'·.-.: el1lr'11·-
IHllH1ik: ,„, . •/ 

/éJ<) Ili'! /1-1'/ -e 1[./11 
.i i'„ !:-:n \';\:" ."'Ú:-::1\' ,·ld/11·- .Ji'nl...:n \·. 

J.:fdi1l!H kúli11111 

1 • . ) 



:Thlinc1ezeu tern1l111velc szinh.:>lenel-:: azonhnn itt, azonnal t.ei\·úbhi 
yegyhat(1s jö létre a jótlki.i11c11y r:~s ,il1c1~av 1;;lizt; n1inok ere(ln1l•11yc· -a 
szabad jt'.iü kiYúlúsa: 

,i(\ü- j/1d~ava:-: 
köneny '\;úli11nl 

rrehát; 5 tön1ecs jól1kúlinn1búl 1 törnecs j/1dsavas kúliun1 jelen~ 
létében, BÓE=av behatása alatt, G i)nrány jócl Yálik ki. TTgyant~zen 
vegyhatús n1egy Yégbe a g:ro1norban is :1 gyon1orsav (föleg :::Ósay) 
lichatúsa alaU; littható tehát, hogy a .ióclsavas káliummal ferliizüt.t, 
,iúdkálinn1 ini1y káros következn1ényü le11et, ininthog·y a. szabad 
,iúd csal;;: kissé nagyobb 111ennyiségben is heves gyo1norgynladúso~ 
kat. ::;(){; lia1últ is okozhat. 

' :\. ióc1k<ilin1nke11ücs inegsúrgn1ásúnak egyik oka szintén a jórl~ 
sava~ kúliun1 ie1e1116te: a 1nenuyi\Je11 az en1litett folyanHttok -
:'nnliúr t:=:e11:él~Y0lib in/~rvben - zsir:=::nv l1ehn.hl~a a1att. i:-: végl1en1eu-
11ek :-: a ki-..,.-itl() j(H1 ineg~;'u·gitja n ken\í0.-:t1t. 

.!ól zúrt üvegl1en tartancl('.i. Sé.1h;i· ÜYt::g tiszta k1~:-:zit.nH"ll,\"lH~l 
ncn1 szükséges. (iy('1gy:-:zerü1, 111{1~ \·egyilletek C'1ijúllit.ú:-:{u·r1. t~ a 
f(~~11yk(~11észet 1 ieu 11rt~z11ú1 i t'd<:. 

I~r<í1nli::í 1 i1nn. i\ ;í lin1n ltro1nat nn1. 
(\"c;:;yl::t'.:1•11:i0 r~·n,·.; u;Htf~··"súly:t l lf!.l., 

Elüfo1·<.1111 a te11~·cr1-izhe11 s n"l1ú11v Ú:-:YÚ1rvforrúsl1nn. 
f<,,'/t:idllitú.-.;11 a ·jocrkúli.n111l'\·al te1 jes~'n n1ege.~\-ez: 

is hJiesen nzonos;tk: tcrn11..~~zetese~t n ·jótl h~l)~~lt; m1"ml•,1n11 
érteu~1ü ós ;;eeuc1i.í. ' ' 

7'11lrrj1l on„,1í,11(1 i. J\:ockn nlaku: sziutelcn szagnéll;;il li j egecek: 
beu könnven. borszeszl}ell nehezeb1Jen ol(111atúk. ·v·izohlat{d)(~11 
chlórviz ~ br,ú1not ki\·úL1::;z!ju 1 inc1y ch1orofnr1n1nal összerúz{L:-:;Hll 
ntúlibil;.~L. nt~g?' c':t- ::-: azt ,barna szi1;í~re fe~ti. :Faj:::~tlyn ~-.1::-1. 

IP/cl'l".:c:-;e1: 11 f,r„,111srri:r1;.; /;((/1111n. inely a soolc1nrnak 
ya1ó kr.\7(_!rCsé1H'.'l l 1n.r1u1. fe:-;tüü1;s (br/11Í1kiv<.(lús) a1a1~.iúban úrnlja 
inugúL :E'üleg ezt::: a júdL:aliun111úl euilih:.~tL f.i_'1bl,1i ferti.izü auyngoka,t;, 
(.~.:ti11sr1 ra.„~„ J..(:il."111..:1r ,-.; /;dfi tliil. ('hl t;i"kríl i H ni ) f.artal1nnznia 11e1n sza had: 
(Reakciúk: n1i11t <.1 .iódkc'din1r{uál.) - _, __ , 

\i egyi inagatart;.'lsa a .i ('.1íl kúli 1111t('.'Vf\.l 1nogeµ:yezii . .i-':I.. g:,Yógy1'1 szf\t:~_::: 
alkahnazúsún li:i\·lll a ft~u:ykép0szctb1.:11 (:s 1n·é1Ínvup:;5.rli.letek- i.:diítll1i7 __ _ 
túsú11úl használjú1c .. Tól zárt üveg11r'11 t"a,i·h:n11l/1, -

Chl<irsaras kiílinn1. Iialinn1 t·.hlori1~11111. J\ali ehlori1·u1H. 
'\-1.:.'7."yk\·plt:h: h"('[(.1., \'it,:;y (.'!(1_.. ()/\-: ti.:.1nec>;.s1dyn 1:.!2.i;/ 

:E:.E!pzDüik: h~1 c:hl{.'1rgúzli 111eleg kAliunil1ydro:xy(1o11_lat-hn voze ... 
Ul11k. (}yúri ell.'1álli.t:ú:-:iuu'1l a l:hlúrt 1nt~·szhy(lroxJ-·d és chlórkrí1inn1_. 
rnelegitett e1egyébe Yezet-ik .. -\. folyadékot a !-.iikóle!:e:-: 1J·1it('.:s nl;Ali·-'· 
:-:ziírlt':zik::.: ,iegPcitik. ;\ 1_·~li\/Jl'~nvn:-: kúlin111 iniut 111:lioznlih(11l i11(1r'1ÜÓ;j 
t\li'i\il1 ,iegt'C('di];: ld. 

'J'-ul<tjrlo11s(f.qoi. '\íizt"iszt.a, Í(~~nyliJ le1nez-yagy túblaalakuJ egyliaj
hísn rendszerbe tartozó jegeceket. k811ez; szagtn1nn1 Íze sós, hüt('i, 
1:'\ijs1't1,:ya 2Jl5. lU ~úlyrfjsz 11ic1eg és 2 s. r. forró vizbeu olL1t'idik. 

· Elenyét könnyen adja út n1ás éle11yiilhl~U_'1 test~knek: ezért, 
egyike a l1-.11lieresr:ldJ /1cn_11iUi 1Ul.IJilfJOl.'.1111k. ]~z é1únyités néha oly 
heves, hog·y gyulékony auyngok: jelL·nlétébe11 a sú 1dcl11rran_. igy 
széune\

1 
ké1111el, cukorral való dörzsülésnel igen ve:;;:cdel111cs ro1i/1a

·iu.f.,·okf/l nko.:lurf. l\Iagában 11e1n tau.úcsos porit-ani. IIn. 11or:::zerü alak
ban (~1hajt,iuk, a ,iegeceket feloldjuk: lehetőleg kevés forró vizben s 
az ·oldatot folytonos keYerés közben engec1jül;;: kihül1ri ; ékkor a 
chlúrsa.yns kú:linn1 legnngyobb része jegeees por a1ak,iábau YÚlik l;;:i. 

1iz auyalúgbúl az o1c1va. i11arnc1t St\ borszeszszel csa.phatú ki. \Tagy· 
1)ec1ig1 11n kevés1 de fino1n port akarunk nyerni, a chlórsavas l;;:áliu
:noL nyilt porccll{u1csészében óvatosan inegolvasztjnk s a kihii1t; 
tön1eget tiszta 1_1orcelli111- vagy 11:ü1nozsárba.u clc1Crzs<.Hjük. :\Ieg-
olvaszt~s11,~tl_ u :1etán j~lcu_lc:\·,::1 l'.g11cti~ any~gok ~~égnek.. , , 

l1.·1·tn::1·,„e1: n 1}1l1.11.f:1il1u111. a ch{n1·1:,1fc1!ut1. lcu1ef.-. peli.1. 11lrn11- es 
'iil!!llfj1Uli.'l.',1{f/Íif,-f1/;. . ' ", ' , : .. ' . ' , 

-~z c1l(11H az etleuy(_·\d.icd: a HHn1gan a. t:1~zi-aLllnu chltirgazzal 
jnthnt 11ele. 1_,'/if,;,·nrlci11n1c1('. i:art:ahnnz('.1 :-:Ó 1nt:g11E:d\·e:::cdik é::; ::::zürlc-

. "'\''] 111·'1 '1"1' 1·1· papu·oson 1(_1 tot. H1gyJ o la -a su:-.:.i:a=--avri:::: 111t::~z . ..,;-;0 J(~ 1e1' e;-;a11n(_ e.i:nr, 
all. C'!il1írk1i! i1u11 jelenléh;·l.1e11: lége11y::;ava=-- ezüsttel -fehér csapall~,k 
képzi'jL1ik. rf'/:;,:'fq cldr;1·si:r1'."1.:/: ~:-.: 1-lifr;J',,·uv f/pr·n_if."i!l.'1(s 1·;)i,„ff,.[ 1·;.;rr

pad/kot Jli'ili /:1:11e::1u./;. I'/111i:I< a1n1nouia 1~~:::: kt'.~ul1yt1ro~011 1tozz"Hu1Ú:-:•1 
111ellett :::ijLi;L Lcll'tHt fí_·::;t:("idés Vclg,Y c:::ai.1n_d(~'k ~>.lak.iúhu11 úrnljúk cl 
rnagu1~aL 

~'\. cldr'.1rsa\·as kúlin111 a. 2·\·i)n·\·ú:::zathan s (1znulci\·ül t,üzij:t.t:l_·kok. 
. ''" . '-·•· o.-. ' ' ' ' ' ',· ' ' ' gyn,1to1ak s haso1tl.u anyagok g)-" rt:a:.:nnal \.:S a kellncle.sr.c·snel i::le-

nyitüül i1a:-:z11últntik, 

l::iHL('l'E't.e:-: a i'elchli'lrSa\·11<tk 1~{1litnu:.:i'1_ja: (,·fchf,;1·srn·11.~· J;,[!/1111i 
(l\~C.'!0_1 __ \ \~·s az ,1fc!if1;1'';;r1r11:-· lúi!i11i11 (1\-(.'/I~_) i~. :\.z ntl1l_ibinnk Yiz
o1<1nta az f.'uu if1, ,/;1ci.)l1· 11éveu i:-:1nert pi111~r0:-.:zc·L 

:·\. 0l1ltJr:::a\·;t:-.: k:tlin11111al\: 111e~fcle1;·1 .f1;1l,-.;111·11s /,·,í!iiu11 (Í\-./(1.,) 

feh(~1· jegeecs lior. 111e1y 12 ré·:-:z ~:izLicu -·r8lnhl1Jr1ik: l.lor::;z~sz ne;,H 
óhlja fel. 1'.:li:,,_'dli1jnk 17 ré:Sz .i<:1dkálin111uuk ]_;) r. cltlúr~aVtLs kúlin1n-
1nal összcol\-aszl:{1sa s e t<„i111eg·nek l_i!) r. hi\1eg Yi:-JJt:il ol11:i:::a. {dia!: 
a ki\·últ .iegccí~S port, sziirl1j11 bor::izesz:-:zcl 1n 1)~:::uk ki t:'.-s ki:-;zúritjnk. 

Szt!H~ara~ k:íliuni. J:La!iu1n 1·arlJoui«-HlH. hall l'arhonieuut. 

J'~„ J.:,\lin1nnak :~z(_~uc:o.Yy<.d ki'.·l: :-;(·1.in \'<l.E: ;1. „;,:l/f!!(f_,/"·'· 1~~::: n ;.;ru"'
n!fu s:;1:1181rt·a,„ /:1Uiu;,1. 

_"\. sz/n1sava::; l.:ú.1inut (reHd1:,:-:c·n a :-.:zabúlyo:-.: ;;:1 1:'rle11dt:1 ez 
elnevez('.~::-: a1:1tt:) ft'1 nlkr.it.(:1ré:-:ze <l ;.:zc1rit.zf'(il\1i UÖ\"t'.'.!l\'i"·k Lcnnujúun.k. 
i-\. gy<'.1µ:,y:-:zerki.:i11yYb\.'ll a 11.1/trs ('.:-: ! i.~::t 11 ,<::,:;i'.i1·"'{1·11.-; /;11! /n i11 hi. \"<t b~los. 
, Nyers kénsavas káliurn, (/fr111111.:·si;·_. kulla1i1 1:1u·i111iiÍ„1u11 1·;·11-

:\. fah:nnn ki!11goz{i:-::a ú.l.tnl l.;J•:-::ziií:etik . .::\ 11n111nz:,ir f('i alkob'1 
;1 :=-:zl·n:-a\'a::; kúli11nL 1nc>lylJiil t;(l (1 • 11-ot kíJl ta.rlaliuaznii1.; azíHJ

l>i""' 



kivül föleg chlórkáliun1 és kr~uf::a.vfl.::: kii1in1n va11 ben1i.::;; ig·en tl~z
t:átala111 fChér tö1negel:e{'. képez. 

Tisztitott szénsavas káliunL (/C1di111it c(r1·f,,Ji1icu1i1 d1•1úu·at117i1.) 
~Ennek elöállitása végett a nyers han1nZsirt kétszer nunyi \-izben 
feloldjuk :3 n nyc·rt folyadékot; addig hag,yjuk ltllui, n1ig 1ninclen 
oldhatatlan rész leülepeclet:t: é::; kéuso,va::; kc'tliu1n ti.ibb(. ue1n jegece
c1ik: ki .. A„ ±Olyac1ékot. ekkor ft;u,yesre súrolt Ynsserpeuyöbe i.iutjíik éf: 
1 .5 fajsulyúra bepároljuk. 11öbb napi úllú:; utún (hü::; helyen_) a 
ehlórkálinn1 és inás fert<~'1zü sók kijegecec1nek1 inelyeknek elt:ÚYolitúsa, 
ntim az oklalot l.'17-1.öD fajsnlyúrn ismét bopúrol.ink Ezen folya
tléklJ('.il lehülésnél szénsavas kálin1n jegecedik ki1 melyet üvegfor
gácscsal :·agy ~szheszt~.el lazán bec1~1go~t üv:gtlilc;-:;é1~br:· ~es~ü11k1 h~gy 
az anyalug· a Jeg·eceJrrul lecsep11ug]en es elore k1.:sz1tett; t1szh1 szen
savas kúlin1n t:elitetJ. oldatá\·al kevt~ssé iuegu1o::;snk. Ezutún fénye~ 
vasec1ényben1 folytonos keverés közben teljesen kiszúritjuk. J~z<'dtnl 
~zen1csés por alakban 11yc1jük a szén::;avas k<'Llinn1ot; u1elyef: inég 
1nelege11 előre ineg1nel.;git-elJ- és i·elje~en szúraz fi\·eg;r:kbe ti_iltüuk. 

A tiszta szénsavas káliu1n. (ú~uli1!111 l'll1'(1(,l/dcu1u j11!1'/Uil_, s1d l111·
- (jj( 

f11,·i: h"-.:.C'(I:: Yagy C'= (J ; ti_in11~es~úlyn _1;;,s.2.J1 a bork('ihi'1l úllit-
- 011· 

t:ntik elő. C.i-y(Jgyszcrköny\·ünk ez nh'.1lJl.ii t:artásúi reut1eli. 
I~ cl·lra a bor\.::1'j\·fd:. ezii:-:d;J.gelyben kiizzitjnk (J1evih!sn~l :-:i'.\··n

:-:n,\·as kúliu111ra 0:-: vizrc bo1nlik cl:l s ~1 Il.\"t'~t't U.huegeL ruely a ki\·{il/1 
szi;nt-.ül fekete le::;z, YÍZZ(:l Yonjuk ki ~ nz oh1atot b(~iH.irol.ink. 1 ( 11 l r. 
!·iszf:n. l1orkü JI rP:-:;z szl,nsava:-: kúlin1uot. ad. 

'f'11!1(jdo11srf,1,;rti. :\.z ig·,y nyert· tiszta :-:z~u_savus kúli11111 felt1'~r 11(JJ': 
nH:ly a 1evegön n1egue(lvesec1ik. \'iz1Je1i ki_·,11nye11 (;:;11,i;l\ :-;Ú]yú.va! 
(~gyeuli,'1 Hteunyi:-:l,;::;·hen) (ill1!J(1ik, crüs í"p:\·/,nyr:-: l1at·{\s11. }'a.i:-:1'1 l,"-:! 
~.~!i. Hor::;ze:-:zben (~)0 '.~.1.) ueu1 olc1liat/1, -

Szt:u:-:nva:::: kúÍinn1 !-ttrt"aln1a !1:.1 ° 1, legye1L 
/\_'nli1u11 c!li'l1111i1',:1!1!1 ,...:11/11f11iJ1 név illat.!' !. r. ti::;zt.a :-:ZPllSfl\"<lS 

L:<'tlí.n1nnflk :! r. vizl:it\li ';al('J (1[1Jatn hl\·1th,tlu:-:. 
F'.:1·f/;.;.1·'.-;eÍ: 1:h!1írktJli·urrt-. k1:11s1_u'118 é::; /1:1/1:111;s11.r11....: /,·1i/í·u111 (.i~::-:;-:o

seu l '1, 0)-núl 11ag",>.-o 1J IJ 111enn,yi~6gllCH :·(·.,, /,· i 1u;1: 1:111;/1''"·" i 11111 "'~!!/Ji!/et, /,· : 
111'711:.: f'/ 111 r· T.· : ,...:.:·1:·, 1,,·11L„1 s 11 r!l i' Í 11 il/ é ~ 1_' '/" 111: i/ l Í /1 11i. C'J:f, Ji '/:(' 1j1; ii I 1·{, /: l 1'.,~«:..• 11 \--

;;tt'/::tS ezüsltel H1nh1Uatuak ki (fef1l•r1:snpn<l/~k); f,-1:11.~r~r_...:1:/,: ~1~J:'~1v\-~tl 
1neg~savn:1,yit,0U- rJ1r1atbau fc:lié.r c::-:u11na,(:d..:o,t· a1l11ak ~lil1''.rl.i/1ry;11t1.1_nal; 
c(lfc1u111.~·,.1/:, ~u:-:l..:n.c.:nya::; au1111ou1Hli11nal Je!tr.:r c::::apad.ekoL 11(·/i<'.:·.f,·;;1,,f.· 
k011l1.rdrogé11ncJ Larlln s'i'.ineztjd.:::-:1-

7 
-.-ag,y c:-.:;11nult~kui" k1'.·11eznek. 

f/,1/1.!i1k(íli11u1 ,iel(:JJ.lL·t/·IJ1·u kf:11:::;;1.v:1s Yasol•lnt :-.: egy c:-:evt• Y;1sehl11ri1_l 
oldat a. ~ósava:-: folyar11'.·kh~111 \.:l,k :-::zi11ezfJr16:-:t Yngy k1'.'k c:-:n11u.\.',kuL 
i11r.:y, elD. (Jynu.kúlin1n c~ak a liau1nz:-:irl.i1.)] eli.:ii'ilJit:otJ 1.:/~:-:zil1n/'.11\·lie1t 
lelted·: 1nl'g~ pedig a fulinl\at11'd..:nklioz k1~\-1·re11ei-f:. 1Jííri:1k. ~zi'1r :-: · 111:·1~ 
:'dlnt.i anya;~;ok elr~g.,;~.{~.:-:e ;_'il.t.al k.('.'t.1zi.id~tt:tik. . . ~, 

A. SZL'll::-:avas kal1111n 1ul zarr t\111:!ll\·l.ir:u taruu1tl!•. 
Sa vanyu szénsavas !Úil iurn. 11\:1.:t t.e:-::-;;..:('.·nstl 1,-·u :-: kú li n 111. J,:,i.lln 111 

c<trl.i(1HÍt~n111 a«idnhnn. k:din1n bil':trbonic:11111: /\"jft 't 1:: \·ng,Y 

l'r1_:·::~ _} ·F;Jt1:U!ii·.Ju1il.; ;1 ,';i::1l1:U\·(1~: :.:zr':n . ...:,1.\·:1:-: k;'di111ru1ld:d11:d;: 

, „ ,„,] \··1lé1 telitt'.-::-:1" s nz ol~1at·.nak: kiien:ecitése últa1. Szintelen 
i.;:zeuS·1· ' <• · • ·~ „ '11 l 'l "' · '1„ t-:' .ó r1101nbo::-: ·jecreeeket. kl~pez; inel:yek a le\~cgun a a1.1c u L ~ i~at ,1 „z - :::> • 1 , 1 , " t „ .. . . 
ben uehezebbe1~ ol<1ható1, :=innt.. ,a sza Ja yos so. ~ er .o:.:.o nnyaga1. 
n1in~·. n tis2tn szensa;,-as kah11n11u11. 

Tt:o·i•ursaYaS k1ili111n. 
.J ':e' •• 

~nh;tro111. ]{ali11n1 nit1·itnn1. Nii.r11111_. J\ali 
llitl'itHHl. 

Liipor. 

.:'.L lö11orHt'll e\ lt'·g•:uy:~<J„\·u;.; kúliu1n tti:un :.:nji'Li.::-:Úgti lu_1s~n:'i.l:·.cii·:!l: 
fel l1ou·\- 6leuviilhet:i.'1 :111~·agc1kl:-nl }1eye::.:en n1c.~·gyulad e,s 1 eln,L 
''ol'ib·i11f1''. .. 0 \-o 1· 1·,1-,,. '/ :.\_ li)1;or a 1(~'„.,.r\11y;::aYU~ ki'i.lilnnuak, a kenu(.~k t•:-: 

- széLn 1 ;1~lc i~'~l i:-:.;~z~kt;v~rt--~·l(_:p:yc·~ (l~,;-;zeh~tele <l killiinb'.izr) <'tl~:\111~1k
eltrJrü: legidtn.lúno:-:aUb ar.oubau t\. kijrctJ.;:c!z<'.'1 <tnn1y: (i! re~:r. 

lÉ'!;E'llJ."S<11Vl, kcUin11L J ~-) r1i·:-:z k<'E 1'>;-; ~ J n_·~z dZ!_']L 



~-\. lüpur clégl~sé11él föleg s;;,éu!.lioxyd: légcny éz:.; k1~11kúlin111 
k.eleth.eznek . ...:-'\. ll.i11or l1atú:-;a onnan ereLl, hogy a. szl•J.t11ioxyL1 é~ a, 

ltigcny kis térben pillanatnyilag keletkezn-ek Cs az egyi.dejülcg 
keletkező nagy hD1nl\rsékletbeu roppant feszib'..i ert_'1t nyernek. 

f:1:r;ei: . ..;,...:u1:rr . ...: kdli1u11 (J<_\~O~). IIa a. légeuysavas }.:úliu1not gycn
c.·éu heYit.jük. éleuv t<ÍYozik el é::; l(:gccssa\·as kiiliuut 1nnra(l Yi::;:-:za. 
'l1isztún rtlli~Jnk e'iö, ha a salétro117ot úlon1111al olvasztjuk össze, a 
b:J111cget Idlngozznlc s az oldatot bepúroljnk. Ned\·sziyL1 fehér ti_i1nc
get képez. 

1\én:-)ayns k;ililun, J{üzü1nhüs kt!nsa ras k:i1itnn. Jlaliu1n sulfnri<~tun~ 
- Jlali ~•11ifnrien111. 

~zú1nos ú~vúnyvizLen, nöYények ha1nnjúlian s kis 1n1'11nyist:'g
!lt·11 az úllat.i szi:'rvezell1e11 is ell_if~)t'dn1. 

Jiell6kh.::rllH;ll,\-ül uyeret--ik n Ycgyiparba11 szcí.1nu:-: iniiti~lnt'I.: 
l1('.[(1. U légenysa\· gy(Lr!·Ús<Í.niíl. '{,ahorab:ll'il11110khau J~(tlin111}1y\1n1-
xydnak Yngy :::zénsav,1::-: kálin1n11;1k k1'.·n:::clV\·al való t:clihS:::c úlbtl 
11ycrheti~·1. 

:<z1'.JL"~I \'(\:-' J\J:n,.;;11; J.:~·11,.;aya:-: :-Zt;J!,.;a1,· Yi1. 

kú li 1111! !;úlitlll.1 

:I
1

11!1~jrioií.~1í:f'\;. rl\'•n1•::.r: ltatszi··ge::: l1<1:3Úbo::: .i1-•µ:eceker kf'.·p1·;;;; 
J1101,\·.:._,\;: lcYc"~.;~111 c'tl1a11c1('..1k; lcijzi·,1nlJ;;5 Y•.-·g·_„·11nb.í:::n. !1, :::. r. hic1L'f:,' t'•s 
~1 ::-:. r. i1)1TÚ ,-izl-icu (Jldhnh'.1. 

Ná1nc·ly ::-:.'·ldü1l. n1iut: kt·nsnvns 1nngnésin1111nnL k('.·n::-<lvfls :1ln~ 
n1ini1nn1na1.' ké11e:-: 1~'2:\. t"i_-·1111ecsc . ..:{ c2·vcsül\-(\ ket:tö:':i,sókat: kl\jiCzui. 

' . ~- ..___.,. ' 
}',.;·tií.:/s,_:i a ~zi'.·nsavn:' kúliurnnál ont1itettek (<1 cyn11kálin1n 

ki\"i."t:eléycri: azu11kiYül a sr1rr11111n /„,:1u; 1 1tr1.„ /:,íii1u11. i~el1;'.·z fé1neket 
1 , ', ' • ' ' ' ' • ' 

1l(·ln sza1•rul rartnliuazn1n. 1_l·:f;;nl1y(lrnge:·11 ret1kc10.,-
8(!u1.111,1;11 f.-1:11surr1 . ..; k(Uiu1n. (I\ülin11t snlf-'nricnni. ncic1n1n: kaliun1~ 

r 
l 1isn1fnric111n, l\. ! !t:!(J 1 '<'n,g,'i· ,(.'(;:!. =:'11 ~} Szúrnu . ..: Yegyi. folya1nni--11;í\ 

f;·_aeg a l1~ge11ysavgy(n·h':.o.:11/Ll 111clláld:er111('.!11yiil nyerik. :Feh1~·r: jcge
i.:es tö1ncgeket. Y<t,s;·y ]~li11cirhonilH•:-: t-{Lh1(1kat· kí'.·JH:>z. 

_.\ li:úli11111 ph(Jsphorsnr:.;üi. 

..:i. kúlinrn, 111i11t t:g,\·Yc·:;;·y("ri"i.',kii fL·n1: u lit'1ro1nnlju plio::;phor-
sa \'V<t l t•g.v ~zn l_1(tlyn:-: i'.·s két :-:n vnnyn :-:/it. kl•pc:z; rzc,k: 

n sznhály1)s J.lhO:'jl1tr•r:-:a1·ns 1~úli111n (J\~:;!)(1 1 ). 

nz ogyszer:-:a \"tlll,Yit ([\~~E fjJ(J_:) l':; 

n kéts;;:;ersavn11y11 (!\ll~!Jt).:). 
Jliuc1en ú11aH szi:i;-r~tl1e11 /·:--: nedvf1kben ('1vannn.l::1„1:jcr1Ye. J~gyik 
:'(·ln g;yÓg',Yf:Z(:l'. 

_-1 fs1,'ll ,...:o rris krí ti 11111, f\-1rl i u.111 u r,-;1:111 e1.cn1i1 (l\-/ [ :! .-L: r J.1_). bzi ute len, 
lr~·gúl1/1, vi;.:_;hen o1(}r_)1_l·'.· :jegeceket k(!·pr·z~ Htclyck igt!ll 111t'rg·0 . ..:ek. 

„Az (/ i·scil 1:ssa t:11,, krf / i-11 ii11;;1;k_ h:i.izül n n1cf-.a,. arseue:::EHlVU::-> kú 1 i n1n 
(/\.„L..,,<.>::) o1tla.t.a 11ivata1os 111int f.111/11fio ru·,..;1!nieuli.« 1?01Clcri (~'o~v~er 
niirenyes olüata). ~l'is;;,t~t szinü és szagnúlküli fo1,yac1ék . .ti. kesz1te:-.;-
Jle!,] ~~écrbe111e11Ű Ve,ttyfol\.,'tllllflfi U. következő: 

- ' 0 ._,,. • 

„Js~():: -l- J('!-(,,1(/1 = :2[(_.l.::;(1:: -1- (}(>:: 

a1':-"Cl1VS· :<z0n:"aYa::; iuctaarscncs- ::;1.011-

:-;a \· k:'1li1un :::a-i;as kitlintn üiuxy!l: 

a szén1lioxytl. elillan a folyallt~kbúl.. . . . „ , , , . , 

J(or118ara . ...: kdli1un. (Kal1nn1 sil1c1n1n) . .I~oalkot:o i'esze sza1nos 
ás\·áuynak (fölllpátol:). \lizoldata. kaliun1ci.:iitey 1it3\·en isn1erL 

A k:ilimnstík ismPrktü kt'mltahisai. 
.\ kaliinn:-:('1k szintelenek dia asa\· is :::zintt·len v(lltt. \·izben iuin•-1 oldlia

tlik. (_\:;nln1Pn1 1ui11d ,iPgC('Yizn;_.Jküliel~: ni•1nel.;·1~k <~ lc\·eg/;b_,'il lll'\1\·e~:-:é~l'L \'C:::~
uek fJI ('.s kiinnyt>n s::l'tt'1)lyna k .. .\ :-;znüt~len !ang·ut„ 1 Lu.~·::;~e::;;-; \·agy ga~lan.:.::' ::•'<'·'· 
ibol1_ur<i11ii1'1' J'c:::tik. ~\ szinképké:::zü!ékl)!·Jl ep:y ert1:> \'Pn•:-i (•:-> egy k(_•li: \'(•u::thll 
Ullllnt;nak. ?-."t:1n u:q._;yon hi_:.dtou. •1l•lat11kli'.1n 111il'l:-.i.„::;a1· /·-':';, . . f'_!I·':'·~ .'-"~"/ 1 ('"':!:"i 
l 01+ií). /i!Hli1111cli'111·i1{ .-.:1iv•1,i n1a1u1.!,it:"1 1ka!1nin1°laiu1a\·l11unt1 1 !:.':> J1d:J·11!~'((1' :-"ZJ!l· 

1 J ' • . ., ·• l ' 1· .. ] . 1" {én ,ö(i1·:1(1 o·,11udi'.l;o'. q11.~nnsnya~ :-;1_ l1l!H_· H \'Z e.u. 

Nü1Tinm. Sotlinm. 
, \"\:.~·y.idt· .\-n: t•<ll'<'t11,y:::úlyn :2:\. 

J )ru:y J0üezte J:'el eg5·i(lejüleg a kúlin1111nn1; a. nútrinn1hy(1roxyd 
Vill;\,1110::: Yegybo11tÚ::-:a (1ltnl. r „ 

1 
. , • 

f,'f/_i{'o 1 ·11 11 lú.~·a. ;-)zabado1t ;:-:(1}1;1 se11t 101\lnl elo a tül'lLl!:~:..:Z•Jr-1-il'U. 
Sói cl~onban uo·y az c'1l1at-, niinb u nü\·ényorsz(tg!Jall: fCilcg }le1lig az 
UsványországlJ~·u ige11 clt(:·rj e dt.e k : 1 eggya koril 1 lJ a 1'11'(; rn 1it ri !( n1 

(k(Ji11jlu1só). , 
· • .l:i'lD(Í1!-itií811. 1-Iasoulúan úllitiúk el(i: lninL fl kt'1linn10L szen;.;t1va~ 

,,,;11aon.rnn és szén izzitú.sa és a ke\;erék lepá.rlúsa ú.ltal. , 
J~al(~j~l1JJ1:;if!J1.1i. Bzüstf>:l1("r1 erö:..:en ·h~·nylö ff~1n, küziinsl·r;es llÖtte! 



. l ;11Uri11i11 i:c:t1,1Jiiletei. 

_\'dt1·iui1u!l1~r1 (vagy 1111!1·011 é::; 1ial1•tun .\r'..!r_J) ki:letkezik. h<l a 
1iat,rinn1fén1 levegön é\en.:yül. Ne11ezen tartható el, 111ert a le\;euübül 
neü ·vosséget vesz fel s nft i'.riun1h;yr1roxyt1r1ií lesz. Is1neretcs a ;1,ít~i 1~ ,11 _ 

rc1,:/,·:1 (x„,r 1J is. 

1í :ítri mn hy!I rox)·d. Natri 11 rn h~·!I 1·0-0 x,rilaturn, 1í a trnm ta ust i 1·11 m. 

~zikt·n~· kiluMt:it·g·. JinrtJ ~zikeuJ·. 

\"r:~·yl;+'·j>li.:u· _y„ (1 fi !;_;!rH·c:-;;-;úlya -!U. 

Jtpugy készittetik szénsrrvas 1n'd:rin1nbó1 f;s 1né:-::zh-rdro.\ydb1~1l. 
utint a kúliu1nhyc1roxyf1. ' " ' 

:l?hysikai é.-: vogyi tidojd1111.-;r/,11t1i a li:ú1iu1nhvdro.\y1.1t·iva1 uu.::u
t•gy<:zúk. Szilúrr1 alakban Ju1~z1Hlltrl tik külön bözö ~ célok;·u. cze11 ki YŰl 
\·~z? 1dat[l 11rr t 1' t 1.1111 li,11,d1·00:·,·,1J1lf1t uin sol uIH 111 (na tronli'ig: 1na1<·, szike11y
l ug) nevük a1al:t gyugyszer ktinyvünkben i:--- hivatalo::; és készitt.'.:::c 
ott le, is vau i.rva. ~-\. .::;zilú.r(1 11útriun1h.)-'drox:yd fi1j~n1ya. 2.li-:: az 
ol(1ah:': 111el:y t1szi:a: sz111telen 1 néha kjs:-:6 s:.írgús . .1.!\il. Ige-11 erii:-: 
ctlknlikus é:::: inaró hat{lsn. · ,_ · .... 

..:-\. nútrinn1hyc1roxyd a \"0f::\'(~szet ben kiilöuféle k8szit-111011 \·ek 
elöúllib'tsúrü s oldata :lz ele1n~és1_.:l..:11ú l sa·.,;1110rliill („,,/l!f io ,,,:;:,! i
'fllf'fi·/cn) haszniíltatik s 111Íl!t ilyr:u, hiYrth1l0:-: is. Jp8rila2 f(qt'! . .:: a 
:-:::n1 1pa11gyúrb.í.snill alkal1nazzúk. - , 

·ugy a 11útrin1nhydroxyc1: Inint a kúl.iu1nhyllruxyÜ olllai:<t 
1ni:gtún1adjü az i.'lveget; ·jól elzArva. (pari:t!in1ull c'U·.itntr~·tt parafaM 
dngós üveg·ben) !:art:anc1ó cl. -

JiCrtü.:ü anyr.t.(/<Ji: rt chf,Jr1uít1·i1u11. a k~ns<.\\"US ;i1.ífi·iu1i1, (1 s.::c·n~ 
-"'!vu.-; nút ri1u11 (melyhC1l l:eveset t:nrtal~nazhaf) l·:-;; a .(,:nL..:1)k. Ezeknek 
k1111nh1túsa ugy törb;nik. 1nini· a k;:'\1inn111yd1<)xyd11úl. 

:\:ítl'illlll ~;:-; li:t:l!. 

.·\ nútrin111 a kl•1111el hason1'~' vegyüleb:keL képez. 1ni11í a ká1iH1n 
'. .\·a:.!':-': .\-0:.!,')'.2, .\-1r'2.~·;: .. ~\70'2151.i É)::; ~\"u'21S',-,). „A„z egye::; kén1Íút-rin1n (.\'r1 ... '-.;_) 
~z1ut:ele1z: :.zétfol}:·ó: t:·rl:i.::;cn n..1kalikn:-:: kéH~l~atú::;n jeg·c_cckr.'t k(1 1;c.~::; 
nH:·]~~e1~ ,J t_u1nec:-:: Jegecv1zet; tnrtahnaznak ( .\·a'28: ~) / f ';},(J ). 

, _\ ~tt 1·111111 li.11d i·o:; 11!,tld. va;;;.r nut i' t'.un1s uZ/li/Jd r11t (:.\·a ,Sfí) ké1Jzi'1dik1 
lta lta tn.umhytlroxyL1 oldatba kúuhyc1ro~h,t ypzetiin k. ·1"z sn lföhlöi~. 
ine1y ~nlfosnYn.kkn l :-;;ulfosókat-. kt;)pe;-:. ' 

( 'h IÜl'Hil f.i·i 11111. 

i1'(',.:..·x1.1·:rr:.-:: fif-:.</:. 

'iatdurnehlori<l. 1ía1Tnrn chloraturn 
cntn _: ldizUn~·a;gP~ ~6 .. konylu1~d. 
\'(~.!.::yl;:t'·11ldr· .Y11 1 ·1: i•"•n1h·:c:súlya T1:-iJ•. 

~PH 1nuriat i~ 

h'liifu1·,fulrf,-; 1: a tern1észetbe11 renc1kivü1 elte1jer1L: az. ,_';Hatok 
neüveib811: .n. nüyényel;:b~11 r~1inllenütt jelent.él7_eny :~1e11ny1se~~eu: 
0.020.\1-~bo_ 0 -ig: foglaltatik .. f e1en vn;11. a l~ve9uben lti; Le~nagyobb 
uennyiséget azonba11 a szer-.;;etlen v11ng (asva-;13'orszag) ~a1'taln1t:z. J <:tV 1i'fi2:y 1ne1111:,:-iséa vn11 a k.ülö11bözij forrúsv1zeldJen: a tenge1:v1z
b~;;_ felolc1ott irnnyhosó menny!ség1;i; ~?O 1 kiih~1~rtföl~1nymek 
becsülik. l\Iint /;i;~·ú egesz hegysegoket l;:e1Jez . .:i. ko.-;011ah j'otcl1i1Ji:1: 

}'Iag.yarországban l\Ití.rn1a1;os~ ~n~é~~rbcu l„~~y~rlH,_lY: Torc~~--~~r~nyo:-: 
és Szolnok-Iloboka 1negy1~1(: C"lal1(:uLl?:;n \\ iel1c~11..a: t~7enki\ nl Is~hl: 
Hall: ·\\~ürte1nberg he1·0e~ségb~n \\' 1llt:3}1nsgluck: :--;tassfnrt) Car-
L1ona Spnnyolorszilgbru1 1 ?.:.;ort\Y!Ch .t\ngl1~ba~1 st~b .. ,, . 

:\. t-errnészetben e1üforr1ul('i küsó n11nü1g t1szratn1an: n1111t.egy 
!H)-D81i. u t-isztn ch1úrnút-ri11n1ot i".81:taln1az; e1f1:í:'o;·c~nlnak eze11k1vül 

1i.e.iinP fiilt:'u kónsn\·n::-:. 11(d:ri111·n é:-: l:1:nsDYns n1agn1:s1111n. 
' " ' • l l • j' • 1 · l . "l. tenO'Er\·izbl:tl \·a•1v rfu1

1:-: ~/1;0:i(1lT•1Sn.~ ie1n1r asa a.ra. nyeri 
- ' 0 ::::i.-

konvliasó 1nég t:.iszt~d.n l::u1n h'L1
• • • , • , , •• 

· . ! ro.1/ yilc(f ti s:.·ta c!ilo i'll!fi ,·i 1u11 t ul ajd u.':'"d,'.fU 1.: .E~ ::;.~1nte~e:·: :ir.:ar~ 
:::zó kockú.1~ni", l;:é1)cz~ n1el;yel;: :-;::;,agtn1a11ok1 .r-1szra ~os 1zu.~l;:; -fn,i:::;U1Ju1 ... 
·.> 1)('-·"> 1 :1 l'\'('"t\(·Yizük nincsen. rle n. 1e()'ecJn11ok koze gyakran ,-, -·- . . -o ·' ·' , ' v .. '-
~:.,·,.·,,a1c b{' vizei-: ez ul;:ozzc1. 11op;Y hcYii.€'.·:-inél a jeµ;ece1..: st•rceg\·(· 
,., ' . . . ····... '·']] 'jJS szét.rrtttognnk. 1 ~. r. kon}:hüs('.1 közönc>1~~1::-: li)í.1_·~1e;r:-;f_-: e etnc :. .. s. r. 
vizben olüódik; a 111elea v1z nagyr„n l..:e\·1;:-;~el tubbei '..llL1. 

»~. Yt ·uvile.n- tiszta 
0 

kon:y1u1s<'.1uak nen1 ~zal)ad /1' 111 ;·,-·:1.11 ii! ,.f 1:1.-et .· 
.·alciu~11 és ~;·11111 1,~S::i/11·1;1 :sókrd:.·/;,_:11.~t!L'Oli :O::(Jkat tart·ab;1az1;i~1. :Ezen -fcr
t;-12ö anvagok ·a rendes l;:é1nleli\szerel;:l;:el n1ntat.~1atuk k1:„ , ·. . , 

..:\... chl1~•r11./d:ri11111 igen í'onto::; Yegyü1et; :szan1~1s Htct:-3 ll<t.tru.11n~1.1 

1.'löállit:tlsúnnl;: ez l;:l:pezi renr1esen az nla1)iút; egyébl_i Yt:·f!;Yl :-: 1par1 
t:élokrn: n húzh1rtú::--:lJa11 rop1,n11t rnennyi~t,gben haszn/ll11tt1k. 

.J 1id iui t ri 1u11 . .\ n tr i 11 nt ,iod a t nn1. !'~zi ken~· i h 1 a!.!'. 
\"i·'..::yk;·j•iei,· -:-,·,~.r. ~/f,11: ii-,1n<.·":-:':---!

0dyo1:...::::JR1; 

[.J;;/u;·did a h:ngeri É;::; Leugerpnrti 1:l1\·t'.·11yck ha1tttt.iúl.1tlll: :l 

lt111ger\·iz be11: nc·11ú ny Ú:-:YÚ1~yi-1~ -.-iz heu. 
{·;/,';rill//d.,·fl, ~ÚiTinn1l1~'11ro::yf11)('1l 1'.·:-: j/,,1l_i!1l J1u:-:011\•~l<lll k~~·::;ziil 

iniut n j.JJl;:ú1iunt. 
~f'//!i~j,_lr)i/.~,;.1/"i . .:-\. rl1ur1dJr.::- r01:l'.:z•:rl_1i:·, L_n'Lozr') le1uez::·k 1 ~l 

ké1H:z: 1ne1vek hey_itvi:. 1negol\·ad11otk. \ 1zben e~ l.1cirsze~zbe1t .kun>-
11 yeu o11lh<~ló. _--\_ leYeg:\11 h~ssznbh i•l(::ig ú.ll\·a inc•g:-:úrg 1tl (j 1~ 1 <11,iYúlú~ 
k[izhru i'elbon1lil-:.'l .____ 

J-'r-,·!i;.); 1011,11_;:101.-: H1int ;l. ji\/„kú1iunn1úl. 

l ! i'I i l ll 1Uit l' ituu. .\a t l' ii un h t'O BlH t H}} \, ~„: z iii. e H ~· h fi Z('!.!". 
\~1 -~·\·k(•pl\"\.i.; .Yu I; .-. :.! ll., /_) : ; ;·,uu.·c~:;Ú]y:! - - 1:~:1. 

t·:f1;(0 rd 11i: 1~1i.11t. ;\ j/1d1iútrln1u. _fi)//;1íllit,i.~11: l1n;--:.u11l{'1a11 c'dlil
tat ik t:H.i' nútrinn1hydroxy'üb1:1l és br/1111bóli u1iitt n l1r(J1nk<.'1.liullt., 

'{11~ujd1,1n . ..:1íy,;i: ]~l;o1nbo:-:; reni}::;zeriL út1ú:--:-zó lu:isúliokat ke1iez: 



inolyek l~g·vényes l;ahísnnk és sós izüek. Hevitvc 1negolvac111ak. 
Borszeszbe11 és vizbou li:önnyen oldhatók. ~ tö1necg jegecvizet 
tartaln1aznak. ' 

1,'ei'tű.::ü anyayainak J.:in1utatti.«<1: n1int a bró1nkúlin1nntll. 

C?ilú1·scu)lfH iUÍti'i11111. (i...\7aC?<1a). I\:énsavas nútriun1 és cl1lór
sa.vas kálinn1 felolc1úsa s az oldatTI.ak borszeszszel val6 lceverése 
•
1
:t!tal. á11'.itta~ikk~lü :. a borszeszböl kij egecitik. T1<h(jdo11sáya i: Szinte
en) at atszo, ~1sse nec1vszivó jegeceket képez1 n1el3rek vizbon és 

borszeszben oldhatók. Hatása és sajátságai a chlórsavas kálin1néihoz 
hasonlók. · 

.il/ elit oróssa e as ndt 1·il11n. (N atriun1 hypocl1lorosum ).(1 ( 1
/ t 1 ). 

Csak oldatban ismeretes. Az oldat szintelen. o·i•cno-e chlórszao-t1. 
·r 1· 1 • · · · · "· '" . '" .. · n vany1to anyagkent használtatik az iparban J:..'r/'u de Lr1ba1·r(1111l,: 
(T.iabarra(p1e folyadéka) 11év alatt. ~ii. gyógyászatba11 sebek n1osá
súra1 fertöz~elcnitésé;·e:_ a yegyészet;ben 6lenyitöül hzisz1uí..ljtí.k. 

Jl. chlorsa Yas natr1un1nnk 111egtelelő j1hl1i1.1 ra;; nd t 1·i 11 iil (~\~·t.] t)„ .l 
is ll:tezik. · " 

Nzt;nsayas uütri111u. Natrinu1 earho11icn1u. Nziksü. Kzdtla. 
\' 1 · l · ,. 1 ·(1 '· - O \"a · 'l 1) 1 L·p:y :L'l' ere ;1a~, .. ; Yagy C U _ O~Y'(: 11_i111c(·:.:su yn :.t U.) 

.. :\. szénsava:-: nútrín1n n1Ín\1cn nö\·éuy han1niúbu11 fort1úl cli): 
l\Iag,yarorszúg1 J)lcxico, ~panyolorszúg: Eg3rpton1 ~ós Lrvaiba11; szú~ 
inos tí.svúnyvizbcn ~ cg;ycs Yidékcn 1 így nálunk is a 'J'isza vidékéu. 
inint kivirágz<'ts a föld szinén: neluí.n~„ vnlkanikus közct eln1úllá:::Í 
ter111C11yciben. ' " 

J..,'/:jrf/litdsrr. Jelenleg a .konyhasóból úllit:iák elü .. A. kon;ylta:-;.·) 
e 1liszth· kénsn vvnl hevitJetik ( átalaknl kén s a vas 11<'1 trinnnn<Í. : 1ncll/~ k
t.cr1né11:y sósa,-'l: a k8usa\-as nútrin111ot azntún crryenlü 'súlyré~z 

. 1 .. l • „ • 1 „ • l . b. • 
1n1.'::iZ .;:nve es ·· -i resz l:O::iZt~nne 1 rtz n. n. szoclrtke1ne11cébe11 1ne,~;ol-
Yasztjúk. J~ Yeg;yfolyrtn1at n.bbrtn áll 1 hog.v a szén a. kéusa\·as n<rtri
ti~nut. uút"rinu1kéueggé sziniti: ez pe1lig sz1~·11~a\"1t:-: nátrinn1nul aln
l~t( üi.t1k: 

_\"11'.!,')l),1 -\- -JI) = .\·,,„,') -!- -lt_.'() 
kl'H:c;a\·a~ ~z\·11 k/·1~- ."'Z(~llt'.:1•·.~· 
nútrinn1 11úr.riu1u · .~·i1.z 

.\-t1'.!S -,- (}11('(1;; = .\'a:J.('(J:; -1-- C'u,)'. 
szt'·n:.:a \·ns ;,;z\·11:o:a-i;a,,:· iw":3z-

··:1 kiun1 11;\triinn kúncg. 

Jj~;;:en tü1neg a 11vers sz('.1dü·. 1nel\·et. keY(~\s -vízzel kivonnak::: a.z 
1gy nycrr. tij1né11j·-nld.~1tot: jegeci'Uk. · 

.l { 8lli{ki vül 11a.~·y n1cn113·i St~crben ,,-,·-rúrt.1· úk. l<rv 1na n-;í_.1>nu ..:-\.110·0 l-. l . 1 . ..... . - :::> b,] ' t:".1 :""> v 
1.)r~zug Jrt11 e\·011 i:1nt: ininteg,v () n1illiú 1néternu_'t-zsút- ké::;?:iteuek. 

Is1neretes a. kereskedés1Jeli nyel's szl1da ·11ot;·i-111i1 carl1onic1un 
c1·ud!1J11: nag;\· jegeoe:::: tti1n0geklic11°; legahlhl.i ~{G-Bnu" :;zénsa\·;.i..c.: 
nat:.r1nmcd: kell tarta1111:1znin. 

~:-1. jegc(:eclett vagy tiszta szénsavas natriu111 (111til'il1/Í/ ('((if10;1i

(i//il f.'1'//'~·1nlfi,..,//f1ui1)) n1ely hivat·a1o:-:: rig,y11n,ilií~11: :-:zint-clP11: 1evc·gi.in 

Hr:sxr.1~„rr~·s u1·'.'s7.. 

12I111úllú j{'gecekeL kl·pez. 2 súlyrét:z hideg vízben oldhatú. Erü~en 
é('I, é11ye:::. 1nar/i izü. ...:-1. jegecck 10 tön1ecs jegccvizet tartahnaz
n~k ( .\"" .:.( '(),i· 10Jf~ 1)p~S(j ). 1 lt>vitve UJC)--:Lno-ra) vagy leyegön 
úllYa éI\·és~zi:i_ö,_jBgeé,~iznek egy részét s el1nállik fehér porrú. 
Jly a laldJa11 i:::; hivatalos, n1int nrif ri a iil cru·l1011 icu n1 ,z ll1t 1Js111i1 st'H s iccu 111 

( c'bnúllott szénsa;;ns ná.triun1). 
· I-Ia a szénsavas 11útriu1nolc1atot egész kiszárac1ásig bepároljt1k 
s n, 111aradéko!: 100° C~-ná1 kiheYitjüli:: jegecvizn1e11tes sz(~H1út (sodd 
c({lcin11ta) nyerünk. . 

A jegeces szódát, .iúl zárt hüvös helyen kell tartam, hogy az 
ehnállústól n1egú,~juk . 

j;'crfü,:1!sci: ()/ilo1·nútri1on (légenysavas ezüst. reakció), k/nsa1:us 
és k(!;1ct~SSl{t.'as ndtri1ui1: ktn.11út;·Uu11. (kénsrrv1:a c11lórbáryu111111nl kén1-
lelünk; k('.~necssavassók és Icén11át.rium eltí.rnljúkjele11létüket. <lZ által, 
1 1 ' · ' ' 1 ' l 11' ' 'l l ' 1 1 ' ~ a o· "re ~ 1ogy i:eves szoct01na \: sosav Jan o ( asana. ;;:en 1yc rogen ..,z" e- e z-
hetö). J?f:111ek ~('.1sayynl telített oldatba11 kénhydrogé1111e1 inntatt:at
nak ki. 
}'.iaYa11yn ~zl:u:-;a Ya:-: 11:í tri 111n. ?.;-a tri 11 u1 h;r111·oca rhou i <;n ni. Na i l.'Í n1n 

lliC'arhnuitiuu. Ilt;f:-;z{'11saras szikt•ny. 

\ . ·1. ,-]fii'[' '!c..:l· 
t:!...~1~'1' ..:te .:\uf[( (1 vag,\ r 1i ."\-". on1P\-.-.ll ,\<t ~ „, 

Nngy 111enn:riség;ü eli'11íllittí:.;uál .J rész Yizn1e11tes é::: l rl•:-;r. 
jcgccctleft; :-;z(~'nsn~·as ~Atriu111 kcYer(•kr~·u ;ÍJ szi~n~a\·nt ,-ezci:nek: ez 
'úl'tul az egész t:ö1neg snvnnyn szi~·nsava~ nút"rinn11111'1 alakul, 1nelyet 
;;o0-11ál ineg8zt'ti:it:n~al~. ElD~'dlit:hüti', a:;, úlLll i:::. hogy szé>nsa-\·as uá
Lrin1n oldalba vezetjük a szénsaYgúzt :-.: nz oldatot elpúrolügtatjnk. 

_\-11-J.(}(1:: --:· TI "!,1..1 -f- t_ '(1:; = "2 .\-(/ í !C'r/: 
:-:zl·Jl:-:uxa,.; >:iz . .::z\'it:';li\. ;,:;ty;u1.Yll 

nútri111n ;oz\,11:-;aYa:< 
n{un1i1n 

'.l'ulu.frloiisú.11(/i, J\:éregszerii, fehér jegecrs (i1pr<\ ±~r(lo ll.1~p:y
olllaln bí.l1lAk:1 tö1negekct, kt'·pez; n1r:,lyek a le\·cgön :í.llnndt 1k; Lil s. r. 
vizben old11ut('1k. 

~-\. l~ereskeill-s l.1e li keszitn11.:n y i·i~nLle::oen fl. :-:zn l1c'tl yos :-:zE-ns<l.. va::; 
1uitriun11na l szokott ferUjzye. 101111-i '(ez esetben ki~nsa 'i'D.~s HHlgn(~·siu111-
1na1 vizolclr1tri c;.:rt11adi;kot ad\ 1'.:th''i1 1ne::~;sznbar1ithntó ke>:é::: \·izzel 
való ki1nosás AltaL .:\. üur'i·Ún tört jegCckérgeket- lnzún elzúrl: töl
(;Sérben öntjlik le. a vizzel: a könnyen nlr1,_'id/1 sznbúl.ros :::r'1 ez últal 
kiolc1<J(_1\'H: ' lecsepeg; ily n1/11Jn11: a ch1('.irnÚ~'.·rÍnn1 é:-' CT kÉ;n="a;~a~ 
11atrinn1 is kiolc1/1c1nr..J.: . .:_\_ ferl:i_'1ziJ cn1yrigok kunnt-ahí.sa eg«yehnrant 
ug-y töTt-énik; 111 í11 l'. a szabú] .ros sz(:~ 11~avn s nú trin 11111úl. 

.Tól zúrt ü-.;;eglieu tartau111'1. ini11Lhoay n 1evep:(iH soká. úllY<t: 
elbü111lik (i 11 1í,:(1;/8-~(:/l,"nr11s nr.ili·í1;111111rí). :--:.~;·11nt1s rn·\:Ósi eélrn1 Yc-gy
kt•szitn1é1{ye k ·· eltí:lllibí s{1 ra st.1-.. lin :.:zni 1,ink, 

L(~~.!'f'll,\'~;1 r:17' nöl tritun. ~\a 1.!'i 11n1 11 i tri f'U lll. :;-u ra~ :-;01l:u" 
\'(;'.:,Tk(•j1let-\_; .\'!!.\"11_.: iijlt!(;l:.".':-.Ú]y:1 ~'.:"1, 

?\agy llli.'llllYÜ;'é•g1)ell talül11atJ1 J)tlanH~~:ikúban c~liili L~:- ·1 \:rn 
hatúr<'LI1 (:\..l:n1nnc·f1. é~- r_l\1rapa kerületekl.1en) s ('/1ili-::,·11f1;tro1it név 

,a1üti- kerül a 1.;:erc:-:kvüi'~:-:b1..» . .:\ C~l1ili-snl(·trci1n l'nr!:ahnílz ki.ilö11l1özi:1 



ktílinin:-:ókaf~: nlkalichloridoka.t és kénsavsókat, mindezektöljegecit/·~ 
által tisztitt:atíh: 1ncg: ez azonban tökéletesen ne1n sikeritl. azé1-t n 
kereskedeln)i só n1indig igen fertözött.. ' 

.cl. hivat:alos légen:ysnvas nátrinn1 a tiszta. szénsavas nátrin1n-
1utk ti~zta lég·enysnvvnl >:nló i:Blitésr. r'.·s az oldn,t, kijegecitése által 
nveret1k. 

„ :L'ulr~jdo1u;dyo i: l{linorhon1bos, csak11en1 köbalakn, szll1tele11 j e-
gecek.e~ képez: inelyek heYitésnél 111egolYadnak; Yizben kö11n_);e11 
0ldl1mok. 

l•-ierUi.:1;:;ei: Hng;yobb ine111i,yi::;ég·ben csak a ()hili-Ra1l'·tro1nbr'1J 
elöál1itott: kereskedelmi kl·szibnényben leliet11ek

1 
rnég pedig: fi!n11'k.: 

1·,r/ci11111,. ·111t1y11t!.„i1ui/H(;/,~_. chl61j?1!1i11:k és kénsuvs1Jk (ez 11tóbbi kcUJöhö1 
n hivatalos készit1nr'.'n;rnel: o~~ak nyon1okat szabad tartahnaznitl) 
j1Jd- és l1rrín1fé11u:k. 11. jöd és l)rÚ1n sZ(;nkéneggel és tömény· légc11y
s,a1,n,:nI v~lrJ ö.-:szerázúsnú.l kivúlik; rt 111·ún1. bnrnt'tra, a jód vto1ai:üriJ-;i'e 
I-e;t:1 .sz(.~nJ;;:~neget. Eg·yl>bb fPrtí'iz(l an.vagok kiinntntá.sn inint. a.z 
t~lel\bl s0l;:na1. 

Is1nereto::: a l(::1·:1·.~.~·t1cu!:f 11rÍf1·i11111 (:\-f/:\·''r1:::i i;-;. 

i{1:usaras 11;ítTi111J1. Sairiu111 sulf'111·ie11111. ~af.1·11111 s11lt'111·it11111. 

S11!fa~ ;-;odnt·. 

t)zá1no::; Ús1,·1.'tnyyizlie11. sc'.1:::forrúsok·ba11. s az (t~\-ún;,·országban 
11;int :-!zilúrtl. test nn'g.r 1ne1{u:yi:-!églJen forc11\l c1ti I.egi~1kú.hb '-n1.el
lt•ld:crn1f~·nyül 11Yeretik .-::zú1110;-; \'ü[!·\·üloi: eli'1i:'tl1ií:ú::;únú-1: Í2:y a .~·1.;$,-q·
t'·s l/:1cn.11s(; V.ff.lfiÍ ;:tds 111Jl. e Ji/,;,·111111110;-;;· u 111 l::1~'.szi t.ést'JJt~ l stL;. Elö:lllit;júk 
11ag·;\~ 1ne111111:riségben l;.J~nsn>:a::: luagnésiun1 ol11at:í.11ak J.::0113•hnsóv<.il 
Yil 1o elbou ttl sa úl L.d. ( -; \"1.'1cry:::zerül hn sznúlntrr eli_"1tt úf·1· ef!:el'itl;:-: 

' t"'),„ ' '--' 

i'iltal 1negtiszt.ita11dl1. J?elf(:rlc_·zí.\j~U.íl (t//r111l1fi' or\·1_1s lí104--lli70) 
f.'l1111l1ers,J-11ak (sql 111i.1·11l1ile (Jl111!z,~-r 1') ]s nei;-ezh~tik. 

'/' i . 1 . . ~ . ' 1 'tl 't ' l ']' l . . 11 r~1r nn.~'og111, . z1nre l:lL a· <l· ·szo; nagy: egy Hl;! a;-;n asz opo:-: 
.1egt..:t:0k. 10 U.Jn1ecs jeg·ec\·izeL t"artt1.l!nnz11ak (.\„1r':J.-:.·1 '·!: 10/ Í:::(I = 8~-~.1. 
lzük keser11y8s; híiU_í. \:-iz1Ji:_-.n kijHuyeu olllhntók. :Lci;-ogön ehni1.lli1-
nak. ~zÓ.r<1z lcvegi"·n Jin::::::zahb ir1D 1unlYa :-> tö1nec:-: jegecvizet ve::-::1.i
t e11c~k l•::: feh1~·r porrú onilanak ;.;z1.'d·: 1: por ;u1tri1ui1 su{(1.u·icn11z di.lu

1
)

su;11 ,'f"ll .~·icc11111 (ehnúJlot.f:. ké!lS<!YLlS 11(Ltriu111) néYC'll. hi\·af:a]os. 
I«:1·1/;,:1,:,„,,i: 1'71l1,;,.JllÍf1·i11111. ;1 /;/11snr,;s IÍ/lliJ1ll_:sil!1J1, a ((:/l1-

1·, .. r1,i1ii/1 f1J„, 

.T61 z<.'trt e(1('.·nylJl::l! btrrtnld''.'. 
·"''nr1111_i;IÍ k/1u•1rrus 111ítrin111 ( .\'f!ff,'.'f1.1• ff::.fl). !-gy lt.Yerik. utini 

a köznn11Jij:-: súi: 11H:1lí'.,ki:er1110n,\·iil. 1~g,ylia.ilú:'n :-::1.int"t'len p1·l:31ni'd;;li 
kl' pe z. ., · i_i rö:-: l?.:zc'1 sn:Í 1 Ji!J J ·1.,/.-, -·il .-;' u ·, 1 .-; 1uí f 1• i u 1111111( ! . \ ~,, ':J f) (''( 1 :: ) :: 1 

;t\akn1 úL · 

l\·1:i/•;c.s.-;oras 111itrin1u (.\"a:::8r1::). J\cletkezjk~ lia a kGzi:i11d.1ü:-: 
:::zl'.~11~ayas 11á.trinn1 o1llatát kéucliox,),dc1a1 (."S'r_>::) í:elitjük s a. h.:lil:et..1 
nldniJ1oz is1111:t ~:;,l,11:-;ava~ uútrinn1ot adnuk. 11. kihülL ol<lal·ból T 
tü1necs jeg·eé\'izzel Y;_'tJik ki (.\„,1::.,':''f_1: 11 7/f':Jr1). ,S'111·1111.';u k(!11ei:.-; . .:1ri:a.-; 

. . 
H1~'i,'.:./. /, ETf<.\..:.: h' /·,',":'-'/,. 

". '1 
nútl'itu11 is is1ueretes. J\lindket.tö az e1ern';r;1'i yeg,vt{ntban ha:.;zna ta-
tik. erös szini tőanyag· gyauúnt:. . . „ . ,. 

.·'llf.-1: 11c1„~SSl/'t:a0 nútr/11111. ( ·1\10 l 1·i'l1 ill hypo!:i ul/nro.-;1011 ~\~u :::·~·':JI):; ~· t"tl

~ ·s-.:.úlvo 150). E1öúllittatik}eginkúbl1 u kénecssavas11útr1um olda-
mec-- J ·. ' ,, e 1 'l 'l . . ", ']t 1 "' l '/ túnak ké1111cl füz6se s n szürlezett ..i:o yac e \:J(~gec1i,,ese a .a.' .i. 11 a;(_.on: 

, " ll[\O'V szintelen. útlútszó. egyoldaln oszlopokba.u Jegeced1k ·1 
,-:iu/<11

• o,:·- ' - '. ' J·S' · 1 111 t' [fi() töinecs ieg;:cvizzzel (1>.1a:!.:'....'::.ff:. '(1f-f:::t) = :..~!. ) ; v1zJe11 o t ;a..:o: . 
rész vi~ ~0° U-núl ·171 részt old feL_:Uorszeszben n~.1n oldoü1k. „ 

..:l.z iparban fehériti.iü1, azonk1Yü1, a f?t?grahaba1;: .~r~ elcn1z 11 

ven-ytauba.n a i óc1 111ennyileges 111eghatarozasar~ ,has~nal.it~L·:. 
t:'J, J,evegön' könnye11 szétbo1nlik; ezért ig·en JOl r-arhatu 11vegbc·H 

tartn1v1ó. 

1 
: 



gyenge vürüs izzúsig heYitése Altnl állíttatik e1ö . .:\ kihült l:ön1eget. 
feloldjuk és fcg{"citjitk. T.égitlló~ 11ng:'·1 szinteleu: ferc1erh01nbo~ 
.iegeccket k(~~pez 1 inclyek 10 tön1ec.s :iegecYizet tart.:1hnaz11ak: (~\-o. 1 
f)'2(J,. 10.ff::.(J). I;;:öunyen olc1hntó: Yizben a Yizo1L1at gyengr'•u 
t"g\·ényes. 

Is111erete~ek n1ég a k.övetkezö pl1osphor::;n\·n:..: nút.rinn1:-:i'.k: 
a sGtlUlf/H }J,l/i'ophos1'711n·saras n_áti·i11n1 (.\~11::.ff::.ZJ::.<_i,). 
a '/IU.·fajJhrJ,o:j)liorsaens 11dfl'in111 ( _\.,..al-1t 1:1.J. 
az u(11h11splilirsr1ec1,<; iHÍf1·iiu11 ! :_,.,'a()(j--,( Jff::.)I .• \-f/tr/11111 h/jj'(lj!hn,..::~ 

11l/IJ1·11s1ui1. J?ehér jE•geccs po1\ szagtalan: ize sús-t'·g\·r'.·n;rc~. ·Bor~zc•:::z
ben és vizben könnyen oldódik. 

J~ür:-;;rras 11iítrinn1. ~\:1t-ri11u1 ho1·a<'iC'.Hln. Bcírax. luiri:-<. 

E 11é';.- alatt a pyr0l1(Ír.~·arr1.„ 111if.J"i11n1 1,vegyk1.!plete .\.r1::. 1:.1r 1,, 

lOJI';!.(; = i\.~:2) ism.i:retes ... A. borfl~-~ ~I.1ibetJ.1en 1niut ÚsYÚny j/in c•\1'.i, 
ozc:Hkivül fJhi11<'1l1au, _Pcr~iábn11, (Jcylo11 ~zigPh~n sth. egyes ln vak 
Yizl!HC:k e1páí:o1gú.-.::'u1úl visszan1arnü; fiilcg 1\betb(Jl tiJil:ol 111~·\· 
fl 1at.~.1to,zz<~k ~nropúbn. E_ 1,1~-~rs h(;~rax0t: .11út;·i_1;rnhy(1rcixyüo.l(lat !-al __ .("'.' 
n szurlezett uldat11ak beparlasa nltal 11.sztit:Jak 1neg: az 1gy 11yt·lT 
jegecek a tis.:titott vflg·y t'1~(j'i11rí{t 11or11:1:11t k1.'.,pezik: n1t:ly {1//ru.•· 1'(;i/ef1r

llak is 11nv(:ztctik: 1ni11t11og:y- ezen t-isztitú:-: iölcg \tcleuc1~ben (régelJ
bcn titokban) eszközliltct:e!·L 

Jcle,nleg· leg·i1;k{:lJb lllo_·ste,r;:;~gvseu kci~z~t.il·i:· 1 {.fi.'1l~~- Jlfarseil_~c·
b0n) a szeusayas J1atr1u1n11ak 1Jorsnv\·ftl ·valo tclit.t·se alta1. ..e\. szur-
10-zett. forró oldath(~1l 11yrobórsavas uútriu111,iegececlik ki. 

J'Hlr1.f1/01b·d,1;11/, f:Jzi11tele11: Jia:::úbos jegec:ekct; kl,pcz: l!J tlirnccs 
jegeo-Yizzel. ~·\_ le;,-egC111 el1n;-_UlanaJ.:. l-feYit:.ve rnc·g(•lvaclnak s lika
csos tC•111c·~·gé. 1:1/<·tctt IJ'N'!;;1' (l,1n·11„· u,~il!) n1nknluak ('Lt. .\.izlieu (l~-
15 rtsz hi

0

lleg
1 

s' ~ r. forrúbt~ll) oldliah'Ji:. \"örüs izzásuúl jegecvizldJ 
elYeszti és ü vegszerü ttj1neggé ol-rad (1,"rrr .• ·ii e"!/· 11111'<1.•·.r 1,11i,i11,r1.11) „ 1nel,v 
fé111-élegeket feloldaui képe::: é:-: azokl~al je1legztí :-:zi.ueket CTc1; e 
:-:ajút:súg·a az cle1nzö Yegytu1i1Ja11 ha:::zuúltat:ik i't.:l (Lr't:-:o_1 11 függeléket-). 

~\Tl·h/:: _/(:1111·1.'et (ké11ltydrogén11cJ. za varoílú:::: Yngy c:::npaiJ(:·k ke:
letkezik) nen1 szabad tnrtar!".ahnuz11iu. 

Jlctul1(:f'sa1:11s 111íf1·iu1i/ (~\~11/J(J„). J\/pz/'1üik~ lta n 11nrnxnt :-:zr'.'11-
:-:a-;;as 11Lt!:rin1n111al li::.:.szr.nlvasztjnk. --

1\ o ra:-;a ras 1uít l'i 111u. :.\a t.ri 11111 ~; i l i e· it· 11111 (.Y;, :;i:.'i 11:: ) 

IIa 11átrin1nhydro:xydbal! koya;-;nvat ol11uuk fel; az nlc1atb('.1l 
ko'\'aso,yas 11útrin1n -jogecec1ik ki. fi tö1necs jegcc:vizzel r .\.11.J;;.;r 1::: 

1 ilf::. r J) „ 11ag5·1 könyu:\-~11 old1:)a1·, -jegccek.beH. · , -
\'izo](lab1.(uf,1j1) l.:uv11s11ur1,..:: J1rít1·i11111. i:i:-:iicc.ih n1d1·/11111 ,~·ilic/1:!!/ii 

li11ti(l11111 uevek alatt: hivatalos. Jliz tiszta: szilltf.'lcu: kis:-:8 s<Írgús 
folyadék. }'njsúlyn l.J. ( :y1..:ngé11 l~gvénycs hat:úsn: Yizzcl nündea 
fll'tÍnyban J.::everhetö. Savak kocso1ty<.tszerü kovasavat 'lúl.aszh111ak 
ki 1J8lülc. ~\<~n1 szabaa f~~le::: n1ít1·i11111'íi:11rlrt1.1~.'/dot tnrt,ahnaznia. Ennek 
'1 1' 'l l '1 ' l l' ! ' ' .')e en etu JCll '.i s11 ,Yl'í!S2 Jo1·s~.osz nern ,;:ppes a ;1,1ra.-;11vt1.~· i1t!f;·111n1,„1 
k(H·so11ya:-:%crlie1i kic:o:n-pni. !__' veg.IH~n h1rt.atik: 111el,yet p<tr<lfiunal 

1t1.:s.xr,1·:rf:·.s· ui-'.·s?:. 

beitatott i1arafat1ngóval kell élzúrni. ..:\.z iivegt1ng6 
rag::uJ1 hogy kivétele csakn:1n ~~l~ete~lefi. _ ... ~,-:„ _ . 

.:\. gyógyúszatban csor1;ttoreset.nel l .... ut.e~ul-..1 e 
iparlJan széleskörü all\:almaza.sa va1i. 

A rnítrinms<Ík ismcrtetii jPki. 

oly erősen bc 1e 

használj úk. :\z 

. l ~·. , ,1, ]· il · , ..,av is sziuteh·it':: tli11linyire ehniLl~anak :t le;·t•~ 
.11Iinc .:07:_1ntl ::.\(' ~ ,·· i,l :t ~··fi· \""-1en1ni1u1 kii11HYí':ll Pldl1tüuk. ('_,·11111111!'!:«1 

g;Üll: .JCgCt"YlZUkCt. kollll}CU '\•C:,7: .1 't· l !Z 1J: <r0t'l \l:lÍTitin10S súi c··(1',,. s1iry(i1·u f(•,..:~ 
.. l. 1·r·„., ·d·/-··l /1'm (11l1uil:.~\ sz111 r_· 011 .t11.-:i , , 1 ·11· 
a ;cm (· o., .. ( i . '' ' _, • , , / 1 rn1tt·lht'tl·: L' \·nna i :;""'"""'' 1111 1-. ·1-. 'l '"Zinl·(~p!·{!..;ziilckben e~v ,qu•qa toiia fi ' ' .. ~ ·l ._„ 
~r:t~n· 11~Ú.1·i1~1nsÓ :j~leulútl~uJ_·i' 1l1i·g hiszt·ún inl',!.!.'küli'·nlJtoZtPt 11·\u, 



?1· .. I'.·.··· j 

1 lluhidinm. 

\."eg·yiilotei csekél~- inenllyi.:::églien talúlhatók 11én1el,Y .t~vAn,\'
lian és növén}'·el>:ben. 

lJgy r13„erik, n1int a káliun1fé1net. Ezüstfohér, egyvegyL·1tékü 
fé111. \~együ1etei a kúlitnnsóknak felel11ek ineg .. ...\. szi11tele11 lúngnt 
ihof.1;11.-eürösl'r festik; a szinl>:é.pbl'll jr;lenlétiiket k/+ il1nlyril.'1:1.· t'.'~ k/d 
gye11géhl) 1·ii1·ii.'i vonal jelzi. 

J,ithinm. 
r:\regyjele Li. l')ar:'tHysúlya 7.· 

Szabadon 110111 fortlnl eli.i; vegyületei e;::;ekél;y inennyi:-:{glie11 
tah\lh"túk. 

.:\. chlúrlithiun1nak villínnáran1111al valú fe1bontá~a által nye-
1;et~k ... Ezüstfehér, puha fén1 1 f. s. O.i"i\l; L.'-l(ll•-núl 1negolvncl Egyvcgy
t·rt<.jku. 

·\,-eg·yiiletei a kúlinn1- l·s iu'ttTiu111:::1)kllak felelllek lnng. l1jabli 
lilöben n gyúgyt't8zatban hasz11i'ilt-atik 

a ::;.::(:l/sa1:cu; lit!ti1ui1 (l~il!tiu111 1;(tl'ho11icu111: c11rl1(Ji/a.~· _lit/1iru: :;(·u 
/il/dcas. !,i:./ 'l):1 = 7~1-). 

Elí~iúllittatik a tö1nt~nY e] i lórli thin1uoldai"nak :;;zc'.!HS<l \·a::: a1n1H(l-
11in1111nn1 8:;; a1n1noni1'1val V<~l<J felboub'tsa által. „A„ kcletkezet-t- c:-:ap;1-
rlékrJt ~zürlén eltbb ;;izzel: ni.nj,] /Otl ·0 -os l.Jorszosz:-:ze1 inos:..:nk ki~ 
nznh'in n1cgszúritvn c-H·es:::ziik. 

'/'11!11)~·(,_111.wf.11111 • .:\. sz1;u::;avn::: litltiurn i~~l1t'~r: :-:znglnla11: nlkali-
101:::: por. \rizben lassau: de t-eljesen oldí'.u"lik. l~orszt~szben c:-:nl.:ue1ll 
nlt1hnbtL!n_u, 1'.Hé:::zlctesel\l1en \.a lLlflQ\-. :..(\·r'.ig\·szerkiiny\- fliggelr"-
kéhcn.) . ,.. ,,, ·-· , ·-·· 

!1'!'rfü.::/sci: kríl/11111-~ 11ríii·i1u11-. 1·alciun1- 1:s ·J11(llj!U:siu111s1:/;, f,-,'.;1-
s111>,.;;1;/;, lnelyek: a rendes kérnlelő::;z~rek ált:al inutat".t~t:.uak ki. 

l\Jiuclen lithinn1~ú kDu11yen o1L11~1dik: <l :-:zénsavsó (:'s pl_to::-:_phnr
:--;a\-~Ó kivét:el1!ve1. Igf'11 t;ön1úny lit1iiun1::::ó-olclatokhan szénsnva:-: t'· . ...: 

phosphor:--;a.\·a:..: H<°Ll'-rinnt -i~:lit'.'r csapaül~kol· ü1l~z f·li'i. f!if",·i11.-;t11:1·„f 
sú1·,11" 1·.--~n1;od/I: /;(.~11,:·/:1/i/;„ _:\_ 1ú11got: crC1s l:orntin~~;;i'ii.~'i'f· festik„ .\ :-:zin
],('.·pkúszil!/,kl>e11 f'gy /,·r11·111i11rii1·ii.~ é:-- egy 11111•1u1c:-:.<:tir,r11r \·ona\;it·. J1111-

íah1nk. 
A lll HlOlli lllll. 

_\„r_·;;yk{·1.Jt~tc 1:.Y//:). 'fi;1nccsst'ilya !S. 

_·\_z ainrnoniakuak (.\.l/:1:i sa,vakkal Ytl-1/1 Y(~-g.yülot·.oil.lf'H az egy
-vegs·értékii .\· J /.1 (1uu i11uni11111) gyüki.it:. kell feli·.e1111ii11k, 1nely az egyik 
v0gyületbö1 vúltozaL1a11111 1nt'g,y {ti. n lnúsiklJ;1_. ::-: últ:alúba11 a fén1ek
l1ez hasonló rnagat.nr!:Ú:-JlL JDunélfíJgva a;.: a1n1nnniúk11ak snvakli:id 
\-'nlú vegyiilcteit ujal1ha11 11í111i1n11i11'111:;1_;1~:11rrk 1:~ Hein nrn111n1tiúk~{'1k-
11Hk) uevezziik.J\-[agút-. n (l"f:!.'\1:i~_.;:i~pletnek.1negf1_;lel1'._'i te~tet í:düiµ: el('.i-
:'1llih11Ü llüln sikcrülL , 

.·\z n111111n11i111nT1:1k kiivP!l;:r•zii VPg·yiilP\f•i frinl·-n~uk n gy1'1!-•:y~z1·~ 

Ammoniumhydroxyd [i.\7fi)IJJ1]; a hivatalos ammo11i1ibcw fog-
1.altaJik (l..1. au11Ho11iúk-11úl). 

Kéna111111oniunt.. .A. k<'tlinn1 (~:,-: nút-riu111 kl11Yegyület·einck iueg
felelöleg az an11110Hin1n i:; t öbl1 kl·neget képez. Fontos az a ;11 i111,11 i-1u11 
_lnidr1J.-;ul(ui"11fl!1u. fi111.1n„ 01111i11111ii ,<:1dj'111·f1fi 1_1é,v aln.tt vizolüatbnn 
l~éinloll;szerül liaszu:'Llt-. 11 n1i11o11i'.11111l1,1pf1·11s11Uúl vagy 111111i1011i1u11sul(

hy,/ nil [(Y/{1í8HJ. ,Elü1íllitta,tik 10°/;,-0> annno1;iúna~' kh1hydro
at~nnel va1o tel1h:·::.:e ulhiL :'.\f1t1011 a tel1tett folyadel:: kensayas 1nag
~ésin1111nal c:s:1pac1t·kot tübbé 110111 tHl, akkor sznhac1 annnoniá.k 
nincs t:öhbl: bc:uue. 

JD folvai:1{·k kezdc-tlipn felu'.·r (ep;ve:-: kénnn1111ouin1not b1rt:aJn1a:;; 
csak): kE~sö'Lt~ 111c'g~{n·gnl: ti_ibbes kE:u~;111no11iu1nok. {fij1ng· kct:t/.1s kén
an11no11itnn) k('.'pzi.'1dnek henlH'. SaYnkka11 l1a az ul!l11t fris::: 1 kén
livilrugt~ut fc._j!oszt.: n 1'1'.·gr:hLi kE;·nn1111nnuinrub1'1l o;.:011l~iviil ~avuk 
hÖt.ztuLL1<'Ls<'1nt k1'.,n is vldik ki. ]{t'.~pes kl,ut bizonyos Jneunyiségben 
fclultl<t 11 i. I-La ;l l kn l H) ln:" n1111JJ(1J i ití ko1tlatnt i:e litiiu k kéllhyt1 rogé11uel: 
az :ntnnn11i111nliyrlrnsnllit1 :..:zi1ti'elen tilldJf'll ;;agy hlhl:l.kban ,iegeee
dik ki. 

.T!.il zúrt:. i\\"1:µ:(l.ug1'J;::.; ii\·egl.1011 tn.rl:nn(1('.1 . .:\.z i:lc1nzi''1 Yugytnni 
rn:al;:(lr1nt.1ian f('.,1nCk kiYi'drr:-:r:b't~ltrn :-: 11L·111ely !.f'~tek 1a.rse11i ui.it:-l-MJ ,, ' 

il1ou) kl·nc·gcinek -f'\:lnld<'t~Úrn h:i:-:zn(djúk. 

(: lll (Í ru llliHO 11i11 Ill. 

_,\ !·,L'l'l11~·:::zeí.l.1\.'U eli_°i{:>n1nl 11{1111·ly y1J\k:'tnok ki.izu1ében1 ki.J::;ú
tclep1:klltJ!: a teHgervizbl·n1 lrti1i.lle1tü\'.L ~::--1.·k1'.d.r ine11u;>-~i:;L~glJe11. ]{('.·r
zl:il1i k ll,gt•11yh1rh1l1nn :-:zervc· . ...: <t n;ya~u k lepc't rlil:::c'n1úl; hcl Cf~;yi lle,i illeg 
cltlórfé1nek i:-:: 1·annak~jeleu. rJ'üzt-.i.i11.i:~n1éuyek n1ellcl;L k/,pzi_i1lik fehl~r 
köd alrtkbn.1L 1u1 ;-;z{u·n.z ;11n1no11iúk i::-: cli\1.>rgÚE. egyn1ú~sal kevertetuek. 

F,'/:i1íllit1i:111. l/j·g·elillcn k.iz<'trólng· JBgypto111b('.1l hl)z!:úk ]~nr<'.1-

ln'ibn 1·11-!::i-in·1·: 1·1·lPHleu :_::1·úri1au r'dlit.1'Ak P1i_·, ;l Yilún-ih'1 Z<Í,ze,·\·,'trnk 
~ ' ' - ~. „· ~ • <:.::> '--' '-'• 

anuu\)1tit'd;;:-yi~r!nek ;..:(J:-:a\·yaJ h·:lit-~·:-:C! ::-: a 11('11á.rlá:..: nhí.n nyert·. 11iszkos 
l1arua :-:ziuü .i1·p:;_:ct"~:..: tii111\'~· f1!lleugif·,"::;\: {tltal (nyer:-: <.J1li'1ra1n111(!uin111). 
.A. küsz\:u :.;z:'trtÍz lt:11c'trlú~{u1;íl ktJtf:'\~11.: i1úrlatoL uyer1Hck: az egyik n, 

kiti:níny, a 1n<Í:-:ik tl t'eleLto u:--;zÓ Yize~ folya(1('.d-::) n11..1l,\- kevi'.·::- a11nno
Iliák1)i:. é;:; :-..:z(~~n:-:a.\"a:-: :1n11unuin1not is htrh11n1:lz :fr~lolllYn .. :\. uyer;0: 
chl(:1rau1n10Hin1n i.1;1g-y ,ie,1::/•1:e:-; ('.(i1no~eld1on jiin k\:n~:-:kP1-l1!sbe; uzou
han i:..;_;cJL f(·1ti_jz;·i1:t-- ;- t·arf,dn1nz11<ttju n1ia(l;1zon fL'rUizi.'1 auyagok;d-1 
n1elyc:'f.: c1. ll\'L'l':-i :-:/1st;\-l1an el\_:d-~)r!lr{lnak; 1_;z(•11kiYii1 l~út-r<'iuyo:-:~ };;:(1z

iná~ auyag~1kai t'·:-: f<'Jlug n1.--:11f; 111i11t-.hogy a felle11git:i~!:-:(. \-,1~kc:':nu'.'
e:--zki~zlik. 

:\ .<:.(\·1·1~·\·szc~rt:<'lri lti.vntnlns tis.:'/({ 1·idoo101ii/nn;111;1 (11iiili/11i1i11111 

·-chl111'(!{11;i;·· '/;l(·„11111 s;.;1d111i1íf;: s.:11/11i11ias1;) a 11.y1;r;-; ff:~lle11giteU; chl/1r
p,-1nn10nin1Hnnk -f{1rri_'1 le11árolt- Yizl1f'11 \·al/i o1\lú::-:a ú:-: kt'\·(;::-; an11nn

-;_-_ni[Lval Yt1.l/1 {:(il_il.i uapi p<'d1ii<'1:-:a 1d::'111: nz olaat. lH'}1<'1r1i't:-:fL Alit1l 11ycr;=~
>tik. 1\. f(irró 1·iz J1;·,1n\'•r:-:0kleh_'.~1tt'.·l_ clb't\·olitt:alnak az illr'.; koz1na:-: 
:t·~'nyngok; ~1z ruii111r111ia p(:.dig kiv<_'Lln:o:bl:jn a l'CtH1eson vn.schlori_(-~kónt 

, enlevf1 va:..:a!·. 1·1(.)'(:/,,,1111.'/l/,„_;.1•,1_11! (_roz:-:anszi11ii r\~np<1fl•"k) n1ak.1abr1:11. 
t ~ 1 
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'11ula/do11sdqai . ... ~ c11lóran1n1oniun1 fehér, jegecos por; 11evitYe 
(megolvadás előtt) teljesen elillan, szagblan, erős _sós Íz~\. _Vizb0;n 
köimyen olclóclik. Oldata közömbös, borszeszben ahg olduchk. i\fas 
c11lórfémek:kel ké11es l:ettös sókká egyesülni. 

Ji'el'fű.:éi (//lyagai. ~~~t'.7H illú S(;/,:; ko.:nuf . .; ai}/fa[jt'k, II~ l)lati1.Ln- ._ 
lemezen 11evitéSre i1en1 illan el tel.ieso111 n1as sok vannak ,ielen, 111e
l3rek.re k:ülön ]\:é1nlelünk. a rendes lté1nlcli'iszore1;;:kel; k/n,..:(11;r11 (/„ú11-
savas cn111noniun1) cl1lórbáryun11nal, 'll('li/::; f/1111-/,:re kl,nhydrogénnel 
és kénam111011iunÍ1nal. 1\..z ~lillanó szalmiákgöznek 110111 szabad f,·u.:
·nuís szar1nnak le1111ie. 

• .1 ' ' l . ' '1 Jól zárt üvegben tartandó .... ":l. gyugy-aszat Jan szau1os ct: rrL 
alkalmazzák. Jcontos iparcikk (nyers úllapotban). . . 

Isn1eretes a chlóran1111011in1n11ak: inegfelelf:f J1ídr1·111111011 uua 
(Jlll.1).J és br(ÍJnrunn10111'.11111 (I'.,T/{!)l?I' is. 

Szé11~aYas a1111nonin1n. 

:'.\. közö1nbös f(fl.1 i\7)~C.'CJa-I 0:-: sn:vanyu szénsHvns n111n1oninn1 
[( IIr.:~l)1IC'C1~1J gyóg}r:szerül küliJn-kii.li.Jn uern ha~znúltnt.nak B uc1n is 
állandó ·vegyületek. . 

.tl.z an1111011i1u111·rtrl1011ic11111, carho1ir1.-: 11n1111on1a1·„ 1d!.nli rol1rti/17 
· 1 1 t t J · t 1 , • ,.., • t1n1110111·11111 ''· i;_,1·1t·.1· 1--et~. só s1.ccun1 11eYe ~ a a;, 11va a os ~zeus,,\·a::> : , ~ 

keveréke: 11!,NJ,C:n,„ :!(! !., .\") fll.'I r, = :e;:,,s. 
Elöfordnl a gár.vizben; ki'.'pzi"1dik a ]{<gün)·f:.artahnn :-:zPr\·es 

a11yaO'ok rothadúsá,ntlli (js :'izÚrn;1, lepúrlá:-;;únú l. Igy r1'.·gebben :-;zarvfll:, 
bö~·, ~zör, csontok szúraz lepúrlúsi tcr1nén,yeibt.il úllito\-túk elii; 
innen 11yerte s.:01-v11„-.-:.::111·v.-:tÍ (.-:1i/ 1:n1·1111 c1·1Ti) clti.evezé:-:t'.-t;;,; n1i11thngy 
e régi i11Ódon c1DúlliJot,t só }\:oz1nús anyagokkal 1ni1111ig íf:irt:iizve 
volt1 knznuís s.::(:nsa t:1•s rr 111·J11011 i11111-uak: (t1111111 1i11i1u;1 ··11 ,·/1(JI/ ic11111 J'f/ i'O

oleosu1n) js neveztetett'.. 
JeleuleO" O'vúri1nn· úllit1'úk clli szl~nsavü~ n1é~z íkn~·tn\ é::: chlór~ 

a~ ·~ . . 
amn1011iu111 1.-:everékének fcllcugih~se által; 1l szt~nsnvas nn11110111111n 
felleugül s chlór0alciun1 ina.rad vissza. 

11
11luj(lo11s1íqf(i. JJ'ehl~r) áttetsző, ::-znrós <t1n11101ti<1-:::znµ;n ,ieg(~(·es 

darabokat'"kl]JGZ~ inclyek feliiletiiköu rc1it1e;:;en fehér pnrrnl vallunk 
bevonYa. T\ikélet-c:3en elillan. \ 1izbeu olübat:ó.: az ohl::iJ izc cri'1scn 
égvényes. A borszesz felbonijil. . 

.Jól zúrt eclé11yben h1rtnndl1: ho::::-:zablJ idei úll(t:-: 11io'tn L(::\ie:-:en 
szétn1ttllik és saya1~yn ::;z(~nsnvas ~1nn1oniun1n1:'t nlnk111. 

]1,crUi.:/.-;1'(, I<.0::11uí.-: ui11;1(qol1. n ch/1;,.,1n1n11)ni11111~ a J:,:·n.-:ur(u; 

arn111oniu.n1, crrlcJ111nsók s '/iufs 'ri.~,,; l'Cf/Yiilcti:k. I~oznuí.:.: an:ya.gok :::ó
.savval telitet,t; oldathan sza!!'.nkról i~1ner11etí~1k fel: i:lilúrfln11111.1i1i1u11 

j.elenlétébe11 a légeIJysa\··vaf· telitott oldnt.1-Jan lég1..:n;ysayns ezi~sU:el 
fehér csapadék képzüc1ik; ki!n . .;111: felkeresése Yégott az o1da.tot :-::os[1v~ 
val telitjük s azntún clilórháryu1noldatoli tulnnk 11ozzcí. ]~gy~h nen1 
illó voo·yül.otek l;Ü1,tÍ.11a\en1ezen hovit.és11.él YÍ~Stt,an1arn.llit:lk. 

.::.t· gyógyszerészetben u1ás a1nn1oni11111vngyiiJetek e.li'1úl li hl:-;úra 
stb. l1aszuálk1tik. J1égebbeu vizoldnt:.a i:-: hi.Yatnlos volt l~i11nor 
1no1n'.1'. ca.rbo11ici 1Jy1·1.1olcosi rtév alatt 

J(éusarns ammoninm. [\ H,:Yl,80.1.) 

.A. higitott kénsavnak an1n1oniávnl vagy szénsavas a1nmonium
n1al való telit.1'~.sc, vag;y a gázviznek kénsavval keverése s a bepiirolt 
o]clat kijegecitése által nyerheti.i„ Szintelen, 18gó1ló, r1101nbos jege
cekei; képez; vizben könnyen, borszeszben nem oldódik. i\Iaraclék 
nélkül elillan. 

Ha a gázvizet) a111111oniúli vag:;r szénsavas ammonium olcla.tAt 
légenysavval k.üzörnbösitjük s azubln bepároljuk1 lége11ysavas an1-
1noninmof; nyerünk szintelen, Tho111hos pri::;mákban. 'lizben köny
nyen oldódó só; hc1'itésw'.•l mamclék nélkül elillan. 

Is1norete;.;e k tov:i b btí, a küvetkezö sók: 8.:((hrilyos phos}Jho1·sr1 vas 
(l:l/li/101/iUIJI. [(ff1,\'}1fl(J.1l ,-:lf('r!llf/11 Jlfl(J:.'ji/i'l/'S{f/·rfs 0/1/J/IOll/ltJ1I; llJ/11/IO

ili'llll ji/1"-'Jlf,u,·/,·uui: [(/! 1 .V)clfl'IJ1 és (//1iY)lf,PO.,]. 
l)li11.'<71/ir11·st1 v11 s 111íl ri'l1n1-11111111,111i11 i11. [phospltorsó = ( .\ · !(1) fl-f.lfr 

::fJ(J.i]. 2\·ag_r, viztiszta klinorho1nbos táblúkat kr'.·pez, 1nel3rek ~l tö
;i":.'.'mecs jegcevizet tartaln1aznak. lle\ritve e só szintelen üvegszerü 
~;::,:.tö1neg·gt~ olvac1 s ha n1cgolv<1dúsúnúl ncht"z fén1élegek va11nak jelen

1 
_:0I:azoka1·. kiili_i11lJüz(J :-;zinnel felol(lja. E sajút::;~í.gút a n1iufrlcges vcgy
--_.glcmzl~slien a. forrasztócsi'i kl:::i"r1etckn("l linsz11úl,ink fel. (:Lásd az 
··:elen1z/·sL túrgynzr'., függeli~·ket..) 

~-!.:: f1//I i111111iu111sú/; /:;11/1'1'fetlí J~:li~i. 

_ .A.z a1nn1oninn1:-;l'1k f.iiblJnyii·i~ i'iziutclenek, yjz!Jen vnlarnounyien old~ 
.'.hatók, lH:1.-it;1;e 111ara,[{;l.; H<~1kül eiillaunak.C:>:q1ad,';kot adnak i:iiu1~nyoldatbau: 
'>-:ii1ali1101•f1{on',lda! ,·~;:; /,,,l'i.(1„,01,t:ul (iuint n kúliu1n."úk); mof!il11l<insu1·as 11<Í/l'i'1tmmaf
-::Jlégeuy;,;ay Ú-:; kc\·l•fi i1hosplinr:::a'v li(lzzt'tad:\:>:t rnellett) sd1·,11a (\o;aprul.!!,: k8pzü
' _dik. 1-fa a 1un1nuinrns/1kH; 11ú tri 11rnliydrroxy(1dal pflrcellánle1nezen hevi tünk, 

ammnniúf; J'L'jliirlik1 rnely ;-;;,aghrr'iL \':1:;:-.· n.rr/•L !tngy a fi_i]('~hc 1núrtotr, sú."ri.\·as 
:·üveg!1oi k\jriil ft;]it~r t'ul!iii 1~chh'1r:1.11111u1nin1u) kl•J•zijüik - felisiuer!tet:íi. 

( 'aldum. }{észen,r. 

:,.Vegyjele Ca. Parln1ysúlya 40.) 

.::i.. fé1nca.lci.n1not LJ11u,i; vúlasztot(:.a ki clűszijr ( LSOS) vi.llá1nos 
vegybontús últ:al a ealcin1n(d('gbűl. Nagyobb ineuu.vi~égben tisztúu 
lJunsDn í}~ .l!utl11:1:se11 cí.11it·ott-ák elü az olvasztott chh'Jrcalciun1hól.. 

11. calcin1n egyik legelte1:jer.l!:e1-ib elein n ter1nl~::;zctbeu. Szabad 
'állapotban 11c1n fordul eH\ csak yegyl'ileteibe111 szá1nos úsván.yban 
n1int (.'11 l?!'.'. (Hnl1rcal1.;iu1n, fulypút:), (70C'1-':: (szt'.·nsnvas 111é::;z; kréta, 
1nárvány1 lll(~szkt:1 (<lolornit:.) 1:~s 11tint 1\:tjn::-:rivas n1ész (~ipsz)) phu::;

--'Jihorsavas n1és;;; (pho:::phorit-.) r:·s n1inL kov;.1savns 111t•s7. (a kiil(inbözö 
silikát.okban)1 a, Lengervizlien s ne1ulnJ~ forrÚ:':ivi;r,be11 niint; chlór
calcin1n . 

;;:~~:: J-.,'Ui1íllitd."a • .• A. chlúrcalcin111 ,-i\l(nnos vegyl.iontása vagy pedig 
·~,-:i<"~J.1lórcnlciu1n, zi11k (~~s 1u\.trinn1bl1l álló keYereknek erős he,ritése, 

- ·agy jóc1c.alcin1n és nútrj1u1111ak egyntúsra J1atúsa últa1 t~.lli..~júk e1ő. 
UF 
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' l 11~l~1jdo1uuf.qrr i. v-ilágossárga, erösen fénylő, nynjtható fé.ni. Ji1nj
sulyu l.oo-1.G. Nedves levegi.ín hn1nar élegül. .:\. vizet köz1)nséges 
11önél felbontja. \ 1örös izzúsnál n1egolvacl és""lovegi~11t erős sltrga. lúug
gal elég11etö. 

~'t calciiun veg,1;iilctci. 

( 'altiumox.nl. i1!<'~zeu)·ül eg·. 

J;~gctett 1nész .• talcin1n oxrllatuu1 .• t·alcaria caustita .. t·alx 
(Vcgyk01•leto (l,,o, rl'ön1cc:.;::1úlya üG.) 

A ca.lciun1oxyd nagyban az u. n. nll'.,szk.en1encékben a tern1é
szetes szénsavas calciun1 (n1észkö) hevitése últal ii:yeretik (1né.sz
éget6s). '\Tegyileg tiszta ca1cinn1oxy(1ot 11yerünk a oa1Tarai felu'.~r 
márvány, vagy a sóskasavas calciu111 k:iizzit<i.sa últa1. 

1'11lr1j1lonsríyu i. :b~ehér a1akta1a11 f-.iJ1neg11nely a legnag)'O h b hii hon 
~en1, olvac1111eg; ti~zúll('.1; fajsúlya ,2.G. Szagtalan; erös, lngos izii /·s 
(~gvenyes vegyhabtsn . .t\ uec1\·essege1~ é::-: a leve~D sz(,n:::a.vút rnohi'1n 
Sl.ivja . .:-\ gyógyszerli:öuyv elreuc1e-li 1 hog.Y a kercskeücln1i Inf'.'szhi.il 
(calciu1nl•leg) szép fehér darabok vúlasztas:-:anak ki1 n101yek s/1:::;-1\-

val csali: gyengén pezsegnek (kevé:-: szf!nsnvas c:alciu1n 1111.att) . .Tól 
zárt edényben tartamló. 

Szán1os vegykészit1nén,;: elGállit<'ts{ira 11asznúltat·.ik. 

('a !d !l!ll hy<I !'OX )·d. 

(':tei11111oxytlhy<lniL 111t'szhytlr:il, olto11 mé.sz. 
(\í(\~ykt'.•11\ei:e C'11(0l/)~. ~!\iinec:-:,.;úlya 0H.) 

IIa a 111G::;zGlcget vizzel n1cglocsn1,ink1 a vi.z C:'aklu.nuar eltü11lk 
s a tön1eg cröse11 (egészen 1~10° f)-i.g) 1neg1nolegszik; töLl.1 viz 1toz
záac1ásá.ra a n1ész1'..Jeg-(1arabo k felH'· r i101T<l s7.i':t:nn1hi.uak, ez :1 <."'! 1· i 11111-

h.tFl ro.r,1/!I· E rniU·ét 111/s::r1lfú:..:110/:1 a c;de.in1nhy(lroxyí1 ki'1zii11st'.•g0:-:('1l 
úllntt n1/s.--:111:!,; nevel.!~ei:ik. 

ColJ + !f,li ••. c„111H), 
111..:~sz;:l~t.; viz ealci11n1liyth···~:y(1 

8zagt:a1an
1 

nlkalikn::; izii 1:":-:: \·c!g_yh:ttúsn 11(1r1 viz1Jcn L'Sl·k.'·1.Y 
111cnnyiség ben nltll1di. k ( l r('.·sz ·TS! l n:O::-:z lien) : t~zcn .,,- izoltln t 1111:,-:.: L' í:: 
(111111" cnlcis) 11í'.•y ala.\J hivat:alo:-::. :I!''orralá:-::núl a 1110:-;zviz 111•·gza\·t"1-
rodik, n1ert a ea1cin111l1y11roxya _kf.\V/':'lH', ol(1('H1ik forr«1 vizht·u { l n'~::..;r, 
li:JUO ·részben): i11i11fi 1ti~1egLie.n .. Ti'1l zú1t cl11!11,ybcn in.rl"a11d/,; i'nnrt· 
levegDhü1 széu::;a.vaL vesz t'<~l é::; :-;z('.~Hsa\·n:-; t:alcinn11nú. alakn1. 

Ts1nerei:es az e,11,1/1'," kt:11od(:i11!JI (t_:.'11,';i' ) .. \.(irli::;l:-~l'el1(~\' p(•'i': 1111'1.Y~: 
Yizbcn alig o1d/1dik. I:Ia a 11apf'i'~11y sngaraí lieh<Li-,í.:::úHak ti.',h':I ik kii 
sötétben kékc:'i fi''ll)-11,Y(:l \·ilúgit. (C.!a11tou pho:-:phó1ja.) 

1\..z egyes li:éncalci111n t':s l\.énsavn.s cn.lcii.un kcYcrl·k(~: 
snl/1u·a.tun11 hcpai' crrlc/s néven isn1erctes. 

C101(:i1( i1l li,11(lJ'O~ uljid C1a (iSJI):;.· „A„z arnu1ouiurn-l1ytlrosultidhoz 
haso11ló su1fobnsis. Olclat,ba11 is1neretes csak. Szörteleuitö szer gya
'ilánt alkaln1azzák. 

J[J.<;:;i: llfjt':lc,qk1S111·!J ( C'1t! e i u 111 o.1~ys u1(u.i'u f 11111 ). C'a (> ~s kén l\:eYe
réke furró vizhon f'Dzctik . .i-\. i1yert, súrgús oh1nt (sol11tio nilcii o,·1~.i1-
.sulf'11r1Lti„ :<ulutio l'le111iilfJr! S(·11 IH:ff/i(·r1) egyes ké11calcinn1ot ~s b'.:0bbes 
kéÍ.1ci1lcin1not tnrta11naz feloldva. ,Júl zi'trt ilvegb0u t:artnnc1ó. 

Szi;n~a rn~ t·alei 11 n1. ('a lt'.i n111 carhou i c11111. 

\' 1 ' 1 .. o '!' 'I r. l'p;::;:ep eh: Ca(..'0, \·agy t'r1.~-r/'a . .. ;·,1uec:;::;n ya J11V.) 

..:.\. ter111é~zl·Lben iniut 111/..,.:1";;, ·1111í1·ní11H. hn!la nagy tü1negek
licn i'ordnl e1ü. Fti a1koh'.1ré!:izn a 1-.ü\ijnbtiziJ kagylólc é;:; csigák hejú-
11ak; elijfurt1nl a c~outokbau, ini1u1eu 11üvl•11y lu11nujúha11; az lt. 11. 

kon1t'·11,Y yize k ben. C:-yógy:-::zerkiiuy\·üul-.Len a /.- i'(:f 11 (1·((lci 11111 ca rl1r)
n ic!! 111 11rtli1:1u11. "0~!11 o//"1-l lii\·nh1lo:'. ]~l. 1-.ere:::kedehni úrn. Ne1n 
tisr.bi :-;zl~u~n\'ü;:; (:alcin111: l1auc111 t"artu1uutl. nH"g t1ln1nini1nn(~lugcf.1 
szl•HSU yu:-; inn;„:;n('.~~ i H 11t1 !L p11(l::.:11l1or:'a ':a:' cn lci nu10L kova:-;;1 Yas al.11-
rnini u111ot, ;-;z('r\·o;-; auyoi611kuL !.:::.. ,-1 \·a::;1uLk 11yo111aiL ]:.;zen fertüzli 
auvaauk u t..::\·(:•:J:)":'Zí:.~l'rÚrli<lH ha:-:z11ÚL.t1H1(~1 lz1'\'.,t.úl.w.11 llClll. !'orllnlhat·· 

" l'."l ,_., '··' 
1Jak t·li'f !lagy n10H11yisl,~lil·11. ~l 1 i'1lilk a l::cre:::keL1c11ni krétn i::;zapo1ús 
által tiszt:ittnJ.ik Hteg 1H~rnll(·g. _,\ c11n('11111· 11;·11(p1rr11f11•' (.e1k.é::::zitctL 
nszlrigcdt1'·jak\ u lu11iil1::• 1·'111<'1'111"11111 (rú.kszeuu;k.): a ('11/'ldlirr ,il{J11 1'' 

rul11·11 (_Í'\;~lu"r i'·:-: yi"1ri"i:' k(•\'all_~: az u"."il ""'!/1/111· (fehl~r 11a!c:-:oni l !J(•vek 
a1atL i.:::llt(:rt a1!yo1g;11k f(1tün1ege :-:z/·n:-:n.Ya:::: cnlci11111. 

„ .A. szénsa \·a:-:: ca1c i u 111 :'•I \'<"t k í:e l i tL•::;t~re: fogporj 1k t'.'~ fogpa:szt.Cd-. 
k1~:-:zih:st'1 ro ha:.-:zná1rc1tik: az HllL(ll1..~utn1u :-;u]fttraLlltn a1k.oíÚ l't~:::Zí:'. 

1-".'f/Jile;1 tiszta szén,savas Cíl.iciun1 ((/11/,·l1t11t c11r/J,_n1i1·um _1111r111n .• 
. . ·1°\'"'\]'I' ' 11 !" . 1 · '\· t ' t lt ,„cu 

1
.1r111·c11l1ffl/1111d. _:.i ou i:a:-;a Yl:g(?f. ·,1:::zta ca c1n111c ege·., egc„c;· 

ineszc\:.: t (.-:.:"/ 11 fi i.1/tf ,.f t ] t'•µ;cny:::a \-\ ,an o 1d 1l nk fe 1, az ol(1atot:. (.'11( fj l !)'J.-a1 
yaló l•rr\·i'.111ye:::itt'.•s ~ a t'e11h.'1nliLet.t" ff.:rtX1zi'1 on1yn!2·okb'1l Yn1ó kivA-

c ' ' ~ 

lasztú:::a u!:(LI1 ::;z1:·u:-;a\"c1:-: arnn1ouin1n-uldat:lal ho11t,iuk fel. Ekkor 
szt:n:.:aya~ cal\·inut kl~h·tkezik <·:-::apadó].: a1n.kj:l11a1L InelyoL ::;zürlén 
ki1110;-;Ya, ine~:-::z{iriLnnk. Il,;: ;dalzba11 liúi'cll\:r~ igl'~H fiuorn por; izo 
('.<s ::..zngn. 11i11c:::: eµ:,;: rt'.~:'Z iniuLcgy J.!.l(;nU r0::;z hüleg vízben o1L1Ú\1ik. 
8zé11:::nY lf1rhihnn viz 1-<:11-iliet:. ol11 flil. ~nvak heve::: l.Jt'zsg~'.·::; (szénsav 
fejlü11é:-::) ki::ozlJL'.U ktiul!yc•n l!Hll'il!11~'k 11ólkiil f'e1r:1l11júk. 

Ne lt:'p:yell [\ · rti'1z\"c' /"/ 11.,·11 1: r1il„ .ri: 1111'/;/.'1·! 1
1
':' 1·/it 1.; 1T1'.'f.'I ii( i·t .,f,./;1'!. 

( 'Id1irtal(·inni. 
{':1 leit11uth loritl. t'n 11· i111n 1· h lorat n1n. 

:E1;·d'nn1ul a touger\·iz.hen ~ Ht'~rnely l'nrrúsviznkbe11 { ).iéh1. a. 
i :'/,~f'(11T(l~oktia1L el11.<'.Jrrt1Ll:::;·n(~~i11nL 1-.l:-:t'·r1·h'·1.~c·11). '.\[ell1'~kter-
11\·vt·ik :1z a1111nr>11iit1;;:. chl(~n·~aYG5 kúlltnn ~il1. cli.1ti1lil:ú~úuúl. 

/)i;1fllit1isr1. ]\:n!ht vao·\~ int'irvú11y 11i::.!iLutl-, :c:\'1~a\·1i,tn oldaLik 
l'el; az nh.lal" ~zürp:c;ürü::.;t'.·gr;'1.iep{1rolYa,.ki.i(•gecittet:.ik. 

hatold.a]n, vizLi:'zhi .i•:gi;c:ck(·L k1'.'püí~~ inelyek G tön1ecs 
i'artahnaz1utk. {_t .',ir.'/:.!.: líff'JI .1 1 )f';/' crs 1.:!iló!'l:ufci'.1.ui/). Szag-
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talan, levegőn szétfol:y s vizbe11 künn)ren oldódi1;: ~ aunak hő
mérsékletét könnyen alászállitja. Egy rész jegecec1ett chlórcal
cium három rész l1óval ol:y keveréket a.cl; n1elynek hön1érséklete 
-.clSO C'-ra alászáll. 

/3::draz chlórcalc1'.11u1 (culci1un chluratu.111 siccu111 C't,(.'f'!., ::!J['2(J). 
IIV: a jegeces c11lórca1ciumot hevitáük, az 111egolvac1: azután foko11-
kint kiszárad s 200°-nál f'el1ér likacsos tömeg n1ara<l Yissza„ 1nely 
csak: ];:ét tön1ecs jegecvizet tartalmaz. Fajsúlya 1„.:17. 

()[ i:a sztotf chlál'crdciiun ( C~-d1· ÍH Jll e/i{ora{ l!Ul (11,-;UJil ). Jri Yal:alos 
készitmén:y. A sztlritott c11ló'rcalciun1 vörös izzA.snál (iszta, olajos 
fol;yadél;:ká olvad1 rnel;y kihülésnél fehér, úttetszö jegeces tö1neggú 
mered; fujsúl:ya 2.2. Jegecvizef; nen1 tartaln1az. \ 7izben teljesen olcl
hatónak kell lennie; borszeszbe1i is olc1óc1ik, aetherben nem. 

A szárított és olvasztott chlórcalciu111 Jnohón veszi fel a vizet: 
az előbbi gázok megszúritásá.ra. hasz11áltatik: n1i11thogy likncso::;s<l
gúnál fogva nagy felületü: az olvasztott chlúrcalcinIE folyadékok
ból (melyekbe11 ne1n oldóclik, 1nint az a1·the1·

1 
a chlo1·c:for111) a vizel; 

vonja el. 
:l- chlórcalci111nhoz hasonló veg;ralkaht jú((r:rtl1.·iui11 (f_ '11J~) és 

1n·<; n1c(/l e i 1un ((}a B ,·~) is is1neretese k. 
l"lurJ1·cnl c·i 11n1 ( l7aFl'2); a. fol.lf[)(Í t né·ven isn1eretes <Í.svúu~- alkob'1 

része. 1I1isztá11 elöúllitva.i szép jegeceket képez ... A. -!-Jn(:lrí·eg·yülf~teli:: 
:'tllittatnak belöle elö. 

'l{énsaTas calcinuL (<__,~11)(J.1_'L 

Thíint; ú.sváU}" jön. elö ((111h.1;il1·it); vízzel cgyesülvo képezi a 
yips:;1.:f- (C'u/)l).11 :!11~(>): 111el;y· jegecedve i;-; -jün e](_í (alabnslron1

1 
gipszpitt stb.). 

J\Iesterségeseu elö1ll1itl1ah\ li,1 ne1n 1g·en liigiiot\:. (:a1cin111só
oldatot kénsavYal l;:ic:-:apnuk. ]~ehér jegeces por. \:-izbeu kis 1neny-
11yiségben olüóclik . ...:-\. hidegen eliiúllitot t t:elitott oltlat rn i11t, kérnle liJ
szer yi7J.-;:-:.vi„: (1·rrl1.·i'11111 811{(111"ic1u11 .~·,,!11!11111) néY alat:t liivatalo:::. 10(1 
resz viz közö11~ége.s hűnél o.~l_i rl:;-;zt old fel beltíle. 

I-Ia. a gipszet hevitjük1 elveszti. 2 t(i1nccs jcgecYÍztjt:. (/!/'·fett 
yijJS„:, calci11111 s11l/11l'ic111n us/11111). Ily a1akbau a ·vizet n1ohóu rilgac1ja 
1110.g·~íltoz s ha vízzel })éppt li:.0ve1jük: kis i(lG 1nnlva 111egkl'111é11yc
clik. E tulajclonsúgúnál fogva különféle iniut(1k (szobrok) kl!:-:zih'~
sére: a sebészetben csonttlirések bekötésére haszuúljúk. 

':\.z alsóbb élenyii.1ési fokn kénsavak i:-: kCpezue1\:. a <.·a1(:iurnuttt1 
sóka.t-1 1nég pellig isn1ere!;es: a k1.:11cc8sru~os c11fci11111. (odcii:.111 ;.;11fj'1u·ri
su111 C'u.S'Oa) és az alk(111.:c,-::sru:11s 1:olci11111 (1:(1lciu111 lij/J11_,,-.11~(111\1;.;u1n 
CaS,Oa). 

L((/011,lJSt/Vf./8 calci1011 [C'11(_\"()u)'..!J. „.:\.. szc.i.ntúfi..illlben: l~nt\·izek
ben és n1int kivirúgzús (u. 11. fnli:-:alét.ro1nl ish'd_Jók s hn::-:0111/, 11elyC"k 
falaü1 fordul elC1. Jcgeceli:.bc11 <Í.llitható cli'1 a c:alc:inu1oxytl11ak vagy t~ 
szénsavas calcin1n11ak lége11y:-:avbu11 vnlr~i olüúsa és az oldat bepúr
lása által; li:ét tön1ecs ;jegecvizet tartal1naz = C'r1.(.\'rin):!, :.!/l~ú. 
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Alchlórossarns caltillln [C'a(C'lO),]. 

Ca lcillln hnwchloro:;um. Chlórmész. 

.. A.z 0 néve11 l1ivatalos l;:észitméuy ne~ t,is~ta alcl:lóross~vas 
l · h em e mellett méo- fi„!eo- ch!orcalcmmot es calcmm ca cnn111 an t::o o 

hyc1roxyc1ot tartalmaz. , . . , . 1 · J 1. . _ 
}1}/üállitd.„a. C+yárilag li:esz1t1k ~·Z altal1• 11og3'.. ca c1t~m i~c ~ox~ 

<lon chlorgázt ve,etnek út s." ~lü~rral telit~~t, t.o:?~:S:t e celrn be
·e11tlezett szeli:réuyeli:.ben chlorgaz-ara1uhan k1sza~1t.1,1l\,,,, . .. _. 1 

'" I. · i · · I<'elie'r chlórszarrn kesern:yes. fanyar izu po1: _i.t(. rlj( Ol/::;((q{(l, 1 ~ n 1 • , ' 'h 
vi,bcn csak részben olclóclik; 0. leveg~bűl necl~esse],·g:~. v~1; 'f~g~ ~zi 

..:--\. chlórmész (inel3rnek lügn1ka.b'.J a li:.ov~t \,,,ezo ep_ ~ e e. 
„. (' C'I 0) a lnvoo-ön folvton bo1nl1k ~ rt szensav behab1sa alatt 

111eg. _,a 2 . , , " „ ··t::o · ·' -

is 1;1in· chlórL fejleszt: 
t}oC'l"() -!- ()()~ = L'u(.'<Ja -\- ~L1 '.l (·h\01·1nZ:-;z :-:zóusav sz&n:uvas el •ff. 

ca1cnnn 



Mester.ségese11,an1rnoniús chlúrcalciJ11n-olda.t11ak: sav::u1:yn 11hos
pl1orsavas 11átri1un1na1 való kicsa1)úsa ú1 tal úlliljuk: elö . 

.. .:-\. gy(>gyszerli:ünyvhen hivatnlos lJhos1Jhoi'sr11:11.~· <'rrlciu;11 sava
nyn sú s négy tü1uecs jegecvizet L1rt:al1naz (t_-'11:J..l!:J.(I111_

1
):.! 1 ./ /[:J.f 1 -" 

3~1---J). Eg8szeu fehér, kü1111yii por1 n1c1.Y 11igit.ott savnkhau olL1ható. 
(/hlú1·t (légenysavns ezüst reakció) és nelu.:.-:: //1111'k1:! (anunoniu1n
kéneggel szines c:::apadék) 11cn1 szabad tarta1n1aznia. Izzi tú;:;rui.l a 
sava11yu só VfJ1·011ho,-;phursar_·as i_:r1lci11111111rí alali:nl (C~a:.!ZJ.;:.(17 ). 

J(ova.w1e11s cri/1·i111i1. (Cflfi')it\1). l\:Iint ú.Bvifny igen elto1jedt:. 

.il colci·11n1.~·ú/.: is1111'1·fcf/; jell'i. 
'l1iihhuyire szintelcnck ós jegceitl1ci:i.ik. IU~::;ziut Yizbeu, t•,'1,.;ziut higi

tott savakban oldhatók; egyedül a kl~11saYas 1·:deinn1 Hein nli.l(Jllik liigitotL 
savakl1au. 1'i'::é11-·a c111; alkdlil< olaata ikhau fdi,;i. (°.''<IJ1<ula:1rl (::iZ(~Jtsaya:-; ntés/:) "i1ll'Z
nck cllí i 71ho~phors11r11s 111i11·i11111m1d foh\:r csapadi:k jön létre (pliosphursa\·as 
ealci1nn)1 7,„511.-„a t._,,;kl;al J~:l11!.r <'snpr1dJ/,- (kénsa \'a."> erdei u1n)1 l!H:ly higi h_1i.t. ,.;a \·ak
liitn nc1n oldódik .. '-.',;s/:a.<(/l~ Yagy ,,.,;,,/,-r1;01·a.~ 11.111111„ntu111111,i! feh·~r r~sap:tt1,'·k ji'•n 
létre iuCg SUOLICH)-szcrcs higiUtsnúl is (fl!reakcio !) Illú calt'-itt1H,.;/,k tchli',rcal
ciuin) a ltu1got s{u-.~·it:-.; y;·,n·i~n\ 1'1·:.;i.-ik: a .-:zi11k"·plu'>~ziil•'•klll:n 1•gy u,11·,f111·,,fi;1·;:„ 
l·s egy .-::ild Yonalnt ir1l::-:uck c·li'•: :--:zÚrll"=' .~yv11.:.:;·· \.;·,rc"i:-; i:s :-'Úrµ:a \'•!Ha] 1uvl!eii-. 

Cul1:uriri <:uJ·Du11Z..11 1i1·u·<i11il.ilu. lii,'.,;:ihiti s/osa\·lia!l rdd,i11nk fr·! :t1111yi 
n1ú1·y[u1yt, kn\túr, b"g·y kcv{;,.; uiar:u1jnn H1l·g old:d lann!. i\'eli:'tl!y 1\rúi :'tl!ú:-; 
utún (1nialcit.t n !\·les szi-u::;ayas tn!::-;z i~:-; a \·asl:lP;.; lt:iilt'!H~dik1 a j(;i'111í.Cii:i'. ii.-;zta 
folya(léklinz adjunk annyi sú11au1daí.ot"-. ling·y a laku1ltszpa1Jiru:,;.gye11gU1t nH~g·~ 
kékitt.cssék . .:.\.. csa1Jadükoi:- lc:i.inU~:-; {;,.; iilepiu~:; ldtnl i:iil1l1sziir -1neg1n•.1s,.;Hk ·s 
végTc :-;zü1·!ún addig· iintiiuk rú púr\•lt· YÍzct:~ ini_g· a l\•csept',g·i_', fo!yail;:~k c;:;Úc'ZPl! 
iztelcu_lr:sz j ekkor a \·sap:v1t:kut inch~gL·ll lllt\~;,.;zúrit-,ink. 

IIasnnlú inij1lon kúsziil a l.J10:-:plt1•r:0aya:-: nút-rinH1 .--;cg·it:-:.:·;.;-l:Ycl a i.!1•.• . .,;
phor::;nyns calciuui. 

.BürJ·u111. 
(VvgyjPle /:u, -['arúny::;1'dya l:\7.1 

I~eginkúblJ kénsaYa~ és :-::z/~n~a\·n:-;:::/1 a1<tk,iúl.1;u1 \·<t11 i']h_)1j1"IY1' 

a tcr111l,szet-l)e11 . ...:\..y, ol\·asztot:L (;l1lCnl1Úr\·n111 \-illú1no~ Y8!:!:\'Üoni:ú:--:a. 
úllal úllit;j1tk e1i.i. 8ú.rg!t~ i:~~:111: inel.'· n l(~veg·:·in k\_i1111yt":'l{-'(_:'leuyül 
csrtk küolaj alatt t:arthat.ú nl. I~/·t-Ye,!.l·yl>rb.'.:kü. 

! -, YJ!iilL'f1·I. 

JJifr,1;11n11_:{1',</ vag.y !1111·,r;t (/:11r !'), ~:\. l<'.·geny:::.:a\·ns lJc'tr.Yt!lll (:r1"1~ 
hovitése által úllit-.,jú1;: eli_'1. ~ziirk(~':-: -f-~:her tö1neg; Illt;rgez;·) lta.i:úsn. 

f iif 1'.'J 11 IJI hJjd i'0:1:.1;J [_! i11 ( /_/ f f .\.d· J\.1'.·11 SH \'[l S l.JÚ1',Yl1lll1)t :-C:z1'.• Il1lC·l j zzi
tnHk1 a llJrer!i tü111cg·et vizze1 ff',zzük. ~\. lJcpúroli· o},1atl_H.'.il a l 1(tryn1u
h)·11rox~·(~ ::;zép„sziute1en1 1eY(·les .·Jog<'cck!Jen .'-i {:()111e(·:::: jcµ:ocvi;;;z1)l 
Yúlik ki. [.1.Ju( ( > 11)-.:.: .\' f 1-.:.. 1 i.J. ' . .'\. j ogi:.•c(~k a 1e\-('g~'.'iu e lrnú ll::rn:d;:. :_!! 1 r1.'.>:-:z 
11i,deg .v1z bc;:1 oltll;ató,k ; ez olll<: t ba 1·,1;i ci.--: 11(!\" ala Lt k/111(.-l1;.~„:r riil] tri:...:z .. 
naltn.tik. Ero:::;cn eg·venye~ ltatu:::;n. 

..t-1. búr,ynn111ak: felélegc: l1ú1·,1;u11il1,1/J!i r1•,1'.i;1l (IJ,,r_\J i::; i:...:lll(~reh.':--:. 
]{/nncl hasonló veg·.rülot:eket k1.~·pez: nii1d: a c:alcin1n: k,_:i1(ví1·1;11-

'lnof (!Ju.8) 1~s Lúryun1l1ydrosulfltlot [_1-J,d>~I[)~J. ' 

( !hl<írh:irrnrn. 

llal',\"Ulll <"hlora1um. llül')"ttmchlorhl. 
(i/cgyk0plcto JJa('!~. 11ün1cc;;;súlya ~08.) 

_i1_ szénsavas búr:y-nmnak. sósavlJa11 o1dúsa és az oldat kijeO'eci
téso últnl úlliltntik elG. Színtelen, táblás jegeceket képez, ~1.:Jyek 
két tö1nccs jegecvizet tartal1naznali: (!JuC'f'J, :!Jf:l(_J). 1lizben könnye11 
oldhat(), Nzagtalan; rnérgezö habí.su. ~f ól zúrt 1Ivegben tartandó, az 
criJs haf'{1sn .:-zerck közt. I~clöle 1n<Ís bár,yn1nvegyületek állittaL
nal. c1D . 

l~i.:o1drtfa (lu1r.1;1u11 ('7dui·r1fu.111 ~ol11t.1u11) 1niut ké1nleliJszer hivaw 
t.alos. :f11 eloldú:;; elötL a. jegeclapok 1;.:üzé erö1nü vileg bezárt; viztiJl 
1ncrr.szú.baditantló. itatós papiros közt. Yal('.) ki~a-jtolás által. :U'(Jleo· u 

,"" 1 ' '.' , „ ' b ke11srtvna;: {'S su1uak ke1nlcluszere. 

..:\. ·''.--:(:11„,11rrrs l1(í1·,1111111 (llr1('t J:i'l 1ni11t Ús\·úuy .íün oli.i (. \\-itherit.). 
}\fcsters{·ge:--:un e1i'1«1 lli t-l1a b'.); lia. a. hti ryn 1ns('1-l"llda t:ot ( i 11. r:l 1 lorl ~liryuu1 
olllai:ú.í·, szénsava-::! 1tátrin1111nal J(:~lbontjnk. Ekkor feher csapi .. lclék 
k1:letkezik1 1nel.Y ineg:-;z:'1rif'.v;1 elteheUL ]3cli'ilo HHÍ..:' búrynn1\·og.yüle
tek ú11i1Jah1al~ elD .. A. i1atkúuyoka\:. (~~ az eg·orckeí·. 1negü1i; l;;iirt.ií.-
snkrn külDnbCizt• a1ak1Jan c•lk~::;zif;ve lu.1sz11úlják. -

..:\.. !.-/11.-.:r11:1ts 1Ft1·.'f11111 (!Jt1.'•,'(1.1·) ell'.ifor(lnl az oí.sv<'Luyor.szágha.n 
Jttiut .-:11!,111uí! joµ:ec:c·s ti.i111egl'kbeu. ilfest:erH.'.'g(:seu l.Jú1·yn111sÓ··olda.li-
11ak k('~usay\·al val/) kie;;':apása úllrLl állit.,iúk elii. l-'cli0r pot': 1nel.Y ,-iz
l.icn l•:;; hig·it.ot:t:. ~tt.\·akLl:ln ucu1 oldlud·ó. Iparila,g; használ.iúk. 

l::;1uert: fl)11fo~abb bt1ryn1n~úk u1l,rr: 
~- - ' - ') . ' ' "--, ö, - ' 

ft„111 ,··"'·"'' l.'''·" 1)ft ''.'/U/11 r /111.)I J;:). ]; t:lu~q·, .1egr>c1::s ~o. 
f,(</('11,1;.-;r1 e(( s luí_ r.i;11 n1 I J11 ( .\„I_ J2 ):.!. ~z8nsa va.s húry111n11ak lt~geuy

::a v1Ja11 ulllú:-:u i'.·:-:; az oli.1nL kijege(;it1~·:::c últnl úlliijuk elü. ~;-;iuteleu, 
f/~uylö oktai··tler juge('ekel; kl'lJDZ: n1e1yek a le\·egün úllanüúk; köHy
uyen ol(lódnak \·izbeu; a vizoldnt (11tu·,1;u111 11itr(,·1on :·:u(11t1un:) ké111-
lolDszoríll lu1sz11últa.tik. n1iut· a ul1l('.1rbarynu1. illaga. a sú a. tüzi-júb~-
koku:'tl a zi_;[cl :-:;ziu r.Jüi-,.l(,zl·sér(• i:--: alkal{na.ztat--ik.'- ' 

('Ji/,:;-.-'(/r11,; 111í1·,11ruii 1:11(( 1/I '::):.!. Szh1to1011~ oszlopos ji.::gccekf~i 
ké1J~~z. T1ilzijtí.b'.·kokn<il lir1sz11álj:lk. 

f-'ho . ..:Jlh"i'·"1rn1.-.: litir.i1u111 . .:1. ealci11111 pho::.;phor.sav.•Ji_iúuak l!u:g
fo1c1(.i vegyület. 

„-1 luíry1u11s1;/,- i.~·nu:1·{1·fD jc/,_.i. 

„\lialúhru1 Ila!!·\· t'1tj~úlv11ak ;,~ rt \·izlien tiihbu\·in; 11]11hatai.laurd.:. ()\i_l;t
taikhali Jia,.,-n11!t'1 1.~:-rn,i1'll.l1L•l;uk ia("zht;t:iik cl<'.íi n1iut. n \'aÍcin111::;6k11úl. :\ ::;ziuiclcu 
~áugnt. :i.z i]l(, l•aryuu1~1··k ;:ii11l,„, Ce:;tik. „.\ szinképLen egy 11nrr(11i:.,·1:iiriis i:~ ,,i(,·.'1a 

es tiibh ::-:lilü \""Halat llll!l:ti11ak. ·"'i/i1·i111J1.1f1u•tl."i:11u1.i1n_i1·) ft>hL·r r·:;apadék"t tl\1nak. 

St1·1111ti Hlll, 

(rc;:.·yjt'le ,..,·1·. Pariu1y::;ú!ya .':)"/,;-).) 

l\lilli keu;-;av::;1'1 l,:::_ ::::z611sa.\-'SÚ fordnl eli_i, ..:\, féu1et-. a. c:hlor:'i ro11-
t.iu1nb('.ll nyt'rik -villúrno~ ycgybonh'Ls ú1tal. .A.rtu1y:;;úrga f1:~1n. J!'aj

:::.:1J. :LevrgGn 1'.·len;yül; küo1aj 9,.}att. turtanclú. J\.étyegy
:z;órl:d;:ü elem. 
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l'"eH.1Jiilctct'. a báry11111éihoz hasonlúl( s rnegegyezü 1uótluu is 
állíttatnak: elő. Emlitendől( a kiJvetk:ezők: "''., 

Stro11ti-tuno,1;yd (strontiau) /3r<J. 
C1Jdúrstro11tiu1n (/3rC'I~). 1i. szénsayas strontiu111 sósa\dJan olc1rt

tik; az olchtból bepúrlús utún hat tömecs jegecvizzel jegececlik ki 
szintelen tükhen. Vizben es borszeszben oldhatú. 

,Szénsavas sirontiii1a (/31·,':JOa)· Mint úsvány (stronbianit) jü1L 
elő. Vizben alig olclóclik. · · ' 

l(é11saeas sfro11t1'.n1n (l31·.8(J.1) • • Jegecedve jö11 elü, inint 1·1_1r'lcsfi11 
(úsván3r). Ohlórnútriu111tartaln1n vizbeH lassan ug',van

1 
11e t~eljf'~CH 

fololclóclik 
L<11c11ys11vas ,1.;fro11ti1u11 ·"3r(""-\r(JJ)'2. Hasonlóa11 állittntik elő a 

szénsavas strontinmból, n1int a (}ff(~\~Oa)'J. .. Tegeces test (~1:-5 !:ö1necs 
jegecvizzel). Vizben és borszeszhcu oldható. 'riizi-j<ltékok gyúrt:'t
sánál hasznúlják szép vörös szín elriifléz~~s~ro. 

.ll stronli111J1só/,: i.-;n1,-1·tefi'i jr11·i. 
„A.ltalúban a cakin1n~ C::i l1úryn111:-;úkhu;: liasonl<Í rn;1g:tlartú,;uak. Ui11.,·;;

i;i:::cl h?::;szahb (10 percnyi) úllús ut:'u1 esapadCk. :;zúrJI1azik oldataiklian. ,~'ili~ 
l'i11m_1!1w1·kii11f'.,11.111:.11ct ne1n arlnak c;-;ap;ulCkot. Ill/! stronr.intuvegyületek a lú1(got; 
biúorcürű.1·1·c f~st1k; a szinkópben tü\1b gyenge yiirös vonal 111ellett egy cr/:,,. 
11a1'(111c1<L'űrüs es egy szóp ké.fc: vonalat, tnntatnak. 

J.ln1niniu111. 'l'in1aH,r. 
(\ieg-y,ielo .:ll. Parúuysúl,va :27.ií.,i 

8zahado11 110111 f'o!'(lul elő: vegyületeilJe!l fGlug· HÜnL oxy<l (!s 
silikút igen elte1;jeclt. rr~i.i/dr·1· választotta le legelü~zÚl' 18:21-ben 
szürke por alakjúban a chlóralu1niuiu1nbúl. :Ff1 alkotón'.~szo n;;, 
agyagnak:. 

.Jelenleg a chlórnln1n iniu11111ak a cli 1 (1r11atrin1n1nal 1'al('1 11cvit1'·:'0 
,íJtal állittatik elő. 

'1'uh~jrloiu;ifgai. Csakne111 eziistf€h~r: szilúrt11 erű;:; fi~nyü fúni; 
soc1ro11yokká s le1nezzé alakithahJ. Leveul:iu vúltozat1au 11u1r<.11l: 
1nintegy 700°-n<il 1negol,·nd. :E'njsúlya. 2.C>Ü.~ 1l6knuy ::;o(1rnn;r- vag); 
len1ezalakba11 erüs fényuyel olégethetü nlnn1i11iunH'.deggé. }[igitoi:t 
.ké11sa,v tis légeu.ysav 11idegeu n·Jn1 h.Ílnaclják inog·; súsa\· és e<.:-et:sav 
hidegen is felolc~j{tk hydrogen fejlütlése küzben. I~<'tliu1u- és 11átrin1u
hy(lrox;yd is feloldja. Négyvegyérl:ékü elc1111 azonban vegyületeiben 
egy parány sohase111 j<-iu elü; liane1n ketti'1 kapcsol(Jtl.va (.-!/::!):::e ki~L 
parúu:_yn csoport 111 int hatveg·yérté kii (.· 11~,- 1 ) szero11el. 

Szt'!p f'énye 1 {:artóssiiga 1niatt physikai k(~~zülékekre; finon1 
súl;yok, ékszerek stlJ. kt:~szitésére ha;.;zuúljúk. J\[ús fé1ne1;;:kel Qt.vt:!-
11yezhető. 

„J.:: ul1u111'.11i11111 1-·ey,i;ii/i'fei. 

_,ll1u11i11i111110.1:.1;<7 (ti1nf'(jlcl) J/:!t_J::· _~\. ter111é~zeblie!l t:i:-:zb'u1 jep;e
ceLlve jÖil el{) (út}ÚtszÓ hatsz(;ges jegecek.) és k01'/1il(/ I1/~v nlntt Í~ll10-
retes drágakő ... A. ::1,(/li'„ r11l11'.11„ f111uí:: é::; /,,,/1.fi tui1rJli_11st néven is1ner!; 
clrágah:öveh: J;;:ülönbözö an3·a.gok által festett alun1iniu1nélerrbijl 
álla.nak. '- ·'::! 

· A jegeces almuiniumoxycl fojsúlytt ,1.0. Mesterségesen is illlit-
hat:6 elő (n1esterséges ürágal;;:övel;;:). . . 

„A.ll11ní11ín1noxyclot az aln1níníu1nhyclroxycl vagy az alum1i:1un;
tilnsó izzitása által állithatun~;;: elő. Ekl;;:or fel1ér~ a:lak:~ala.n, sz111- ~:..; 
szacrné1k.üli port képez, n1ely savakban 110111 olclocl1k es csak a. c1n1-

" ' f . ]' "] 1 ' ranó leg·uvo ang,Ja Ja11 o vaCL n1eg. 

A l u 111 i u i umhr tl ro xytl. 
1 l_1 in1t'le~Yizeg·~'· .Alnn1iua hJdrica. 

(\rcg.rképloto Al~(Olf),;· 1'ön1ccssúlya 157.f 

_<i, Ler111észetbe11 ritkán jön elő. Mester:éges~n u. forr? ~iinsó~ 
olaatnak szénsavas uUtriu1noldattal való l;;:1csapas~ a.Ital u.111;,l~atu 
elő. E k:icsapásuál kénsrrvas nútrium (.\'o~8CJ.1), kensavas ~i:u11u111 
(I(,80,) mellett fo!1~r 1:ocs?ny»Ís csa1mclé1: úll elö; '.nely_ Al,~'.Jf~)'.::~,t 
és szénsava::: aln1111n1un1ot is ta.rtalmaz. E e:::apaclekot l ... 1n~o::;as es -·!' 
órai púllitás utti.n a gyógyszerl;;:ön,yv szeri11t sósavban ol(1.ink fe1, 1111 
által c1ilóraln1ni11inn1111ú (.41::(}/(;) alakul: 

Al,C0,1.jr .11,(0H)., + !:!FT('/= :!.-\/"Cl„ + !JH,O + .'JC'IJ, 
szt~nsaví1 ::; aln1uiuiu1u- :-;Q:;av alnu1inin1n- riz ;:z(:ndioxyd. 
aln1niuin1n !tyaroxy<l ('hlorid 

ll. tiszta. alnnrini.u1ncliloric1-01da.thoz a1111noniun1l1yclroxydoh 
adunk, ez últal az A!,(O H)„ t:isztim vúlik ki: 

Al"CI,, + 1/(/(1.V)OH = .ll,(O/IJ„ + a(II,.VJC'I_ 
chl1.Jl'attu~iniutn a1luno11inn1 alun1ininu1 r:hloran11nont11111 

hydl'oxyd hy(1roxyd 

:\. c~apadékot. jól ki1nosva. inegszáritjuk: .. . , _ ... _. 
'j'11 lrrjc/u 11 .„tf1;ai. Fel1ér; l..:ö11nyü 1101': közCnnbus hata,su ;_ h1g1to~~ 

"a\·o]-1v1.11 .és núti'·tiu•ilu111 1 ·u~1'.tjrlluril tel1'e.-;e11 old/iaf(Í. Ez ntubln reakc10 
"' " '·" . . . . . 1 1 1 . '11 . z };;:izárja a ha1nisitásli u;.ús hasonl(J kü.lsejü anyaga;;: ..:a (.pe 1 ; .::ui ,'.~ 
'· · \'ai_,.,_~ ? 1((J/[) yeJ') EO"véb f,·rf(i··,::-;ci lehetnel;::: :>.:en.-<1rra.-; 1;e11e1/ «a./ /„1 . _ . :.!- „ :::;:,.1 • '4 

-' _ , 

núti.'iu111 1 1.~h/1) 1 ·(1,:111,,/;, cld1)rr1111111uuiu111, u11sliyrlru;r~y,l1 hcn~auas ,a11~111~-. 
niulil. J\Iilidezek leginkább 'csak az esetleg ne_1;1 gontlosan lt0sz,1tet,t 
:trnboli kE-sí'.it111l'1i:-ybe11 iöhetnek elöl s elúrnl,1ak n1agnkat az a~tal: 
}1no·v az n1nn1ini~nnhy~lroxy(1t1al rázott viz el1)i:·lá~:u\l 1nara~l(:k~t 
hag}r. Ila oz ti_irté11ik: e vizoldatl1a11 nu1gnkat. a~ fe!rt:oz~.s~l~.efi c:s. li.1= 
mutaJ,hatjnk. ()l(lhatn.t1an anyagok: a savban 1·aliJ olt1<Lslhl1 \issza 
inar<ll1nak. 

.h~(:i 1 af 11111i11iu11i {.:\.lnn1ininrnsn1Hcl). '\i egy képlete _·1( 2~:1· 
()hf (Íi·ul 11 111 i n i-11111 (.:\.1 un1ii1iun1chloric1 „.d/ 2C? ~;·) .l~...lu:i11~1nmhydro

xyc1 sósavoldatáblil ki,fegec:ithctü 1!s 1:2 tön1ecs .iegec1~:~et t:art:aln1az. 
..:\.pró szinteleu llrisrnákat k;'.'.pez. \7~z1nentesen Il)~'.3_::i~uk_1 ~1~ ~~-·--~-h~~ 
1llhii.n1néleg és szén e1eg_yeli. chlorara.1nb_n1~ hevitJnli. .. 8\,.1-..01 fchc1 
jűgeces törneget k.1'.~pez 1 HH:ly 1geu 11(•(lvsz1vo.. . . 

Hasonli)k a 111·1.írn: ),;,/ és jl o tÍ r veg.rü \etei az alnn111:1n11nna.1. ...'.\z 
utóbbi n1int. ús,·{n1y is előfordul. C+rö11la11cl~Ja11 (kryr1!1th, . n.lu.1n1-
11iumnittriumllnoricl .ll,F/" + 6'.Y<.<PI) a chloncl helyett az alnmmmm 

'.<--<elöállitására liusználják. 

1 
1 

' 
' 



HUO 

I<<hu;avas aluuii111'.1un [~47:!(.Sr/1);1 ]. - l~lüúllitják az aln1nir1iu111~ 
hyilroxyc1nak kénsavban olc1ása s az oldat kijogecitése által. Nagy-· 
ban az ag,yagot hasznúlják: e celra) 1nelyef; tö1nény kénsavval hevi.
tenek. Feh1;r, tá b hls jegeceket képez 18 tö1neos j egecvizzel [.:l! :!(_ .-::.r '.1 )::; 
18 lf,O]. A kclmefestésnél hasznúlják. · 

]{ 1:nsa yas ]i.Ji l i un1~a l 1uni11 i n u1. 
Almuen. timsó. 

(Vegyképlctc /\"~A 7 ~.J(SO 1). rr;·1n1cr;ssúlya 517 .::!.) 

]\:.énsavas alu111i11i.1un és li::énsavas kálin1noltlat,nak ugyüti.e:-: 
bepttrlúsa es l;:ijegecitése által készítik. Nagyban a tern1i:::;zefi!H_!ll. 
talitlbató al1111i1-ból (tirnpala) itllilják cfo. 

:r11h{jdo11sd,1.111i. Nagy) szintelen, szabt't.lyo::; okh1i;1-lere1\:el. ké1iez: 
rnolyek~J tömocs jegecvizct tartalmaznak rAI, f\,.11s11, 1, ~ ll {,11j. Ji'. s. 
l.72; szagta.Jan

1 
ize fanyar1 üsszehnzrJ. \:-izbeu oldliilJ/1. :LOn ré:::z viz 

:101) (!-n:il 15 i-l~szt old fel. J:'i. vizol11at saYanvn kt:1nhat::'t::;n. 1levit,vc· 
,icge1·\·izét elYo:-::zti (ln0°-uú1) s könnyü. sziv~·tcsns t.e:i1neggé lesz (i',i/"
fcfl t i/11~1;i (/l 111;1e11 u . .;/ 11111 ). 1-ltl :U HJ 0-on 1 t'il hevit:t:etik: ;t ké11~<1 \' L·gy 

része is fell10111lik :-:; e1~1i:or az C.gotot.t ti111:::('J vizbo11111\sszu idi'1 inttlYn 
(:1·1--,JS óra) sc111 olclútlik ·!Cl ti.ibl.H'" .. '.\.z t'.,gctetl' ti1n::-:/i ttgy;111i~ Yiz-
1)ell isn1ét fél veszi jegeevizét s inint ilyen- !'elo1(1ódik. 

]?erti'.i::1.:::;r:k: rt:;~-. t·11s- C:.s ::i111.-.-;1;],· c'.·s 111101111;1i11u1-ti111.-:1:, „:\. Y1Z
ol(1atna1;;: kl111a111111011i~11nrnal ne111 sza liatl l'!lt:.1gzaYarud nia. ( (,: 111 ,./,··). 

.t\::-.:; a1111noniu111ti111só 1uí..t ri11111lt ytl ro::-.: ydt1al 1tu:lcgi Lve H 1111no1t i;'d.;.ni·. 
fojlcszt, n1e1y szagáról fe1is1ncrl~etli. · '· 

.ti. Lirnsú levogDn e 11nú 1lil;:; czl~rt,i ú l zÚr[; e11~ny1Je11 h1 rl.a11d~'.>. 
}la a k~nsavas kúlinn1 helyett }.;.(·usrtva:-; 1ttÍ„iTit1111nt. \·n~\· k\'~11-

suvas rn111nonin111ot ye;;zii11k. n };::'tlinHll'Íins('.nta1( rnogfele1ii 1;:1f1·iu;11-
Yagy n11111iOili11n1ti/Í1:<r;f uyerÜuk. Iparilag fl_"11eg az nt~';bhi ld\:1_·1jcd\.1•n 
ha:-:ználtatik f'ranci11 ti1n:;1; id~v alatt 

..i'i t.irn:-:r'.i a gy{1gyászatl1au üs::;zuhnz('J ::;zerü1 (a\1:-::Lringett::.:}: nz 
i11arbau kiili.i11bözi''i célokra (pt'.'lt1. 1(e1111efesb'·sut,l) hilszuáltat.ik. 

]Jhusphor!3r1rr1s a7Hn1i11i'111i1. :\. 1:cr1nt;::;zetlH:11 jPgecet1Yc _-jijn 1'1;·, 
(l Viucell it) 

.lGn:r 1.-;11 t'a :< 11l1u11 ( 11 i a n1 ( .-Lf 1un i !l i u n1~.~·1 l i/.-1 í f _). Ige11 o 1.te t:j ell r a te r-
1nószct he11. Sz{nnos :lsvi111y fi'1alkot/~ r1}sztd; kí~pezi: ig·y az '1!///1r,r1-
han (c'tsvúuyol;;: eln1állás<'n1ak terrnéke) 11agy Jue1111yisc'.:gben 1'11g1al
t:atik . ..-ii.z ag)'rtgnn1;: szún1os ·f!:·1e:'li}gei vn11nak: 1egti::;ztúli_li a l•11uliu. 
n1cly a porcellá11g)'Úrtús11á.l hasz11últ:at·.ik .. A. l1u/11,-; 11/b1.1 és /11,/ 11.-; r1 1l11·11 

nc'.\veu is1nert anyugol;;: agyagból ú llanak. .:":.... .t'i.ilil J'1.ituln1(fk é;; ::.:zÚH10~ 
n1tls jegeces úsY{n1yua1.;. alkotórésze. ..:\. tern1észctes 11! t rr111111 ri u. 

n1ely az n. 11. la11i . .; l({::11{i iszupolúsa által úllithit:ot:.t eli.'i: szi11h~n 
;tln1ninin1nsilikátbi'1l úll: e 111úüo111no::-L 111t'1r 11en1 igeu }{1":'zfil. fl(e:'
tcrsi'.>gese11 i1yerik. i1orcellú11: :1g·y;1g; yiz1neu.tc:-: sz('.1r.1u 1 \;/,11 /·:-; f'<t~zt:'u 
elop:yéne1~ hevité~e últnl 

~1::: al 11mi11 iu111 sú!t 1'.,~ iiii· !'f 1,f ;; Jel r· 1'. 

1I1ül11.inyire :.;zinteleuck
1 

j/,J jcgccitltet.Gk; yizhen old/1dna\;:. Ede;-.:1·s1 

fanyar üsszehnz<'1 izi\ek, töl!linyire saYnnyn ké1nlintú:;U<lk. (lf1;Yj1.1/íf'_)1.1.:r ""•:- 1
J-

n1-:szLr.:rE·s n1-:sz. 301 

·Jil/<Í.' c.~uflurlt:/:ul idt~z elö (Al~(()ff)„J, Jne1y (J[,},")C7 oldatában ne1n. de feles 
11°tilriumhf1d1·",,:ild11!d11/ll(u1fd1J!d1idi!:. lia ez oltlatlioz ('//'1 .\')C'l-tadnnk, az uln-
1niHiurnln·drnxvd i,:;1uét, ldyitlik. S-::!!usai·srío/ilatn/; é.s l.-é1uo11moni11111 szintén 
Al/0/'('.; · csapr~'déknt adnak. 1Ta az alun1ini111nsót lt'gc11!/sai:(1S 7.:obaltt'.le<'S olda
tt'1y[tl rnegitoÜYo:-;itjük és i'orrasztúcsö előtt hovit.jük, ,~ii/Jrb;k olvadat.lan 1nara
lléknt. ll}Cl"iillk. 

·ü,·eg;. llorcell:ín. 

~~z égyényfé1nek l~ovasavsói a \7Ízben olclhatók; a li::ovasavas 
alumininm folbontatik savak últal. A ket silikátfoj vegyületét azon
ban sen1 a Yiz, sem n. srtva1;;: n1eg 11cn1 t·árnadjiik; az alaktalan és 
iir1',r/11ck HeYeztctik. 

I1eggya-koribbnk: a 1uitro11iiL'1'.rf.• a luíl/- vayy CtH'h ii1..t(_',q az e1éh-
biuél nehezobllcn n1Yac1; az ,;/0111iire,r1 VOf/Y /li11tiivcy és a kii.:iins(q•·s 
.:iild iiu•·,11. 1\.. 11áLronüveg n.z a.b1akok keszitésére és ;,-egyészeti esz
kiJziikre1 a. kúliüYcg sziutén vegyészet.i esz}djzökre has:1,11áltatik, 
rnel:yek uag,yolib hönek tétetnek ki, 1nint J.ióld. égetü csövek . ...:-\..z 
1'iln1niivog Hngy J'aj~ú1yn: kü1111yen o1vaf1 ~s eri'1s féuytiir(J: ezt ·f:0ny
ktui }(1;\::;ziih"kukre stb. lta:-:zlltí.lják. 

N1'.·hc'L1iy ÜYegli:everék fi:-;~zel'ótelc: 

~ [f1/rif•ii1·1·!f: 

.. A.p:_yag1n(·HL(•:-: 1~01110\;: ! ( 1(1 r(::-:z 
l\(ész ;\(; 
\ 1izn1c:11te:-: ~:z('1(lci 

(ilanhorsó. 
:\r;:.;0110:-:sa\> 
"i·r\-ngc:-:P1·l·}: 

( 
1
,.;1./1 ii /"''!/ : 

rriszhl 1101uok. 
rl'isr.t.itolJ l1n1nnz:-:ir 
.h: rúl'n 
llar11nkii 

l!Hl n'.,:::z 
i\ti 
s 

~l'ii/.-iírii n·y: 
~l1 i::;zt:.a hon1ok . 
j\[,~sz 

"\1iz111Pnt:os sz('i<1a 
;\r:::one::.:saY 
fi ;;egcsc~r{11 . 

( J/0111ii l.'1'.rf: 

'.l'i:::zta. ho1nok . 
l\-Iinin1n 
11 i~zt:it0Lt ]1nn1nz:-:ir 
~a1("tron1 . 

!.CH 1 rész 
11 

n:-1 
11 

j( :i': 

1UU rész 
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' f; VPgc:::er(}p -!O ( Ycge:-:crc'.~p . \ (H) 

i\..z üvegr;~k szine bizollyos fónH!lcge.kl:i_'il ered, inelyo1;;: a. Ineg
ol\·aszt-ott·, ü\·cgben feloJdatnak. -'.\. ].;üz0u~eges zü1ll ílveg -„,as('·lccset: 
az iho1,;;aszinü üveg n1a11gc't11ldcgcket. tartaln1az. l[ogy az ii.Yeg· s;i:;i11-
!:01e11 legyen, l,1arnaki,ivot kell a. k(•verl~khez allni, n1erb az agyag 
rnincli(·~· tarln1rnaz va::.:aL 1nely zi"1l11re f'estruc'.~, n, barnakö Inngáb,111 
ilio1y<~~zi.11ro: o kr:L ::::zi1{ azo1{li,n1 egy1núst l\.ieg/,sziti: n1cg.se1111~1isiti. 
1\-of„dti:/r,_r/ k1:k szint külc~i..i11i."1z az ü\·eguck. 

..:\.. rno.st:er:::égns ürúgaköyc}(cl", ólo1nüvcgbiJ1 ké.sziLik l~:-: kiill.iu-
1Jüzí) anyagokkal festi].;: 111cg. 

["1n:,/'!l1i11l1s11;J.1Jaf;tiirg}1al: agyagbúl l'gt:•t-.tcb1ek :-: tö1Jl:1L~-l.;.evé;;bl· 
t,iszh1- kovasavas alnn1ini11ntbcJl <'dlauak. ]~,inorn porcc11á11hoz a leg
tisztúlil_1 fehér knoliub vcszi1.;: ~ még i)orrú. t:ürt fljJ,lpútot, .fi.norn 
kYaruho1nokot s 1H:lin- kevé::: króhí.t is adnak hnzz{t. _,\_ llorce1lúuo1.;: 
111c'tza incgn1va.sztoU; :fü1üvií.fiból áll; e n1:'t1J, a sa.vn1i: 1nog i1en1 vúl-
. ezért; a porcellántArgyakab yegyi lnüt·ét:cknél hasz11iUhafi-
Jnk. 6s agyagtárgya.k11t a.ld.;:('.1ut; vonjúk bo JHÚz;-;a1 1 hogy 
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egetésük alkalmával a kemencébe konyhasót tesznek ez el1iároloo-
. .. 1 . 1 ' . l ' ' . ' "' ·v1zgozze es agyagga er1nt ;:ezve1 olvaclo 11atr1nmalumininn1silikút 

l;:eletkezik, mely az agyagtárgyat véJ;:o1i:ya11 bevonja. 

G~'akorJat. 
, Ah.1.men_ust~m. Lap.os1 feh6r, ináztrr1an rrgyagedénybc 1;,1 részcig adjunk 

durvau tort f:1n1sot s hev1tsük gyengCn rt tiizhelyen. „\. sú hio- folyad&kká 
olvad1 _rnely_ folytonosan megsürüsödik; miclün n1ár igen sziYóss'K lett:, a tüzet 
szaporit.hat.Jt;k i . ekkor a törneg felf'tn·ódik és kiszárn.rl.-a, künnYü likncsossá 
lesz, n1ely kihüles ntún az edénytől könnyen leválik. Pelkuvn.rni' az olvasztús 
alatt nc1n szabad. 

ICér1lés. 
l\~ennyi égetett titnsót ad 1 kilograrn jcgccvizcs tirnsó ~ 

_ ~ 11..~.A/~1 ·~S0~1 2-JII~O = 919; 2-1/f~O nélkül, 1nclvct a hcvitésuúl eh·cszit, 
Dl 1 ; tehat 9±9: 517 .= 1000: ;1: • 

;e = 51-1 gran1. 

IJ1~r,11lli'.tu11 vag;r (//,1p·i1u11 (lJe) p. ~ = !-_1.U. 
Zirf;oniun1 (Zr); p. s.= R~i.n." 
Ytlrium <n; p. s.= Gl.7. 
Erbi„,,, ( Er) ; p. s. = 112.C. 
~f1hori111n (7'/i); p. s.= 231.ö. 
f.ru1tluu11'.101t (I>1); 1). s.= ~l:2.~. 
IJid;i;1;iin11_1 (/J1'.); p. s.= DG. 
'--·'~·1·i'.i1111 (L'e); p. s.= ~)2. 
Ige11 ri~ka. ±i:'.ldfé1nek, inelyel;: a g,yógyszeré:.:-;zetrc nl·zve, az 

0:1'(d~aras ct1·uu11 k1vl,te1éve1, 1~rtékkel nen1 birnak. 

:i\Iagtil5siun1. ](esreH,r. 
(Vegyjele Jfy. Parúnysúlyn 2·1.) 

~ Sza-JJad úl~a1~ot~an i~crn jüu eli."J. 8úiba11 e1te1jel1t:., iniut ch_lo-
1'~c~ es l~:nsav~o ~1svanyv1zekbenr a te11gcrvizbe11 1 inint széusn.\-~(\ 
s1l1kat foleg: asvanyoklian 1 mel:yek szerpe11t:i111 aszlieszt1 Lajt s!·b. 
nevek alatt, isn1eret:csek. 

]<,'{/íríllitt11tik a chlorn1aryné~inn111nk vnuv n cnrna1\it:nttk 111ít-ri-
nmn1al való .l1evitése ál t:a1. 

0 

' 
0

'' ' 

_
1 

• 'l.'117r~jilo~~8df!ai: Ez,üst.-C~h('.~1': fén:yHí 1 szivós fé1n; fnj:-:úlya 1.7:U31 

t1znraz_ levegon 11cn1 valtoz1k: nedves le,cerri..ín felülete élenYiil: 
vörös 1zzásnál lllO!:!OlYacl: leve(Tl.i11 Yakitú fel~r l·íi1n·o-·1l ,~n· el i1.1·1cc: 

né:::iu1néleg·gé. „A. '\~izet ~nngas eihl'nnér~ékletnél. f~ll~~~tj;,0 Irigi.t'.rrtt 
~~':akbnn köi:,e~1yfej1_o:;.ztése közben oldódik. Kétvegy6rtékü ~?lc1n. 
;-)v1nak lcesern 1ze 1n1att neveztetett el ki:s1·1·u_i;-nek. 

IUag·nt:si11111ox~·íl yag;,r 111ag-111.;~ia. 

lUag11t~:-;iun1 ox~·!lat-11111. ]~geteit 111aµ;11t;sia. 
(Vcg_yképlete .l/:10.1'iin1ecs::;úlya ·!C~) 

Mint ásvún;_r 1)cri!.·la.~· név alatt forclt1l olti 
. , l~l D;f l1 i ~j ul:·. (/ ·: :::1f n ,::r; 1:11 .-; 11u1,r; n ~;;; / 11 lil h ,i;rl /'0.1',1}11 1'( il (rJ ('( \ 1)n .l /j( () [ !)~ l 

1iei:1fe,-;1.· (Illa!. I-Iev1l~esnel e ku::;z1t1nény szl·nsavat. r~·::; vizet veszíti s 

Ul~'S;J;f,E'TE'S Rl~'SZ. 

<~urqJii)st1u11o:i:yrl 1narad ·vissza .. A„ 11evitett. t;ü1neg ~\tlak:ulása J;:iviilröl 
befelé to1;jed; tehút midőn a tégely közepéböl kivett kémle sem 
pezseg savakl;:al, akl:or n1ár egész tartaln1a alakult át n1agnesiu1u-

os.yll(1~·~drr;jdu11.-~ríg11 i. JJ'ehér, köunyü por, n1ely közönséges 11önél 

111ea uen1 ol-.;;aszthatú (csak clnrranúlégfnvóval); szaga 11iucs; ize 
O'y:i1gé11 égYénycs. \Tízben alig oldódik (1 rész f>OOO részben). 
Savakkal r1e1n pezseg. (I>ezsgés ,r.;,:/11savrr:; 1nagnésüon jele11létét n111-

tatnú.) .i:\„ leYegöbíJl neclrcsséget és szénsavat ·vesz fel, ezért jól zúrt 
eüényben tartandó. 

Fertőzés: crdci'.1u11 (1nint szó11savsó), 111ely oxalsavas ammo
ninnunril 1nutati:atik J;:i a :.llf/() sósavas1 erősen higitott oldatában. 

Magnesinn1sl1l;: clüállitásúra. l1asznt'tlt,atik.-
1lfr1.1111csiu11d1,11(7 i'0,"1_.~yrl ( .lla/j 11cs iu 111h ydro:c,i;rlat un1, .J.1~11( 0 I-1) 2 vagy 

-OH 1 ·· '1 -e) \.. t . ' tb . t 1 . . d .--1lf!f_tJJ[i :-01necss11 ya. :.h.J_. 1 ·-ern1e::;ze · en m1u ·. 1ruc1t Jegece ve 

eHi. :i\Iestersl•geso11 l;:éns::rva::; n1agnosiun1 oldal:ú.nak nát,ri11111-
\"<.tl/1 elbont-úsn által 11ye1jük. 
.l/!/-'n, + '.!Y„011= y„,.so, + j)[y\OII), 

kén.-;ayas nfrt.riuin- kl·JJsnvas rnagn6sin1n-
1nagnó~iun1 1iyr.1roxyi1 uhrrin1n ltydrqxycl 

Szngh:i ln.111 gycng0n t'.:gv1·~11yo:-; fehúr por, lll('1y vizben i1eheze11 
oldódik. ]lv,-it\·c vizet veszit ('.':-; .l/11(1-:.í„ a1nkn1 <Ít. 

.::\. gy(0_1gy::::Zorküuyv n n1::igi1e~inn1l1yaroxydot e1le11n1érogül 
70 :-:. r. J/!;rl-11ak. i"'1CIU ;,:. r. \·izl1\' h~tv1o t'tlLal ha:-;zuú.latkor (ex tein-· 

};:észitJel:i. Szl,u:-oa \"Gl'- i:nrl:aln1az11ia. ( per.~gl·:-; higitotli ~avakkal) 
>;.;;'"'"" ::;zabrtc1. 

l\:énnel a rnagul~siu1n ueheze\.)beu egyosit·,heti.i, rniui; az égvé-
11ye::; fö1r1f/~n1c:k . .l/;1!! 111:.-: i 1011 J.-r:n e,r/•-'f ( .lí!f 8) t~s nl"f/ 11 /si uu1h ,11rli·asH(/írlot 

[JF1i(S/ IJ,I képez. 

Elf.'i.iiju a tc:nger\·izLen és az ng,yHever,etL st.'.isl'orrúsoldJa11. 
líiint úsv(1ny je!.!/'.CC'!l\·(· talúlhab'.1 incL' chlórft'.'111el;:kel (_ca1·111.il!it, 
f ac!d1!!'!1· it ). fl[e:-:1·('r:-:i'.'ge:-:r'Il kt'.·szi tik n. inn gnési 111111u1k chlt~1rgázlJan 
való Pli'.~~et:é:;c vag·v a- szón:-:a \-n:-: 11Ul!:.~:11e8inH1uak s('.isavban oldása és 
n·z oldal~ki.iegr:cit"~:-:e :ílhd. ]~\·lil·r: ~~zétfoly(\ egyhajlúsn jegecüket; 
};:é11t;z hat t-i.i1l1el::-: .ij:g~~c\·i;.:ze\. \'izben könnyen old('„dik . .:-1.z égvény
i'érnck c:hlnridj<1i\·nl l.;otí)\:::: s('_il~at· kl'.'poz (!;rfliu11111u1!1111;si11111chfi.1rid 1 

· """'"'''"in111-1111191u:.~i11n1t'!ilu1·i1! ~th.) 

~z<;nsaYa~ nu1µ;1u~siu1n. 
i11.at;;uesiun1 t:t!'honi('tllll. l\Iagn<•sia tarhoni('a. 

(Veg,ykr':p\ph; Jf:1 (.1(1:: vngy CO =~~Jl:f· 1J:.iin1ecssúlya 8-1.) 

E1i'd'ori1nl ntinL 11111;1;11!.~i11r1íl jegecc1;:ben1 vagy;' 111i11t, 111af/it1~.;;i'.t. 
Szé1m1.v calci11111111nl eo--yüt.t a ilrilo111if1lf ké11ezi. inely 111int kDzel; 

hegys(;goket alkot ~fl. szódaYizg:yúrt:ás110z l1~sz1uilják. 
1\.. gyóg~yszerklinyvhen fü1111ebbi neveken hivatalos l;:észit~ 
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mény aljas sz{11sr1ra.~ ;11ar111t:;i1u11 (s,:í!ilS(trt1s Ji1rr!Jil1:.-:i11mliyilr 1i.;1'yd. lii.oy~; 
ncsiu.111. ca1·bo11icu1n hytl1·0-o.1·,11dalu111)1 i11e.l_y 11úron1 i:ömecs iegecv1zee 
is tartalmaz f(Jl!/C'O:i}„ Jfr;( () / f),, .'J/ 1,111. Elüá lli ttatik forr(, rnag
nésin111 (leginkúbb J.1!111'3t).i) ol.datnnk szén:-;ava~ nút:riu1n vagy sz1;n . .:: 
savas káJiu1n forró Óldat{i..val yaló kicsapása últal. .:\. képzDilütt ko--
csonyás csapadékot jól kin1osva. n1egszúrit;ink. 

Llfy80„ + -f.Ya,CIJ,1 + -1H,() ~ CO, -1- [(J!!;l'l\)111 Jfr;(l)f[),, ·'IH,O]' 
kCnsn;Yas szCnsu\":tS viz ,_zen- Lasikus széusa\"as 11u1g11u,;nun 

1nagncs1nm nátrinn1 dioxyd 

~l'u.lo.fdo111:;rf,qoi. Jlúfeher, igen kön1tyii1 iiorlékony t.tin1e~: inely: 
vizbnn.11en1 oldható; l1igit-ott savn.1':: or1:_)s prz:-:g('.•:::: kör.l)('ll olr1,p1l.;: fcL.··. 
Izzitásnál nu1gné:-::iu1nu1á alakul. 

]/iili~ 1·! i'i.:Jsc i: k/11.w11: . .::1í/,'. és co.l ci n111 . .::,;/;. T\ /~n:-:a v:-:('.1 k j o]e11 lt'.·i l~ l 1e11 
a sósavrÍ.s oldrtt clilrírfiú1·1;11.111111fil, 1né::;z:::('.1k ;u11111nniával \·,tl/1 l'r·li!:r~s 
után s(;,'i/;r1savul~lnt-b1l a~lunk fe111"r e~aprul•'·kci!·, V<lg",Y znv:1n1dú:-:t.·-· 
Ezenl.;:ivül 110111 szabad 11el11:."~ l~:11u·k1·f tartri lru;iznín (ké1nlcl{:-: kán
hydrogénnel :-:ayanyn o1dai·.1ian'i. {_.'/ilo1·/d11!" l1'.·geuy:-.;avn:-: ezii:-:tt:el· 
fehér turós csa11ac18koL adnak . 

• :-\„ gyúgyszert-úrbau reu(-le:::eu !i11u11utn At·.~zihíl\·,i !":Lr!jt1k .. Ílfnµ;-
11esiun1készitn1ények eli»álliJú!:'JAl'a; J'ufil! 11111y111· .... i111· 1·it1·;,.,1,.-li";;, :-:tb. 
}1asználjl1k. 

Ilt;nsavas nuu~·llt;siu111. 

3[ag:nesi111H snlfuric11111. N11lfas 1uaguesial'. ]lt•sprlis(Í. 

(Vvgyképlete .1.ll:;:<u, Yagy sn~ =;~ ~ .ll;1. ~(\-.1ue1·ssúlya '[:.!ii.) 

A. tcr1nészet1Jen igen e1tcrjodC; a t.e11gi:rvlzL1(~u 1 cs;.d.;:nc1n .. 1ni11-„ 
de11 forrás- és folylJvi.ZbcJ1 1 -J'Gleg a;1, n. 1i. keserii vizl'·ld1en (,.B1H1rr1 

Seiülitz; J!ii1ua sLb.); az Ú~\·Ú11.)-'01·szúgliau; a sLa:-;;::fnrt i :-;('1Lt.:!l•~:11(~klJc11. 
l~'f/;úllitrísa. l{égcl1ben a tern11jszet:es keserii vizeket lJ<Írolh'.ik 

be. .Jelenleg leginkú b b n szóc1a .,-iz-g,yá rtú:-:uál nyerik. 1ne 1 lt, k h ·rrné
kül. 1\.. dolon1itnnl;. ];.é~nsavban ol(1{ts1't.nál ngy.:uii:-: /,·,:iL"1n:o." 11il/ffl1e

·" i 11 n1 (a.z oldatban)1 kén:-:a.Y<lS ealci nut (c;::n 11adl: k) l~:-: ;-;zén11.i.n:-.: yd. ~gúz) 
l(elet:l:ozuok . ..:\. 1cszürlézett ol\1n.tl.H.'.1l a ki'.,n:-:a.yas 1nagu.esn1111 k1_1og0-
cittetik. 

'11u.frrjd1J ns1i!f" i. l;'e}H~l': f/;11yli'11 r11 ou1 l;os hn;:.;<Í.1_in j egt:~( ·(· koí- k1'>poz1 

lncly-olc a 1evegön ki;:;:-:r:~ chno'Llln11ak; ·vizbcn kiiunyen (2 r. 1ti(1eg L 1'; 
forróban) oldhatók: az ol(1ftt. kiiz1'i1nhi_.1s k.'·1nlH1J.ú:-:n. -7 tiintPc:-: ,ieg·1_,c
,-izef; tartal1nnznnk (1!!/'c:.1 '·L· / //~1 J = :2-Ui."'· ·1;or:-:ze:-:zl1cn aligohl(Jdi'.(· 

J?e!'tlí::1:'...:l'i, Szabad !:1!11.~·01· (sa.\-an.ru yegyli,d·ú:-'U o1c1at). 11ch1.~z 
j-\!n1.eh· :;ái) 1)if1.;1J'/111,>f:, c•rlci1111181Í/.'.„ k1.:11sa1·11 . ..; 111ítriu;u l•:-; (11'S•'ii/1·/i1:1·,111l •. „.„ .. 
,;,'\~elu!.: /'dn1ek: s savYal inegsttYanyitoLL o1l1ai:l.iau !:1:11h,1;il1·n11/nne.f -
zavaroc1lts -.;,-ao-1.7 csa1"Jacl{k ke1Jzödik:: ha. ez s;Í.r!:!a szinii. urs1·11t1·iu: 1·11d 

;:,.., ' ' '--' ' " 
Y<l11 je1en (a Hyer:-; kénsrtYból) . .:\_ :fcrU_i;;;ü an.vngo1.;: nagy ré:-:ze _a. do~ 
lornitbcJl kerül hc1éje s a rnár isn1er!-. rnú(1okon 111nhlfjHk. ki. }[n. az 
oldo!-.b 1nészszel fi_"izüt:t :-: 1e:::ziirt; olc1ah1ak :-:zénsava:-: a1111110Hitn1tn1nl 
való kicsapása: njrn.. szilrlézése 1~s a;-; oldat szlirnzrn pi'n·o1A:-:n 
égy(•nycs luthísu rnaradékoli ka1inuk, ez l,-1_-"11.-<a1:11.,· 111U1·i1u;1(11 
J~nnek .ielcn1{d·l'.1he11 i1.c:ya11is n leírt. kc-zr·1/·~u{1 .,·::/n.-.;,11:11„~ 
keletkezik. 

H05 

Kénsavas k:á1ium111nl a JZq8f).1 kettős sót ké11cz (k1'.n;<(1i;as 

kdli /li!l-'Jll({,r; 111J.~· i u.111). 
Is1neretes a kénecssaY 1nngnésin111sója is: h{:i1 .... cs:;nl·(1,.:: '/Jl(lffiU·

siuin (i\Ja.gnesiun1 snlfnrosn1n. Jl(q/31 'a). 
[(:ye11;i; . .::avas 1na911t!:.;i11111 [Jir;(~\'(\1)::!']. Szc~nsrryas inugnCsin111ot 

léIT011ysnvbn.11 olllnnk fel ·s az oldntot: bepúrol-.;,-a kijegecitjük; 11.ho1n-
" ' e] ' · ] ] ' 1 t !" · · 1 bos

1 
sze!:.i:o yo Jegece i:et i:epez u1 · ·.nn1ecs ,iegoev1zze . . 
Phos1Jho1·8aca:; i11a;;1u!si1uii. Ismeretes ngy a szabályos l.Jf;/:i 

(r'O.,)J, mi~ll. az '.'l.'1-':;n- ,"frn11y11 ·"; (Jf:;Tlf!0.1). Az utóbbit; uyer
iük, h'.1 a ken~avas 111ugnes1u111 oldatot a 1nvatalos phosphorsavas 
'nt'tLri111n oltlatAval keverjük. Ez fe11ér1 jegeces por1 h(Jt ti.h11ecs jegcc
vizv.el; vizbeu nehezen; higitott saYakban k.önnyen oldódik. 

Í>fios phorsrt vas 111illi1011-1111( f/il!!s i 1un. (J.lf!J( .\„f{1)I.>f)_1). I\::ettüs S(\, 

Nye1:jük, hrt a kénsavas 1nagn6siun1i chlornn11nnnin111~ phosphorsavas 
11it1".rin1n olclat:ait l'.·~ annnoniút keverünk. Ekkor fehl,r jegecos c~apa
üúk kl\pz(·iclik, 111e1y hat tü1necs jegccvizet tartal1naz. \ 1izbc1t uc1n 
oldódik; izzitya J'.'fJ'''/1hosphl!r,..;r1vas ·nUlf/i11!siu111ra bon1lik (viz és a111-
n1011iúk k('.~pzi~1c1é:::e köz bcn\ 

1.J1J1·sa1.;11.-; 1iu1,1;11J.-du111. 1\íint t'ts\·úny forc1úl elü ho1·a,:it. ni;.,- alatt:.. 
1\-on1""11v(1." n1af/i1~!";i1111t (::\Iaguo:-;iu1n~ilikat). I~ülönbüzi'1 alakok

ban clterjellt ásYán:y. Il,yenck: a. fr~jt, a ser1Jr·1di11, a. :~s1:rkD (talc11111 
veiudum .. la11i,-; 7){11iti .... f1.lf): az "·"::.:li1·s.::f. _.:.\_z aszlleszt fc1u'~r, hajlékony: 
scl;ye111ft!nyü sz{dak'l>au vagy szúlas tG1negck.beu jön elö; oly tes!:ek 
szürlézt'.·;c;ére 1ia::;z11ú1júk: 111cl,yek a papiro:::t n1egt:lnnn.(l,iAk. ~nvnk ur~n1 
hatnak reú; c111e111 éget.heUj. Ezen t:nlnjdon:::úgninúl fogva 11én101:y 
el:lokra. igen alkahnatos. 

_..:! i1Uíf/i11.:s.i11n1s,;k i,.;11ic1·fct:; jcl··i. 
rl'i_jJJbuyin: ,;zillieleuek. \-'ízl1en (",;nJ.:. n01ue1yek oldliat~·k; i:zeknek nndo

TilD kcserü iziik Yau. J1'•l .it~ge1:e(1uek; he\·iH~·,,.:nl·l ki"nuyeH !;()1nla11nk. _.\z nlr1-
ható hy(1l'o:\y(11)k (pi:ld. 1Cf!ff. (11,.\-)fJJ!)f·~l,:,· f,·oc.-1111:1ús c,;apnd(,knt idt~zuek 
elií (.lly{ 0 l IJ, 1nely ch!,;,.(11;1mo11 i11111oirlu.li11~11 /.-iuld·itli/:. l'lt(•;;! .J11 !l' . ..;a \',,.:Úk ohl:itai 
(!!1 ~')(..1 / {•,; (/f,_\')()f/ jelenlété\,cn fe11ór jegccc:< c:":q1a<lt'~lu1t. i(l(~zi1ek 1·l\;, (l'/1os-
11!1" ,„-;1 1 t'u ·' , 1 ;11 ;;i (•11i,,m·111<1 !! !/•_·., i 11111. j . .:\. li111~0 t 11 eHt fe,;t ik. f.,,S:ff ".'l ,,111·, 1 ,, f;q fi u l t>'.1 · ,-_,~ 
ol<lattal n1eg11cd\'l':"it\·c·, fnrrn~zt.ú •·.o;li eliiit ,.,;::-11c.'::i11:;rc fc"tf.idne\;:. 

l. Ifitn\' szút:alék JfofJ-t ad a ,,.:zéu>iava~: 1n<tgni~sinn1 {t.ll:11.'U.,_) Jl!J(llff);. 
Nlf~(}J licvité;nél? " 

Egy tiinlC(~S .--:z.'·11s:n·a:" Inaguésininhól n.·-~y ii"inP•'." .ll!,1r!-1 nyeriink. 
\'aµ;yi:" 3U-! :"t'ilyn'·:o:.J,i',[ ! !il.J :o. r.~L, tuhitt: 

;31;,J: lGO = .1.UU' : .. · 
,•' ;..;;;;: .J:j,~)•, C" 

:.!. 1llt11,\ szúzalók _iege•~\·iz Yan a kcs~·1·il:::(qJau: 

.lf:;-'"'O,, i lf~U o..:.. ::-tnr T if~ti = 1:2(); teliút.: 
;,.!.!_(; : l~ti = 100: 

.(':.:..:.:_ül·"· 
;_;, I-Io~·y l.:i\li",nhi.1zi:eijük rneg a kcsel'ilsr'1L (.11:1:•;11,) a (llaul1er,;úi./1l 

(S(i~;:,·uii: .. 

A kQsp1·(h;1', ~z1»11s:r\'nc: uÚt.l'i1n111Hrtl i'Pld·J' <·.-::q1a(lí'l::()t. nd: :i.I: l:ud1(·n;('1 Jl(!!l!. 



Zincn111. Ziuk. 
('í/ cgyjele /.11. 11:1 rú nysú lya GG.:!,) 

r~Per1nésállnpotlJa11 ne111 fordnl PH\ e::;~k érct;ldJen 1!.'.int kén;g 
(horganyfé1i:yle) és 1nint :-;zl111savsó (y;íl11_1n)· „A. _z1.n1,;;:~t, Joleg n g~l
mából á1litják: elö pörkölés ,;~s szénnel 1zz1b1.s (sz111~tPs) a_ltaJ. _'-\ szen

. sava.s zinl;;: pörl;;:ölésnél zinl;;:ox.yc1c1(1. alakul: n1e1y ~zennel 1zzlf--Yn: oxy-
génjét veszti s a. tiszta ft;n1 átpáro~og. . , „ , „ .• 

~I'ulajdo11súqa1'.. Kf'.•l;;:es-szürli:l'S: fehi~r: fe11ylo 1 ,icgeces t_u111Qgu 
r'.s jegeces' törésÚ fé111, 111ely közönséges 11ö11Fél . t~11·éke:_i:y\ 11.;10°-i:~tl 11yujtható, 2000-011 feliil _is~uét t:örékeny les~. 'nJ.s:1„:r~ '. -~1. evegu_n 
esal;;: felülete t;lenyül. R1g1tott ::;nYakba11 ki.Jne11!J.fc1lr1des ku.:Ücn ol1l< 1

-

11ik. R>~tvegyértt'.•l;;:ü fé1n. , , , __ , . , 
1\.z iparban különbözí~i ütv{nyekhez PS szan1os culra, 11a;-;zua\ptk. 

ZiHc~11111 granulatu111. HzeHl('.~éze1t ziuk . 

.. :-\. 1;;:ereskec1ehni nyers zi11k soha:-;en1 tiszta; ferb'..'.)zve ,:-'an 
1
a1;: 

<'<ldii 11'. 1unnurl. r11.-;sfll. c;lo11u11rd_. 1·/:;.:1) s fi'1leg 111'."!·1/iu·l. Ezek.to1 resz-
1.etes 1e1Járlis últal 'sza.badit;iúk 111:g uó1ni~eg:. (:e nH·~.g eld~or sen1 
t.iszta. gyógyszerliszi célokra. T1el.ies 111egt.1szt1hts Yegett a 1_:3rers 
zin1;;: l;;:én11el i'.·s faggyuYal o1Y~sztatik üssze s, a 1nef?olvac1t. ~~u~~:?~ 
vizbe öntetik. ez tí.lt-al a 111\"nUtlo.-; ..... :·cn1c.-<(·.:l'ff .:1uf,·,.f n,\81J!ll.... 
:\. J;;:l~11 111agas ];ijnl·l egyesül a llC-Vezett fcrt"ii~i'1 a1i:?agnkkn.l -~- ve~ 
1ük kl·negeket kt~pez 1 u1el,yek közül <1Z 111'.-;e1_ikl'iii·f/ 1J1(l11111 a tvbb1 
peclicr a zin1;;: olvadú:-;i pontj~uuí-11u:1n o\yacJvan 111861 u1111t ::;ala.k ina

raü ;issza: a zinkre a lcé1~ vi.Jrüs izzásuú.l nH~g uP111 haL . \_ f'n,g7r,n 
arra val(\ l1ogy 1negolvarlt:an a zi1_1k fc1szinét· n ~r:;;~g'.'• hchatn::;atol 
(ox.ydálástól) (jvju .... -1. szen1c:-<ézett. zn1l~ a. 1\L.;r::;~'.h-l~u:::zul.ekb?;1 <1_r~1_:1;1\'. 
vizsgálandó; hyclrogé11: tO\«.'tbbú z1nkkesz1hnenyek e1(1alht:asar;t 
hnsznitljuk. 

Zi11liOX)«l. Zill('.llIH OXj«latn1n. 
(Vegyképlote Zu 0. r1i;·,rueessúlya 81.) 

lifjrfi,-; ::ink/rc vn,,ri·v :-:i'.11ki:t ut;\- alatt iniut úsvúuy jí') elö. I\:elci-.-
1·ez1·1· )1a a zink leverrÖi'i elég: ilv módon i1111rl eúlokra. clö i:-: úllitjú.k. 

\. ~ \.) <' ~ • b , ,; ' • 

A o·iróo-vszerkö11vv rendelkezése szeri11t szén:-avas natr1un1 
"' "' ' '] l . 1 . . . 1 '] 1 · 11 · t )és 1;;:énsa.vas zin1;;:olda.t üs::;zeöutése a ta ±e H·r csap_a( :, ;;:o ·, '-\ .l ·,1111 '-

elő, 111ely s.::1!nsoro,.; ;:ink t::-; .:·i11f,:l111,f1·0.1·1,1d keYer1:~ko (a1.in:-; :::zt·nsava::> 
zi11k): forralás1uil a c;-::apndék i1orszÖrüvé válik ~ _le::;ziirlt~·~.hr:Lii,; 
ek:kÓr jól lcin1o~::;nk 1 kiszáritjnk ú:-: bef'1j(1ütJ lles~e1;1 .:·;ng,Y tu7::dlo 
agyag-t/~gelyben izzitjnk: 11rig c:-:::tl;;: a, h'.·gely l;;:iizepi,hul \"(~tJ, k('tn1e 
tüblié 11e1n pezseg. 

1\.. vegyfolyrnnato1( kö,·etkezi_ík: 

I. :'í.\"a„(/(l:i + :'"iZ11/)(J.1 -\- .!Jf/~(/ = :'"i_\-11'.!.8(1.i -\- :!/.1.1(/llu:, -?/.n((l~f)'.!. 
szón~avus kónsava~ yjz J.:1'~11,.;ayas ltlth·iun1 al.1as :-;zen,.;a\·a,-; Ztllk 
11átrin111 zink 

TT. ~ 7.t1 (1 (1:\~ .!l,/,11(f 1 //)'.!. (11nvi L\·(·) -=' /J/.1111 ·\· ::!I '< J';,! \- /J I f '.!. 1 J. 
zink/-log szl:ndioxyll Yi'l. 

D07 

Megjegyzend(.i, hogy a ki;usavas zink olclabí.ba 110111 sza barl 
3,(luÍ a szénSUYUS nátrium ülÜab.ÍJ: lllOl't ez esetben aljas kénsaYU.S 
zink csapúclhatnék le, mely a zinkeleg tisztán eli"itllititsitt lehetet
lenné teszi. fifinc1ig· U k/11.<-:rH'Cl.'J ,:;(nl,·cf ru~juk f! :·::::t;i/S()L'i/,.; J1Ú(i'(U·/JI 

olJotdb 11. 

'1'11lajdo11sú.fJai. 1\.z ily 1nódou elöállitott zinkox.yd laza., fehér 
(hevitv~ k.iss~ ?árgás): savakbu~ J)ezsgés néll~ül o1clóc1ó por. ]~cet~ 
scwlw11 es nlkalihyclroxyclokban 1 E.O H, ([[, N) U H stb.] is oldhatú. 

.F1erflJ:.:1!sc1". \Tizzel rázva: ·a viz elpárolúsa ut.án inaraclékoi; 
szabafl aclnia (olclóL1Ó sók: .~-.:énsaras nútr1:u111 vag,y kénsavas 
n1elyek a csapadék elégtelen kimosása esetén bennmaraclhat
Az ecetsava.s oldat i'é.: jelenlétében ammoni1.i\·a.l 1;;:ék szinü 

lesz. A savakkal pezsgés s.:énsavas zink('f árul el. I\:1:11sacas 11rit1"i1nn1·a 
,a ZnO-a1 összerázott. s róla leszürt vízben BaC1/„-al ké111lelünk. 

A ) "] ") j ' t ' ' t . P) ' ") ' ~"l. evego Jo neL vef-:sege es szensava vesz ie : ezert, JO zarf·. 
üvegekben tartandó. , · 

Ziukli,11il ru,1·,1}'! X11(_ t J 11 )'.!.. I'\.eletkezik1 11a. zinksl'.1ohlatlioz /.-1·r/s 
all~Alihyclroxyclot adunk. 1~chér l;;:ncsonyás csapadék~ 11181,Y higil:of:.f", 
s~vakban és feles JéO 1 !, Xa 0 rr vagy (If, cVJO /l~ban felolclóclik. 

• /.i11kké11,·'t(i'.118). Mint ásúnyjön elő jco-ececlve (zinkfönrlc). 
Fehér csapaclúkkt'.·nt keletkezik, ha zinksóold~thuz f.:,:111rn1;ao11i;1111;il 
adunk, (.::i 111.'71 ydr1_1,-.;1tl jid .Zn ( () f[.')Jf). ji,'i:1:l;-;111:1)11.// )/('/1/ u1d1:17if,·. 

Chhíl'zi11k. Zinkdtlol'id. Zi1wurn dtlorntiu11. 

(V'cgyldq1lct.c /.11(.'f:: J[~u. rJ\51ncc::::3t'tlya 151.) 

Keletkezik, ha a. fé1n-zinket chl1~)1'!:;ázbau éaetjük el: vag',y 
azt sósavban felol(\jnk '· " ' 

A zink fololclóclik higitott savakban: helyettesíti a sav hy,lro
genjét s az illetii zink><'.'t aflja, mialall: hyclrog6n fejlődik: 11él~lirnl: 
Zn + 21/C.? = Znl '/'!. -1- 1-f::.· .ti gyógyszerkönv\· elrende11: hoav a fe1-

.. -?ldAsnál (üveg- vag,y porcellú11Cdi.'.·1~yhe11) };;:~,·és ziuk oltlath~~nl 111a.
:-Tac1ion. Ez últa1 elé1:jük azt·, hogy iu'~n1ely fén1ek (a zinknf:.l kev~sb0 
tevőlegesek) uen1 oldódnak fel. 1Telo1ü(Jdik azonl)an 1ninc1io· n netún 

·:jél8nlevi_i vas 1nint vaschlorilr (1''1,'2('/.1). Ezt. eltú,·o1it"jnk. 11; a folya-
'/:·::: _dékot chlórgtlzzal teli~j ül\: s felforralús nbi.n zinkoxyLl ot·. arlunk ho;.z<:Í. 
\t:"-:_:(50 r. zinkre 111integy :J~)O r. hig·itot,t s,_'.sav és 1 r. ~inkoxrd veen<lö. 
··'A chlór útalakitja a vaschloriirL nschloriclclú (F •.. 1' 1c1.). melv 

""_zinkéleg által (1n'iutá11 a c11lórt főzéssel kiüztüJ;;:J, ,.~as('.·le
1

'rrh\_."drt(t 
l . '] . [ " ' cam1<:uan (!\'a asztat.1;;: (rozs(1<.tbarua usapadt·k): 

11'1:'}.C.'/(j -t- /JX110-t- /Jf-f:!.r1 = Ji1(':-.COJI)r, -!- nznc'I::. 
vnsehlori(1 zinkéleg ;;asCleghy{lrát zinkchlori(1 

.A„z ~s.zbeszten szürlézef:.t (a zik1:hlori.cl Jneg1na.1ja a p<'tpiro::d:.) 
J~1g1to~t sósav hozzúaclása n1nllet.t ac11lig pú.ro1jnk he; n1ig a, 

kernlc Jegece::; i:ö1neggé ne1n n1erc(1. (1\.. hig·it:otJ, sósav a hasi
-~- _zinkch1oric1 képzü(1hct~~sét: akadályozzti. 1n~!2;. 1n(•1y a lt1rné11v 
__ kch1ori(1-oldat:. ht.•vit/·~énél kf.'inn:yeH ~1ötí1l.) , , · · 

2! r'' 



808 
'l'ula7'dun,-;ríqai. Fe11ér i'e.Q'eces tön1eD:: szaO'talan, n1arú sós 

' ' " '-'' b ! '•) 

fé1nes izü._ 115°-iuí.l 111egolvacl1 il1agaaabb hőnél fellengül. 'i'izhe11 és 
borszeszben l;;:ü1111ye11 oldódik. Igen i1ec1vszivl\ ezért jól zárt ÜYeg
ben tarb:n1cló, l;;:ülö11hen szétfol:yi1r. Egy tö111ecs jegec\·izet tartal1naz. 

1?<!1·tü::isei: IH1silnc-: :::i11krh/.oi-irl„ 1·1:::.- és vassúh. (ii/d({111eh. rdkáli
-<ók. Ammoni:ival fohér csapac1ék ki·pzDdik [Z11(0Ú),); mely a l«':m
lelöszer feleslegébe11 feloldódik. Ha e csapadék szi11es és 110111 oldú
clik ±81, ugy 11ehéz ft'.~mek sói (vas, réz) vannak iolen. En·yéh fertii-
zésekre gyógyszer};;:önyvünk nem k.é1~1lelteti. ' ov 

l\Iaró szer; légeuysavas káliu1111na.l rntlacská1;;:ba is szoktúk 
iiutcni (zincum chloratum in bacillis). 

A chlórziuknek megfelelő jóc1- és brómvcgyilletck (Z11.JojM-
::i11l._'. és ZnlJr':! l)}·ú111:::inli) is Ü:in1eretesek. · 

1)~1:11suv11.-: ;::i11k. :Tegecekben jün ell'>? inint ::i'.117"1)/íf s 1u1.gy1 a1n.k
ta~nn tun1e~ekbe11 1111nt ydl-1na. l\festersegesen uye1:jiik~ hn zi11ksú
n 1( ln t.11nz l t1degen szl•nsa;;as 11ú.triu111 ol1latot nc1nnk. I!'r hér csripa(1ék~ 

]i:énsayas zink. Ziutunt snli'nrit·11nL 
('leg·ykóplcteZ11801, ilf"O. 'r<:i111ccssúlya 2.S7.) 

C+yúrilag különféle n1ó(1on ké;;zitik (.::i11c1un 811l/1n·ic111i1 ('i'n. 
r71uti). 'l1iszt:a úlln1iotbau a. zinknek 1iigitott.kénsavban ol(l<í.::::a é:::: riz 
oldat, kijcgecitésc által Hye1:iük . .:-l.z el,iárús és "\'egyfolyan1at ha;;onló 
a. chlórzinl;:n/~l leírthoz . .:l. zink i t:.t:. is hyclrogénfejÚí(1ti~ ktiz ben olcló
(11 k k1:11_.-;av11.-; .:;/11/;-ké (/.11tS'r1.1); az oldatot- chlr'.1rrnl telitjiik t'·::: :O::Z\~11-
savas z1nl;:et·aclnn1;: hozzá haso111ó célból: inint a Zo(.'f" készitésl~uél 
" z„ li-t (vashyclroxy.l válik lo és szénclioxycl lesz szltiJa<ldú). A be
párlásnál higitott kéusayat. is aüunk 11ozzú a basikus kénsayn::; zink 
k6pzöc1ésének 1negakadályozúsára. 

11alajdo11::;ú,qai. I1asáhos, szintele11 ieo·eceket, képez hét tö1necs 
je~ecvizzel. Száraz lovegö11 el111állik: vi~b~n könnyen (:2.5 részben) 
oltll1ató. Szagtalan„ ..tl. kénsavas zii1k nagyobb n1en11yiségbe11 n1ér-
ges. lf1<;1·Ni.:1::Jek: in1nl: a chl1Jl'::inl,:n{l. J'én1ekre kénhydron·én11el és 
a111n1011it'tval ~émlelünk. Il.z elöúllitott csnpaüék [Ln·S vag,y /.11( (J / /)~J 
okvetetlenill.lché1· s.::i11ii: kltlönben fertőzés van ie1en. 

.Jól zúrt üvegheu tartautló . .::\. különféle sz~mvizeknck ren(1c
::;e11 füalkotó része. 

(Jyal.;:orib b is1norotes_ ziuk~<'.ik ruég: l1;!f-'!l!J·~·11 r11s .: i nl~ ['/.11( ~\"1 ·,:i):.! l ; 
J,'ho.;;11io1·s({1·a.-; .:i117,· l.~11;;!1-Jf/1 )':!.J· Í\-01:r:t.~·a1_·a._„ . . :i11!.: (Z11,SUJ.1:1; ez n1i11t 
asvany fordul n l~errneszet.ben eli~1. 

.. :1 .::.lilh,-:tík i.'it11c1·tcf(í Jr:lci. 
'11übhuyire sziutelen!:k; yizbcu oltlhatók és :-:;avau\'u kétuliatúsnak„, 

íl!,}...)()f/ Ó:; a!kúlihy,lrv.1·11dok feld:r c::;apadékot ül.Jznek súlk oldat:\Lan t~li.í;'' 
a .1·.1·1(~'.'1 ~l.:I.: ;1 ktimldi;:;::cr .(cl, cdcgt;liu1 ol1/,ídi!:. I\.énan11no11inn11nal fch/r '-'MIJ1111l'7~ „, 
kvpzt.)(l!k (:1.1.nkhyürosu~hd)., S:::é11.1·aL'.\'r;o!datok/;ul fehúr csa11a1l6kot :l(lnak (aljas· 
:-;zuu:-<ttYa:-; z1nk). JL~ z1nk:5•.ili lé111:1u1.~·a1·a.,· kol11dl,:lc•·.~1,1,1il1<U11/, ineo·nudYt.':dt,link ú;, 
:-;zf.~11r~n í'orr:t:-:zt./w:-:ii ~·!iitJ izzif;jni~, ugy 1neg 1u:ru nlyn\l!; s;}l]J ~;;_;{,/ t.;·,1nog11t·~·. 
uyoriink. 

Kísérlet. 
Zinlrnxyd. 1''e(h~tt„ !1t;s:-;t~lli. rl'gelyhe ki,., ziukda1\Lhut tl.•\e, :dlit"nk ,tzt 

izzó .szl-n köz0. l\Iiutíin a tégely izzÚY.'L lett. veg\ ut ],j: kihuló:; ut:u1 a tl'gely 
belső fal:'tu h('1feliér, igen laza :,;inkux.v<lot t:alithuik. ' 

J(ér!lések. 
1. ?IIeunyi kénsitvas ziuk keletkezik 1 kilogriun zinkuek ké113avLau 

oldúsitnúl? 
Zu + 1I~SU,, ilf~O = ZHSOl, iII~0-\-11~ 
fi5 287 

G5 : '.287 = 10ül1 : x 
x = .J.2\il gnnn. 

:2. ?i.Ieu11yl ti.i1néuy 
diloritltlá alakuljon? 

:;l1sav szükséges arra, hogy 1 kilogl'a1u 

Z11 + :!110/ = Z11C1!~ -1- tr,: 
n5 7U - . 

zink zink-

(i5 rószre kell 'i:J rés?. savliytln'tt,; J(1()0 gnun zinkre ll:JU gra111: a:-: a 
kérdl•s n;o~t 1 liúny kilt1gr;u11 hivatalos t0ruéuy Sú:-;avl1au foglaltatik ll:?Ú gnt111 
savhydrat '! 

Hü.6 : 10U = 112;} : .e 
:( = '307G gn11n. 

f'afünimn. Jüulmi11111. 
(\regyjele ed. Parúnysúlya 11::!.) 

1{.itkúbb fé1n: inely legi11kább a zi11kérccklH:11 jli11 el<'i a :-';i.nk 
:~;~:.·>J\~séri.'ijeké1.tL .. A. knlln1in1111;;:éneg (('<1,8) 111riga is elÓji.iu ini11!'. t'.rt; 
'Íic::JGrend'ockit). A fémet melléktermékiil nyerik a zink eléiúllih\;:'múl: 
:';;eliibb pArolog út, mert illékonyabb. ' 
-~~i,'>::.. '1',1dry'donsd11ai. :B"'ehér, 21ynjthatl1 ±'é1n. :E'ajsúlya 8.G; U~10°-11ú.l 

·-:_p1Yac1 . .:\. le_vegön. csak keYPset vAltozik. ~ósav. légenysa;;, kéu:::av 
-:.:-.:;Itönnye_n ol( lják. ](étvegyértékü. . . ,_ ' · 

i:·::·.:__ l;-c,r1,11ii1et1:i: crarln1i11rno;(1;J (C'(tt_J). Barna por; su.;;n1~ba11 sziut:c
::·~·;l,en sókat képezve old('.1clik. ( 1(uln1i·un1h11dru,1·1;rl C':h r 1 //L. 1?e11ér csa
::i'. p!~clék l.:épzüüik

1 
ha ('d-~(~) olc1atl1oz .\To(J//:oll1t1tot aLil;nk. J.,./11k1ul-

'·;;Jnitini (C1(!1S) n1.i11ti _itsvú11y .ic:u elő Sk~·Jeiiban (C+reno?ckit.). I\:1~11zöl1ik; 
. .:::·:.:"···a, kad1111nn1:::0-oldathoz k1~na1nn10111urnot aclnnl.::. :„_,'zé11 sÚi',1111„ i:~- /s 
}_i~.zagnélkii!Z j}(JJ'

1 
111ely vizbc11 11e111 oldúclik: l::énsav\-nJ hevit\·c fel

··>O!f1óllik. Sárga fest~kül. használják. C'li/1.;rc,a1ln1ilu11. (t_/17C?~): haso11-
··:~an jódc~ul111i11111 (Cf1/f:.!.) 1'.·s ln·rS1ucru?.r!l.l'1011 (t.''rll~ 1 ·:.!.), ..:-l. júdkadn1in1n 

·'>,Jotlkálin1n1nal kottüs sót l:é1)ez (ka(11niu1n-kúlin1n jo\licl (C'd,J~, :!]\-./~ 
·+:?lf'JO). A-t:11savas r:ad·1i1i'u1i1 (C11!,S'(1., = 20S) . ..:\.. fén1et:. kénsavban olcl
;J_HJ~_s ~z olclatnf, kiiegecit;jük. Nagy: színtelen: átlútszó 1 túblús jcge
cek. V1zhen oldhatók. 

.::_:_'.;-: „:.l ca1_ln11'.1u1u;1_;k főleg a C(ul111tuni/,~é11c;1 sÚr!Ja sziue alap.ián ismer
J~tnek fel; k1:11r1111n11_111i'u11il1a11 e kéncg i1cn1 o111ód ík. ( lf! .\')(1 / l 'és 
'~[~N),CO:i fehér csa11aclekot ic1i,znek olc, [Cd( (! 1 í),, és C'dCO:i) ). 
:~~ncn forrasztó esö e li.itt izzi tva, bu rnaslÍl'[/r1 lepec1éket adnrtk ( C

1

t7 (1). 
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lialliu1n. 
{ V egyjcle (.'a. Paráuysúlya (j\t.ti.) 

l1j ele1111 inelyet 187i':'J~ben L1·cuq d1· l-Joisli1111dnu1 fedt'zett. fel. 
Nyon1ai n, zin1;: l;:iséretében észleltettek . .:\. ::-:zinképbeu két jcllegzíj 
ibulyas::iuil vonal által isn1erhetö fel. 

Imlium. 
(Vegyjele /11. Paránysúlya llU.J.) 

.A zi11k kiséretébenjön elö c~ek:ély n1e1111:yi:-;égbe11. Ezü:·d·.tehér,--
puha, nynjtható féni. Fajsúlya 7.Hli: olYal1ási pon~ju, 17t-i0 ('. ~úi a -
::-:zi11telen lángot :-;zép iholyrcs.:inUrc fe~t.ik. -~ színképben egy /,·tk (;~, 
egy iúolyus::i11ii vonalat n1ntat11ak. 

\~as. J:'errnu1. 

-'--\.. \·a~nL 111<lr a legrégibl.1 iüöktöl f'ogya is111erik. „:-\. i·ürtl'11elen1 
t•liJtti i(1i'1kbe11: 1nelyek.röl :::e111111i·ú'.·le irotL emlékek se1n n1aradtak 
reánk1 a yasat •~reeibi.il kiYúlasztották és helölc eszküzöket ké~zi
i.ottek. 

l!Jli~Fl)rdn{1ítiu, „A„ tern1t~:::;zettieu igen elte1jcdt; azonban t::::ak rit
kán található i:er111és állapotbaH. iniuf-. iii~·tc~1ri:1,1.~·: leginkúbh c.:sak · 
lh:szel{:öt.teté:;be11111ú.s elen1ckkel1' az u. u. yasL1rceÍ~bc~ forl1ul clö: 
ezenk_i\·ül csekél~y 111ern1yiség·beE 11L,1nely forrÚs\·izckben: nz úllati 
t.C'titben1 a növényekbe11. 

::s·evezetesebb vasércek: n co1·es i:askii (c1:1·kii. f1r11i . ..,; luu·n11tfi.
ti.„), hiYatalos; föalkotórésze a yaséleg; 11e1n szaball kénsavas Yegyii
leteket (savakkal pezsgés) és l:'clélegeket (tiÚsavval chlorfejlöclés) 
tnrtal1naznia; a !1arna vaskii (vaséleg és yashyclroxyl1 1'<'';!.r):i -!- f''e:J 
((>11) 1;; a ·n1ú,t/lle:Jv1u.J,:i.i (va~oxycl.nloxyü !·',':.:IJ.!): a euspdt (szénstlVUti 
Ya:sélccs). 1-[énnel külö11l1özö ös::.:zetételü raskl)1:a1ul1Jkut. képez: leg
clte1:jecltebb az 11'1.:8;:. k1~pletnek n1egfelelö: előjön rnús össz(:b.~-tt 
i:~rcekbeu js. 
. !Elű1.illit1fsr1. .A. vasat koluf.-::::.at által n;yerik. )• •. yasércek 1llin-
1lenckr;li-iti; darrrbokra tiirye p<·:irköltetnek: hogy a bennük le\·(j illó 
anyagok: arsen, kén: phosphor ::::tL. eliizes::::enek: nz igy eli~1k:i'.·szitctt 
érc a;1, u. n. adtilékkal (n1észkj'.\ kv,1re·) ke\·er\·c·. a koh1_ík1_:i11cnc('IJr; 
Yitetik: olyforr11ú11~ hogy kf'.·t: réteg· adalékkal kGvert vasérc közt~, 
:ninc1ig egy r1:·teg ~~/:11 t:éh~tik .. \ \·a:-:;knhúszat eélja az: hogy a _vas-
1:<rcek ( oxyL1ok, hydrox,y(1ok "':agy szé11savs(Jk) a szén által fé1n
Yassá szinitte::;senek .. A.z aL1alék a \·asércckben lt'Y\·ij föl(1e:::. ho11101i:OS 
reszek JllegolvaÜÚ:-:;át Negiti elij. , 

_.\_ li:ol1óken1e11cébe11. levi\ auyag a. legerősebb fehér izzú'~ra 
hevittetik; kénecssa.v1 széul·leg i:~s sz~nc1ioxyc1 lesz11ck e 1nellet:.t, :::za
badokkú, Jnig <l inegol\·a.c1t; vas a kc111ence :.~lsó ré::;zt\11 levü 11:yiláson 
kibocsátható. ..:1.z ac1a1ék az idegen anyagok11:nJ. inegolvad ya· kt;pozi 
az u. n. ~(dakot.~ inely kö1111yeblJ s a 1negolva1l.t. yason uszik. 

il 1 1 

.:-\_ k()hókemeuco (G7. úbra) lU-liJ n1éter inaga:s: tüzálló köbi_il 
\rau késziGve; alakja kót egyenlőtlen na.gysigu, a.lapjul\'.kal összefor
ditott lmphoz hasonló: legszélesebb részén útméröje 4-G méter. 

alsó !mp alól szeleppel zárható el ús kifolyóval v"n ellátva. 
. .:\. rnegolvaüt vasat ren(1e::;en hon1ok1nintúJ~ba bocsá~ják le ::: 
_igy nyerik a kö.:·ü1u<é.Cfl'S ünlijtf vag:{ 11.i1er . .:; vasut~ mely uen1 tiszta; sili
cilin1-1 phosphor-, kén-1 arseu-1 n1angá11uyon1ok. n1ellett 2-3°ío SZ(~
ne_nyt tartal1naz grap.hit vagy szé11enyvns (igen kevés) alakb~ln. Ez 
t:ziirkc ;j11fiift rasnak IS 

neveztetik. A szürke 
öntött vas legpnlu\bli s 
különféle ö~;t;öt.t , Y~S
tárgyaJ;:: eloall1tast1ra 

TJgyneve
ii1dUtt vasuf 

ha a kifoly<'• 
vasat gyorsan 

Jehütjük. A fehér ön
tött vas rostos, leveles 
szöyetü; fajsúl:ya 7.58-
7.GS; yegyileg l~ötve 
5.nso. \! szénenyt tar-

taln1az s:::/nc11.111:11.-: 
( Fe.,C) alakjában. 

./:1. tiikfi1·ras c:-:akne111 
iegece;:; tü

Legke1nén~'e l1l1 
legtöbb sz611er,yya
tnrb.tln1nz. IIigitott 

1naradék 
:: ,ueu" u ol11U.~~i1;: ; , inig a

1
z 

vnsielesegeknel 
m1m(llg fekete n1aralli~·

kapnnk. 
;·11deusvagy /.:ovú
\·ns az üntötl~ vns-
11yerel·ík külön

-;)jözö ~liárások últa1. 
<."T·,:A.la.1nnüt1~t"- 1ninc1enil;::-

(í7. ábra. 

néla leYegöu való Jneg-
·:·_·>olvasztás s célja az7 }1<_1Q"\. a vn~ <L ::;z/·ui:uy legnagyob\_1 ré~zét-.. 
-;:,_továbbá a k1íli1-ln1ol:

1 
a 11h~-s'p11ort. 1 a ként elve~zitse . ..:·t'rnd\·a~ csal~ 

_'··o.2-0.0°, u sz(~!11e1i;yL tnr!-ahnaz vegyileg köt·,vc: ::::avakba1t inaj1111e1n 
\"-'ü1urac1ék 11ÉJkül olcl/)(l.ik. Szövete sz:\las. t-i_irl>se szillkt'ts: hosszas 
.:_1'ázli:óc1Us áltnl (pé:lcl. koesil:cnge1ycl~nl·1) ~t szálLls szüvot ~zen1csés
~-<iegecesst~ vúltozik s ekkor a rnc1vas t<-irl·keuynyr'! }esz. 

<:L-_-- ~'leélt 1\yerünk. Yagy az úlLll, hogy az üntöLt vasból szénenyt; 
-:_~'-yonunk el (llesse1ner--féle eljúrús\ vagy llcc1ig nz últ:al: hogy a 1~ov{1-
~,,9solt vaso.t s:::énnel tc1it-jük (c(·i1/(:nlac/J) _: a cernent.acél iueg
:-plvasztva, ünf'ült ucélnuk i1ev0;:i;t~etik. :\.z acél szürkésfehér szi11ü: 



Jino111, szeu1csós jegece~ tlii·l·sü; fajsúlya 7.5-7.~. Ke1n~Su:ycbh a 
tif!Jbi '\"asfi~io1;;:nú.l; :.:.:1-2°,'E) Yegyileg kötött szénenyt tarta11na.z. 

l·~er111ilc11 ti~.::ta 1:11.-: O')rúrilarr nen1 nyerl1etö: ennek el<.:iúllihísút 
' ,/ ' t;:J, 0 L ' 

(~„errnn1 l1yc1rogenio rerlnc\-nrn) k.ésöbb fogjuk látui. 
11ula}donsdyai . .t\. vas száraz le-;;egön változatla111~l elúll: 11etl

ve::: l·s szt1nsavba11 gazdag leYegün ·1;i1_'!tro:~.-:ddsr)(lik \ élegr~teggcl 
vonódik be). .t\.. rozsdúsoc1ús abban itl11 11og3r elf)b b szénsavas vas
élecs ké1)züc1ik) n1ely ];:t~söbb szénsavát Yesztve1 vaséleggé ala.knl 
út. Rozsdásodástól 1negóvl1at,jn1;;: a vasat. zi11lcréteggel való beY01uí.s, 
u. n. !Jalva11i.:«flú~ által. }[evitésnél avas Yékon:y vasélecséleg-réteg
gel ;,~onóclil;: be, 111ely knlapúlúsnál lepattog. '11iszta oxygé11ben az izzi-
tott ;;as szikrúkat háuyva ég el. :l. 111agnes vonzza a vaeat. . 

.=i. vas négyvegyértékü elen1; egy paránya. ar.onba.n r1tkún 
fordnl elö a vegyületekben: rendesen ki'.·i; parány Yn11 egyesülve f:i e 
kCt parányból áll(:i csoport n1ujl111ógy-: 111ajt1 hatYegyl·rtékü. 

Fe 
I! (i''f~ 1 Y) négyyegyértr~kil ya:-:paránycsopor!; 

.Vic 
Fe -

1 (1-'('~ r1) ha!ivegyértékü Yas11arúnyc~oport. 
1-'e -
.:i.zon yo0·vületek. u1elvekhe11 a 11l·!2-)'Yegyértékü ;;-as11•11·t'111y-o.1 ' ,_, ,_, ,__.. ,_ 

c:-:oport forl1ul elí\ va:-;(:/,.„,,'eeg!Jiil('tck ((o·;·us1u11- vag,Y /1'i'i'r)rc;1_1;cl~) :· a 
hn!ivcg·yértékü parclnycsoportot hu·Lal1naz<.'.ik n!s(?I'.'/- (ferricn111- vagy 
ft)rri-)- rc!ft/iil··fi_-kucl.- ne-.-eztetuek . ..-:\. két csoport tngjainnk egyik 
f:'li:3njúf'.súgi1k az, hogy ep:yn10lsba átn.1akitltat6k: 1nég pedig a négy
Yegyérb'.,kü \·asye~')·ü1et·8k oxydúció últal lu1i·.\·egyértéküekkf'': ezek 
pedig szinités últal négyvcgyértékücld;.:t~. 

.=\..vu~ 1iigitoH·. sa:y;;ikhan 1 hydrogénfej1;·111l::-: küzbc11: 111iut. nég·y
wgyértékü élecssó olc1''.'c1il; fel. 

rrö111é11y légcnysayl1n11vagy1\irúlyyizbe1t hntvegytrt6kü oxyc1-
:-'1'1 \.<'1. old /Jdik. 

„A. vasos\·(lnl\·1~gvii1cl:nk. a 1l"'\·r·~iJu osy60nfel;;étc·l últal oxy(l-
vcti:Yi1letekkí; 'alakul;1~k át:.. · 

.._„, _~i. ;;as ipari a1kaln1azúsrr rcn(lkivüli i·.e1~jeLlcl1nU; az eg~.sz fi:_;J~ 
1llill ep;,y év alalt 1ni11tcgy DO n1illió 111(~tern1ázsa vasat c'tllita11ak eli"1• 

(:·yógyszPrtári. c·élc;kr(l n, vassodronyt ( \-a:::l;;.(:·:-:zi t-1nl·11yek e lt)
áll itá.~Id10~ ): a \·asr\01t '~··" n Y(!gyiles ti:::;zta \·n:-:;nl'. hasznúl.ink. 

Ya:-;por. 
Ft·rr11H1 pulYt'rat11n1. Liluah1r11 i'1·1·ri. 

(~·vúrilag ú1lith'üik el•"1, ti:::zhl ].;:ovácsolt "Vasból l'l'::;zelé::; é::; i1ori
f;c'1.::; últai. ]~i11~1n: hrnnnszürl~e 1 fé1nfé1iyü por . .ti. syrnpn:-:: ferri ,inl1at.i 
t·~~ pilnlae ]3la11carc1ii :-:t-lJ. k.i''.:::;zit1''.st'~hcz 1ia:::znú1jnk: rnel_yeknck hati'l
:::úra nézve igen fonto:-:. ho.~.Y az alkul1nnzotl; porit:ot:t Yns t:i:.:zt.a 
legyen. S('!:-:avban ltydrogi:uf-;:,jli'ill/·:.: ki.izhen ol1_ló<lik; ha e felc1lt.1ú::;-
11úl záptojásszng (kt'.!nliyl1rog•'.~!l) ('.!r0zl1etö; nld:.:or a. vaspor 1·rrsl;1~11<'!f
!fcl yo}\; f(~rt:tizye, 1nel;y·bC1l :-::1'.isn,yl1;t11 oltlú::;u~d kén11ydrng<~u f'ejli'1(lik: 

p,.,8, + ,IHC! = f.',·,C'I., + '! lf,,c.: 
Y\tSk(~neg .~rJ:-::;1,v Yase'hlrn·ür kénl1.ydrogéu. 

H!H 

Ila, ft sa.yanyn o1L1nt kéu11yc1rog<~n11el csapndt'·l.;:oL <Hl, ú/v;11) 1)(·~~ 
·nuit) r1.:.-: lehetnek jele_n . . \:a(CJ!í) a vasat súsavas olüatctból va~élccs
hyt1roxyc1 JFe,( 0 ll).,J alakban teljesen khálasztja; hn az erri:,1 
I8sziirt folyadl'.•kban kéna111111011iu1n csapadékot' idézne cl(_i, az 
chróin„ 11/kel-Yng,y nu111gdn-11al való fertőzést 111ntat11a .. 

.A. vaspor jól zárt üvegben tartandó, i1el1ogy élegüljön. 

\: eg·~·iJeg: tiszta ras. Szini tett Yas. 

}„crrnn1 hr(lrog·euio rcdnctnin. 

.ti. szinitett Yas a gyógyszerköny\· szerh1t oly 111óclon l.;:észül 
hogy 10 ri,sz jegecec1ett rnschloridot feloldunk 200 r. párolt mele~ 
vizbo111 ez oldatot ammoniával teljesen li:icsa.pjul;:; a. kiinosof;t és kt 
izzított csapacl(,kot allrnlmas készülékben hyclrogénúrarnban he
vit.jük. 

' Vascl1loric1 oldathoz a111n1011iát ndva, yas.8leghydrát é::; chl('1r
am1no11inü1 keletkeznek: 

P,,C/!; + !i(H,X;OII = F.,(OII'n + 1i(f(,X)C'I 
Yasch!or1d n1n1uo11ul vashydroxyd 1·lil/1ran11nouin1u. 

.:::\. esüpac1éktlól a chlóra111111nnin1not j<'.11 ki1nossnk. (.:i. lecse11egi'.:1 
folyaclékna~.;: i1lati11ale1neze11 1nara1lékot hagyni 11e111 szab:u1.) i--lz 
így 11yert tiszta yasox;yclhyc1rát heYitésnt'·l yasoxydra l•s yizre bo1n
lik, 1nely ntóbbi giiz alakl.ian illan eL 

.Z.'1;-2(<) ff)n = l 1'c'2()a -l- 8}1-::.C> 
ya::;c„xydhydrat. Yasoxyd Yiz 

Ila a Yasélegre lnagas hüuél Ji,ydrogl~u l1at-: sziuiteLt \"(tsa-C é:-: 
vizet nyerünk: , . , , . . ., 

I.,u;, -,- r,Ji = /'e_,_ „,ff,u 
va::;éleg hydtl1gúu yas yiz 

.:~. sziuite_tt va~ szürkés~feketci ft!11ytelc11 por. ~-agy, \"eg-y
roko~1s•:~:gnJ v1seltet1k az oxygi:nhez: enn~lfogva ha ±r1:-:;:s allapot
ban (nng l1en1 ;;r:1li" alkaln1a lassan j;Jegii.lni) leYegöYel érintl;i:zik, az 
_egye:::ülés ol.Y uag,y höfejl•Jdr~·s kDzben 111egy Yf'.•gl)e: hogy <l Yn~por 
inegtüzesedik és \·asoxyclc1á éti: el. J__jevegiin gyorsnn oxydúl: ezért 
igcu jól zúrl1atij iiYegbGn tartUnili_J, liigi'totL ~[t.\·akbau kelleÍn(·tlou 
szng fejlesztése nélkül kell oldódnia. 

, .:-\.. .keresI>::'.Üeln1i készitn1úny fcrtC.zve lehet:. r1_1.-;o.i:ydula.1~!J1ldal, 
szen1u} es rt1sl,·cn,:gpori·111. 

,~as \"C!!:,\· Ulett~ k. 
.!.. f~/•:1:;._:* r11,r7y ./'t·ri'Ot't'lf!Jiil1·fck. 

' ) "u 80.1',ljl/.li l. l"f( 1-~1:/ i::c s ( Jf'c /' j'l /,~"11iil11yy1 z. 1' 'e 1' l 'lf 111 11,r'//I l I! I (/ f 11 ill). rr i ;:;z-
tan 1nég ne1n.,cllli.!:tn!:ott eli"i. 

1 "1u-;h/jd i'O.i'_IJ!' ui. ! -ll81:"l!·C . ...:/i_1;1l j'l1,•~_1;rl. (]~Cl'l'OSl1Ull 1yd rn.-...:ytl. /' "· 1'
'l'lU/I h}/ilru,t~yd11lat1u11.) J\:cletkezik i11i11t fe1H:r pe1;y11C>s csapcu1ék) 

,vas.élccssúoldaioi; !\('Cl 11) vagy N.1(0 / f)-oh1aital Lnllinnk föl. 
fol.1ey ~sap.:u1('Ji: a levegün azonnal r1iszk0$ZÜ1{1: 111,1.iü rozsüah::irnn 

( vasdcghyc1roxycl) 



l ·u su,1:,11dulo.1:,1;rl, ru IH:l e1_· sé lt>f!. ( h 1e 1· r Uul 0;1.·,1;dat o-u.1·yrl ala ! 1u11 , r 11·! h i
vps iiUtJ'liali.'i.) A ter1uészetben 111int 71/IÍf/llt!SVU!ikD ismeretes. 11.égel.1'
ben 11i \·atalos gyógyszer volt; a gyúgyszerkésziJ.1nény fekeh\ iz- (:~s 
szagnélküli port képez; Yizben és borszeszben fcloldr'.Hlik. JJelt•jc::; 
!'nlajc1onsúgu. ' 

,faskéneg· :FerrHHl ~ult'nratn111. 
1, \' egykliplete l"c~·"·c· 1'ö11H:cssúlya 17G.) 

}\:is 1ne1111yiségben találha.t:ú a n1eteorkövekbe11. l\{esi:er~l;gt.~
:l'll a Yasreszeléknek és kénnek összeolvasztása által i1yerik. Neh1.'>z 
.Jegeces L1nrabokat Yagy tö1negeket képez) 111elyek fénrfényüek; <l, 
le:„egön oxydál; fajsúlya ~L7. IIigii:ott :'=ttYakban kénhy·drogén-fej-
lödés 1':özben élecsyas-sóvá oldódik. · 

Ezen J_;;:iyli1 <l vas ké1111el kiilö11büzö ös:-:zeköttetéseket képez, 
111elyel;: egyike az úsván;r'ként elüjövij 1.:rrs!.·orrr11rl (pyrit) yagy r11s
!1isu(/id ( fTe.8:!.)· Szür1[éssúrga1 szabályos re11dszern j8geceket i\:épez. 

Yasd1!01·ii1·. Ft•1·1·11m f'!!lornh1111. FerrochlorW. 

\.iz111entesc·u 11,ye1:jük: lut izz1:1 Y<l~1:e::::z!;léke11 ~z<Íraz ::::ú;:;a\·gúzt, 
Yt'Zt1t.ii11k :.'ii. Tin \"asat sósnvban ol\1unk t~1 l 1 yn:-:chl(1riir keletkezik 
1nel;y négy tü1nec:::: ,irgecYizet tnrfa11nnz('i: :~!-'1ld jcgecekb(~n 11yerhet:·: 
1 f-',.,C1., + ! f[/11. _. --·· 

l'",isjnrl ii ,. ( J.',. 1·1·11 ;;1 J,.,rf r1f 11111: ./'·· ,· ,·(u·,.,; ;,!). ElC1ú l lithatjuk: l1a 
;; rész ·\·asport .l8 ré;-;z ,-izzel és .S r1'•sz jl1dl1al 101nbikbau keverünk 
~ a .~zürlézett·: zöldes folyal'1ékot gyenge hC111l·l bepúroljnk. \'"ilúgo:-~
zi.il\l jegPeeket-képez (.Í'.1·~.l.r --i- Jl-f~(I): inelyek 110111 cí.lL11Hlúk: a lt·\·c
~öu g,yorsa11 o1bo1nla11ak. CJnkorral bepárfil\-a l1 ~ eldörz::iölve jnhbou1 
e1ú1l (i''ti'/'11111 jorlut1u11 s11cfh11rat111i1). „'.-\. \·a~jot1l1r ható r12'sze n .-;,11 1·11-

J'i!;".t'l'i'1·i jri1l11li és ri!11lru' f'•:1·r(jodJ1ti ni;ven i~1nert g-yógy:::zcrkészit-
111enyeknek . 

. 'S':::/11,..:11n1s c11s/f,:c.'i (1''r'1'1'11111 1:11i·f„,11i1·1u11~ .r:1'i".iC1.11·l111i1r1t). ~-\. i:cr-
111\~~zci'l)Cll !.:ll:'.j ij11 lllÍ nt, vasp(1 t !. f-',.:)( (' ( !;; .J :.!,!, ~~ 111_'·1ne l,y ÚS\"i.Íll Y\'izt•k
!_il~ll (Ya~a::; Yiz1_'k). f..[,:;.,;h;r:::ége::;t:n Hyi:·1jilk: ha \·a:::.'·lei::ssl1ol\1atÜt :'Zéu
;-;a\·a:-: ág\·\1'l\Yfe1n ()l(1nb't v•il kic:-:npnnk ... :\. ki\·úl('.1 csaprulék_ cl::i;·, 11íl-
1auai:ban f'ehl~r: k('.•s1~'1L1b 1ncghar11nl :-: <l lcYcgi_'111 vnsoxycldú ala1~1ll. 
I~ltartnni igen nehéz. E1bo1nlr't::·:Ú11ak n("1ni llle[!.·akadályozásn yi"o·(-:!t 
(·ukorporr<1~l keverik. (f'',·i·1·u,;1 c11,·l1011:1·111n ,..:11•:c'7J1rl',,f111i;·.'i ~ 

, I{.épzi.'H11k a pi/11!1r•· ./1·1·1·; 1·11,·!,"u(,.,'7 \·ng:y 1u'f1ilar /Jf,.n1rli-ban 
(~zcusa\·n~~ Ya:o:1nbdac;:;ok). 

l{1;nsara~ rasoxyünl. 
i\t:usaras Yns .. Ferr1uH s11l!'ui'icun1. 

_~l_ tc~,r1n1!s1:c:ll1e11 tnlálhatl1 n1inl'· k:iv1rúgzá;:; a ·va~kova.uclol;J)l!. 
f'7//:rí/lit1f.~·11. :\a.~yLan a \"a;:;ko\·anll pürl~tJl(::::e: ~! pijrkülG tö111eg· 

kil11goztl:-:a. 1:'~ tlZ nldat hc1p;ir1;Í,.:;L je,'.:!'C'1:ih~::-:c- úH:nl nyerik .. A. ,~yúri 

;:; 1 ;\ 

clöállitás11ak inAs in(Hljai is vn-111u1k; a szerintük: 11yert ~t'.1 a;1,nnba11 
((crr1un sidf. 1~i'1ulun1) minc1ig igen fertözött (rézze1, zinkkcl stb.); 
ez o1tb61 csakis a.z iparba.n ulkal1nazható: ile or\·o::::i "élokra uern 
használható. 

.t'!i.. tiszta ké11savas vasélecs a gyúgyszerl;:öuy\· ::iZerint állit.t.a
tik elő, Jut a vaslrnzalt higitott k1;nsavba11 feloldjuk és az oldatot 
kevés kénsav hozziutc1~sa utá11 kavarás li:üzben szá.razra pároljuk. 

'tulajdonsúg((i. ~~\_ 1JátszÓ 1 }1alvá11y: kékeszöld jegeceket képez, 
melyek 7 tömecs jegecvizet tartalmaznak (P•·,(80.1), + 1 H,O). Fa,i
súlya l.n. Szagtalan1 ize i.isszehuzú tiuta.szerü: vizben könn3.ren oldó~ 
dik; boTszesz l~S aether nen1 oldja. Levegö11 el1nállik s hevitve 
jegecvize teljesen kiüzhetö. 
' 1''e1·tüzé.sek: ich:ge11./'t.!11J.slÍ/.: (kénhydrogúureakuió); liasiku~ l.:J11-
suro . ..: ras: ez esetben vizbe11 tökl~letese11 11en1 oldóflik. 

Jól zárt száraz üvegben tartandó. 
:Leginkább külsöleg fürdök.re és 111ús vask(~~zitn1é11yek 1:lütí.lli

ülsára hasznB.ljnl\:. 
Kénsavas a!rnnoniu1n111al ket:t<:is sút kLiJ_1ez: k1;1u;a1:11s t'•1,..:1u111H11-

niunt (l'c~(S0.1)~: (.\"JI~)~i'J'()_1 -i- 1/J[~()). Legáll61 zö1L1e::;) cgyhajlúsu 
jegceekel képez, inelyek ·1 rt!sz Yizben ol1l1'.1c1uak. E ::iÚ az cle1nzC1 
yegytanbn11 haszuúltat.ik. 

PhosphorsaYas rasox.r1l11l. F(•rr111u phosphoricun1 ox~·c111latu1n. 

i \'cgyk6plete Fc.,(l'I\)-;."··, 

]~lti±'ordnl 1niut. jeg:eces ÚsYáuy: eiei1u1it. 1'Ie::dtT::J1!geBcll nyer~ 
jiik a, fris~ keu::;a\"a::; \~tsol11at..11ak · pli(l;.,;phnrsa\·as JtÚJriunL·an11n0-
11itnn11u1l valt'1 kicsnpÚ~<\ által. 

:~..,clu:r lJOr
1 

inel,y a le\·egöu 1negkókul. liho:-phor::-ara:- \ <.t'-

oxylldú és va::::oxydnloxyddá ltönnyen felbn111lik. Igen j1'1l zárhar1'1 

ü\·cgben híís helyen tartnndó. 

:2. (),rydw !:f!,1/fj ,(1·1·1·iui_:.'f,ljii/i:c{'.:k. 

lwr11.i1J.1_',l/d 1,l'('!.!(.J:il· ~zá1nos {Lsvúnyliau fordnl cll~1. 11i\'ttbtlo::-: 
u1i11t v<~~rkö: _t.\,i'1·nn1 o,•:.!f<lut111il 11ntican1 t'li 111·111n t_lapis 1ine111ntites). 
l\.fl.~BLer:-;égeseu 11ye1jük a vashyl1roxyll izzitú::;a úll.nl. , 

1 ·nsc?e11li.'Jil1·u.1'.'/d rI·e~(.f)l.!)t;"]. ..:-1. tern1t''szetbe11 tahilhato: 111i11L 
l( 111ni1 it. l\Iesterségesen nye1:i ük, ha vn::;élegs1Jo lel a tol: alkálili.yc1roxyc1-
dal vag,\· an1n1ouiúval bontrí11k fel. .Jcllegzö 1·0.::s(f1d1r11·11<t s.:·i11ii <:sa
padék: inel.Y k<')zön::it~p;es hön(~l kiszúritva alaktalan rozsdalntr11n 
~ün1egei: képez. l?.égebben liiYHi:alos \·oli:t inint <lZ arseu ell:~1szere 
(f'„1.·i'i'HiJI 1j,1~1j1.h1t1uu h/f(.lt'/CtUll Íil ({1]/UI, ~·li1t(i/1.,fl1i1I lti'f_;r:nici rdfJI,) 

Oltlhat<i rnsh,nlroxy!l. 
Ferrnm h)·iiro-ox)·<lat11111 <lial)·satt1111 li1111i1!11111. Ft.•rm111 ox,nlat11m 

t.li al.rsatt1111. 

~ii. vttschloridol(latnak azou lnlnjllunsúg<t \·an: hog-y képe::: t'ri::;
sc11 kiusa.pot:t vashyclroxyüot iu1.gy lnc11uyisügben ftd.oldaui. IIn 
ezen oldatot dia.lysisnek yotjük alú, a. \'U8SÓ átn1c,gy a üia.1,ysri_-



tort kürülvevij vízbe s <l l1ialysatorban sötótvörös vasoxydolclnL llHt

rnü -vissza. E készit1né11yt először J.8Gl-ben (ira/ia;n állitotla el\.'•. 
A készítmény kétfélckép állithatú clö, ugyanis: vagy külön 

elüállitott Pe,( OH)., csapaclékot viszünk vaschloriclolrhtba, vagy 
pedig a vaschloriüolclatba csak nc1üig adunk: an1n1onfát, 111ig a kelet
kezett csapadék: összerázásnál isn1ét feloldódik. Ezen alapokból 
11:iinc1nlva1 a k(•szitési renclelkezesek is eltérők:; az erec1111ény azon
ban mimlig ugyanaz. Föclolog, hogy a p„,(O FT)„ csapaclékot az egy
iclejüleg képzöclii chlórammoniumtól jól kimossuk s hogy a clialy
sist g·onc1osa11 eszközöljük. 

1'11/c~jdo11súgai. Vörösbarna, teljesen tiszta folyaclék1 gyengé11 
üsszel1uzó izü; gyenge 11őnél szárazra párolható, fözésnél azonbau 
fölbomlik. Yizzel, borszeszszel, cnkorolclatokkal és ecetsavrnl kever
hető: a legtöbb sav, a sók 1 az an11nonia., a szénsa,vas égvényel;: olda
tai fo lhonlják, vörös liama csa1mclék ( vashyclroxycl'1 képzD<lése közben. 

„:l diaf.11sd/t. i:r1shyrlro:iJ,1;d (ilacdrr1 hogy cldúrt tartalina::) léye11.11-
sacos c:~iisttel ('ld1J1·i·tr1kciút hide,qell 1u:n1 a~l., főzésnél igen; ép ig_y 
csel'::irtYYal, kéncyánkúlium1nal nen1 jön11ek létre ;;ele a va:::real;:ciók. 

ino rész oldatban ö rész vasoxycl foglaltatik, mi l.O,LG-1.UJ.<.; 
fojsúlynak felel meg. 

.T1)l zúrt ÜYegben~ hüs, 11apfényt:i~il ('ivott helyen tartanüú. 

Tas!' h lorid . 
.Ferrithlorid . .Ferrum st1s11nidlloratn111. 

i_\7egyképlcte 1·'.;"0l,;. ~1.'01net:s.-;úlyn G::!5.) 

·\-iz1nentesen uyerhetij1 11a izzitott vason ;;agy ;;aschlorti.rLnt 
t5l1h'irgú.zt yezet:.ün1;: {tt. Ekkor fé1nfényü tábLikat J.;:épcz .. J egeceseu 
(jcgcl'.\·izzcl) nyerjül:. ha YasaJ kirúly\·izben olc1nnk t'öl1 Yagy lt<t 
rnschlorüroltlatha chlórt vezetünk s az ol<lal:ot bepúroljnk. 

~t11l1u'do11s(f.1111 i.:r egeccs: barnássárga: a levegön sz1~tfoly('1 tömeg; 
vizbcn, borszeszben és aetl1erben künnycn olc1óüik; 12 tön1ocsjege(:
Yizet. tn.rhi1111az (l1'e::.(1

/ 1; + l:!l{-,crJ~1. C\:ak ige11 gyenge só:-:a.Yszagn-
1uik szaba1-\. lennie. iJ6.C) 11 

( '-núl n1egol\·ad; erősebb hevitésut~l r1j.sz
CH:11 J'ulbo1nlik: levegöa necl \·e::::sf;get; szi v ina.g<'tlia és szétfolyik. 

Igenj()l zárt üvegben tartandó. 
b1e1·f!;z1:sr·/;. Ne111 lehet erös ·"'u:1111,i;t1 11:ú1nlu1tc'Lsn (.-;ok ;-;1:,..:11t·); 

11c1n tarta1n1azl1nJ, /1:,11c11ys!ltrrf (kirAl.vvizzel való 1;:észitésnél), /;i!n

·;1u:f! l; 1._:r'l~chlorii '.'l s 111o'ts J~: 111.~:;f,·11 t . ..:-\_ ,l~<;?;,e117sa:~ :lú.rnlj a 1nagáii :zn~·n 
altal <.l s(Jual;: kl:nsrtv\·al ,-,tl1_1 ell.)nutastuull; ep1gy a vaschlorur 1~ 1 
1ni:1ly f'Z esetben ohlfSrszagot: terjeszt. 

..:-1. \·aschlori<l vizol.c1ata /1·((11.111 .~·es111u:chlu1\tf1un .~1Jfut1u11 név 
~otth~l~o•. · 

„:\Jkoh'.„ré::.:ze a . . ~Jliritu." .(i.:!'l'i s1.:.~·1u(1·/ilu;·uti ru:ffi,,r,,1u;1ud;: 1r ru.-;u.~· 
cfi/,_;ru iil nto 11i1Uii il(i/,'. (1/ 1;1 iiUlil in i11 chlo1·a t 1u11 /etrat 11-111 ; 110.1·a11cssúrga, 
nec1vszi.vó por); a. Yt'.>rc:;illílpitr'.1 -:ntt.1.knak ;;:;t1). 

l{i:ns1r i:11.-; r11 s1,,1·/Jd [ f ·,.?..(8()_r )::"!- Eli.'d'ordnl (!Jiiliben, ha.t:::zöges 
túblús jegecekben !J tömecs jeg;ecvizzcl (Co<1nimbit). Elöúllittat.ik a 
yasltydro.xycluak k611srt\·brn1 ol11úsn: Yagy a kénsavas Yaso.xydnl o.xy-

1 :E-' ] 'l' 1 1 '1 'a\·as a.111111011iu111111al ketti.'1::3 ' 'l'. n .'i)ta :'1...ensuvaS ;:a llUlllllfl.., ~e l~:k ~ na rtSu <· ~·' ... ' 

sókat képes. . · l [Y. 
· PhoH'jJhorsaras uaso,1·yd. F?~~1'lOn zihoflplio1·1t:1un OJ'.lfC at1~n1 • . - ~ !:! 

(1'11.iol. Fehér i1or alakban nye1:iuk, ha vaschlonclolclathoz oa\ an) u 

1 0~1·;1Íorsavas uátrinmoklatot. adunk. . 
1)1 ~ f 1· >1' ([> (" ) 1 "T "'j j a \ n , j:>11ruphosph1Jtsauas i:aso:1:,1;r_ . .:. 't':!\- /!' ); :J. i.;yel'jll e, Ht <· ··u~-

11 : i:olclnthoz. viz és liorszesz keverc\keben o!clott pyrophospl.wr-
c l Olll " • • · ']j "l' . b ' 

„ 'tr·1'111not adunk. JTehér szaű'- es izne \.ll t por; v1z en t.·~ 
"n:va::i n"i. < '· • 

0 
, 1 · "l " t·· ·ban alicr olclóc1ik · olclh,ito lnrr sosav .1an es an11no111a Jan. ece .::,U.'\' ' ~ o ' 0 ~ • 7 • · 1' .

011
71,1s·1;ho1".-;rtr11s ras-1uili·iun1 (.\ atruon ])fj.ro11hrJSjJ 101·u·11111 

1/1 1 ' . . „ 10 ' . 1 '.) Felie'i· alal·talan 11or szaata an. D..·vengen :::(.•s 1zn ; ... resz /'/')'((,l{'JJ1 • < L·\. { < ) b ''-".1 '· • 
· í~ b olclo'c'i'!- . ..., 1·or-.:zesz olc1at<.'t.bt'Jl kicsa.111a. C1tro1nsaYas an11nn-v1z e11 .L 1.. , ,,„ u ·· ~ · • • _ . . • , 

' al 0 f'c·i'"ll'ln f1'/l'OjJJiOSjlh1Jl'iCll-/ll C/1111 (!J/Ut/(Jl/10 1•1f1'/11 neVf'll 
111u1nn1v 'j,; 1 _ • • • 

ic.:;inert készit.1nényt rte1Ja. . . , , . , 
" .[ „, 1.11 v1·1•' ···rt.<>. Eli_ifvrLlnl JeffGC:eclve 1111nt a:::vcn1y ('ico1·01l1t, 

....J.~(,/,~ .. ..,v~ ,t;>] 't' 
1 1 .. 'l ·i·i't) Elo"'ill ha ya<chloriclolclat ioz arsensavas na Tn1111-p 1rrruu11;os11 (; • , ' 1 ,. <~ 

oldatot; aclunk Feher por. . . „ . „. • • • , „ , • 

l~a„~.-;ov. ,.:.\.. yasna1c ya11 savtorn1eszern v1~gy1~llete 1::-) n1el.); '.tzon-

1 l a(, 01111em csal· o::üiban ic.:;111erete:o: ( i''c(.J 1l\.o vassavas kal1nu1 ). 1anszaJ,_1 1 --~ ....... < ~, --.··, • .- • 1 1·1· 
Ila f:úibúl kiválasztjuk, azo1111al vas1cleghyüratra. i~~ o.xyge11ro Jon1 1 .,., 

Gyalrnriato1r. 
„ · \ ·· t · ·· l· l ,„ r \--z \"1-:po1'f, 

1 Ferrum jodatum saccharalum. l\..1,.; lcnnlnk Jan on . .su11.' e „ 
1
c:-i:. :.:1_ , 

. 1 ' .... . . '·]- t j- '7.detl en IC\"Cll'"tcll JHP 0' 0 1\.:-;U ,. ~\._ 
10 rl:-:z vizzel adjunk 1ozza ti n.::sz J<H ti':-: ,e, 'J . !';i. „ ·7 i·í_ 2 ·prünl· 
· 1·c;l~lcl/;,J"c1' li·c'i·iuivürüs szinnel s c~v iüG nntl ,-a zjilde~ iuly:u .e.:'.1 L

1
· 11

} , 1 ~: '' ' ' •• „„ „ J' "] l · ('"'!' '7.l' H'tl !Hl' \ w 

.11.1elyl,,en \":tf'jnlllir van nl!lvrt: eit hirtelen ineg.-:inr i;z.zn ~ n ·' .-·:-, „:-i. „ l i ·{ „l_ „ .„, 
rÚ,.;1, t'P,icukor \·an; a ~ziirll:t \:;nvl•,.; !e11úrnlt. v1z1,(:\ 11ta1nut 11 ' L Jll' '"'.t 



f'olvaclékot a cukorporntl (isszekei;erjük :-: a tö1ncgct, i;izfürdöu sz{~razra 
pá1'oljnk. 

2. Ferrum oxydatum. :.!U ;..:,T:nu i;aschlorir1-ohlatoi: (hivatalo::;) higitsuuk 
1:".íO r. viz.zel s kevcrCs köz.ben adjunk hozzh 70 r. a1n1noniltt, n1ely clözetesen 
GO rész vizzel higittatott (alkalikus ltatúsn folyadék képződjék); :t nyert csa
padCkot i;Úszonszürürc üutjilk s azon jól ki1nossnk vizzel: n1ig :i lecsepeo{í 
folyadék teljescH iztelcn lész. Ekkor l;:if,u·sarjnk a (':::rq1adi,k0t a ;::.ziirt;rnhúli~u 
s \égii.l gyenge h:;uél 1negszúritjnk Í!O:' izzitjnk. 

]f.aug;ü1l. 
('legy,iele Jl11. Purúnysúlya iJij.·1 

'rermés állapotban uem fordul elő, csak oxygennel kötve mint, 
oxyc1. A fé1net.11ye.1:jük: ha inangúnoxyc1 és szén bensö elegyét. eröse11 
izzitjuk. 

11ulr~jdoi1sd,110 i. 1'1. ina11gáu kemény, türékeny, i1ehezen olvaszt. 
ható fénl. Szürkésfehér szinü; fajsúlya 7.1-7.2. Ned1;,-es leveg{in 
gyorsa11 élcnyül: gyengén delejes: 11igitott saYa1;:hau 11yc1rogénfejlö
t1ós közben oldódik. \' te•gyértéküségére i1ézvo a vassal n1egegyezik: 
két- parány van 1nindenkor egy-egy tön1ecsben: n1ely n1ajc1 n1:g,y
._Jln:!1r oxydnlYegyhlet:ck\ lltajcl hat.veg·y(:~rtékü (ill11'2 "1 oxy<1vegyü
letek). 

1-c.i/f/illetci. 

Isn1eretes a iilfl 11f/tl11//1,c.„ ( ;lfl)'.!. 1 Y ()'2) ; 11u111 ga n1'.lcc::<h .itd rút ! Jl 11 '2
1 
\. 

\ (J JJ).1] Duu1,r;rr il!? c,q (11111'.!. Yr (_1!1) ; 11111nya111;lf'yl1 /j(lrdf [ Jf11'2 Vf( 0 !lJ(,"] el/'1-
,iün a ·111anr1anit úsvlLnyba.n: ·n1„111,11a11/lccs1_:{1',t/ (Jin3 f}1). Közelebbrlil 
í'.•rdol;:el 111i11l;:et a 

1nang·:illfl' ll;l <1t.;·, Jla1tg<iu h~·pero xytl. 
(\1cg-yképlet:e J/nO". '!1ön1eccsúlyu 87.) 

..:-\_ tern1észotes inangúnfeléleg (1)1a11ya111on h,11pel'o.1~.lfaattun 110-
tii:u.111) l1ivatalos is. Egyike a leggyakoribb és legbecsesebb 1na11-
gá.11E'.~rcek11el;:; ba1·nol.-ii név alatt isnH:retes. Ha1nvasfekete daratiokat 
képez) inclyek11ek karca, ~zürke: a. fekete karcot adó barnakö rosz
szabb (kevesebb tiszta 1nangúnfeléleget tarfahnaz). r\.. tiszta 111a11· 
gtnrfeléleg 1nesterségesen is állitható eli:f s ekkor 4.7 -G . .1 faj~úly1'i: 
i;1,- és szagn1~lküli test: 1nel.Y vizben és légcnysaYbau 11en1 oldhat(

1

1, 

'l.'éim<~ny kénsav feloldja. Sósavban cltlórfejlesztés közlJen olc]ó,Jik 
(1. chlltr). Föleg a e11lórfejlesztús11ez t~s innng{n1készitn1ények elii
úllitásához hasr.1uí.\j:'tk . .:-\.. burnakö annál értékesebb, 1ninél ti>hlJ 
tiszta 1nangúnfeléleget tar!:alruaz: legalább no0 u-nak kell a .i/1 
bn rnakö be11 foglaltatnia. 

1llonr1dnsnv (J/11()_1/I:.!) szabadon neu1 isn1eretes, csak sóiban. 
f.'e/u1lu1grr11:;;<rv (J/ú().1f() olc1al!llau nyerheti\ Üe 110111 állant1/i; ;.:/ii 
úlh mlób bak. 

'Fel nu.1 n~!::iusa Yas k:il i n1H. Jí ali nu1 hrpPruutugani t.11111. 
(\i egyképlete lCJf,, 0 1• Tötnecssúlya 158.1.) 

]Iilöállitúsa. vCgott először inangánsrtvas káliumot kCs7.itünk 
nz :Ul--al

1 
hog.Y 80 rósz r~hlórsnYas-káliu1not 150 r. J(Of-f-val ü~:;7.f~

olvn..:--zLnnk hl·:-::-:Pni t/:µ;vlylien s n. 1negnlra1lj-. tiitnnghnz f'nlyLnn1•:-: 

_f}~~-ver'és kl_izheü részletenként li)() l'. fino1nan porított iuangúufe1-
-:-.·.;,.::.e.·.'ieO'et ttdunl;: s az egészet hosszahb ideiD.· izzit:.1.nk. Ziild tön1errot. 

. " 1 1 11 ' l 'l" 11 ~ ' b _:Jiyeriink, n1e y Jeu e l or \:<!- 1un1 inc r::d:t Ill<lll,L!;á.nsavüs káliu111 YalJ. 
'-„:@ tö1negct kilúgozvú.n: a n,_yert tiszta oldatot 16geny:::avval kever

T:-:'.:jük:-í e.z últala.mans;únsa\·,as kt\~in11; i'elnta11.~á1.1s~Yas i\:cl1iurn111{1 oxy
' ·c1áltatik s ekkor a folya<lekol: ulej>1tve (sznrlezes nélkiil). aleöntült 
-;:-~_~-tisz~a ré?zt portól és gü~~il\t.ijl ó:_ra: bt•púroljnk és jegecit;jük . ..:-\ .ie-

--, O'ec1tés igen gondos elJarast kovetel 1 111ert e sót a. lecrú'yeufl'ébb 
7-eclukáló a1;yago];: (~?vegöbDl a pnrsze1ncf'ékkel hejnt'.~' sz~:ves 
anyag stb.) is felbonl;1ak. 

· (1·yúri elöállitúsúra utás r.:ljúrú.~okat is alkaln1aznak. 
~ 1/ll(~~'<loHsc[yrr_~" ~~súbo_s, s~tét\;ürüs~ fé1n-fényü,jegoceket képez: 

gyengen usszehuzu izn: J n snl;yre:::z v1zben oll1hatii I-Ievitésnél 
, Ólenyt, veszít. ]~üunyen élenyülü auyagokka 1 ü~szehoz ya 1 élcnyfj11ek 
nagy részét átac1,ia s n1a11ga.nfelt}leg kiválú.;:;a közben felho1niik: (_' 
bo1nlás néha ol:v hoYes: hogy tüztü11e1néu:yek i::; lépnek fel. .A. Y'iz
o1c1nt. is, ú.1nbúr lassahba11: folyto11 llon11ik. u.-:111 úllanc1(~1. I\:éusav fi:;, 

Olélnt:ot elsziuteleuiti; ekküzbcn ,-i"JröslJar,na üledék YÚlik ki. Szer
anyagok fellJonL,iúk: alkúlil1ydrox:yti.ok.kul a jegecek zölj1 fol\·a-

adnak \111augú11sa\·as v1:g:,yüleLtl· alakit;júk-J. ,_ · 
Erü:-J oxydáló hatása. 1nintJ a Ye[!:\·észet.1)e1i. cle111z(~sek11(:1 1 

gyligyszeriil stb. kií·e1je(ll·en alkahnnzz&l~ . .Ti'!l zú1:t. üvegben tar
tandó. 

}'c1·ti;;:;/.')1· fi~l.L·g. <l cld1'.1rkií.lin11t; egy1'.'IJ ti::"zh'ülnnsúgok ellc:11 
t·•h;,dc><ii!.Jcolnyn,1t a.,1egt:c;dak(1k ti_ik~·lc·te:::s0ge é;:i a \·izb(·n (:1;') ré::::z) 

_-\z oxal:c:a.\·vn l elszintelcnit~tt folyailéktian kelcd-
·'·''"""'' ~sapa11ék;ró1 le::::zürt -J'ol,yacléknak légenys<.tvŰs (~züstt-cl feht:r 
,-f/'~ ésapac1ekot adnia nen1 sza burl ( cltlórlG.ílinrn ). 

__ ::,:,~-_.,, ]~ríís oxydúló hat{ls<t 1ni;t.t nern :-:znhac1 a fel111··111rr!p1-:·1Y·"-: 

l 
„ ,, ~ ··'·-o<··' „, 

{-„káliu1nolc at'.hoz sz.o::ve::; YUf?Y könnyen élenyülö a11yagoknt: i1él~l. 
::<::gly(:c!'illf: ·'';:<Íi'J'ii'., /r;11-·l1·f adni; uern szaliacl azt papirüso11 sziirléznL 
, -,yagy a szaraz Jegeceket .-;:_:,:1111el_. /;(!11n·:l s nuí.s ÓO"ef:ij anyarrokkal 
-_-~ldörzsölni. l1Iog1nn1:ja <l pnrafa(lug('if: is; nz1'.·r(- tl.i~1;~~HYe1ii; f~hna11-
, gánsa\·as ktí1in1nol1lnt i1veg(lng('.1:-: iivoglinn tarh1111l() ;!s ;·ulrllt\1('.1 ki. 

f,,'!ffj/{i 1i1t111.q1Íi11_:(.'//jii/e{Pf,:: 

:>(,,_,_ ._1!~1.'l,<f!Í11/,·1:'11•;f/ (J/~,-:·~) lniut Ú::::\·úny !'orüul f.~li·1 (1111111qd11(/n1;l!<). 

-->,,--~t:11gn~1,éle(::.:s(~~.01dl: tb ól kl-unrn 111 c1nin1u úl ta 1 h 11,-:;,-.:·i11 ii c:-;ailac10k a
0

lak
,::-Jaban \·ala::;zb.111k ln. 

--'.E::>:'._"' :lqu;:11~11cli_1_orii1·,( J//i:J(.'/.1.l; 1nell('.:kterll1l~nyiil nye1jük a ch1('1r 
,-:_.;,-~loalh!~asu11al:~. lial\·;'.ny rózsaYöri:·1~ táb1ús jegeket képez 4 j·.ürncc;-; 

:Jegecv1zzel. \ 1 i;,~bcn i:s bur:::ze:::zben h:ü1111yc11 oldhat:/;. 
l-~::: , , /'.:f.:(;/l.''f/1:11." 1//01lf/ 1Íllf!;·i:,11dul (J[r111:1111i.11·;,1 1·11,·l1011(c11n1 .l/11„(( '(_J,:)"), 

--'~':Elülorl:nl ;,;· t:c·r1nés~etlJcn 1nint. i1u111yanJ11íf é:.: nlint di{l/1Jfflt.- · -F~hi:r 
y:ysapade~;:k:nl· n.Ye1:1ük: hn kénsn.vas _1nrn1gánoxyüu1-ol(latl1oz sz(h1-
'"f;rtVa~ 1u1.tr1u11101(1atot·. adnnl;:; a csapüc1t~'k kisz(1rallú:-: kl..1zl1c11 vürij;-;
~al'na lesz. 

.-f\.·,; n .<:(/ 1.~r1 s 1i1 rn1/tri110:1'.11il 1/ f. ·r,' elu"1\ 1i n 1vlu1 yv (irii:-:P;..:, ;; i :;d Je.11 o 1 rl
.J l!g(' t:í: k( · i. k/,11('/,. 
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.il 'JllffllrJÚnsál.: is111crfctí_í Jelei. 
11.'übbuyirc s7.intelenek vagy gyengén vürösek (az élecssók); az élegsi:'.ik 

inind szinesek Cs 11en1 úllandók. lllangónélecssók oh1atúban 11lkalth,11ilr(!Yf1dn!,: 
údtCr l'sapadGkot idéznek e1ü (1na11gún11ydroxyclul) . .f{(:11h!ldro!lé11i:b alkalikn::; 
0ldatoklian l111sei)rli.1· csapadékot, idéz clü j ép igya kl·1utn11noniu1n i::>. J~orrasztú
csií elDtt. boraxszal Cs élenyiUi Jitngban 1t1ur.lhp,1·lriíriis.n t·edukúlú lhnglian .-::i11k
{1·11 gyi'1ngyöt adnak. 

..;\.fel ma ll.<JlÍnsa eag l:Cf/.11iUtlcl,'.1nits kC1nhrltúsol.:at ndnak ; igy a l;1:11l1:;i11·uyl:11 
a fi:d1nangánsavns kúliu1noldatot clszinteleniti s tejes zaYarodás (kónkiYftlús) 
úll be. :l'iimh1!f srÍ$1u: is elroncsolja a fchnitngansavas ;;;ó ::.:zinét s e1nellet.t l'hl(')í· 
fejliídik. 8::cl'rr.s é:1 ":(qddfh(1/r; 11u/{ay11l,: :u: oldat vi\ri'1,.; szinbt könnyen elril11csrd
ják (rcdnkúlják rt. fcln1au1;a11savas kitlin1not,; ckki.izhen 1nagnk Clenyülnek). ,\ 
jcgccck nitt,rin1nl1y(h·oxyddal inelcgitye1 ziild folyadékot, adnak (l\íanga11sayas 
u{tt.riun1). 

( 'hr<ím. 
(Vegyjele CJ·. Paránysúlya G2.~:t1 

c~sal;: vegyületeiben ji:in a tern1észetl)en ('li.i; lege1tei:jec1t('bb 
c11ró1nérc a. chrúrnroshü (.A.n1erikúban: Norvégiúban stb.). Elt1á\lit.
tr1tik élegénel;: rec1nl:á1úsa ;;agy a chrú1nch1oric1 Yi1lún1os vegylio11-
h'1~n.. vagy nútrinn1ina}. való felbontása últa1. 

rrulr~jdon::;dyui. l)sszeolvasztva. fényes„ t.i_irl,kcu.y f('·in; fa.i::;úlya. 
!i .. I.): 1égállú, izzitásnál chró1uéleggé ég el: c~ak a leg1naga!:iabl.1 1iii
nc~l o1vaszt11atú inog. :Nég·yyegyértékü elein; a vashoz 11a:-:on1/1an 
i"lecs- l!!:i élegvegyület-sorozatot képez. 

J ·,,.rl.IJiil1·f 1:i. 

í'hrómélcts (CH1): tln·dméletsh,nlr;ít Cr( OII),. 

. C1/1.n;n1/l1·y 1(C?11·unu'.1ull, ~,'.'fjdut11~~1: cli1·?1n::.(ilrl f)rTf '::); ,szép ziil1l 
:-:zn1e 1n1nLt festeknl basznnl,ptk az l!Yf?g- es porcolla11fe~te:.n1el: \l!'w 

hezeu olvad 0s sayakban is c:-;al;:nen1 oldhatat:lan. t 'fi1·1_;n1h.111l(1'·''//d 
[ (.',·}l.1Il),,·[; szürkés zölt1 csapaclék alakjában kelet.kozik, lm clrnm1-
t:in1sú vagy n1ús chrú1nélegsú olc1atút alká1ihydroxyc1okka1 vagy 
n1111no11iával 11ozink össze. (.;·yeHge alj . .:\._ f)ui.11111·f ::iil1~j·· uéYPH i~1nf•1-t
:..;iilt1 festfjk cl~r1\1noxyc1 t'.~s chr('.nul1ydro-xyü keverél:e. 

í' h róm t rí o x,n!. 
( 'h r<imsa y. \ 'hromsa rnnh)·ddd. J. l'.i llmu cltromitu111. 

(\'egyli:óplet:e C'rO;" rl.'iin1Cc,;:::úlya 1((1.2.) 

/:'lií1í//ifd,~·11. TCe!:te~chr(~11n~aYas kú1.inn1 oldatút flilüs kt•nsnv\-<tl~ 
kove1:iük; kihüli'.,snél a chr(nnsav rnhin,·ürüs jegecekbou yúlik. ki. 

~L1utujd.1JJ1t"IÍ.fJ<li. ]3ibor:szlnü: 11asúbos jegeceket képez, 1nelyek 
levegi,')n szét.folynak, 11evit\·e megul vaclnul: ~ oxygént fe;jlesztye zölü 
ehró111éleggé alaknlnak út. \"izbcn könnyen oldódik; az acthert és 
a. 90°/0-os borszeszt oly hevesen oxydá1,ia1 hogy azok n1egg;rnlac1nn.k. 
A vizolr1at [chnímsaYhyc1rút (//J!1·n,1, mely csak oldatban ismere
tes] er<Js sa.va.11yu ké1nllatúsu. Nús szerves te~tel.: is g,yorsan oxy
tlúltatnak últala s a chrúinsnvoldat ekkor 111egzüldiil, a chr(J1n
l1y1lroxyc1 kivúlúrn következtében. 

f\"/11:;11 ur1rl r11.i1.11 ·"'' n111 y11 !;1:11,"'' r11:; f:rili 11111111 rrl s;;:oknf..{-. fc!rli1zve 
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lenni; igen jól zárható edény Len ta.rtand6; 111ert:. könnye11 oxydáló 
anyagok: inint por és gözök, kö11n;ycn felbontják. 

· ~i:~s inuró szer; he-„.res 111éreg; a \·egyészetben erös oxy(1álóu1· 
haszual1ak. 

Chrü1u~ayas k1ílin111. 
](alhun chro1ni('111u. S:írga chrtíuisaras ktilin1n. 

(V'cgyképletc 1~-~Ct0 1 • r1Y11necs:;úlya lfl-J. . .LJ.) 

Elöállitjnk 2 rész l;:etteschrón1savas kAlin111nak 1 resz szén
sa,vns kú.liu1ninal és .J rész vizzel keverése últ:al; n. szürlézett oldat
ból lassn elpú.rolásnúl ,c11rómsavas kAliu111 jegececlik ki. 

~f'11lajrlo11sd!fa i . .-\ t,tetsz(\ cil-.ron1súrga, légállú :i egeceket képez 
Jzc nnc1oritó fémszerü, k:eseril. :2 rész hideg vízben feloldódik; 
sárga oldaJ.a, gyengén alkalikus hn tásn; -.1000-,..;.:;r:rr's fi i.rJ it1í snríl is 

.<:1(1·q11 • .:l. kcreskedésbe1i áru /;/11san1.-; krífi1111u11111. szo1.:ott fertlízve 
1e.i{ui. 

l\'.is 111e1111yiségben ht.'111yta!:ó1 nagyobb n1ennyiségiJe11 1ni;~rgo::;. 
Hnszuúliutik. a festé:-:re és a Yegyészet:ben kén11elijszeriil. 

](ett-eschró1u:'laYa:; Jitilin1a. l\_tiliu1u hithro111itu1u. 

(\'cgyképli:te A""J}1·/J; Yagy l\~ol: 01·0)0 , 11ü1ui.:c::::;úlya :}:J.J.t;J 

Clyúrilag a ehrúrnYn:ski_)bfil <'tllit-.ják elö: 1nelye{· szl~nsava:-; é::: 
lógt~nysnv<t~ kúli111nn1rtl izzibt11nk. _~\.z izzitott U.irneget (n1e1ybell 
chr(J1n:-aya:-: k{tlin111 \·au) l.:ilngozzúk vizzo] s (~Z ol11athoz ecotsrtvali 
adnak; az ecet:.~av <'1Ltlakiija. a cln'Órn~aya::: kú.lin1no\:, ketLesc}1rún1-
sava:-: kúliunnn(1; az uldaíoí- vt•glil Lep<'n'(•l\·;1 kijegt_'(:itik. 

'1'11!ajd"11"'rír;!li. Nagí: súrgaYür\.is jcgecek(_•t l;:épez. inel\.l!k léu
álló,k :. J;:eser~i fa~1yar izil: l(l r~~z hi(iog s .l.~~ ré;z. Í'o1?<'.,„ viz~~l 
oldol1lk .. ~\.. ..-1zolclat :-:a.1.-a11Yn hatasn s nagy 111g1t:as11al 1s vórci:-: sz111ii. 

i:\, különféle c11r/)n1f8~tékek. cln<J11i;~e~yületek olijúl1itásúra é:-: 
kf:n1lelü:::z(~rül haszuúlj(tk. <Jxv(l{{lú szer. ·~· 

-,, . 1 ' ' . ' -, " ) ' j' '1 '" '1 (.. 1ru111s111·r1s 111r.1111ii1 (_ !J11Cr( >.1, :-:arga --e::;b:'.:. .r!igyt~ J 11evezet:e-
s0Ul1 vrgyülci:ei a chrún1nak: I_ '!t1·rí111r.f1lr11'ii1· é:-: cfii',;1111·fi/,,r/(I :· lt1.:110uvrr.; 
chri.; 11111.1·.1;17 t 'r'.;(,..,

1
(1.! )::: kl·pzüd i k (:l1r<'1H1hyd roxy1l 11ak kl'11~a \· l1n11 o lclú-

· sánál. -'\.lkitlif('.!lllC:k k/,11::.;av;-;Üival :iúl .ir:gee:e{l!tel·i'1 !:i1n::;/1kai a11. 'Leµ:
fbní.c1~nblJ a. /:/11..:111·(1 . .: cl11·ú11il0íli·1u11 (clironlf:i111::;/1 ( 1r(:-:t1.1\:: 1\·..:,,;.,,'(1.11 

:rtll~(i). ~iih'.~t liihor\·ürö;;.: okhti;l1er jegccel;:(•t 1::/>pez: 7 r1'·:-:z vizl1e11 
ola('idik. 

:! 1./10;111 rt!l,l/illf't1./: is111 1·1·í1·f(; J(:lei. 
:\ 1''11·1;111,).;.· :"í!: ne1n (1 lhi.HÜr'.1k, 
~\. r•l11•1;m,:lt.;/·'1;f; ti_ililniyire zlild- Yagy ilJ!ilyasziniiek. -Vizr.ili'lat-nk ha,;0111:, 

~Z~ll\i . ..:l ll:ii!ih:1d n1.1'.'/(7.o/,· 1_'Z oh1:üukban 1:ilú.'f"s::ii{d (1: l1r/•nil1y(1n1:-:yi1,i ''='<lpn<11'.'kot 
tdezuek cl;_;. A. l0 ooi.1·:1,11i.;11:1il chrUn1(:logs<°Jk úlhd az uxy11;il('.1 liu1gl1a11 sdr.uu
::iil111·i:, a re1llll;:úlú !<'tl!!.!;liau s111rt1'n111l::i!/1f,·1· i'e,;í:l:t·.il::. 

f..'/11·,;,;i .. 1H''1 ... ,;1„:- ,'-::\rga Yat~y y('•r;·,,; szinück ,; ha:;uid1:1 ;;ziuü uldatuk:Li 
a11nak. A sútg:1 ."ziuiit:::k ,.;an1.k últal \·i.ii-ii.>:iukkr'~,; ezek alkiili úlLll .:>{u·gúkl:il al<L· 

L('.;1;·11;_1::ur11·,' ( ·:ii-: (:.:;aptt<11'd~uí :1l1 1 tuely :uu1uuniid1a11 l:.-; ii!geuy . ..:aYlJitll 
/·.'.-ds(1c11., ,;f„m ,;;'u·ga c,.;;qntt1t'.-kot i(1;_,z elii (,·fi1·,i111.-:01·(:.,· ,;11•111: kidinru

kii !l ll \·r~n t'·o ln! ( l(.)!1 i k. _.! l /:(i 1 i !1 '/ 11 r, •.<' 111/ o!:. (·,_: 11 !1 rJil ,.„,/,: /J ,; lllh" 1·e1/ u !.'1i / ,; 
;.r,i··l<lrc fe:-:it.ik Yugy f.ijl\"l c~apadél~ot, y{~1il:-:if.t.;u1ak· ki·( ·l1n'qn\~l\.!g':·/1kl.;;\ 

(/,·~((J l/.!G ki'~p'l.iíoliki nl\lnhi.ikh!·d. 
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Ni kel. 

(\Tegyjele }ti. Puránysúly1i 59.) 

Kis mennyiséo-ben forclul elő termés állapotban a meteorkövek
ben; ércekben kén;;_el és arsennel stb. vegyülve elte1:jedt. Eziist
f-el1ér) erösfé11yü. fém, fajs1\lya S.S; nynjtl1ató, inagnetikJ;s. ~s 11e11e
zen olvaszthat6. Különböző ötvények készítésére hasznaJpk. Leg
fübbeh: az u. i1. t{j c.~iisf (pal\:fong vagy argenta11) 5 rész réz1 3 rész 
zinl;: és 2·rész nikel. Galvanikus uton megezüstölve, a chinaeziisfiit 
adja. Különféle összetételü ily ötvényt használnak számos célra. 
Használtatih: ezenl;:ivül a nikel vas, acél s 1nás k.önuye11 élegiilü 
fémek bevonására (nikelezés). Négyvegyértékü elem, mely a vashoz 
hasonló két. vegyület-s6sorozatot ad. 

Ez ic1ö szerint csal;: élecssói is1neretesek1 inelyel;: borax-szal a 
forrasztócsö előtt 11evitve) az oxydáló lá.ngba.11 il111/yr1s.-:i11ii gyöngyöt 
ac1nak, rnely kil1ülve t'Örösbal'na. A reclukáló lúnghan a gyöngy s:;iirl<r~ 
ús ;;r1 ea ros lesz. 

Urau. 
(Vegyjele ú-. J~arftn_ysúlya 120.) 

Tge11 ritka. elein. ()sak vegyületeiben jön elő. \Tusszürkc pnrl 
képez; fel1ér izzú.snál 1uegolva<1. Fajsúly11, JS.J. Négyvegyérh;ktl: 
vegyi tnlnjc1011súgai a vaséihoz hasonlók. Két ~ósorozatot·. képez; 
az ólecssólr züldek

1 
az élegsúk súrgúk. i\.z nra.ttvegyiili,;tok a horax

u·vünO"vüt az 0X"l1á}Ó }áno-l_ian .wírrtrí1·1r (kiltiilYU :-{1..rg;'tszöld')~ a red11-
0J bJ .1 b • '·· ' 

k:'tl/i lt'lngba11 ;)ildrr {€sbik. 

lfohalt. ~ 'ohaltnm. 
("V cgyjelc 1 1„. Pan\nysúlya ;)~1.:1 

rrern1és úllapotiban kis 1ne1111yiségek:ben inetcorküveld.1011 ,ilin 
elü; vegyüleh~i sen1 nagyon elte1jec1tek. \'öröses :\ehér-sz1j.~rkei fénylő fén1, nao·y összehu:t{u::111 nehezen olvad; a l1eleJ azon repen 
vo1;zza; lnint·. a

0

~·asaL ]!1ajsúlya. tl.f>. Négyvegyértekü. "\1egyi tnlaj
donsúgai a Yat'é.ihoz hasn11lók. Elecs- és élegvL•gyiiletclret képf'Z. 
.A.z élecssók jól is1noretesck. :\. kobal!:.vegyült~tck föleg f<~st.ékel.;: eli'1-
<'1llitús{n·a használtatnak. 

.ti. boraxgyöngyöt szép k!Fk szi1n·e festik; kék sziul; kiilc:si_~111ijz-
11el•. az üvegnek is: ha ez?-el összeolvnszljnk. 

•)n. (~ín. ~tannu1u. 
(Vegyjele ,'-.'11. Parúnysúlytt lLS.) 

l\I{n· az ókori népelr isn1erté1L :\.. tern1észet·,bon oxyc1 alaljúb,111 
kisebL n101111yiségben el van l;e1:jedve1 föleg.tl.ngliúban (C~or1r\\·allis), 
Ba.nkáu, l\íalp.lrkáu és _BilitonLan. (.I\:e1etindia,)1 J?ernban, .. A.nszt·.ráM 
liúban és az Ercherrységben; ritkábban jön eH:i kéneg alakjt'than. 

:Mao-tít a fémet·. a,z ox"c1nak szénnel va16 reclnkidúsa által úlliL-
l::l ··' 

,iúk elö. 
rrulajrlu11srí_iir1i. Ezüstfehér, erüs fenyü) pnhn, n~yujthall'.1 ftnn, 

inely vékon.r le1nezch:ké -~ sl«anuiol - nynjthul/1. 228°-núl ineg-
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·fajsúlya 7.20. Közönség·es hönél a levegőn nem oxyc1ál 1 hevi
is csak a felületén; az oxygénnel teljesen csak fehér izzásnál 

egyesül. 20~0~n,ál ~z Ó11 o~y töréken3:1• h?gy poritn11~. lel~.et . .Jegeces 
szövetü: hnJlitasnal az ondarab Si1Jutsagos sercego zore.Jt hallat. 
Forró tön1én:r sósav fe1oldja ónchlorii1Té; higitot,t légenysavba11 i~ 
feloldóclik; t.ömeny légenysav oxyélá\ja a nélkül, hogy feloldaná. 

1\.. kereskedésben különbözö vastagságn rndacskákban jön elö: 
vegyi céloh:ra reszel~ (liuut11,u'.t; st1uu1i! vagy P?ritott úllap~~ban 
( .«t1r n.n 11111 1ntl rr:raf u.111) .hasz?.r.~~Jn!~· ~.z 1.parban :s . t~cl.111olog1a ba11 
eltel'jerUen allmlmaztahk kulonfele otvenyek kesz1tesere, foncso
rokra, a tükörkészités11Cl1 réz- és vasedények bevonúsára (ónozás) 
és ar. ó11le1nezek (stanniol) gyártásúra. Ne11éz oxydálúsa és higitott 
savakban oldbatat.la11sága (légeuysav kivételével) gyógyszertári 
edények bevonására is ige11 alkaln1asst't. teszik . 

. :\. strrn11i(!! k:ülönféle any11gok bevonására és az ónc:.hlorüroldaL 
gyor~ clöú.llitására. hasznil,_ltatik. l?öl1olog1 hogy úlonu11e11tes legyen, 

1nerf; rendesen tartahnaz ol1noL 
~\z ún uégy·vegy(;·rtékü: éleg- t'.~~ l·lecsvegyület.eket képez: az 

utóllbiakba11 2 parúny Ón van k('.'t.-kt'd· yeg,y(:rttk {ill"al lekötve, ngy 
hogy az ig,y sz;'trn1azó kcU.l1s par:i.11y (."'11'.!J 11t"gyregy(,rtékiL Ff'1-
t-es::dk n.z[", i::;: liop;y az ('·leesv..::gyületekLen az ('111 kt'.~1·,v0µ;yér!'ékii. 

f.)1111Y,1/ilul (1Sn'.! 1'° 1 J!.! vfl.gy 811(1). ·11\?kf•t.e por. J{épzödik n.z (111-

hv<1roxyc1ul hc,-ité,sénéL 
" 1Í11171•c..:;'1fjdrrít ,·agy 1;11h!Jil1·u.1·yrl11f [::..'11 1Y(_()//).11: elő(tll, lia az 

oldat.át, :::zénsai;ns iuit.rinn1 o\c1at.úi;al kic:-:a11.ink. ]re1tér 
c><tnrlllcouc. Ne1n állandó. 

(J11n:·1',1;d (,0:.,'111)'.!°) (l3tnill/iliit OJ'f/da!11111. l;11'1rrn11Í. C'/111·1·1«..: .'-'l111111i). 
n ter1nészetben 1nint. 1;11J.-/;, l\Iesterségeseu n~'er,iük az Óll 

i.elégeté''" últnl 1ei;egüu, vagy ha az 611hydrox:vdot izzitjuk. Feht;r 
: :1lnktr1lan por. RaYa,kban o!<llrntatla.n. Alkúlik felold,iúk. 

(Jnsav .. ':-'n( f) Il).1 I· F ohér c:-:n pru ll•k ala kjúba11 képzi..)-
n.z 011.d1.lomlo.lda amu1011iával val/1 kicsapás(1.11<.'tl ... A.lki'tlikkal 

k.é11ez. Is1neretes a 111efrr,;11s111· i:-:. 1ncl.rnok szinb'.·n i;anuak sói. 
fJ11kt!111·c'::1. (811:! 1 "8~ vngy ,S'118.) ]~z keletkezik 111int:. süt~tbnrna. 

:.\ csap:lt11'k. 1ui ln1chlorürM01dathnz kt~nhydrogénvizcli rH1nnk. Fol
...:drr;a z.~;110 111 nion in nilll'111 :-: azzal :::nlfosót képez. 

<.J11k/11e.r1 (1Sn/:;„'~ ). Súrga ('.:::a.paL1t·k nlakjú.ban vúlik ki, lin ó11chlo
y,',;:ricl.ol1.lali.h1.iz adunk kéuhyclrog·ént; kénQ.111n1oniu111ban felolüócli.k. 

()11.!.:lildrii.1' (i'Stai1111ui1 ch1orfliu111). ()nt tü111é11y só:;;ai;ban oldunk: 
n1elegités küzbcn:::; az: oldatot bepúrolju1~ . .:\.z J.'111chlorür nagy: 

G:13;·~l~~~~;e~ oszlopokba11,iegececlik 2 tö1necsjegecvizzel. \~izzc1 zavuro.-.:. 
:::I' acl (busikns sú k('.•pzür1ik)1 borsze~zben is olfll dik . ..ii. kore;.;

apró selyeu1féHyil1 kissé sárgás jegccekben fordnl elü. 
. vegyl~::;zet-.ben kén1lelijszerül (a.rseu L~s higan,r künntat:ás<'n·a)1 a 
festöipnrha11 stb. alkahnazzú1.;:. 1\IohlJn Bziv,ia a uedvesf:l6get n1n-

:,:J~~ba i ~ge11 júl r.úrhn.t(\ üregben ta.rt(iadú. „ 

„ „ ()11,·lilo,·írl (F3n{}/.1) keletkr.7.ik, lta az t'1nl. királ.yvi~heu oldjnk 
21.·::· 

s-
1
)Vo1j·1-J.//,ffJ:' 

11-
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fel. Vízmentes állapotban színtelen, a levegőn erosen füstö]o-ö folya
clék; fajsúlya 2.27; 1 f<1 rBsz ·vizzel fehér jegeces t.ön1eao·é

0 

mered· 
ily alakban ó11eaJnak (b11f.111·unl slannt) neveztetik. Ige~

0

nellvszivt'.~ 
s csak igen jól zárható üvegben tartható el. Alkáli-chloric1okkal 
könnyen jegececlö kettl)s sókat acl. 

(Ínélccs..,1Jk 'isn1crtctü /elei. 
Többnyire szintelenek, sn,vanyu kémhntásuak. Yizben oldhatcJk: leYe

~IJ.n ho.-;sz~Lb ú1lú.::n1ld fe~b?1nln11ak . .Afl.:tilih!t171·1u;yil;1fdalol.- feh6r c:::ap'at1l;kot. 
it1e~n?k elo olc1atrnkhan (onelecshydroxycl): 1nely a ké1nlelöszer föli.is6beu f'el
ol,c1ocl1k.1!igan,11cldol'id-0lc1atból az óuchlorür fehér csapadékot (hignnychlorii1·) 
Ya1aszt ki. .Aranf11·hlo1"irl-clal liiborsziHü csapaclCk (aranybibor) keletkezik. 

l~énh!fclro,11é1111cl har!Ht ,'1nkénecs y[t\ik ki. 1nelv '(rórri) sárrra, kénn.1111no~ 
niu1nL[l.11 felolclóclik. ' ' .":> 1:i 

fJnclegsók. 

, .""~ltaláh_nn ,ncn1 állandük1 olr1ataik.1H'il alkdlihyd1•p;·c.11dol.: fehór c.sapat1ókot, 
vulasztanak k1 (onl1yr1roxyd, 1nely a ke1nlelfjszer fölöséLcn fclold<'idik. fl-,,: 11 _ 

hyrll'ofJ•:,u.i) shl'ga. (\Sapadék úll elD (ónkl;neg); ez k\_!JHun1110Hinu1ha11 0l!1l1atú. 
Szencn s:-:1)11sar11.~ 111ifriu111m11/ Cs ",111111!:d!i1111u11(1! ö.-;szcolva~zUt::=nld :lz /1u

~óklJúl fi•rnr'nt \'ltlik le (rednk<:i/1 kiivetkcztl~bcu). 

'l'autal ( 7'u = 182), 
Ni<íh (N/, = 9'1) ,;,~ 

'l'if.:iu ( r}1; = i'"10) 

ritkn f•1c·1n('k 1 inelyck11ek vcgyül('d·.ci az t'niéiltoz ltnsonl<') S<\i<'1.Ls<'tg11:1k. 

lrolfram. 
(\,..cg~-jt·lt; JJ·~ .. Pnrft11ysúlya lS!. TiatYe§.;yúrtókii.) 

]{.itka elein; Yegyületeibeu fordul csal~ elli. J1,_ f'é1net·. a Yiznu.\11-
t·.es l\'olfra1nf::rrvnak szé1111cl izzitúsa ú1ta1 nyerik. J~e1nC11y1 tört~kcny. 
fénylű le1nezel;;:e!: képez. Fajsúlya l\l.l. Közönst~gcs höllél leveo-J1~ 
ueu1 YÚltozik ineg; izz:ih'tsnál -\volfran1:::ayv:_l. ég el. ()xygénnel 1\·~lf
ra1noxyc1ot ( 11-t_J~) t'.'s i.volfra1nsavat ( lf"(J::) l~éricz; az nt/)bbi savak
ba11 oldhritatlan s/1rga por. ]fé1nekkel s1'.ikat k~.pcz; natrin111só.in 
(\volf'ra1ntH1va:; nátrin1n .\'11'2 ll-tJ.J: :.!lI':!t'>) ;jogeces test.: g,ynlékony 
szövetek bevon;'ts<Í.ra (tüz1neutesité~érc) hasiná1ta.Lik: a --vele kl·Zf•l j', 
!-lz(ivetel.;: ne111 éG·aek 1úno:ual. · 

C> '-"-' 
„A. 1\·olfrau1Ycg:yületck a forraszliÓc:-;íi elt:iU l'liosphor::;<'1val a 

ruünkáló lá11gl1a11 /;//.: .<JHiiny,1/ijf a(1nak
7 

Hl(·ly vasgt'iJiu 1inzzúarlú:"<'trn, 
·1~(ru(;r(i,..; les;1,. 

:1Io 1 J. htlii u. 
(V cgyjelc Jfo„ .Pnriluy::;úlya ~l(i. liatveg,vúrt.(>Jdi.) 

• 1\_ ·111olyl11.hi1~/-'1:11,i1l(;{i('ll (JfuS'~) i~:-: fL .<;(/ryar;/a111/1·c61·i1 forlln1 lcg
in1\úbh olí_í. „A. H1ol;ylJc.1Hnsavanhydri(l11ek sz(inne1 valü szinitése 
últril 11;yc1jük. Ezüstfehér, igen kein('.•uy fr~·1n; faj:-:úlya 8.G. ]~l!Vugr111 
·1to 'lt ·1 'I'··.• l' 1' 'l. '1. f'lll.'J .• · n1 vu ·.oz1\1ncg'. 0111e11y ~ensaY, egeny:-:ay us ~1ra yv1z -e o c,ra L 
Eleget (J/(,O,) <\s snrnt (JJ!,(i,,) b',l'''"· A" 1dúhl>i :iljnklrnl s/.dddt 
ogyesiil. T~zek kiizü1 fnnlos a 

RJ·}SZ!~f':Tr:s NI~','-,'7,. 

.1110 lyhdii11sffvas a111111oni11rn. Elöállitl;atik, ha a viz1nentes 1110-

Jybclüusavat nmmoniában fololc1jnk s az oldatot borszeszszel kever
jük. Ekkor apr(J pris1ntlk váh~!lk ki [(!(1 :\~):.!Jf,1().1 ]. Igen r!r::ékeny 
kéHdclr'i8;;·crc a z1hos11hor,<.:av11ak. (.L. az ele111zési részt.) 

Yauadiu. ( 1. ~ ciUl.) 

Igen ritka cleuL r.I.1e1jese11 
1volfran1hoz és n1olybdiinhez 
vauuak. 

tisztim még nem álliLottitk elü. A 
haso11lú tnlajdonsú.gn vegyületei 

l~is111nt. J;hunuthn111. 
(\rcgyjclc !ti. Par{n1ysúlya 210.) 

„A. hi::;111ut. rit;káL)li elein; elöfordul szabad úllapotbau is, rryak
n1bban n1int-. ké~11r-g (his1nut:.fé11y·le 1Ji'.!8u) és oxycl. ]~lí_'iú.llitt.atik az 
ércnc1c vns:::al ö::;szcotraszlása, vngy pGrkölés után szénnel ,-aló re
duhálúsa últal. _;\z így 11,yert nyers l>isn1ut vn:-:, l;;:oba1t: 11ikel1 réz: 1céu: 
arson. ólorn últ:al 1nhct·. f'ert-.íjzv(\. 

'..:\.. ti::;.:trr l1i,·n1111f Yi.irÖt:'Ös-fehér. erü::: Cénvü fl·11L ·1'en·eces-leveles 
. • , ,; ' ' ö 

s;i;üvctü .. FaJ:-:i't1ya !1,{ -~l.!f. Igen Lijréke11y és künuyen 1ioritható. 
2G<t-2G(i° C'-11ú.l 1negol vac1 1 nutgasahlJ l1iJ111érsl·klctuél gi.\zzr'! lesz. 
..:·\ 1negolvadt l1i:'u1n!; kihiil{::-:u{l jcgeccs szerkezetet vévén f€1: jele11-
t:ékenyen ldter1"cíl .. :\.levegőn küzüu:-"ézes hi')nél 11e1n vAlt:ozik inen·. 

~ . ~ ~ v. 
izzitvn kékes ]{u1ggal bis111ut-élt:>ggé ég el. ~Pön1ény forró s6savbau 
vagy liigit:.ot.t kénsavl1a11 Hc:hozen o1clható; ki.innven olc.1óclik légo1ry-
savÍJa11. J{úro1nvegyértékii.. · ' 

f.Iá~ fórnekkcl külöaf6lu üLvt~11yckkú ol va:-;zthat.ú üs::;zu. 

l "c,1/yiiTcf1·i. 

/,'i.'i11111ti·ich/1u·id (/:/()/;1): a bisn1u\'.uak királyvi11,ben 11ldúsa :-: 
nz oldat bcpú.rlúsa últal_ nyerjük; fr:1H}r ;:;zét"foly{'. t:.ön1og; sok viz 
hozzáadAsúra jegeccs, vizhe11 oldhah1t.ln11 éSapadék, l1isn1 ut·u.•·y1:h/01·id 
(a1;jas oh1/1rhisn1ut.) Yú1i'k ki. 8ósaY hnzzúrul:isAra a csapadi~k elHinik . 

. ni s n111 tt cl ra (_'fii 11 r iil ( ! J i :] r .'f .1. ) 1 /, /,<.:·111111o~i'.//d11 I (b is1n n LflicJ.x y1l) : kc
vés h(, fo1ti'-os ycg,yiilr·t:ek. 

/] Í,.; 111 utu:1'.'/,/ (bisn1ntii"-ri(1;.;:j'"d ./] i;:.f.I:; ). ]{e letkezik, :lt<t a l.1is1nnl:o1 
lcv{·gön sn1G'tig izzitjuk: Yagy i1uc1ig a. li'.•genysava::; his1nntnt heviL
jük. Sárgás por: incly ·vizben oldlia.ta.tlau. 

IJ is 11111f liy(I r1.J;ryd ( /.1 i (1 fi) kc letkezik1 l1a a bi~1nut::;óc1 lda thoz 
fi'() H~t vagy Nu 1111-t. adunk Fehér ]Jclyltm' "sa]'ad1ék. 

.'\. his1tn1t ~avnkat is ki''licz; ezek: a /i/,.;11111tsau (bis1nnl:.pe11t
oxy(1 /Ji,:!Jl,,) é:-: <t 111r:to!1is1111rf.„(1v (13/(1'2. (jff). 

I: is 11111 tk1!11!'y (!fi~<'-•';:) o 1lifort1nl ac1;J::::zürke1 rl10111bo::; ü:::zlupokLa11 
a Lern1Cs:;,1:then 1niut f1i:;n11!f/'1.:11_11lc. l\Ie:::tersúgesen uyu1jük fel~et·,e 
csapa1lék alakjáüa111 ha 1Jis1nntsóoldn.thoz kénhydrogént; \'agy k~u
a1n1no1üun1ot o.ün11k. liigitot.t:. savakban nen1 olclóc1ik .. ~\ tö1nény 
légonysav he,-it.ésnél feloldja. 
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l,t•geuJSll''as hisnint. 
/ (_/]{CJ~ / 0,T(};; 

(Vegyküplcte lli(~YU,:);; Yagy n; -::.._~~~~~ vagy JJi -::._~~~;?· 

Elöú.llittatik a bisn1uf'.iu:i.k tömé11y 1Bgenysavban oldús\1 1 a% 
oldali bepárlása és jegecitése által. Nag;y, szintolen, táblásjegece'k:et 
kepez éi tömecs jegecvizzel [JJi(1YOa)a, Mf,<JJ. Kevés vízben tisztán 
oldódik, sok viz l1ozzáac1ására azonban ez ·aldatbau fehér "jegccos 
l'sapadél\: (aljas lége11ysavas bis1nul") keletkezik. 

.. Aljas lt~~·e1l,rsaras his1unt:. 
Bism 110111 m hy<lrnn itri cnm. Bismnthmn sn h11 i1ri cn n1. ~I a!(isl cri 11 m 

hismnthi. 
.,,...}l.·0.: 

(Vegykópletc lliJ.YO:;(Ollf.:. ,-agy J:i Oli. rJ'üJ11c<·s~\dyn, 80().) 
. -011 

E k:(~szit-1né11y elöállitú~a véget\". inin(1euekeliitt ar. :íxnl1eli !iis
rnutot kell fertözéseitöl inegtiszLit-;111i 1 aznh'tH a. lc'~gen,rsava:-: his-
111ut;ot olöállit:.Yn, viz ltozzAac1ása. által rá:la:-::ztn11i ki e ,-együlef;cd;. 
. .. E célra az :i.rnbeli !~.i~:n1:to~ ~ég~.11,vsava.s. kúli1;1n1:;a~ o]yaszL
Jllk os~ze (l. ni. gy::-;zk.). \ ur(i::: izz1h1.s11al az 011ü1tetJ, J:ertozesvk o;..;y
a,i.ltat.nal\: a. f\".Y{Jü oxyg·éuje ltlta11 az ar:::en arsonessaY\'Ú:<l ké11_ ké1H:c:-:
sa.vv(t; 1niutkett:ö ill1'.1 il:y rnagas hölJon és gf1zala.klH111 eltávozik; n, 
fé1nf'ertözések szi11té11 oxydúltah1al:: ez nx:yc10k azonban a l1i;-;1nnL 
olvac1ú~:ú fol;:únúl Hellt olvaíl1H1k 1neg·1 te]it'd. ttzllk az ol\·ac1t. t.ijuu·g 
vizbe. i_intésénél 1niut :-:alak n1ara<lllak vi:-:sz:1. J~zou el.i<'i.rú:s !t.lt.al 
\·egyileg tiszta: szc•1ncsl·:-- bisn111i·ot ny0riinl~ 1 111Ply 'kJi1111yen purií-.
ha.tl1 s tön1én~y lége11ysavha11 harnavörih; gi'izök fej1csztÓHc kiizl}en 
kn::iinil1ii:-; lége11ysava~ bi:'in1ni'lá o1<lór1ik: 

n;+.un·u"~ l!i(Yna\, + :cu,11 + Y1.1 
l„is1nnt. ll~gcny,:;nv ki32ö1ni1<is \·iz Jl1geny(·leg. 

1(,ge11y~rtva:-: l1io-:11111i. 

. .Ila ez oldathoz sol\: vizet n.ün11k1 a l(
0

'g011y::;ava:-: bi::;rtlllÍ· f1_.\l_Hl!1-
l.at1k oly 1núdon, 11ogy ket. (.\~1):)) cso1lort k/,j·. hydroxylcr:-:oport ( ( 1 f f) 
által helyettesittoi ik: 

!ii(Yn„1 + :.!f//1 .. l!i.\'11„(Ul!J, + :.!l/NU" 
légenysavas \·1z n!jao> lCgeny.snYa."' lí'.•gcny:-:a\·; \·;1;c;y 

1Jis1nnt:. liis1nnt 

...-Nú" 
lii-}.,Tf);; 

. '.\TI„ 

[[(11/{l . ...-.\u,, . 
+ :.! TT(' l/Ii = 1!1-!llf + :.!lf \ 11 

. .()If 

.:\.. nyert fe11ér csnpadt'.,kot kevés lepárolt. vizzel J.:i111o~snk t! 

itatós papiros k:özL kisajtolva, ú.rnyéko::; l1elyen 1negszúri~juk. 
T11lqjr1011sr.Í!JaÍ. :F'ehér jeget.:e:; por, tolje~e11 szagtalan, vi:-.:hen 

oldhatatlan; hi,qitotl .'/auak f'cluldjdk (lügenysa.v, sósaY: l~énsav). 

il27 

.F'crt/);;;ésck: szénsavas bisnud, ba::iik11s chfórúis111nf1 a bismnt.nál 
einlitett elen1el[ ·vegyületei s 11ozzúl[everhetö fcl11!1· JJOrok) ·1i1cl11ck 
siíZ.1júl JJüvelhcti/; (kénsavas ólon11 l~énsavas calcium stb.). 1\.. sz~n
sa;\~as bisn1ut arról ismerhetü fel, 11ogy :-;a,vba11 feloldúsá.nál pezsg·é::; 
f{mrnd, ugyanekkor " kénsCLvas ólom, calcium stb. nem olclóilnak. 
J

1
c!ge11ysavas ezü~l;tel a c11lór1 cl1lórbaryn1nn1a1 a. l[énsav inuta.t

hatli ki . .. Jrscnrc a Marsc11-féle k.észülékbeu vizsgúlanc1ó. 
Jól zárl1ató üvegben tartandó el. 

_,L l1tl;n1ufsók Í:;1111:rtclű .Jelei. 
f'ehérck yagy szinteleuck, l1a a srtv is szinteleu vol!; · LöbLnyiro sn~ 

nu1yn JdJtnliatú:-;nak. Savanyn oldataikat s07,: i:i~;fdbo11l)a; a Íávúlt csapadék 
{iorkű1111volilalf1 1111 oldhatat.lan. ( lldataikhan !.:•;1d1!Jrli·ot1é11 fekete csn.padékot irléz 
elő, 1ncly :un1noniábau és kCna1n1noniun1han oldhatatlan i lCgenvsav feloldja. 
[(0.!l 1.:s ,YaO.!~· am1.nonia t'ehür. csap1ulékot. idéznek elő (hisrnntl1ydroxycl). i.\ 
cf11·111n::1<t1.•a11 l;al11un sa1·ga esapadekot ad, Inel_v hiyilolt lé:1cn.11savba11 olclha/,). Szé
nen .~:.-éns(11:as 1uilri11111111al hcvitve. a reclukál/1 lúnrrhan a hisn1ntsók tii1·Ckeny 
sze111csét, és sárg:~ lepedéket (bi:->111.ntJ.~leg·) .ndnnk. >:::> • 

{Horn. l'lmulnnu. 
( Vvgyjele l'h . .Paráuysúlya. ~()'i.) 

I\[ár a legrégiLib idöld1Pu is1neretE:s volL. (Jsak igen ritkú.11 fOr
r.lul eli.") .termés állapotban; t:.öblJH)•irn ~~,ruc.1[ben t-.al:i.l,i:i.k, lninJ-, <)10111-

(('.11,11!/t _['1'1'::.1 inin{; k1!n.~·aeru; (;::; N.--:1.:nsa1..Nl8 úf.111of . 
. EUídllitúsa kohásznt-i nton t1:.irté11-il~: az ólo1nkéneget vassal 

l t "J „ 1 . . 1 l . l ' . 'l 1 . o vasz Ja\: ossze; a \.en egyesü a vas:::a vas \.eneggr:: s az o on1 \J-

válik; Yag3r 11odi.!:.· pör]\ ölik az ó101nlu~'neget-.: ez ált·.al az részben 
kéllsava.s úlo1nra lHJ1nlik; az igy uyert. keverék izzitúsánál k(!nsava;.; 
úlo1n és úlo1nk<~uog hrtb1ak ep;:y1násrn ('.•s kl•11ecssíP/ fejlfH1óso k<'jzhcn 
úhnot nyernek. -

I )ln'-J'f 1 _1 -\- I '/i1S = :.! 8<)';! -1- :.!l )l) 
kCnsavas 010111- kénecssav ól01u. 

ól1•1n kCnog 

\~egyileg l;-i:::zt..a úhnol; 11yeriiuk a. k<h1:-:a.va:-: úlo1n11a.k ~zt~nsava::; 
uú.trillnnnul és szl"unel ü:-:szeo1Yn:-:zl;'i.:-;a, Yagy a súskasavns 1\10111 
fnkozat;os izzit<lsa álta1. · ._, 

rf1ulc~jdo11::-;ú,r1ai. „A„z ólo1n k<'.1kes-fehéresszürke f1'.>!11, féuylü, igc11 
lúgy; fn,isúlya 7 .. 14. I\:és;:;el vágható. a25° C.1-núl 1negolvac1; lns:su 
kihülésnél szabál:ros oktai>c1erekben jegececlik. SzáTnz levegőn neu1 
változik 111eg1 nedves levl:gön fényét veszt.i é:--: szürkéí:i fekete ó101n
élccs~rétcggel vnnót1ik be . ..:\..levegön lie·v-ibYe1 gyorsanoxyc1á1 ólon1-
oxyt1llá. 'I1iszta viz 11en1 o1dia fel. de ha n. vizbcn közönséges leveo·r, 
eh~yeletetl" 1 az ólon1 benne ~1lon1Üxydc1á lesz s ez alakba11 }[is 111eu}r-
11yiségben felolc1('.1dik. Dósav és l[é11sav az úln1ot csak ]~is rnértékben 
tán1uclják meg; légenysav kön11yen feloldja. Zü11[ vagy vas oldatai
?ól fénylő jegeces táblácskúkban választja ki. Az ólom kétvegy· 
ertékü. 

ii.z iparban elte1:jeüte11 alkahnazzál~ különféle alakban; szii.
mos ötvényre stb. 



Ülomoxnl. l'lumhum oxy1Jatn111. IAt:hari:rr11111. . . ,_ ~ 

(\
1 egyképlete l'f,O. ~L';j1uocssúlya ::!:2H.) 

l\'Ielléktennónyül Hyorotik al;kor, midőn az oúistla rl a l rnn 
ólu111ból az ezii~töt kiválaszt-ják . ..:-l.1negolvaszbi.s11ál un·\·a:ui:-; az /d(l1n 
úlomo:xydt1ú. lesz 8 külli11vúlasztható. ,_ t:-. 

. Ki~lünféle alal;::bau nyerik. li-yógyszerkünyvünli: szerint vcres-
sarga p1kkelyalakn darabkú.kban liasznftl11ndó. 1\ kereske(1l~:-:lie11 
rendesen vörössúrga port k_épcz. ]~ i1ort: a inegolvasztú~uil n1rg-
1nerc(l t ólon1o:x;yd 111cgörlése és isza11olúsf!. által 11ycrik. 

. .Az ó]o1noxyt1 fajsúlya ~l.2-D.i\. ITevitésnél 1negolvaü !-' ,iogcccs 
UJ1nc'ggl~ mered . .tl. lovegüböl nerlvességct és szénsavat Yt'S?. fel s 
huzan1osb itlö alatt széusavh.s ólo1n1nú ulal\.:ul .:it. ]{ünuyen o1il('H1ik 
lj~ge11ysuvbnn és ecetsaybau: tt többi :-:avnkbnu Hcheze;1 \·an·y e"·v-
ú!talúu 110111. ' :;--;-.. ~.· 

.F'c1·((;,:·lsek: hó11;;uu(!8 (;/(1111 (lll'lH olt1/1(1ik tcljc·seu. a iniirad('.d.:_ 
fehér1. veres); ,;[1)111li.1111(',1'0;1·y1! (a lllaraiJr:k liarnn~f~ket.f').: t1:,r1lrrror (;1 

llHll'Hd1:k Yiiri·i:;:e::;); C't'<"1:-; pez~p,'é:-: :->Ok ,-;.:·/11;,·(1/·tl;< 1;/1111//'ll lll\l{a\. f,'r::: /_., 

1'<1s • .• :\ higitJot! kl~11sa1-·: inelvet; az ó10111ox.\·t1(11ll ní.ztntk. :'Ok a1111n1)-
11.iltv<_l~ ue k&kiiljúu ineg (r,é;-;)~ :-it.'111 i1edig \·ere::-:1-iarll'a \·úl<.u1t'~k11L 
no. ad7011 (\·a:-:). 

..:\.1: ('1lo1noxyll :i<',l zr'ut e1lé11ylien t-artnncll1 . ..:\_z e~v~zorü 1'il(l11t

i;q_1a:-:z ;'-·~ ;tz /1](l1nk1',:-:zii111l·nyek ~:U'1ú1litú:::úr~1 has;-:núl.l1{Í~. 
r 1/0111li,11rl1·11.1'.'frl F'l,( r 1 !!)".!.; l'chér c:-:apaül,k a1akj:í baH kJ'](;( k«1:i k. 

hn ú1on..isó-olc1athoz a111111ouiát; at1nu1.;:. 
1 )/ 0 i/l /1 /Jjlf.~ I'( '·' '.1/d ( 7-'/i (_!,.!_') t\ \:.C'l'li \ ('.'SZt' ! J >t'.'11 (~ \ i'1 Í ii U Hl i ll l; 111./1 /.: fi/ 111111 ·: J'". 

l\fesl'erség·ose11 Hyo1jük 1 hcl u1inin1noí liig-itot;L lé,gcu\·sp_\·\·a\ lic~\·i-
Liinlr. Barna-í~Jrctc por. · ' ,. 

riirÜ~ hJJlí~l'OXJíl. 

~Hoiut{!Ít'OX)'tl. Jliui11111. Pl11111l111111 h,rptn·oxytlaJ.11111 r111Jr11111. 

(\··~·~.::ykf·plde I'f-:.0 1.) 

f:l-agyhau <I !í1111JlUtll puritnt:L <'1lnn1c1;.;yd 1'1\·atu:-: l1(·\·ii·L~:-.:1· :'tlL1l 
11y\:r1·!-1k: a hr111u!rséklcl1.'L ;\(,Hl--.[CHlll-u:'d 1HaQ·a.:::ald1rtl ;_~\tt('lni 11t'l!t 

:-:;;;ihn(1; lli.:'ltr.\Q'Y <1z ('ilon1oxyd 1nr·gnlvndji11i. · 
. -'/1ul11J<l1J11.~·riy11/. Nehé•z. 1'~Iénk YDrÍ-.i:-: 11(•1' (<'ilc•1noxyd 1_'.·:-: liyp•'i·

oxytl kP\"t'rékc); izh:.•le1i; ~z<tga J:iuc'.~; l'o1j:-:úl_ya l!iiHlt'~.Y \l. \~iz\1('!i 
?lilhat:at:.lau: 1ó_ge~t~·~:::-:av '~':-> Cl~r·l :-:<l.Y rl'::zlien f'eloltl,ir'ik; n1iHt-liügy a% 
nlo1nh;vperox.rd lttg·ih)tt. ;;;;t Ynkb11 n ol(11ifl h1 {·1nn: l.;:eYt:·:-: ::-:/1sl~n~a \. hu• ·1 \" 
az 1'11on1hypero:xydnt:. rednkúl,ia) ('.~:-: forr<'.1 \·i~ 1tnz:,:útu1(1:-:;1 ut·í~llt:t't 
higitotL lt;geuysaylJau telje~:en (1ltlódik. 

f''f'rtii:.:/sel:: n1int az 1_'_ilo1noxy1ll!úl. _„\. !1,'VÓ;_.;·y:-:zon.\:-:zl·t-.lic·1t az 
'11111fr1sfr11111 111i11ii uilust11111 l:t.'.':-:zih:,;-(:re J1a~z1u.í'íjn1~.' I1101riht!.!: 1'e:-:!-/·kiil 
alkaho<1zz:'tk. · - '-

.. ~ !/nn1h1:n.e:1. E,lt:e1:j(:l1t (1:-:\"Ú11y i11i11t 1Jl11;u_Fé11ylc. l\[e~tr-~r.s1'.'.S::'--·:-:u11 
11_ye1:1~1'..;:·; ha ulo1nso-01t1ai:ba kén1iyr1rngónt yezetü11k. J:{arnaf'i:kr.i:e 
por. L~gonysavl1u11 old11nlt'.1. -

()/ 1)1i1chlort'.rl (f'LJ(}l':Y.) • ..:-\. ter1nl'.;-:;zotL1cn cli'1jün n1iu.t 1_:uini1Íf :-1 
\

1 ozuv 11asac1éka-iban. l\Iesterségeseu uye1j ük fe1i8r jegeces csripcu11_'.·k 

í& ---'------'---'--'------'--'-----..... ---------

alakjában, ha ne1n uag,you 11igitott úlo1nsú-oldatot; ~1:i~a\'\"1.tl k1:\·('
rfink. Szintelen jegecos port ·vagy tüalal\.:u jegcceket küpez; /./fi 
rSs:: ·11u:leg vi::hen oldható. Olo1noxytlí1aJ) n1int ,J/1nao:1:1jchluri1l_, kiiliin-
fölc ásványokban clöforc1nL · 

<jl0"111jodid (I_J.f'J): Sárp~ csapaL1ók alnkjúba.1111.'i-'cnjük; ha. légeny
savas olom oldataba 1oc1kalmmot a<1nnk. Hasonlókép úllittatik di', 
az (Í/01nh1·0111hl bró111káliu1n111al. 

8::rrnsa Vfl.'i ólo-111. „A„ tern1é:::zetben 1nint f·'('hér r)! 01111!1'1' 1· (>ffQCOd vo . ö 

forrlnl elő. Mesterségesen nye1jük, lrn ólomsó-olchtot (10 r. 100 r. 
yizrc) szénsavas a1nn1oniun1 oldatába (H r. no r. vizrC',l (inUlnk. 
Súlyos fehér por. Lége11ysavban é.:; ecetsaYban oldható. 

Aljas si1~nsaYas tilon1. 
.Pl11111huu1 carllouicniu scu hrtlrocarhonicu111. CtH'nssa. 

..:-\.z o neveken 1ti.\·a.talos k1'.•szit1nl>nv ~:--:énsaya:--; 1\lurn r'.·::; (',\01n

hytlro.xyL1 ke\"ert~•l.;:(>, J~löú1litúsa kiilöubö;1,.i'i in6c1okou i:iirl/~uik i iniH
donikuok a\ape1Yc az: l1og;y az aljas c-cet::;avns éJlon1 sz('.·ndiuxyd ú!Ld 
alnldLtn::;;.:ék út s'.lensaya::; ólonnná . ..\„.· pln111l1n111 ucetic!tllt lia~ir:utu 
~olntrunhn \·ezelü11k ~zénsa:vaL :Fe:l1ér csapadék kl-pzüdik. 
„ ]~egc1terjeütebli gyúri clöállihí.sra <t. /u1/l11,1di iil•id.-:.·~r;·: Hll_'ly 
szerint 11ugy ag;yngfazeka.ktia higit:oLt ecet- l;;--; /1lon11c1noz(·k h'•h't-.
uek s a befedett fazekak Crágyíulo1nl~oklia oL,:atna11'.: . ..:\.z ecet (t! -

alakit:ja az ól1not alja~ ecet.s<lvns úlo111u1(1: inely a irág,v:'il16l kifc.ili'u\:'• 
széndioxycl helui.t.úsn. aLdJ alias szén::;nv11:-: ('_11cnn1ná 1c::-:z. 

~-\. t:isztn„ al,ias sz/·nsaYaS ('110111 fe]u~r t.ön1eg: 1nely l1igitoll 1·1·1·!

Ha rhan jle.-,·~!1(:.-: f«i;:)11· 11 uldhatú (ez t'í_'1i;.;111erLet-C:1 Lu1nj L1011ságt1.) ; f~1.i :-;\tl_yn 
:1.:l - :1J"'i. 1:1~J 0 C.1-ra lH·\·it:t'~::.:111.'.-l yjze!:. :200°-uúl ~z(;Ju1inxy{li!!'. \·e::;;;,i( 
és úlo111oxyd11á a1aknl áL \-1izben ne~n oldhab'1; folol(1/1~lik l1igi.t-oti 
Iégeuy~a\·ban i:::. 

'- 'j,(,!'tí;,:-C::.·1.'i: !.:1;111:<aras 1510111, /;1:11s11r11.~· /„í1'.11u111 vag_y ··!ilcl1u1, 
,(gipsz) vagy s.:/11.-:((L'(!S l1d1·y1uu ~~:-: 1·1d1·i11111. l\liHÜezek e1:'irn1,iák 111a

gnkat; az álf-al: l1cigy a 1\.:észit.uu:ny jelenlt!Liikl.H.~ll i1ern olllúi'lik u1a
racl(~k nélkül et:etsaYbnn :-: a It;gen.y:::<tvvnl ki'.-szitctt oldntbtlH kj'.'ll
.hydrogt'·nncl eli.1ú.llitott; <'..,;a11adékrül 1e;.;;;,iírt folyalll·kba11 ~zl~n::;a.\-,t~ 
núf:.rinrn (Jhtd~usnpn1lék(J( illéz e1C1 (:::zé•u:-::n\·as LiárynuL t'.·:-: 1::tlui111tt). 

~-\_ g,l·Óg',y~zert:'n:bnn pnrn1akh1lll: .i1'_1J z<'tri· l:clr-~nyhPll !;1rl:and('1, 
.A k:erC'skedésben /,·i"-iil.-:i /~-1/(:1·_. /1(!/l11111li./'el1i.~i· sLl1.110v1:k alnll d~1!':1M 
h(1ldJa Cis:::ze~ri.it:n1Ya kC'riil. }'osl:l!ki'i1 1u1sználják. 

1,-(;i1.~·ui:11.~· ,;/,;u1 . . \_ !:er111.i~·szetl1011 elfi,i(in rhu1uLo::: jf.~gt·1_:oldJt·11 
1nÍllÍi ,_;/ru1ifJúlic. J~lüúll: lttl l\lo1n~/1-oldathoz kl,usaYnL vagy J.:'l'.·n~:ct \' .. 
:-;Ó1Jlt1ah)t; ac1n11I.::. :E'eh(~r jegr·cc:-: po1': nH:1y \·izheu ,_··::-: hi!/Íf1Jlf .-.:11rr11/.-
llfo1 ofrl/i1rtutl1111. 

Lt:.IJCil,i/:i(/ l:ri:; 1;/1,1i1: 11!1(.\'1 1:; .l ~· ( 'J loiuhyperoxylloli fclo 1(1 nuk hiµ; i
toit lé!gen.'/Savban s a:--; ol1Ld:ot: liop(1rt)lva kijcgeciljük. ~ziu!:oleu 
vagy ±;:hl~r okt:ai:rler-.icgeceket k.1'.'pez: :2„-;J rl'.·~z ,·izhen olüható; bur
~zcsz 11e1n nlc1itt. \ 1i:1r(_i::; iz:.:.ásnúl 111egol\·t111 s {e1l.1n1nlil-:: ('.ilnrnc1x\-d 
1naraa vissza .. Ipari 1:6lokra ha::;z1u'd,ii~.k. ' 

C1/11·1ji11.~·nr11;:; ,;fu111. Elöfor<.lul 111i11t riiri.i8 ,j/011"-~rc ;-;Úrgá::;vijrij~ je
ge0ek beu. :C-T ycr.i iik. lHt úlon1:::6-01.cla.thoz clirün1sii,vas káli nn1-oldnto t 
ac1n11k. Sál'ga. lJOr. }'est-ékül ha:-::::.núlj<.'lk. 



}1:,; ríloH1siJk i.-:/ill'l'fetií jelei. 
Sziuhclcuek: ha ti savak is szinteleuck. Nagy fajsúlynak :-; vizbcu Lö11L. 

11yirc nehezen vagy cgyútalún nctn olclhat/fk. A YÍzoldat éclcses) késübh fCnics. 
lllHlorihi izii. Az 1il11msó/; i!/Cll 1111.frycsck. · ··; 

l(QJ/ vag·y .Va(Oll) úlornsó·olcln.tokban fehér c~npadókot. itléznek elö" 
(.t'ilo1uhydroxy<l): iucly a. kéinlclőszer nagy fölösében relolcl1jdik. S::t:H.~lll)(U;''.; 
alk1ílik oldatai fchCr csapaclCkot itléznek elő (szénsavas ólo1n)1 tncly ecctsaulnin 
oldhalri; a kénsavval elöllitott l.-1J11srr1~1c~ úlo1n 1dgitott savakban oldhatatlan.·.± 
Szénen s~:Cnsa t'ru n!itrium malhevit.ve a forrasztócsö redukáló lúngjitban az ólo1n- · 
:oók pnhn fényl15 ólo111szemcsét és súrga. ólo1noxycl-lepcclóket adnak. 

'!'halli nm. 
(VL·gyjclc 'l'f. Pariu1ysúlya 2!JJ..) 

~.\ z úlo1nlioz hasonló ve~yi !iulajdo11súgu; ogyveg·yértékii; 
kl~kcsszürkc 1 lá.g3r, ll.86 fajsúl3rú 1 ~88° C1-11ál olvadó, ritluL fé1n. 
\rcgyületoi a szintelen lú.ngot ::iilrlrd festik; a szinképbe11 egy ·uil(i~ 
,t11Js::üld vo11aluk van. 

Jléz. Cnprnm. 
(Vegyjc:lt: ()11. Ptu'illl)':"Úlya nH.i'"1.) 

.:\ Li_irtl:nolo1n eliihti iüökhon isn1ertók inú.i· 1~::: jóval ül(JbiJ 
lta~~núlb.l1;: 1 111iuL a vnsat: feg_yvereko!') szerszú1nokat: Üfiv6nyeket 
készitettek belöle. f)ok hel.yen termés álbpotbau ttllálhatú, u. m. a 
·l!,el;.;ií-'J\'.i Yic1Ukt~u (Eszali:a1norika), Ausztráliábru11 Spanyqlország~ 
lian, az Uralhegységben s nálunk. Magyarorszúgon is. Erceiben 
igen elterje(1t oxygé1111e1, kén11el s 1nús összetett testek:kel egyesülve. 

f<:liiállitú'"· Kohászati uton :1.llitjak clö érceiböl különböiü 
módon. A rézoxyi1tartalmn érceket szénnel olvasztják (redukálják) 
alkalmas salakképzij anyagok hozzáadása mellett. Bonyochlmasahh 
az elöállitás a rézké11egtartaln1u ércekből, inintl1ogy azokban cgy
iüéjüleg vas1;:úneg is va.11 je1cn s a rézkéneg pörkölés által nel1eion 
a1akul út rGzoxydc1á. 

·\.; egyileg t.iszbi rezet nyerünk, }1a tiszbi rézoxydot hyc1rog1'.~n~ 
úra1nba11 hevitü11k1 vagy rézsú-ol<1rtto!; villú1núra1n1nal bo11{;tn1k 01. 

rrul11jdoi1,<:1Íf!f/Í. ]\:e1nény, erös f(·n:yü, sajábságos vörö~ :-:zinül 
igeu 11ynjthatc'.i fé111. J:„a,isltlya S.\l.J. 1200-JtH)0°-nál i11ego1vad s 
ekkor ];:ékeszölcl szinü. ,Jegec.:es ~zövetii Száraz levegön 11e111 vál
tozik ineg, IlB(lves 1cvegő11 zölcl réteggel vonódik be (rézrozsda, 
a1jas szCnsa·vas réz): izzitá.snál fekete ox:yclréteg J;:épzöc1i.1;: rajta (ré7.
:-:alak.). 1\j1né11~y h:énsayval 11evit;\·e1 kénecssa;v fejlődése közl~eu 
n1<l6dik 1i:énsavas rézzé; a légenysav feloldja. r'i.. súsaY a, levegön t~ 
linomnl eloszlott fümet lmzamosb iclő alatt fololc1ani képes. Gyen
µ:(~t~b ::::a.vak is: ini.nt az ecetsav, inegtú1nn.dj:.ík. 

}.:.étyegyÉn·tékü elein; l;:ét yegyületsorozatot; képez: o:xyc1ul- és 
ox..yL1sorozatot; az előbbiekben 2 parány: az utóbbiakba11 1 pará11~y 
kótvegyértékü.: 

C\u.11= (J 
rúzélt:gi rézoxyd 7 cnpl'io:xyli: 

., 1 
(__,g ........ () 
()nI/ -

réz0lcr:s, rézoxyclul 1 cuprooxyü 

BB.1 

' C'l 
Cn<c1 

()u-( '! 
('11-(){ 

rózchloritl réichloríir. 

.A„ réz föalkotórésze szún10::; ionlo::; üt-,rl·uyuek: így a ::;Úrga
réznek ueYezetL ötvény 1 rész réz és l rész zinkbül áll 1.-::!•1 

'1, c'.1lon1 
hozzitadúsa mellett. A bronz rézbiil, zinkböl és ónból úll stb. 

A rézlemez mint kémlelüszer hivatalos. 

Oxydn 1 vcg,riilctelí. 
]{/::,u;i:y1l11l (t)u';!U:): rürUs 1·1.L:/rc 11éveu eli.ifortlul a l.er1nésze!i1Jeu 

jegocer1ve, karn1invZirös l;:ockák:ban. Jegeces vörös c:sapac1ék alakjá
·bau 11.7rc1:jük1 hrr. kénsavas rézolrlatot szülöenkorral főzünk. J:\. 1eve
o·öu 110111 változik ineg; izzitva fekete rézoxycldá a.la.knl út. 
t:1 Ré.:·i!lcc.-;h.'fd1·0:1:_1;d l.rézhyclroxyc1ul ( , 1n~((JH)~·1. ;-;úrga. csa1nidék
ként keletkezik a rér.chloriir-olclatnak X<r(OH) o!tlatLal elhonb'tsit
nál. Ncrn ú.lla.ncló. 

J?é.:1.-/;u·c,..; (<)u~8) 111i11t1 r('..::,(én!Jlc jijn ell> ké.l.;:Gsf'ekc,tc• rlto1uho:-: 

l·c(Tecekbe11 és szúmo:::: 1nús ásvá11yokba11. 
• b ' • 

f?{:;:chlu1·ilr. n,ézélecsnek feloldása úlüd. sósa\'ln1n vag_y a. rl1z-
chloric1oldah1ak rézreszell:kkel Yal(\ 111elegi.tésc által n;yc1:jük .. Tug"'
uithut.f); nen1 álla.uclú . 

.:\. n1egfelelö jóclvogyüleL: a r/::jodiir (t,.'11-J.f-J) i.s i:-:1ncrote~ . 

1) xy<l rng',\' iild1· k. 
h' 1 :.:·1 /,1'//' I u I ( ( / 11 j) /' /I /// 1_1;1:,11rl rlf /l 'ili ' (_ .' u ( ) ) ; t; 1 ii rorc1 u l <l i e l'l !H::-:ze L \J(;; 11 

1nint /ck11fc r1:.::1:rc l\IeHterségese1111ye1:j nk, ha lt~geu.rsa vas roif't.1 vag,Y 
rézhy<1ro:xy<lot gycngo \·örij:-: izz:'1sig hevlt:.ii11k. Fekf'•Í'P port képC'z. 
_{iilemzósek11Cl (ftileg a S7.Cl'\·es testeknél) ror1nkúl./) a11y<1gul 1ta:-:z
náljuk. 

l?1:.-:1i.'/,/ro.1'!fil [C/H(( J[f)~]. ]{a kénsava~ róz olüatt'~bu ii;'~f..riu1n
- ltydroxycl-o1datot öntünk, Yi1;í.gos kék esapru1ékot nyerünk (ré;i;

hydroxyd); 1nely u fol:_yaclék fözésénél fekete porr:'t tö1nörüL ~~1111110-
niáhan igen erü::; kék szinnel olc1óclik. 

Rt-:1.·/:1w,1; (r.-'ui::i) .. Jegec.;es ásvúny (C'uvrdlit). J\:.észit:.tctik a róz
re:-;zo1úkuek és a k~nnek .J::)()o (_.1-uúl va.ló ü~szeolvttsztúsa vagv r<'.·z!'1'1-
oldat-, kicsapi't!'a últal k/,11hvürog1~nnel: <17. nt('i\1hi esrt.llen f'e:'i~ctc' cs:i-
padékol; képez. · · 

J;)/.:1:ldo1·id (r'11C'I"). l(elof'kL·zik. ha ruzeL kir<Ílv\·izbeu Y<l~\· 
r1~~zéleget súsavl.1uu oltf{111k fel. .tl.z ol.<1at bepárlásn ut'ún zijl(l O!'zt;-;_ 
ros jegucekbe11 11,ye1:jü1i: 2 t.ün1ev:S jegccvizzel (f 1 1d_'/~) :,!/{~(_):]. \'-iz
be11) borszeszben l-s aetherhen olüóclik ... A.lkálifémck chloridjuiYal 
ketttis S\Jkat kl1pez. 
. ,Ci.::1:118111·11,-: r/.·:. Csak 1nint bnsikus s('.1 i:'i1nerctes [ ('111.'o::: t '11( 1 J Tl_i-:.1· 
f~Híforc1ul nCn1ely úsváu:yoll:ban i ilyenek. a ;11([/achii~ a n:.:/1r.:/lr Yng_y 
azurit. _.:-\_ inalac11it az Ural-hcgységbe1i. ~zibéritlban ta1á1hat szép 
zöld úsvúuy; ékszereket, cl.isztá.rgyaknfi k1'.~szii:enok heH.He ; pora. 
~~lel 1Csték. 1'.\. szónsav;1s rezet~. l\:ék:eszöhl csapadék alakjában nyer
,Jnk) ha kénsavas réz olclntú.t forró szúnsavas 1uLtriun1-olclaLba önt
jük. E csapadéli: savak:ban és an1n1oniúbau oldúc1ik. Hevitve réz
oxyc1c1á tt!alml út. 



l\éusa vas réz. ('.npr111n snlfnrictun. ltt~zg·iilit. 
(\7egykCpletc C118U,. ~Cörneessúlya 15D . ..t.) 

...:\. !er111é:;;zetben k.is ine111i;yisügbe11 foTc1ul eli:i jcgeccclve inint; 
1·!11rl c11 utli it, Yn lan1iut 11Énnely barlaugvizekben. G;yárilag állit:_iák elli 
u. r{znel:: lö1nény kénsavban, vagy a rézo:x.yc1nali: és rézsa1akba11 J1i
gi t.ot!: kénsavban oldása, és az oldat jegecitése által. .:\. gyúri két:izit-
1nény csak11e111 ininc1ig l;;:énsavas vasélecscsel van fertőzve és uy1~1·s 
7„(:11sru:as l'i.:· (1"UJJ1·11111 .~uf;f111·ic1u11 1:r·url11111) név alatt jön kereske
(ll·sbe. Nagy kék rhon1bos oszlopokat képez; ~1 rész hideg és 2 rész 
forró vízben olclóüik. ' 

'.l 1í.".:·f(( J,-,:11srt1:(1s !'/:"· cliJdl1it1í:<rr . • :\„z Ú,rubeli sóL inelcg hcly10 
ll~\·e, iiorrú 1nálasz~jnk: 111i ho:-;:;zabh il1ei állús után };,:ii\'Otl:ezik lio; 
l~kkor purt..:ollúncsészébeu t:ön1ény k.énsavval 1neg11el1vesitjük (·~s 
gyenge izzásig hevitjük. (Ez ú.ltal a kénsayas vttsélecs Yizbeu old-
1iatat.la11 al1·a::: ké11savas vasélo~!::EÓ lesz. „:-\. tö1ne~et inost. kilúo-ozznk ' '~'-' ,_, ' 'b 1 

n folyadé-kot ~zürlt:zzük ::: bepárol\·a jt::.•gecit:jük. 
~~\z igy elC1{t1litott !'i::::zta 1~é~zi.t1n8uy húro1nliujlá:::n osz101ios1 

k('.'.k:~zillil .iegcc:c·kei. képcz
1 

ntc'lyck. :) lö111ccs ,ic:geevizci. tarlahnaz11ak 
( r.'11.'·<1J 1, :i I f?..(_J -"- ~·LD.·1). „.\ levegi.ín feliilc·tiikön ehnálla11ak; vizlJen 
kii1n1yl'lt o1(1hc1túk. :U \OP-ra h<•vitvc: a kr'.·nsn..vns rl•z 4 !·ün1üc~ jc:gec
\·izct Yc~:--:zit-. :-: feh<l·r porn'~ n1ulil~ szét; a;.:: (j!:i.idik tl.1111c:c::: jcgecviz 
(~::::tk ~t H fP (..'-on Jcliil 1ievit-ésn6.l üzhol:ö el. ..:\_ Yizrnout:ositoti :--:ú a. \·iz
licn if:llll~i· incgkékiil és fclol<ló<lik (jegPcvizetr vesz föl). -\.izolt1at-a 
kr~k~ t-:<'lV<tllVll ké111lu1hi..::;11. 1Jorszoszbe11 és ao\'11erbeu. a ké11sava:c: 
rl'z 110111 n1~1('n1ik. . 

b'.·i'fi'i::(:.~·ek: /;1:11:.:(ri·rt." rrr.-.;n;1•1;d·11! l·::; k1:1u;nr11,..; :::ink . ..tl.1u111uuiá\·al 
t.::-:apad1"k kí'.·pzü(1ik: inely ha. :.·lnl.:.vnlb jole11: ne1n 011.lóclik fel a. kl,111-
\p\i'.:-:zer t'iilö:.;ébeH lnaradt'.'k ll(~Ikül. 1 ·lfs jeleulét:éheu a 1u't.triu1n-
1iyt1roxyü(1a1 t-.elje:::eu ]\i(·::.:a11ot.t1 s le~zü1+ !'olyad<'.>kl.iini. kúnnnntto-
11in111 fekete zav<trol1ú:.::t va~\· cs;tpadékoL ill1~·z eHi. 

;\ kl,11:--:,·1 \·a~ rl•z P:,\·(·ig,~-::;zerül: azoHkivül az iparban {~~ Ll~rJ1.
uq \ ( 1 ~iú l)a n ] t<l sz11i'i lt:at:ik. ((l-a l va11.p11laszf:.ika1 :-:zi_ivt~t:fcsté:--: ~! lJ-11/·1). 
. 1 /11 zúrt. ctlé11 ,.lJeu Lotr!aull1'.1. 

:\lk;'1\it'(':111ek kónsav~/iiva1 ket.(.i.'i~ s1'.ika\. k/~pez. ;\.ll~uLún!·:--:zo u, 
c11111·1u11 (/!11n1i11 1 1lu111 (lu1Ji . ..; dir:/1111.-:) ne\·ii gyúµ;yszerk('.•.s:;;it.nu'·n;vnnk. 

:,'(,'u + ,..;.·JI.\'(_I:: = .~}r '11( .\·( J,J:: -l- ::! .\1) -l- ! I f::( J 

r0z !0g·cnysil\. 11'.-geuyf>aYa:-; !\.•guuyéleg \·iz 
rÍ'<: 

:\_;;, o1c1ús alatt hnr1u1vi_.1rös giJzlik fejlüllnek; ez allégeny:-;av, 
Hu:ly az últ-al á11 oli'i, hoo·\· n kife1.löc1ö b~·aenY61eo· errvesiil a levc~o-ij 

•. ' ., ' , t::J,, ' ' t::i ,; b o., 0 

oxyg:en.Jewl.J{nsonlé• folyamat alapj1í11 (a föm eliilcges oxyclúlúrn és 
.l~~·e11vűlegfcjliJL1és) olclóünak ininc1nzou fén1ek (hiaa11v. 0züst ólo1nJ' 

'- " '-" '• b ·', ) 

higitott légenysavban; 1nelyek. hig savak.ból bydrogént fejleszteni 
nen1 képesek. 

. A l.ége;iysav~s ré;.:: . azurk~k je9e:e1~:t l~épez G tön1ec:s jegec-
v1zzel ( Cu(i\ 0,),, 1,JI,O). J,evegon szetfoly1k; igen nedvszívó . 

Phosphorsal'a::; r{;:. Elöforclul 11én1el;y ásványok.hau ~ példúnl a 
zJhos J>h orchalc:ii 11a 11. . 

.ilrscncssa va:; ·1·6:~. J\_ k.ereskedesbon !)clieclc-f1!lc :::,ii/rl néven forclnl 
elő ; igen veszedebnes zöld festék. 1\. sch 1uci nt'urt i'. :);{,! arsenessa vas-
és ecetsavas rézből áll. · 

.iÍ ré:::súk isn1crfefl__i jrJci. 
. .;\.. jegcc~'izcs ré::o.::!tds,i!'.: l~ékek vrq:~y zöldek; m1!J',1fCs1'k. All;li/ih.'1d 1·(1.r!J'l(•l. 

rJldntri :J~han l~;~~ ~:::;apadekot Hleznek elli, rncly fiizésnl!l fekete les,:. :\. kcv{\c; 
ammo111ali~I~ c/oallo c:«lJ:.adék a .7;:imlcUi.~:::cl'fiiliisé{icn s::t;JI !:1;!: s::i1111cl ofd,;dil;. H::i;//
savas o'.kal1k oldatai zolclcs-kek csapat1ékot ic16znek elő. JnclY föz6snld fekete 
lesz .. ~·cn'('.::pa11l;:lilium~oldut ~arnayiirüs, .r~·r1·ic,i1aiíkdliun{ :-1'tr.iúszülr1 esapacll!
kot ~~1ez ,clo. C,11a1'.kdl tum cl~z111t e leni ti az n1n1noniátúl iucg-k6 kiilt. róz~únl(latot · 
k:tt~s '>üt (cya1n::zauunonnu11) küpcz. 1ncly szintclon, i incli;hiil a r1.:ze(; kii~ 
zonseg:~s k~n1lc.losz.ere!d;:el t.ülJli,l~ kiY{dri.-;ztani ncu1 lehet-. f\~,:11!1.iidrn;J'!;1 (:·=- bi11~ 
a11wio111~nn fekete rezkene~er, „valasztaual~ hi. 1·11,,· vag,Y :::iol: ...-ürüs i'C1ure:.:e! 
c:;apual" 1_0 1• In~ly a leesnpu fe1net he\·011,la. C'1tl:o1'11ldaU1d hcvit . ...-e. i;i'1ri'1.:-; r(·z~ 
oxydul valik ki. ' · 

Kisérlet. 

](énléselé és fekld.Pk. 
l. flJouuyi kún.-;ai;as l'ezeL kapunk i\)1 1 kilú l'ú:.:b\íl ·; 

i'elol ni~~~~.'.iden [1nrúny (HH,i'i sl1lyrósz) r1~:.:nek ::! !íJ .. J s. r. jeg(~n...-izl~:" !d·ii:-;a\·:t-; r!·1. 

(i;J.5: ::!.Jü.'t = 1: ~" 
;•: = U.D25 kilo<>Ta111. 

-> r-r · - · · · 1 t" ·":::l -· auy ::;za:.:alc ~ C'tnrcz8t uycrüuk n rl:z01L·g sziniil":-:lH1\d ·: 
C11n = 7D.5: ('u -" rn;.5 = 1l.10: ;,· 

.,,. == 8(lt>\, . 
H. lfcig_I' i.-.:1ner]H;ti'1 ft•l a rúz l·:~kiinnY~blwn t',i.elvldw11. ];ivu11:tt.<>kl1au '.; 
A_ ki.-.::-;0 HH.~g,.;av:1uyitott t'oly:Hlékh:l ·rénv<~srt< \':-:i,.;z1•l1-.' \·:1:-;l(~11H•zt". :'illi· 

f.nnk; az c;o;:i!dntu1a1· ,-!',rfi;-: l'ézrt'.•tu~gul YiJn(1dik.l1t.·. 

II iµ:an_r. ll.rdr:u·g·j·r111n. Jlt•l'Cllt'i11s. 

(Vl\!.!;Y.it•lr' l!f!. :Parú11yf>úlya 2no.) 

l\I(1r az 1'1knl'ban is111oretes yolt. 1i.z a.lchy1nish:íJ;: nnYc:zlt~k C'l 
;:-1nurcnrins vivn~<:-nak. 

~~'li!For 1 luldsu'..Ncn: nagy?_n clte1-,jeüt.; részben t·er1n('.~:s úllapoí:
\e1szbe:1 ;cegynletc1l.ien1 fule$· ki!11111.:l cii1,;l11~rn: r·!1.1;1'sillr •. ~ l.n1ú1-
1 er111es alla,potban egyes sz1klaüregeldJen 11éhn na.(l'y 111e1111yi

,„_,. · for(1n1 elií. „:\. cinobüre11 kivül 1nús vcg"1/i.ileh~i n~~;11v1rv" f~i:-: 
n1c11nyis.ég·b~u va;n1ak ~lf'.crjedve. „'\. liigany 1Űi'Íi(_!lyel (l'C'r1t;l!:-: ~'tlla

us n;utt·. ('11u;1bc:r): l\'~ag;y~rorszú,g frilviü("kc:. Jlir«h:ly: ]\rn,inn 
<llrl1r„ir"'" 11> Cse!tors7'ag,Amenkm J•:gyesíiH Allnmok (Ror:uh i'>S 1 i k1 h J 

}\fexikn: HnrnPn: C.!hina.. .. Jn.p:í.n: 'l !nilh(•g:y~{g. , 



cr1-dti 1-szc.'Jl{!:SZl j·"E(i f1~·LY. 

A higany a cino!Jerböl iJörkölés , által állit,~atik elö. A kén 
kéndioxyddá ég e~ 1 a _higany pe(~Jg el1)arolog_ s &oze a~kalmas ~ze
flökben n1egsürüs1ttet1l;,: .. A„ hozzakevereclett t1sztatlansagok eltnvo-
1iüísa .vegett bőrön sajtolják át. ]~z a nye~·s higa11}/1 1nelyhen n1i1Hlig 
kov{~s ólo1n1 réz: ú11 1 bis1nut stb. foglaltatik. 

1.1i,-;.::la hi11 ai11; • .:\. nevezett fertőzése};,: eltitvolitAsa YégP.tt az 
:i.rnbcli liicranyt. hl°o·itott, légenysrr.vval erős iivegben H-4: nrrpon :U·, -
rr'lzzuk. ;{: fertözé~el;,: feloldódnak (kevés 11igany isl .... ~z ohlatnt, 
okkor 1opóva1 elt[v\:olitjn.k s a hi~·a11yt vizzel :~indaü~lig n1o~suk1 
tni()' csak a n1osl1 v1z savi yegyhatasu; eld;,:or sznrlepap1rossal vagy 
pedig gyenge hevít.és által (,;izfilrc1ö11 porce11ánrsészében) 1neµ;:-'z:í
rit.jnk. 

' :I'11!t~jrloi!sdr1ai. ll. higa11y közöns~ges hőnél folyéko1;y: e1-:ii~t-
fel1ér. fé1ufénvü. -.:101)-núl n1eafncry e~ oktaeclerel;,:be11 :icgecc(J1k. 
[·'a,j:-31;\ya 13.67. 'Közönséges hü~él

0

is ke\·és8é e1i~~a11. Hö7 1'-11ál f?1T 1 

szürk.e (rüzükct ké1)ezve. Tön1ecssúlya. 200; a to1necscl· ngyn111s n. 
hi(r·:i.11•·1~11 ecr1· j)arúnv l;.:é1)ezi. j)ru·ú.n:rsúly11 is 2CJO. f.Cüzönségef' liií-=· J . =· •' . . . ' 
111'.'1 n. le\·egön nen1 változik ineg. 

rJ'ü1n~~llY ké118a\· a forró.s hün11:rsékl0ténél lnssn11 felnl1l_ja. 
í.k1;11ec:ssnY-f~jlC)clés ktir.ben); c:hlór t~S sósav In<ÍT kür.iinségos l1t.'11n/·r

:...:(':klet.11él' ineg"l:ú1nadják; felol(lóclil;.: könnyen lége11,y:-::::tYba1i. 
\tizzel sokúig rázva, Yagy cnkorrn,1: z;irrrrl ~tl~. Pl.t1örz::'1:·1'..é;-.; 

itltal n higany !1110111 részecskékre 0:-::zthah..1 szeL eldzor a Vt'.\P. 1lt1r

;.:siilt tö1neg ~zürke s7.inti lesz. l[evih~s által az igy elosztott; 1llµ;a11y 
i~1n/·f; c~eppi'olvóvú fut össze. 

:\. hig·anJ a legtöbb. fén1111el i."d;yényeket k8poz: inelyek (11u-
1· . ..:111'-0k11a1Z ueveztet:nek. J:Cétvegyértékü elein. 1-.::l~f·. \·cgyliletsoro
zatia Yan: az egyikben eu:y parú11y higany kétvegyértékü (/-T!/ 11 .); 
ez~k az 0,;._,1a- (u1~rcuri-: h.Y(lrargyri- Yagy CJX)'dn1n-) vi'f/,IJifl1·fe/,- .: :i.z 
1i:i·,1;rlu1- ( 1111·i·1·nro-: hydra.rgyo- Ynf~;y ?xydnlnn1-) vegy.~llet~kben .kí:·l 
parúuy higany kétvegyértékii . .I~~gy1k f30roznL yegynlei"c1 a n1u:-:1-
kóil)n a la kit hat('1k út. 

~\ hioauy a rr1·('1!J.V'-'ZCrtúrba11c::;akis az ('löallott 1nL1Üon j<ll'g'C'll 
" . "· „ 1' 1 °[ ' l»H1Ptlul inegti~ztit\J.. l'l'll'"' üYegben 1n,rtau( o e. 11 .ag<L n1~n1 11H·r-

g~·c.;; inérgpz(í azon lia11 gfizn é;-, n1.·1'f/t :/;J,· uc,q_11iih!f(·i. 

1\. higauyt \"(•µ:yü1ct.eiuck <:>lliú1lif:ús/t.ra:. gyé1gy:-'zc1:ké·szi.tu\(''-
11yekhcz (en111lnst rnu.1 és n11gnent:.nn111ydrargyr1): labornt.or1n111okl la11 

cr~izok: fclfoo·úsá1ul1. n.z i1)al'han sz1'untalan célra (1Jaro1nétcrek! i"lic•r-
"' " . ] ] ' • ' ' .. 1 r1101nétcrek készit:é:-:e: fon(·.sorozás: tii ;.:ör \:í:'SZll'·l':-'; flran,Y t•:-: ez11~ ·. 

ki11yeré"' •'rceihöl db.) hnözm\ljúk. 

ll ig·:u1~·ox,r!l n l Yeg~·ületek. 

Jii!Ja 11 ,1;0.1·_11d11l ( 1 lf.t<J f}) l-fyd 1·a rfJ,IJ r11 iJ/ o:•',1;rl u/11f 11 n1 11 i!/ r11 n1. Fe l;:i"•Le 
1;sa11nJlék alak,i:í han nyc1j~lkr ha 1l•g0n_ysnYas ~ iga11,yoxy(\nl-01!la'.··!11_1 ~ 
\ii<"itotf. uúLl'inmhydrox1·,[-oldntoL adnnk. Nem allando w;,;y1tlef .. 

" • • ' ] . 1 ' . . 11 !·1égch1Jen nu:rr11ri'.11...: niycr Jfo.-;ctrfi neven nvnta O::' gyog,y~zPr \'U ·,. 

I"Jrt.,k.icsapószPrül annnn11iút·, alkahnazn11k. 111•·n·11ri11...: ,..:u111.11ilis f/ 1il1-
111·11u11111i-I. 11yc·rii11k. 

}{iganychloriir. H~·<lrarg)Tnm chloratnm mitc. Calornel. 

" . l' 1 t 11 ('/ <Hq-C/ T·· '! •-1 (\egy ~epe e !!:J _ ~vagy '.lÍ!i-C'l' u1necssu ya '.l:I .) 

...11.. gyógyszerkö11yv re11delése .szerint a s.::úraz u.ton .ff'lll'.ngi'.t1;s 
'dltal ltészitett 11iganychlorür (calo1ncl s1tbli:111atto11e zuu·atn . ..:) haszuú-
lancló. Ezt gyárnkba11 B rész 11igan3• és 4: rész higa11ychlorid1 vao-\· 

' 1 . 'l 1 . ' 11' 't . t 1 "! pedig kensav~s, ng~nye ef?, :1~a.n~y es e i orna .r1um pon ·os ;,:eyere-
kének fellengitese altal kesz1t1k. 

7'ulajdonsrígrii. I~ereslteclésben a calon1el fehér, nehéz, ú.t.tet-szc'i: 
sngáros-jege~es c1ara?o1~hn.n fordul elü; , cld~1·:::.-;iilre .fi111.11n; ...:d1·!;rf,-;
feltir 11art ke11c.: :' n1mc11g tartaln1az keves 1nganych1or1c1ob: rtzerf". 
·rryógyszertári alkalmazása elött az árnbeli készitrnén:y 11orit-n111ló ::; 
'forró ·vizzel adclig 111osanclc\ n1ig a n1osó Yiz an1n1oni:í.val a fehér 
zrtvaro1hís11a/,'. i1yon1út sen1 inutntja .... ~ viz kioldja a higanychlori
dot, mely jelenlétét ammoniitval elárulja. 

1\.. calo1nel elclörzsölve ige11 fi.110111 sárgús-fehér por: vízben: 
borszeszben é~ aetherbeu teljesen olc1hatatla111 an11noni<'1vnl t\s ~\~1f)//
val n1egfcket('c1ik; 1negolvac1ása olöt:t tcl:jesen e1il1a1J. :\. gyóg,y
szerkön;iv a ye}e összerázott:. vizben a higanych1oridra sz1!nsava::; 
a1nmonin1111nal kén1lel!:et. 1\.. súly· 11övelése Y8gett neh'n1 beac1ntt 
anyagok (poritott készitn1ényi1él) e1úrn1júk 1nagnkal" az (rlt:nl hogy 
hovitésnél ne1n illa11na.k el (súlypút, g)lJSZ stb .. J. 

]!1ellengi.iiésn~'·1 1nincljárt poralakban nyerhrt(í n. calon1el: hn 
elillanó gőzéhez vizgüzt vezetnek . .clz ily 1n1'.111on elöállit:o!J kl·:-'zii.-
1nény colo111el ua1101·c 11arrtl11s 11éven isn1eretes. 

Higanychlorür neclves nton · ( h.1/!lra i'flff i'ln11 cldoi'11l 11111 ·in it1· r/11 
lno11ida. parat11111) különböző rnóc1on n;yerhe!iC>: ha higanychloritl 

·oldatába kénc1ioxyc1gúzt vezetü11k: vagy ha ]1iga11yoxydulsó-01{lafl1oz 
(péld. légen:ysavas higanyoxydul) sósavat adunk. l\Ii11Llkét; c~rt.ben 
fino1n s{1rgúsfehér csa11ac1ék aluk,iúbrn1 Hyc1jül~ a. calo1nelL 11.z igy 
c1Dállitot.tíl.t azonban 1uí/1111k yyá,11,1;:::::eriil lif/ . ..:.:11ril11i 111·m .~·.:rrl/11il. ]!Jz 
ugyanis rcncle:-:eu 1égcny:::;avas higan,yélcese:::el Yilgy kl~uccs~avv:1 l 
van fcrl·f:izvc: Jnelyeket: a I-inon1 (~sapndékból k11no~11i igen nelit'·z. 
1\.. higauychloriir ,iól zárt iivegben tartandó. 

lligan.rjotliir, llrtlrnrg·,1T11m jotla!um llarn111. 

(i/egyki'.•iilete lf:J,.f..: Yagy <.~~;;-~„:~· '!'i·,n1e1·s~1'd.YOl !ii'"d.) 

\.:\ Tl:igany és jócl összeclörzsöléso vag,Y higauyoxydu1só-oldatból 
··Jodkáliu1nn1al való };.:icsapás által :.'tlli!"h1tik eli'.i. _\.z elt)bl.Ji. inó!lon 

,·.;'·készitvc hiYatulos . ..'.'~ cryón·i'szerl;,:ön•ry szerint lG rúsz hin·an\' é:-; JO , , e~ o. J e . 
,.,.resz JÓd összeclörzsGlése által készit:cnu}li. ~·\. borszes;;, szükséges 

.. .'' :eldörzsölésénél1 n1crí: inegneclYesit:és nélkül ol:y hi_i fejlí'1(1nék ki: 
'i~>n1elylJe11 a jód elillan .. A. higany·iollür jó1 ki1nosa11üé1 forró lior:-:zesz
>-:~zel1 nehog·y sr.abad jód 1naralljon benne. 
::< .. :::-

9
: .:l.z ar1oiJ. súlyn1enn:yiségok a par{1inysúlyok11a.k felelnek 11Lt~g: 

:;;:.,-': P· lf_it -l(H~; ng·,y YÜ:zony1ik 2 p .. / "'·= 28~1:-ltez: rni111". 1(;: 10. 



'J'ulajdonsdr1ai . . A. higan':yjoclür zülclessúrg~, _iz- és .s~agn~k~ili 
por: vizbcn. borszeszben és aetherben nem oldochk. Fa,1sulya ·, .6-
7.7. '}\~11ye11' elbo1111ik higa.~i;yjoc1ic1ra és 1;iganyra. 

~ötét üvegdugós üvegben tart.a-nc1o. _ . 
Isn1eretes a. hasonló veg,yalkat:.n hi!Janyln·0111ii1· (./ly'!.111·'2) 1::-:. 

J(énsa-uas h1'.yan,11élccs. (llf!'!.8()!)· ~Iig:1:.yt és tön1l11\y kénsnvat: 
1icvittinl\: s nz olclatot beparol.iuk. } eher soto:11:-g. , .... 

J.(;(1c1111sarus hirr1n.11élc('s. Nye1:jük 1 ha h1g1~ott legc~~ysa.v f~.l~s 
liig::n1yr~ hftt; n-~I: napi úl1ás nl.ún a l.;:épzüc1ött Jeg·ecek. os~zegy11;it
hc!téik: és n1egszárithatók. 

Szintelen. c:::rtk.nern átlútszó rho1nbo::: t:Ublúknt képez1 2 i'.ü1necs 
.ir•geevizzel (ll!Í,80.„ :! JJ/i). Eevés vizben ?lcll;at1); sok vi.zzel fel
hrnnlik; sósav hnzzáac1ú~ára olllal:úban fcht'r-sarga csapal1ek (cn lo~ 

mcl) képződik. . .. . . . . . . . 
fliy(u 1 y~; 1 :11 et·:; (.ll:t':J8) keletke~1k~ ~11111_1- 1_~kete c:::a.vaück, .1ta.h~

n·:nryoxvdn1:-:u-0l11athoz kr~1111y<lro~e11t, \ ilg)' te1u11111110111nn1ot ,1\lnul .... 
M • ~ • 

:Ilig·a 11yo x,rd regyiilete k. 
ll ig«lll,YO X~"tl. 'JI ~-th·arg·~· i'Hlll 0 >.:~'(}a t lllll. 

. 1\' c.~;yl::011letc l lf.10, 1'ön1':J·:;:;úlya :21 (i.) 

:r::-: 1neretc~ n .~·ri1·1i(/ é~ viiriis liignuyoxy<l; nz vliibl.ii J1iv:tb1\o:-;., 
J (1id 1'11 i'f /.IJ 1· ;1 ;;i 1.;.1'/{' l 1 it 1.1 n1 jl 1n:1u11 .( sr i 1 ·.1 /°- /1iy1/ ll ,'/< 1,:-1~ ~/d )· ( ->íl .iia.i 1.~ '. k 

:1 lakj :'1ba1l 1 i~·0rJük, ha ~11µ;auy(·l1 lo:·\(l-ol1~nt1,1oz ~;:a.l_1n1n1.1)' i.1.1. j 
1 
.\\ ( l

nldn l.o!·. :H1nnk. J(l(J ré~z l11ganycli1orH1nt ·1~) ru:-:z f\tJ/{ \--('t\ltt\( 1• 

ll!tCI, ::1'·•1!! = lf!tU + :!lll '! lf,u 
:271 112 :2Hi 

l1i""tll\'\·hlPl'i11 kídi1un- liü::an\·- 1·.hl(°i!'- -i;i1. 
:-:i' ·- li.\·(1rP:.:yi1 1.i):y(l kúlinu1 

1\.. !ü11tec::-::-:úlyok úlinl kifejez(d,t arú11v a c··yl1u:v~zurkt"1uyvbcn 
a(1ot.\:. ::.;11lv<lrt'u1y(1k'iulk felel ineg. ni.erl· 271 1~'t1zelit·.i')lCg· ng,'l-·„ar?1.11ylik 
a lJ~-1te~.1nii;t JO!J:„\~i. _, 

,..\_ 11)-ert c:-:rq.1adékoL :-:zürll·11 adtlig 1no:-:snk: 1Hig a in:~l;lH:'.gf1 

['( i\ \'i.ld 1_'. k l1'•o'Pll y::-:aya::; t-'.I.Ü:-:i'.O l(1a/·.(.a l ti_'1l_i b/~ 1118g llOlll zn \'<l 1'(1!11 k :_v1z;::
' "Ú f n \ c;hlóri~úli;nnrn\ ]~kkor :~öt(~! l1elycn 1neµ;szt'1ritjnl.;: (":-: 1_Hll'!'Ollún

~1nz::-:<'1rbru1 /1vnt-o.sa1; :::zt~h1iirz:-:f"1]\ce c-li'i.::ssziik. 
'J'.11fr1jdun:-:1Íf/O(. N;1ra11c:-:súrga. nelit}z, ig\.'ll !iunn1 i1ur; in?1.r n, 

f(~~nyen ::.;zi.nit-lel·ik: hev·it.1'.·su/·l nxygt'.-nn .. ' ('.':-: 11igauyra ho1nolva; l:e\1e~0n 
elillnu. ·\''izl~t'tt 11eH1 ol(1t'111ik: :-<HV<lk:l.:n.l hiµ;au.vnx.yd.:-:1Jkat k(',pcz. Szar
\'(_':-: a11van·o1~: cnkor. !2,·nunni. z:-:ir {i1\ú:-: nCúu }1iga11yox,\·l1ullA: kl·:,:;i'1l1b 
1('.,Hiliii:nr0·uyú redn1~,·~l:júk. , - .. 

j 'iiri.is J1i;r1n.1/''·''.1J1.lut (l1yrlr111·!f.rfl'Ui11 10,1'.'Jilurn111 1·1d1,-u.1u l nyeruul~ 
1i:1 a hio-a11y{'. levegüu liuvil:jiik, vagy ha.a légcnysava~ l11gany( 1 xy<lü~ 
11nrce1tfucSészl·Lie;1 aü(lig hc\·it jiik: H:ig ~·i.i1:i_isbarna µ:i'1zük Uil~lie 
Hnn1 ill n.nuak r:·1. (J r\·n:--:i cl· lo kr:1 e !t~' l 1 h lt l,!!: 11at-.r111111 liyllro:.; y1l-c_ilda!.u1l; 
a;nh'u1 forró vizr.el go11(1(l~a1l ki1n(1;:-:;uu11'1. '1<1 /~uylii ~úrga\·iir(;~ ,i~:g:;.
í'C:-i c:-:on1ókat·. képez; 1nelyok !ÍH(tJI! \«.ir(·,~ pnrr(i di'1rz:-:i'illi(•ti'1l;:. 1iiri1s 
lif·vih'·;.:ni"l h.-1.jl'f:Cll rlilln11. 

BH7 

. r.Jen_yegére nézve e két készit1nén:r te~jesen azonos, csakhog·3r 
n. sarga h1ganyoxycl :!lnomctbban elosztott, alaktalan. · 

. :-\. sá.rga higanyox5rc1nak a. hevitésnél ba.rnavörösös O"Üzök (al-
1~?':.H.)'S~v) keletkez~se ~é~.kül teljesen el kell illannia. IlJ gőzök a 
-voros 111gan3roxydbol feJloc1hetnek1 ha az gondosan kimosva 11e1n 
yolli; nzt tartalmaznia a hivatalos kr~szitn1énynek ne1n szabad 

„A. higanyoxycl jól z<:Írf; üvegben, sötét liel3"en tnrf;ancll'i .. 
Leg·iuktihb ktilsi.ilep; használtn.t.ik szen1kenőcsükbe sUi. 

Uigan,vkéncg· ( Hu8). 

]!'ekete és vörös inóc1osulá.sban is1nerete~. 

. .[?~kefe h.~'.t~'.rn.1J!.'-é_i_ier1 ( !~1;d-1·rn·,q,1J1·un_i; sul{ur;ttu·n.1 11-i,qrun1 .... 4ethio113 
11;1nt:J"rrl1.s). Kn~onb~>zo 111oc1ou 1;:yerheto: ken 1~s lngany összedörzsö
l,ese, v.n.E?:r ped1!F; lngan3"0X~'dso-olc1atnak ké11h3rclrogénnel kicsapú::ia 
al.~a.~. J:

1

1~1on1, i'ekete por. ;Levegő Plzárt't.::'a közben heYitYe: jegecn~ 1 vur1is n1oüosulatba. n1egy at 

.1--~(jr(Js hi,r1a11,11k1.:11e,11 (l(1jdrary11rui11 .~·11.lf'urut111n l'lliil'U.111. c1'.nn((
/11/i'i1:-·.) Elöf'orclul az lÍsvúuyor.szárrb.an hatolclalu 1·e()'ecekbe1{ ('in,;/wr 

' 1 t'· . t . . 0 
' " n~v ~la ·.0; :n:.~ .er:,e_gesen nye1:iük1 ha k811 és higan:r pontos keveré-

ket ,folleng:1t..iuk. Fmoman. elc1örzsölve vörös por, király1'izben ol<l
hatu; plat111a.le1nezen hev1tve, 1naraclék nélkül elillan. Szép vör('1;-; 
:-::t.Ínc n1intt fest.ékül ltas:;,n<i.l,icik. „\ gyr'ig.yszürészetlien kG\"OS('t. kíil~ 
:-::illeg alkahnaztabik. 

11i~n11)"(' h lol'i<l. H,nl rn rg',\Tlllll Ili t h 1 o rn iu m ('.OITos i rn 111. 

(\'"egykúpietc fl!"C!.,. ~I.1ii1nec.ssúlyn. :271.) 

C+yárilng állit.tatik elő. kénsavas higanyoxycl éf' clilúr11iLLrin1n 
kevcréké;1ek_ fellengitése :í_ltal. I{icsi1i.yben elöállithatr'i, ha higauy
OX):<lot su:-:aybau oldnnk ft3l s az olrlatol·. porcellúncsészében bep:i
rol.iuk. 

'l'-1d11jdun,...:dy11i. .·\. fellengités ú,ltnJ nyert:. koroskeclelmi árn 
fehér, úttetszö, nehéi, jegeces törneg" -f~ajs.úlya 0.3. I)oritvn. fehér 
port ad: ize 1nar1\ fé1nszeri1. 1-Icvitve n100-olv~d s noo0-nú.l te11·e~e11 
lill ,-. 'l"l " ' C Ull .. .ti resz 111 eg·, 2-iJ rész forrÚ YÍzben, 3 rész forró. !"JQ0, 11 -0:-: 

h01'SZGSZb8H (~S .f. n!.„·.:· 1U·f/i1-r{J1.'// olc1haJÓ. , 1 

Szerv(~S <lI\'í··agok (cnko1\ gn1n1ni; zsir stb.) las8nn felliont"jiik 
(calon1.elre és c}1:órrnl; ezért; ily ri.nyngokknl keverékekben kés~e11 
111 rhnn 11en1 tanacsa:::. 

'['" t ' . 1 . . .. . l . 
, . l~Z .a.sagann. ~ 1s111erreto .ie e1: a tc!Jcs i/!{/.·011.11s(í,1/„ a f1,/f1':·; 1)/-

d1):11n_11sa!h .fiilerJ ru,thf'r/11-11. 

rt/t:ll n1/ryt>..:: ft le()'er(isebh <ÍsYánvi 1néreü'. 
.Túl zúrt üvegben~. n1érogszekré1~yben h~~·taud('.J. 
(~ .Y(~lg)"Szerii 1 a.lka 1 rnazá:-:;ú n ki \'ii]. a. kii 1 iir t hi"i:;;;íi h i u·1i.11 \" k.t:':szi L-

lHt~lly~k e1\'.11íllit(t:-::<'i.11Al hn~znúlj1ík. ·" · 



'I 
! 

ll i gau~·a ni 111oni11u1t·,h1 o r i ti. 
HJ«1ra l'g)·rum hit11lorahun a111mouiat11111. 

(ilegykCplete (J~, 1 JJ~~')Cf. ~l'ij1ne<•;;súlyn :!öl.fi.) 

E készitmúny oly ch1úran11no11in1;111ak teki11the.tö1 n1el,yben 
l·e't Jiycli·oo·e'nrim"Íuv eO'v hio·m1v11ar:í.ny alt.al helyette. s1ttetett .. Elö-
' ' b ' J "''' b " ' ' ' 1 k' I' 1 . ' 1 '] :l.11. }~a hiO'anyclilorid-oltlatho7. an11non1a.t :1L nn - ; _ 1e i~r csap~~1 i~ .e 
(]~'. gyúgy;zeri;:ön2:v.:i 1\..z a1lot'.·'.si'tl~'1ne111ty1ségek (::>( '. r~sz (~!/:/'.!cs /_ 
7:, r. an1n1onin, = ., .:) r. nn1111on1akgaz) po11t·o:-::a11 n1egLn1 t.andol„. 

l/!11'!, + 2 .\'ll„ = 0 U/, .\')! .'/ + (ll!f .V l/JI '/ , 
lii<rau\"- a1n111011iúk <:li1örau1n10- lnµ;anynn1:nout11Ht-
1~l~orf(l uiu111 chlnr1ü 

.11 ig:inyjocli<l. 
y ii I'Ü> h i ~·:i 11 )j ocli cl. 11 y '1 ra r~ ,\'l'I llll h ij o cl a t 11111 rn h 1· 11111. 

(VL~gykL·1•leh: 11;1.!~. Tl•111cc:c::;úly:1 ·Ltd.) 

N ye1jük; ha. 11igan}'-c~1lori(1-n~.r1a:tot < ... f r' ~f11C'/ ~ 1 ''.'.1 u.'. /-!!.!: J) .i '.'.1 ;1~ 
kálinmolc1attal fel bontunk ('>11 K.T. ;!IH 1 rr,o ). }!;kkor ''.Ol'OS C~:l]"~<l«l, 
kcletk.ezik. n1ely fl· ch1(JrkAlinn1 tc1:i(:'S elh'Lyo11túsa yeget-t:. iul kuHc:i-
t:audó. , · 

fft1UI, + 
hi<~ally

(·1Jurid 

:: 11.1 ~ 11!!.1, + :! 11-u1 
.v.a- higany- tclil1'1r-

k,\linrn j<_1rlid lu'tiiuiu 

Jtt külüuöseu 111C'gtarb.nu1úk a gy1.'.1gy:s7.erkö11_'):v. últal aclott 
~úlyarányok, 1ninthogy <t _hignnyjotli<l ng,Y a .1(:.ic~kaln11nolc1fll:hnnr 
nri{1!1 a. higa11ychlorid-oldat(u1ak fi'1h.):-:é1~e11 felul<lod:k. . 

'/'1daj1loi1:;1Í!JlCi. Skarlú\::yiirö~ por; lZ(~; szaga 1_i11i<.:::;: yudJ.ell ne111 
cildható j .Felold úri i!.: /,,_,;·,...:;;e . ...:.·)1(:!/ .. _ j1.í1 I kr!I i /111/n{ l'I/ f/,IJ fi 1 !{(/ il yc!il IJl'I :1,ot_. 11 1 ".

f ol n1rt.:1í el::be11. aetherlJell: zs1ros ola.i(.iklia11 1 (;hlorolor1nbau. ! 1 ~)',':~·e11. 
·11 · LoJ11·1·to"lt. n·i,'zc ~11ro··1 ·1'po·r"ce..: t-örnon·(ré ~ürüsödil~. n1cl,,,- keslll1h 1 (J. "' . ' b ~ •. ~· bv -o~ •· . bb . ' ,, . \ 

\-ürös lesz . ..r:'l. ve1e i.is;-:ze~·ázott Yiz11ek: uern szabad 1Jelö1o l!!rf'I~-·· 
ki \·úlo.szta.ni (szénsavas nútrj nu1111'tl f:ehér c~a1~n.dé~~)., , 

rrisztasága fel.öl az olc1ékony:3a.g1 a t:el,ics 1lleko1i.y:-::1.~ 
.c:7.l•11sn.vn:-: 1ulJ.rinn1reakció ke;r;eskec1nek. 

,J(\\ :;,:írt i.tvegl1011 \{1Ttnnc1/1 ·.ft'.>i1yt:(il Ó\·o\,t. ltely„~1t. 

u1~.r:.,·y,1.r:r1~:s N/',;;,,·x. 

!Tif/ll-ll/Jliron1 irt (11ú13 r?.). .A. 11iga.11~yj oclidnak n1egfelelö össze
tételü vegyület. 

J(énsavas higa11yo1c,11d (ll!fiS1
fJ.1). 5 rész higau:r G rész tömény 

kensavval hevittetik. Az olr1at bepárlásánál fehér jeO'eces poralal;-
1Ja11 nye1jü]t a ]ténsavas higa11yoxyc1ot. ' b 

Ltr1tny.~·oea,-.: liifl(fll_l/O:)'JJrl. rl'iszt.n. állapotban nehezen 11:y·er]1etö. 

11 t'.y1.1 il f/U,f,lj!Iul.-;úk is 111 e i·I r:Ui jel e i. 

1:.L1öLLu,yin.: sziutelenck; lteyitc~suél elillannak; vizoldatilik: savauyu 
kinnhatásuak. l!ft 11 cj'(':s mért;r:I;. 

Oldntaiklian sdsi:n Cs cldu1·idok fehúr csapadékot idéznek elö (culo111el), 
rnely ammoniái:al -111c9fct:clcdil: ..• d.f!;álih.11<lro;•·ydokl:al -fekete csnpadék képződik. 
C1JankdJiumohlat fén1higanyt választ ki. U11chlol'ifl'oldHttal fehér csapndi:ik (calo* 
1~cl) képződik. J1:(;11hydrog<i11 vagy /,(:11an11uoninm. fekete csapadékot idéznek elií 
mely savakban ne1n olclóclik (lf:;~S), a királyviz oldja. R1!::lcmc:::en szürke hi~ 
gauyf'oH. vú.lik ki, 1nely nit.~gclörzsiilye ezüst.feliér; hevitósnél elillan. 

1 liy1111,1;u.1'.11d.~·ú/,· l.~· nu:rt 1'/{i jelei. 
Sziui.eleuek; teljc:;eu elillanllak; a vizbeu oldh11Lók; iniud iyell 111JrgCt1ck . 

.--[l/,:tilih!J1lru.r:;dul< sárga csapadékot; (if:;O), a111111u11ict l!s ain1;1011i1tm8áf,: fehér CS:t· 

padékot ,idéznek clü oldataikbau . .Tódkrifium(lldHiial skhrlátvöriis csapadék kép
%Ödik. 011dilo1·ii1·rcl ép oly reakciót aduak, inint az oxydnlsr)k. l!~S és (l/~1')IIS 
keztlet.hcn s1'trgás*f'ché1·, fokonkint n1egt'cketcdl_í csapadékot idéznek elő (l~q,"1') 1 
uiely SaYnkhan ncn1: r1(' a kil'úlyvizhen nl11ú(1ik. f,•,:_:)«mc::e11 higany y{tlik le . 

. !t isérklok. 
L l:I.ogyan külüHlJüztt..d-jük ineg a liigaHyjui.lidoL a cin0Le1töl '.:' 
}\:Z clüLlJi feloldódik forrú borszes;-;bun1 az ntóhLi 1101n. 

2.1\fi külii11bs6g van a calorncl és a higanyamu1oni1unchlorid kii1,iítJ '.:' 
1\.. calon1el alkálihydroxydokkal fekcte

1 
az utóbbi sárga, lesz. 

tl. ?llennyi j(·1dkúliu1n szüksége::; i'100 .f:.;T:un higrtnychlori.clra) hogy 11,'q.7~ 
keletkezzék'.:' 

l/yOl~: :JJ(.r :;;;;;:_ lfyJ~ -1- :J.h~Cl 
271 !'l~3:.! -UíJ i tcliút: 

:27!_: HD:2 = 500: e•· 
.•. ..:..;::;: n12.5 gra1u. 

J. ?.lennyi higauyoxycl keletkezik J.UO rl•,,;z ffyO!~-nek, pl~ld. ~YaOlf-\·al. 
elbc11nlá~ilnúl :' 

., . Egy tiiJn(~ges ll;1Cf~·hlil 1 ti.i1necs l/:10; Yttgyh; 271 súlyrt~~:.-:b(i! :21.íl ·"· r .. 
·tehát : 

:27.l : :..!Hi e;_„ !Oü: :f 
8ti r0;.;?.. 

.Eziist- (~\rµ;e111.uu1). 

„:.\. legrégibb korba.n rnúr isrneret.es \·nlL „:\.z alchy1nist:.!t.k l~u110 
vagy 1Ji1.u1r1 névvel jelöJték. 

P7lí..í/i..1l'dulds1.1. :\. tern1észetben 111eglcl1etösen elte1jeilt
1 

részben 
tet1nés 1Ulapotban, 1·észinl:. k:l~1111el é::; n1ás fé1nekkel ércekben . ..:-\. t·;er

ozíi::;t:. fü lelhelyei: Norvégia1 l\lexiro1 ()hili
1 

Pcrn) ICalifornia és 
.r,;sza1rnmer11l<a ll(;111el~y vidél:::ei :-;l-l1. 

J(is n1c•1n1yiségbP11. foglri 11-ri.t.ik az r'1ln1nf/,nyli~lien; rnel,yliiíl s?.i11~ 
kivú 1ns7.f-.11n {/1. 



]!;'lüdllitúsa. :l. különböző ércek ter1né::>zetéhez kép•2.st·, az ezü:::i·. 
elöállitásánal::: is különböző 111óc1jai vnn11ak. 1. l~.z ezüstta.rtahnu 
ólo111ércböl ezüsttartal1nu /1hnoi". állítanak elö s ebbi'.1] az ezü:·d:(·)t· a;i; 
lilom oxyc1Ulása ú.ltul vAlaszt.i<'tk ki. 2. );.z ezüst.ércet- r~löleges keze~ 
lés \znzt{s és isza11olús) nh\u higany11yal acl;iák üssze (/011c'..; 111·1,1:-.:1f . .;) ~·· 
n. foncsorból a hiaau:yt. lepárolják:: ekkor az e:;,üst marac1 yi.c;:-:za. 
n. 11.z ezüstöt olclh~tó.súvá a1a1~itjáÍ-: i\t s ennel:: olclatáhúl a fén1-
c?.üst.öt rézzel választjúk ki. 

1'.1 dr~jdonsrí!/fli. Fehc'·r: erös féuyü ~fén1; :-:en: szú1:az, ;e1n nedve~ 
leveo-ön 11em oxydálódik. Csiszolható::: 1ge1111yu.itli8tc1, Yekony li::1ne- "' 

b • . h ' ' 1 . 11 1 „ ' '\1' ' n1ezekl;:é és soc1ro1Yvok-11:A alak1t nJo. _:-,.__ egJO J) io- e~ v1 arnos:-:ag-
vezetü. Fajsúlya iO.~J-10.5, DG~° C'-nál ol~·a:1. Igeu ~;1ag~s h~1.1é1 
elillan. ]~inon1 poralak.ban barnas-fekete sz1nn s 11en1 funylo. I\.L~11-
hyclrogé11t tartalmrizó levegőn 1negfekete{lil.;:. Rós~v é:-; hig·itotJ l~i'.)11-
sn,- fel ne111 olüjtík; U·i111t'~uy k1~11sa\·l1a11 he\·1t.ye. l(-·geny~nvl1an lnde
gnn -is felolc1óclik. Egyv0gyértékü elPn1. 

,:it1:/11y11,·. _~\.z ezii.st 1nagiban.ék~zerekre) v~nz.:·krr: n_~_1n ~1as~-
11úlható. 111ert lá,Q·y: e11Bélfogvn ri:'zzel ol\·aszl]ak (.1ssze 1_ot;vcnyt~
zik). 1i.~ ezüstöt,:&·n;rek hazáukbrn1 n-k.övi:tJ:f•zf'1 !-i1torn:-:úgi fokokbau 
nyerik a hivatalos i}ré1bát ri ft'.1n1·jelzD-hivata1ba.n,:. a:;; .1. sz(nnn ~zii;-:~. 
rézta.rh1.In1a. 50 /n 1 a 2. sz!Ln1ué 10° /01 a H. szún1ne 2n° j ct: <! ~L. ~z<nn1H~: 
250;

0
• Az ezilst.forintosok oly ötvényböl yerr:{1F:~k 1 1nely lt )•J ~1 rez~L 

lartaln1a.z: az eztist. 11úszkraieúrn8okl1a11 rL réz :-inn 1,-ot· !·e:'z: a t.1zkr:1.i-
t'.t'1ro~ol.:ba.Í1 G0° .'0-ot. · 

li\hnezüst' igen fi.110111 leu1.ezalaklia11 lnbc1uc::;ok .(·:/:ü:-:tz;!t'~:-:/·rn 
(f\'('icryszerl-.ú.rbnn i~ sznkntt tnrta.t.ni ( -"lr111·i1h1111 fnl /11/ u 11! ,'-
;-,,. t"'"t.- ' • • 

"Eziistvcg:~·ületrk. 

J~_,;iistv:·cy(l (-·1,rf::!(J). I\:elrtl-:ezik n1i11t söb~tbarnn c\.:::np?-Üí;,k: lt:t 

légeny~avas ezüst oldatához nátriu1nhyc1rox;yc1of·. nl1nnk; 1~1~::;,a r1 l'·:·u 
f'ekct0 port képez; !300°-ra hevit\-e oxygénre «~s fé1nezü:::Lrü ho1nltk. 

}'.i'.:ií.~·tf.:1:11('rf (11:r'::!J3). .:i természetben elfrforc1n1,,;ziirk(;;-:.-fe1~_ol·,e. 
ftn:ylő 1 szabályos renclszerü jegecel\:ben, rnint ezü~l:ren3rle._ l\[e;-;rt•r
:-:i'~gesen nye1:jük1 ha. ezüstsóolclatot kénhyc1rogenna1 1~1c~apu11k. 
·111ekete csapadék {1,Jl elö: 111ely forró lége11ysavlJan„oldl1nto., 

(}hfúre::ü.-;f (..ilryentu111 cliloi'!llun'.J ..i:-Í,<JCI). Eluforr1nl (;rc~kl.1e11. 
·Fehér turós csapadék alak;i:íban nye1:1ük 1 11a eziistsoold~ thoz sosnvnJ 
vagy chlórfén1olclatot adunk. E csapadék saval-:ba.n tlegenysa.\·1~~11 
:-:e1;{) 11e1n oldható; oldódik a1nn1oniú.ban~ ?yankálin1:1oll1n~·:·1;:11 .. l~Le
vifive elébh vúltozat.lanul rnep:o1vuc1

7 
1nn:id felbon1hk ezusroxydra. 

~·,:-: végül fé1nezüstre. _ „, . _ . 
IIa.sonló bo1nlás 1negy végbe a le;,··egijn Jeny .helH~hi:-::n, :tln.!·L 

111i(1üu a cl1lórezüst 1negbnr11nl. .:-1.1kénecs~nva~ nútr1nn1 is ft~1ol1.1,p1. 
~'1.. chlórezüst ezen sajáf·:ságni nngy s:;,erepet j:í.t.:szanak a -fl'.~nykúpr"
~z.etben. 

}[asonló verryületek a l1,·ú111c:iist (..l!fl:I') ~s)1idc.:iisl (.111./ 
b. ' 'l l ' . l 1 1 '[ 1 . .. t ' ·S:;r!nsat:o.~· e::.:ilst. Feher r_·~a11n<1e.:-:P11t ~e e!:.~ez.1\, U\ o;;;n;-; .. ~;u-

olüathoz széns'1VSÓ-olt1ai,ot ad 11 nk. Born lt\kcm v: e l<',hl1 oz ii'toxyd ra, 
i11ajd f't~~1uezii.sLr<~ Lonilik, 

. . 
/t !~'8Xt,Ji:f'llJ8 UfJ87.. 

Ll:g·en ,rsa vas eziísi:. „/trgent:n111 ni f:ricu111. 
1. \"cgyképleto _·l.'/"\"0:;. Ti_in1ec,.;:-;úlya 170.) 

::J 1 

~\ légeuysavn:- ezüstöt rendszerint ezüstpénzekböl szok;..í..s olö
úllibn1i; 1nég pec1ig e1iiá11itjuk elöször a t.i.sz.ta, ezüstöt:, n1olyet az~ 
ntr'tu légenysD,-vban feloldunk. 

~~\.z clöállitá::: egész 1nenet:.e a következ(j: 
}i.z ezlistpénzt. felolc~juk higitott légen:vsa.vbRn: ekkor old11 cbn 

1negy a. benne foglalt réz is: 

;;J,1 + .JIJXO„ ~ ,'JA1r,v11„ + ::11,0 + Yli 
ezii'.st !égenysa Y l0geny:-;aya:-; yjz 1Cgcuyólc;; 

i;Zfist. 

.'!(.'u + .~H.\'r 1„ = .'!l 'u(.\'I),,), + ./ H,O + :!.\'! r 
re;; h:geny:-1a-,,- luµ;enysavas rez 

_\ ny('r(i kt'·kes-zöh1e:; o\dat.bau tehút ll,,q;euysava~ l';t,ÜsL 1'.'~; 
lt'~O"PllY~ava;-; róz Y:lll. l~hhi'1l az ezii:-:tiit· ~iJ~a.\-\'<d ehlr'irozihd„ a1akjú-
i.n~~1 \:·,ua;-;z:tjnk ki: · · 

.'\:1.\'rl„ + //I'/ ~ .l!fl'I + 11.VO„ 
li'.~·eJJys:t'i"Ct.'; s('1sav (;lilór~ !ógcny:-:nv-. 

c;;il::;t. ezii;:;t. 
til li'gt~11y:-;avas rl·t. i~; út:n.lak11l r~~1.1;!do1·idr11\ rlt~ ez nz o!dat.\Jau 1uarad,1. 

..:\ u~u.11cu:U·koL jól k.in1ossuk s azutúu zinkdarahoL úllit.n~ili l1elP 
((lkkor jú nBhány csevp kénsa\'at is hozzáadni) i a ziuk rcdnkú.1.in 
<J, cl1l{'.lrl:züsttif:.; f:.isztn. ezi.it-;t. és chlórzink keletkeznek: 

1:11 -1- ~.:!11f}I = 2.-lq -t-- ZnC?„ 
•: hl.'•r'e;;ü:;t. ' (;lü 'Jr;;it~li: 

.:\ tiszta. uzüst szürkésf'ek.ete pol't képez, n1el,yct jól künos11111' 
it uldórzink olbi\'olitúsa végett s azután liigitott; légenysavbau (10111-
bikbau) feloldjnk. _~\.z oldatni·. porcelláncsészében gyenge hüuél hr~
pároljnk s jegecitjük; az a11yalúg újból besürüsithetö és jegecithet.ö. 
.,.i\ 11yert jegecek kevt~s párolt vizzel b:;iihlittetnek. ICözönséges hö

',_n(\11 sötét helyen: szürlón szá.rit.tatnak 1111..:g. 

'T'ulcu'1lon .~'f.Íy111. Szin telen1 ú.t.látszó, táblás1 rho1nbos jegecelret. 
; szaga nincs; i2e HlflTÓ: féD1:-:zerü. r11iszta levegön 11en1 vál

; szerves nnyn,o;ok jeleuléb~be11 vagy napfé11yen n1egbar11ul 
vúlik ki). 1D,S0 (

1-11úl fe1bon11As J1élkül 111egolvarl; magasnbli 
elr;·hb ezii::;toxy(1ra1 .11ta,id fén1ezüstre bo1nlik. Vizben ige11 

könnyen oldható. n~vszintén borszeszben és aetl1erben. 
'1Iivah1lo;:; ~ ,)E\'gececlett készit1nény (al'gcnhon nitricwni c1·.'1-

.. ·"'"''"""' é:.; nz t1lva.-1,:fott l/:1e11.118(1p11s r'.'..'.fiHt ((/'/'!f. nitr.f"u,.;1u11,. lo-
7wkoikü). Az utóbbit e]ijúlliljnk a jegecedett si1 meg

s 61T1? szo10'áló forn1áha. öntése <'tltal. Ily alakban toll-
, 0 • 

<_·.:'._sz.arvrrstag, jegeces törésü1 :f'e.hér vagy kissé ~zürkés rtu.1acskákat 
:.:::~~t-~pez. 'l egyi tekiutet,beu n kétfGle alak közt se111n1i különbség nincs. 
µi:; · , Vizoldata küzömbös hatúsu (tehitt légcnyscrvaf. ne tartalmaz
,,:,;Z.on;·; 11e legyen fortf.'1zve n_:.:;;1;/1 ríln111.1i1(f_l vag3r 11is111uttal. J{éz ;jel0u-



,, níu l"8Zl!J/li~8ZI 1 ·u; YJ'.1.1'. 

létébe11 az oldat un1n1011iá.val ·111egl~6kiil; ha a sóba11 úlo1ú é::: Lii:-:1nuli 
van, fclit!r csa1Jadifk k.eletltezik. Ha. az ezüstöt sósavval teljesen 
kiválasztottuk, a keletkezett chlórezüstTöl lesziirt folyadék elpirlás
nál maraclékot ne adjon (idegen, főleg alkáli sók, pélcl. légenysavas 
kálium, mely képes a légenysavas ezüsttel eg-yütt kijegecedni). Ila
sonlóan vizsgálandó az olvaszt;ott 1tészitmény is. 

1\.. lér1cn_1Jsavas c.::ii::;f l1ígcn.11saeas kríl1:111nn1al (otgcnt. nitr. fusnni 
ciini kal·io ni'.trico) 1 rész .:ly'J>l():: és 2 rész líNO:J összeolvasztása Cs 
mintákba öntése ,utal készit;tetik. Veher, kemény rudacskák. 

Minclhárom készítmény jól zárható, siitéf; üvegekben tartandó. / 
A légenysn;vas ezüst gyógyszeri11, azon kivül a fényképészet~ 

~en használtatik. A ,iegecek (vagy vizoldatuk) börön, szöveteken 
fekete foltot hagynak (redukció következtében ezüst válik ki); e 
~o~t e!távoli~ható cyankálinmmal vagy jó<lfestvénynyol való mog
er1ntes s utolag k8necssavas nátrinn11na.l való Llörzsölés által. Szi~ 
nes szövete1.-nél az ezi\stfoltot higanychloridolclattal távolítják el 

. th 1 'l" 11 ' ' . . 1 1 ' ' , min ogy a cyan UL 1U1no ( at lnagat n. s:-:111J, 1~ e.rnnr·so na. 

..:.L:: t!.';Üs/:;!;f,· i'.s·111e1·/ctl; j1·/ci. 

,Színtelenek. líevitésnél, lHtpfúuyen va.gy szerves anyagok 1Jchatúst~ 
a~<L~t felbomlanak s ekkor szürk6re1 baruára1 végül fekctUrc festöclnek (e:t.ii:-;!· .• 
kivalas) . • 1létf!Csck; uudoritó f'C1nizüek . . ·lll:d!i.h.11dto:vy(1tJ!,· harua. es[tpad(:koi; 
v'.~lasztanak ki ohlataiklJÓl (e;;:üsthydroxyc1) 1 1nely /6yo1!t~·at!ian ~is {!Jnm<!ni(ifq111 
k<-:!111ye11 o~dódik. 8ósal) é:; chlrli·idok oldalai fchór 1 tnrós csapadékot ic1éz11r;k 
el:1, tncly lcycnysr1vlH111 11e1J1ol1lhulri,11(' ru11111011idf,a11 ,Js c,1J<u1kdli11mo/da!bun oldf;„f1í. 
l\.~~nd?n recln~~úló anyag(kéusavas va~l:lccs, cnkorolclatt ziuk1 réz sth.) f'é1ne::iis
t11r,. Yalaszt k1 ohlut.uikhúl. l<.~!!11ht11l1·oy•:ond t·s f;1:11u1j1111oui1wu111d fekete csrqi:ll1(!~ 
kot. adnak (kénezüst), n1cly higitut.t; ;.;aYakhan nc111 olclóclik. 

Forrasztóesü előtt, szl~ncB 1 s::1:,1-,ar11s ·111i/.1·i11m111r(/ hcvitve 1 eziistszc111c."'Ói 
11yerünk1 inely fényl!i fC'lii·r, knln1•:'tllia!./1. 

A "" 11,r ( A n rn 111 ) • 

('lq.~;yjcle Au. "Pnritnysúlya i:17._i 

I1oginktibb tern1és álhq.Jotbau fOrdnl eléí jegucoclvo1 Hno1nnl el
oszolva ho1nok.ba11 vagy közetek k.özé szorulva. El va11 torjeclve 1 clo 
eg·;y helyen nagyo b1J n1ennyisé0' rí l:kún tn.lúlha.tó · tellnrral veo·\·ül \"O . "k . , . . ,ei l b.J 
mmt nt "tt ere talaltatik Enlelyhen. Az arany lelhe.lyei: Jlfap;yar-
ország1 Fokföld

1 
]~alif'oruia; J1-n~ztrúlia ::;tb. · ' ,_, 

"A7;1Jc1·{.-:c. 11-z ara11yt.arta.ln1n érceket po1Tt'1 ijrlik. ar.ntú.n hiO'UllV
nyal rá.zzák össze; oli::kor a.r<:n1yfoncsor képzéJclik: · el)böl a hÍo·ai~y 
lepárolható s tiszta arrn1y inaro'.cl ,-issza. 1\z ara1rv'1·a.rtal1nn ho~1ol~-
ból iszapolás által nyerii< (aranymosás). · 

. \Tegyileg tisztá111i;ye1:jük;. ha az ara11}])<j11zt kir<llyvizben fel
olcl.iuk: s leszü.rve fl. netán képzi'1(1öti·. c11lórezüsLrl\1. a besüritett t•l
dath~z só~a;rtar~alr:1n k:énsil:vas vasoxyclnloldat:.ot d(lunk . .tl.z arany
chloncl sznuttetik es az arany mint banrn por vúlik ki. Haso11lónn 
nílasztják ki oldntaibiJl csaknem kivétel nélkül a fémek. . 

.A.z a.rany sárgaszinü. erősen f'én3'lÖ, láo"\r fé1n. Fai'súlva l~J.3. " f l ! • ' '1.... ' . Q,I ,J ' eros e 1er izzas1:a n1egolvac11 ina.g·nsahb hőnél ol1Jfírolog·. Tgou ,-é-
1\'.on;y soclrony11ya hnzható ki: vagy -igen Jh101n lon1ezzi.'.· n,ynjt:.hatú; 

t~ loffvékouya.bb lu1nez U.0001 111111. vas{:.[tg. A vúkuuy arauylo1nez it 
fén;~-, zülü f'ZinlJe1111émileg útbocsá.tja . .tl.z ara11)r csahis ktl'rif.11vi:.:br:11 
o!lÚíd-il;· ~· háron1veg,yértékü; élecs- és élegvegyülete1\'.et képez. 

Ekszereket, pénzeket Ktb. ltészitenek belőle. Ekszerészi célokra. 
ezüsttel és rézzel ötvényezik1 hogy lce1néuyehbé: könuyebbe11 kezel
hetővé tegyék. 

.:l.z arauyötvénye1c hazánkban n, következő Huomságokbau 
nyerik a fémjelző hivatalban a hivatalos pYúhát: az 1. számú arany 

l <190/ 9 ' 'c-10·' ·• ' 'r-0 1 
• • tart.a ma._:... o i a .:J. szan1ue ')~: /u: a v. sza1nue (O :'o (ez az uo·yneve-

zett 18 lmratos arany), a J. számne é>8°/0 (ez az ngynevezett'14 ka
ratos rtrauy) . .t\_z arany pénzek átlag !J0°/o-OS ara11yból Veretnek (tL 
frank

1 
márka) lira, osztrák és n1agyar arany foriutol\:); kivételt li:é

pez az osztrák császári és ~ lnagyar körn1öci ru·n,ny, mel3r 98.61 o .! u 
aranya{; tartal1naz és az angol snvereig·n, mely \1l:!i:;0 / 0 aranyat fogl~l 
lnagáb[tn. 

J.\. finont aranylen1ezuk (~1111·1un j·'oliahuii) ii. uiróo-vszertúrba.11 is 
• • , t::.h tJJ 

szoktak tartat111. 
..:-1.z arauyvegyületel\'. küzül fontos az ru·an.i1chlurill (.J.aC1/3 ~ 

auru111 cldorufl11n). Készittetik az ara113rnak királ:rvizben oldása 
{,8 az olc1at kijegecitéso últal. Alkúlichloric1okka! kettős sókat ké-
1iez; igy ehlornát,riumn1al a. 

11útri H nut ro 11.11chloridot (a 11ru111 ;1r1trio~cl1! f.Jl'llf u.111 ). Narancssárga, 
usz101Jos ;iegecel;:et képez, 111elye1c 1Bgáll6k; vizben é:; borszeszbeu 
oldható . .=1.ranytart-altna 4H.i:')0 /0' Jf,égebbe11 gyógyszerül használta
tott; jelenleg ngy ezt, mint az nmnychloridot, leginkább c'"k a 
vegy8szetben1 galváuuton valú aranyozásrn, lu:tsz1ui1ják. 

I-Ia az aran:ychloriclolc1athoz ónchloríirolc1aJot.. n1elv kevC:::; ó11-
uhlorit1ot i~ tariabnaz1 at1nnl\:, hiborvürö:::; c;:-::np;t1ék ~ keletkezil\'.1 

ru·rt11,1;f,[l111r1 1·11s.-:iu.~· 1,i11u1·. n1e1y•d- a.z. iiveg- ús p0reellánfestészotbe11 
használnak. Ez a föké1nhtltÚ:::: felismerósúru nézve i:;. 

!'latina. l'latinum. Platina. 
1\~~;._;·yjclc /'l. P::.rúuysúlyn lfl7A.,i 

Elüfonlnl termés állapotban vagy ötvényezrn az n. n. plat.inn
férnekkel (pallacl.inn1~ iric1i111n: rl1oc1in1n: rnl;he.ninn1: os111inm): arany
nyal, ezüdtol stb. Legfö\Jb lelhelyei az Uralhegység, Brazilia, 
Kolu111bia1 ]?ern, :ThiiJxiko, .tlJt::;ztrá1ia. 

l~IDdll if 11.-:0 y(jg_·eU; :11)lnJinaércof:, Llnrra1túlé12:fn \"<) lán o·O'al iné~z-
, u '··' Oö 

!:egelyben 111egnl vnsztjt\Jc; (>.kkor oly öt,vún:y· 1celetkezik) lll0lyhen a 
platina n1el1ett kev"l'.~:-:: ir.irlinrn és rltoüiu111 is Vtln. Nedves utOu val('.J 
oli)állitúsno YégeLL a plat·.ina(~rceket·, kir;'1l,yvizzel kez1?lik; a nyert sa
vrrn;y·n ol(lt:tot" chli'iran11nouiun1n1nl ke\·eri1c s a kicsapodolit i)latina
s;.alrniakat 1neg~zúritva kiizzi.lijúk .. :\. vi;-;szaHutraílL ta1Jlószerü p1.a
t1nát. fehér izzú::::uúl i"1s:-;zeka1ap<'di<'tk .. '1.z úrn1Je1i pl<tLiuct veo-yészeti 
célokra n1egtiszt:.it:n11dú. - · b 

: , rrul(1jd(J11.-;d_i1ui. Sz-Ctrké::::-i'ehér: t't'.·HylC1 férn 1 ±'. :-:. 21.~l:G i csiszol
:-11n.to és nynjt.ható. f_.,evegün n1eg llülll változik; c:;n,k a. legerüsobb 

>-.l'.>:,dn1Tan1'.1-légfnvü lúngl1a11 o1vaü 1neg. _ (.\qk /.'1'.rríl,1;ri.;, oh{ja .fel; ha. 
· <,azouhau lniLs fr'!1nekk01 f1H'~1(1. ezüsUx~1) ötvényezvt~ Yan1 ez ötvény 



tömény légeuy':avban is feloldódik. Négyvegyértékü elem. Platina
oxyclul és platinaoxyclvegyületeket képez. 

Változatlansága, csekély oldékonysága és azon körülmény, 
hogy savak nem hatnak reá, alkalmassú teszik a platinát vegyészi 
eszközök, igy példán] re!;orták, üstök, tégelyek, sodronyok, leme
zek készítésére. A platinaeclényeket hevitésnél megtámadják: 
az égvényfémek kénegei es hydroxycljai, könnyen olvadó fémek 
(ólom, ón, caclmium stb.), ezeknek oxycljai, chlór-, bróm- és jódezüst, 
;1rse11 és vegyületei; ezelrkel hevíteni nen1 szabac1. 

Vegyületei közül fontos a 
platinachlo1'irZ (PtCl.,). l'latinát királyvízben oklnnk föl s az 

oldatot gyenge hőnél óvatosan bepároljuk; ekkor barna vörös szr'·t
folyó jegeces tömeget n:yerlink1 inely sósavat is taTtalmaz i a sósav 
hevítés által kiüzhetö. A plai'inachloricl vízben, borszeszben és 
aetherben oklható. A legLöhb chloriddal kettős sót képez. Ilyenek: 
/,·áli1u11_11latinachlo·J"id; ez olrtaec1erekbe11 jegecedik, vizben nehezen 
oldhaJó és az a·111111on-i1011plati11cu)i/oi·i,? .: mindkettő előáll sárga jeg(!
ces csapaclé1~ a.Jakjába1i, ha ká1iun1- vagy a1n1no11iumsó-oldntl1oz 
(ntúbbinál csak tömény oldatban." platinachloriclot adunk. 

:\. pl[l.tinac11loric1 a kúliun1nak kén1lelüszerc; az ele1nzli \·egy-
1.anha.n használta.tik. 

Ha az an1moniu1nplati11a(·.ltloriclot izzitjnk, szürke laza h'h11e
-~et-~ u.1L 11'(1t1:11ata7J1.ót 1i;yerünk. Ennek azon tulnjdons<íga. va11, }ioµ:y 
l1izo11yos gázokat, főleg az oxyg·ént felületén nagy meunyiségl10n 
1nogsürüsiteni képes: ngy hogy n 1neg:::iírüsitett ox.~ygí;n képe:- egy
uthtl ,ielenlevö más testeket oxyc1Al11i; ezen oxydáció néha a hií1n('.·r
:-:éklci; 11agy en1e1ket1ésével li)rté11ik: ig~y ha a. i1latinataplóho;1. le\·n
gön hydrogént boc.sátnnk 1 ez rneggynlad. ( / J(;f;~1·ei11c1· !/.'J1~jl1j
/,._:szill1:kc. ·\ 

_;1.. ]~övetkezü fí 0

'111ek, n1inthogy a platina kisérct6he11 n1iudih 
e löford nlna.k1 ki.)zÖ1' l te·vén 11!11! i ;Hr;(1.:n1 cl• ne/e hiva.h1ak. 

Palladintn ( l 1il .= l.O!i.i"l). 

l!'clu~·r '1€11yli'1 1'é111; faj8úlyn 11.f::i. ]\.is l1U?llll.}'i~(··,~1Jr.'ll fnrdul i:1;· •. 

frifliHlll (7>= :J!l8.) 

.Fehér túrl1 ken \·, ken1é11\· fl1 n1: fuj:-:ú1ya ~ [ .J:1: 1ul·g· nel1czchbP11 
nl\·asztható 1neg; inir~f. a plat'.i11n. , 

R1t.the11i1u11 (lll( ::....···., 104,). 
l?hudi11111 (J?h :e.': .L04.~l). 
(J.-.111l1u11 (r>," = l!l!).2) igen ri[.ka fé111ok. 

!') Szé11enyvegyületek:') 
(Szerves vegytani rész.) 

AJ ár a. szé11eny tá.rgyalúsánitl e1nlitettük, 11ogy a széuen,y
.. "viil~t.eket naoov számuk miatt külön fejeze.t ben szob\s tárgyalni; 
'"

0
·'. "'" ' ' 1· 1 ·· 't• ["' ez a rendszeres beosztas es. a tann as 111eg [Üllll:Yl ,ese sze1npon Ja-

ból is szükséges. . , „ .. 

A. szé11e11yt: n11nthogy a;.:; a szerves testek nelkulozl1etet
len alkot6része1 N.::e1·vcs ele111 ne/,· s vegyületeit sze1·ues l'e,qyiiletcknc/.; 
nevezik; az e~ekkel fog;lalkozó ta.nt l?eclig s::cr1.:cs vc,qyta~in~d·:: I?.B~ 
crebben uo-ya.n1s azon 11ezet volt elte1:ieclve1 hog:r ezen ,,egynletek 
:::'-:a.1·is az ~~\.:llati es 11övé11yi szervezetekben forc11tlhatnnk elő: és 11ogy 
c.z.,ol~ bizonvos természeti erő (életerij) hablsa alatt. képzödnek. 
n \. ·' . 1 , • E nézet ujabb íclöben 111egclöntetett: n1111t 1ogy l!J<l 1nn1' ~za.n1os ~ze;·-
·e-: ~'errvület állitható eHi 111esterséaeseit a. laborator1u1nban. }ú: 

v • ' "·' ~ 1 ' ' 1 l ti . okból elvettetet,t n :,,szerves veg;yt:an1~ e nevezese es ie yc ·:e a s.:·:-
ncil/jl.'tf!/Jilletck i:1'yytana - n1int johba.11 111egfelelö - e1ncvez0~ 
f'oo·adtatott el. 

t:i ..t:\.. szénenyvegyiiletek k1;pzödésónek rn('.1llozata.i ugya11a~nk: 
1nelyekkel a sr.~rvetlen \·egyiilett~l;:nél n1egis111erkedtünk. _,.\_;;, Alt-a-
1áuo;:; részben felisn1ert l:örvényszerüs~gek a szénen~yyegyülot:ekr(· 
Í' illenek. 
• A szénenyvegyiiletekröl általánosságban. A özénenyvegyiih·tek fi;

alkot:ór8szei: a s::.é11e111; .. a hi!71'ri.1J, az o.1'.yy/11 és a. li.i;rli'o.qén.1\.nnn1\ oka. 
hot)y ezen l\.evés ele1ll111el is ül)· uagyszt'nnn és igen kü1önbözii ve
gyfiletek képződése lehetséges: abba11 rejlik, hogy a s:.:/11cn}fpa1·1i

n'1Jok képesek cg,111ndssal Cf//JCsiilrc l:i1f(inl1?z;; veg.1J/,1:t1},:if pardnycs.01J(n:
t~kat k{.j>e::nt, lllelyek ep o13r n1agataTtasuakl illlllt ::LZ ~rec1et1 sze:~ 
nenyparány. 1\. szénenyparúnyolc ez eg,resülese megha.tarozott sza~ 
hályok szerint megy végbe. .. .. 

~4._ széneny 11égyvegyértékü elerü; legcgyszernbb >:cgynlcte a 
rnet,luí.11 (C'Jf1.) • .' n1ely.ben n. széne1i:y 1ni11de11 vegyértéke :gy p~rún:' 
hydrogén által van leköt;ye; ez. által teli tett veg.\'."ül?t szarnrnzüc. A 
szénenypar(u1yok egyesülésénel eg;/-eg·y v~g;yertel~ l~olcsc:no~e.1.i 
leköti egymást. Igy két egyesült sz!~11e11;y"11n.ra-;1y ,(C1

;)) h~t:~egyerteku 
usoporf'-ofi ad. n1i11thogy <.l 2 pa.rú.11y 8 vegyerteke 1~ozu1 egy-egy 
vegvérték e~yn1f'1st. köti le. H széneuy parány ltlt.a.I l~épezett cso11orl. 

~„ o. ) l "t·1·'1. líil' (összesen 12 vegyért:él~ u3ro cvegyer ;e ~ri.; ·:: pura.11yn csopor; .. '. 
v. é.) t,izvegyért.ékii. Jfinden 1',tj,I/ JIUrrÍn-fl s::.:1hit:11y11.1j1:l fi.i~il1cl tal'lalt1uco:." 
cso1Ju!'f11dl, a s:::ahod Vf'f/f!1ÍrtJkck ,<1,:«ln1a kcitiíurd niívck,<;21k. 

r , r 1 !! • 

(.'lll_( 'lll 

1 •!Il_(,.'ll_t,;111 

( '111_( 11!_(.'ll_(,'lll 

::;zabrrd \re.g·yérték ::::..= :!: 
(j 

R 
.lf) stl" 

.;.;) . ...\. :-;~éue!lj"Vüg,Yülotek kö'.1.Ü1 r::'W k HL:ók ruguttk tárgy~.dt.ah~.~: IUOl,yok 
;(·µ;.•yó,,v,;zereloii hnszuúltatnnk1 vag,Y 1nelyek ezekkel .::;zorosan u:::::-;zoJuggneJ,, 



Isn1eretoti n ::::zÓ11f:.n1~ypa.rányokuak inús11e111ii kiti.JGsn\i'Hl<Í~<.1, i~. 
a111i.dö11 kevesebb veg,yérLék: rnaraü szabadon. Ily 1;s1_!tl1en f(~l kc:ll 
Lennünk) 11ogy a. széueuyparáuyok eg.y1n{Lssal zúrt lt'u1oo!J képe:;,nek, 
111elybc11 rniuden pa.ráu;y egy vegyértékkel az oliJtte lcvöhöz; og,'/
gyel az ut(n1a. követk:ezőhöz van kapcsolva: 

n Jlltrúny e. szalJatl 
vegyérték G 

11 

I' 
,,-- . 

=(.' f.'-= 

-1 p. U: szabad 
Y. é, 8 

11 

C1-r) 

1 

=(J-C'= 

ü i1. t ·T :;;zaLad 
\'. é. !() 

(.' 

=C' I'= 

1 1 
=Cl ('= 

_ii. har1naüik isHtort-, csopurtosnlá.sha11 a. parú.uyol\: 1nég jolJbau 
tö1nörült-cl\:; csak ogy il.Y c.soport ismeretes G pa.r.tuy szr;~llOH)'Il,Yt.d: 
rnelyeknek 24 ·vegyl~rtéke J\:özül 18 egyrná-s közi; Yn.11 lekötve s o.'3nk 
fi vegyérték: szabad. 1i:zt:. a következőleg képzelhetni: 

. / 
--() 

11 
_(.r 

1 
(' 

f) 

C'-

1 

!.'-

„A_ szé11enypa.rúnyoknak ezen húron1félu l~soporto:::ulú~Ll képer.:i 
alapj<il1 rt legtöbb szénenyveg)'Ület összet('.·telének; e szerint va.1111ak 
összetéve) vn..g,y ezekből szúrn1aztat,11ak le. ICivétclt képeznek. <l 

J'l'/11!r11yék, gyrnitdk) hal:::so,111117.; stb.1 inelyek e húro1n csoportba elldig
elé beoszthatók nem voltak 

1\..z első és múso1.1il\: csoportnlás szerint ö::::szetett vcg)'Ül(~tek 
általános névvel zsirtesteknek i1oyeztctuel;;: (111intl1ogy a tcrn1észotos 
zsiroh: s ·velük rokon testek ebbf'1l vezet110U.il\: le);[\, har1naüik (f. 1

1,\·
1

} 

<:soportornlásb<'>l lovezethetiik az illaios vegyliletek. 
Szénenytar!almu (szerves) gyökök. :i\Iindr·11 "'·m·nyve::;yiikL 

t:ölibé-ke,,-ésbé kö1111,ye11 bo:n1l1:ko11y; bizonyos k0rnle.lijszerek hoz;;.(L
n1lúsa1 hc\·ités ~t;b, iílh1l elvúltozik. lrn. ezen IJ01nlúsokai; fig3rele111-
1nel kisérjük~ lapaszh.t1jnl:.:: hng,y a sz1~11cnyvegyiilet egy része c1-
roncsoltatik; 'llli'.!f (/ rt·,i/.'Jii/1.,fu1:/,: 111(ís//.: r(::::e rtfff,„:;·1,rl{1r11a1 1n1·.1;11/!!1·11,f. 

]~zen telítetlen Yeg,yületrt;~zeki"~t.: n1ilye11ekeb a külöubüzij veµ;yii
}otel;;:be11 talAlhalin 11 k: .~·:;1:11„·11yf11rl11{11111 ( s.:1' ,. v1~s) yytil>ii/,:i/t /; nove;;;:-::ü k. 
.lfa például a C,TI,; ];é11letü (net11:'1 ni teli tett veg-yiiletl1i;J egy hyilro
gt:nparúnyt·. elvonnnl\; a f}:!lf-, (lH:.f:.11,yl) parúnyc:--oport- inarri.d ;,-i::;z
s~a~ n1el,r az aetl1ylalkohulba11 ( (/-:. fl~ .. 'i (J 1 {, az ;if~t„hy1ar+h(~l'1Jell 
(t :-:.ff,-,)-.;,('i stb. v{tltozatla11111 fcltnlú1h,T\·1'•. 

1\Iintlen ily telitetleu paráuycsoport .L; ~ 1 ;;: -J slL1. vegyértúkü 
g_·yök; ezo]\: oly ina.gn.btrtúsnnk, n1int a h,t:.:;011lú vegyL~rtékii ele1nel<1 

s a veg·yi útuluknhlf1nknú1 vA1to~at.lru1nl 111f~H1H:l\: á!··: 1nint az a.lúhLü 
ki'L p1'.,!1la rnntal;ia: 

íl ',11,,)Uíl + Ii,&0.1 =11,0 + (C',llc,)/181i, 
ncLher!1ytlroxyd kénsav viz aethylkónsa\· 

(K)OJJ + If,8(1, = 11,11 + (lé)Il80, 
kltlinn1- l;:únsav viz t;fl.VaU\'ll kén-

hydroxycl savas"kúlhun 

.A„z ecryveo-yértékü sz611h:ö11e11ygyökök nevének ·vt.~g~%ÓLagn, 
rornloson 1/f: m.'.'thyl (CH,'), aethyl (C,H,1). 

Szé1Íhydrogénelc. · ll<{1rttcsités. Ifa a fonuohb emlitott hárorn
i'élc széne11ycsovortosulásol\: szabad vegyértékei h:y<l.rogéuuel tolit~ 
tetuek, az u. n. s:::únhydroyének jönnek létre, melyeh: rendesen rfn 
szóba.o·gal végzöclö i1evüek:: 

"' Il 
1 

methúu CH„ vagy H-C-H 
1 

H 

11 
1 

aolliún C,l!,;. ni::;y Jl-C'-11 db . 
1 

11-C-II 
1 

fi 

_~\.. ~z/:nhydrogé.11eldJe11 a. 11ydrogén helye!;tesit.huUJ 111ú~ t•gy
vegyért·,ékü elemeli: (C?1 ./JI' .. . T) vagy ogJryogyórtókü .gyöki;·1k ú.UnL 
„A. L.elycttosités az összes1 vagy csal: eg·yes hydr~g·enparauyok~·a . 
terjeühet ki, vng-yis a hyclrog-énpnrúnyok e::;ycnkmt hely0Uus1t
hetök 

Például: a mctluiu CH, hyclrog-énjét ehlórral holyettositvo, 
létrejöhetnek: 

l\Ionochlónnethim CH,/'! 
Dichlórmethim 1)1[.C/., 
'l'riohlórmethim c/rc1,; (chloroforrn) 
'l'otrnchlórmolohán CCI., ( szenchloricl ). 
Ezek a chl1)r hcl.1;et!e,o.;if/s::ncl,: terrni:n/Íei. I-Iaso11lt'1 11el.yt:tLe:::;it<'·

sek lehetségesek a, n1ethánba11 és n1ás szén11yt1rog(~uokben l1rrínu11ol„ 
j1Jdd1rl s ini.ls test:ekkel. 

Ha a. szénhydrogénekbe11 a hyl1rog6n az egyvegyl:rtél;;:ii hyün.'.
xyl (OJI) csoportbl helyettesittetik, létrcjfömek ah1!rirn,,·yl-vo::;y11-
lol;ek: ha a helyettesitii az e::;yveg-yértékü rntryl (NO',) csoport, " 
11t'.t1·z1f licl!Jeltcs1'.t(sú11ch fe1'1i1i!n.11"i. I:Iasonlú 11clyettesitések 1ehets/',.'2;U
sek az co-i'ven-vértékü :;zónkö11en}'gvüköl\:kcl. 

t;:i, ::;.„ • .._.„ 1' 
Példúk: l"(1;rl1·(1;1:,1;! hr:ly1:ff1:.'!U/s/11·:k i1:r1i11.:1iy1.:,i,. p. o. n. 1ncL 1a11 

, (t,,'/() szé11hyílrogénlicn: , 
C !!„. 0 // = rno11ohyc1roxylmeLlrn11, 
l°/10, \ OU), <1ihyc1roxylmdh'1n, 
1.'//. ( i) H1„ = trihydroxylmetháii, 
e (!ill )., = totrnhyclroxylmethirn. 



.\ritr/11 he1:,ielt1.!siftfsc lcrn11!11yci„ p. o. a lien;-;olban: ('ni!;,= hn11;-:ol; 
C,JI,„_ JVO, = mononitrobenzol,; C:JT,(NO,),Oll = trinitroplioanÍ 
(p1kr1nsav); vagy a. f)!f~ = methanbnn; C'ff( .\'"fJ~\1 t.rinit.ro1nethún :::;tl.1. 

I lcl,1_11.:f f 1·:;-if /s1·k 1~_i1yi:e,1//j/1·t/kU s.:·1,;il!J.1Jdrofli!11 .1!.1Jüf;(i/;,k1d. 

r_.'lli : f./f-la· (-'ll0 = C1
'!. Tlt, 1 a 1uethánba11 eo·v h:ydroo-én az t\n·y-

1netháH 1neatlivlPs inetlihn Y. 0 " 0 0
' 

uÜthún 
vegyértékü methylgyökkel ( CH„) helyeLtesitt:otett. 

('ff1 _: ('Tl;i. C1'2ll,-, . (;-~~II.-. i a 1nethánba11 eg;'/ !l a,z egyvc•gy-
Biethan act h~·lcs 111et hall Y. 

prOJlaH 
é·rtékü aethylgyökkol (C!, / !,) helyeftesitt.etei.t. 

Szénenytartalnrn (szerves) aljak, savak és sók. A szénenyvegyií
lctol\: között ép ugy- \'aunak aljak: ::-avak és sók; 1niut a s;-;ervotleuek 
k~zt:; btlrha né1nel __ v0k itt 1nr.í.s nóven .ielöltetnek is. Igya s.:'<!11h_1pl1·r1-
,l/!'11ek h/jdi·u,1.!_1/l (f)[[) /i.)11r•flr'.~'Íl1;.~.; /1'i'íll1:1111r:i rílt((lú11us,"dr;hau oljo!:-
11u/,'. tekiutlu:tD/,· és alkoholoi<-nak ue\·e:zti:tn~k; ezeu a~jafr, Yagyf:-: :.tz 
alkoholok auhy<lri<l.i"i nz aetherek, ,[.; az összetett aetherek. 

A_lkoholok. ~\. közön~éges alkoholok az eg·yveg;rértékti ul/;1J/iol
:J/(_i;/,:iif ((

1

'2 Ií.t) f-f) tnrtahnaz;-:úk h:yc1rog0nl.1ez vagy szth1h;yllrogl~ngyCik
lioz k~posolYa; ezek nz ('f."lircnilii tpr1nuter \·. norrnc:í.l) 01/,·11ho(11/:. 
.-\. szer1nt:-1 a hany h:,;c1rox;ylcsoport:ot. a;-; a.lkn11col tartahnaz

1 
1noµ:

l,.::ülö11Löztetü11k 11 ::!, n-11 vegyértékü alkoholnkn.t:. \Tannak 11uL:-:c11\
('S harn~ad:·enclii_ alkoh,Jlok; n1el)·ck c1.11·l1:'111.1! névve1 ,ielöltetn·:k. 

Jlelclak: _},'!.-;,:;,.ei11:l ii ,i(/;11/inlok: J !-r_1Jf.„ () i [ n1rt h yln lkolinl : 
1 ·1 t„-C'JI,. 0 lI aet11ylalkohol. - · . 

Jlrisodrc n1! ii ol /.:,if111f r,/,· ((}fi: (J fl kétYco·,·é1té kii al k.olto l o·icükkn 1 · 
• ö ~. 

' '!!. 'H ' H 1' l l l . .· ' 1 . . r 111:; = r ·. ,_i • e nnet 1y c.nr J1nol ;,,uutSOt l'{~Hdil pro1\ylalkohul„. 

lfo1·111arli'i:ndii al/:11h1,/„f; (<)Hrbonilok f). ()/-[ húrornvegyérb:kii 
alkoholgyökkel): 

crr,-
('r1;1-C'. r) l-l i:.ri111.cU1ylc.arbiuol (ln1rn1adreudü ! 1nt„rta lkohnJ 1. 
l'f/„-

Atherelc .).„ J11i11t a fé1nlrydroxyllok a vi;;, elt-•u1ei11ek c•lv(_itu.Í-~n 
<'d!;d uxyr1okut a{lna-k1 é1n1g·y sz'úr11u1;,nak az elsörendil alkol1<)lokhr'1l 
az alkohol vizulo111ei11ek (J1~ ('.\s 0) elYon(t:::i~ által a/. aet/1,_,,·c!.-. 

}(() !1 -r-:é!ft ~ H,11 + A, 11 
kúlin1n -;i:-: J-:~'ilí1u1~•-1:~yd 

l1yl1ro:xyll 

1 'fí,„ (']!„. (1// . H 
1·11„. ('!(„ 1)// ~ -,(1 + 
af;Ú1yl<~llZ0l1(1l yjz 

<'/1„.1'// 
!' I f.'„ Cl! / " 

aeÚiylneth('I". 

:\z aet.hf~rg·yök~ 1110ly liydrogénhoz vagy szénhydrogéHg·yö~ 
kükliö;-: kapcsolva; 1ninclen aetherben elöforclul

1 
kétveg.)'l~rtékü: 

l . l i -cn r 
.::ep.e~e: -t~:rri~> ). 

f(evert aethert nyerünk lm egyide,iilleg többféle alkohoH keze
l iink kénsavvaL 

Aldehydelc keletkeznek, ha az olsőreuc1ü alkoholokat; oxyc1itl
iuk. :i\[inden elsörenclii alkoholnak egy aklehyc1 felel meg. 
· Merlca11tanok. A mint a fémhycl:roxycloknalrn snlfobasisok ngy 
felelnek: 1neg az alkoholoknak a 1ncrkaptánol.~, n1elyeknek últaláno:::; 

·ki,pleto Ji'-CTl,811 (R jelenti a hyclrogént, vagy más szénhydrogén
avököt). A különbség teh:it az, hogy az alkoholok hyc1roxyljéuek 
(i'! H) helyét a kénhyclrogén-maraclék (8II) fogla.Jja el a merkapl'.ic
nnkban. 

_;\_ Jnerkaptá.uok aet1ierei s11.((1111ct/1en:-7.:-11ek vagy tii i//ar:flir·n1:
nck neveztetnek. 

Szerves savak. "'"~ :-.;zerves savak a(.'< J. t)ff egyveg,yértékíi .~11r
!f.1Jiikiil tartt11111a.zzák1 1ne 1.3~ 1:a 1·1J,;,1_~_11/-1u1k nevoztet·,ik ; ez hyt1rog-/•11hez 
v:igy e.!2:.Y\·i~gy,~rb;kü szénbytlrogéngyökhöz vrn1 knpc:-;olva. 

FI -('I). (1/I hnngya::;a,
(.' Fr:~-(_.'r 1. 11 I f ecetsav 
t'.:f-f,-(ffJ. li/f Yajsav 
1 •.1 I111 ·-·- ('(;_ r 111 valerianasav stb. 

„A. ~:.-:cri11t: a hú.ny ily onrhoxyl1·::;opc1rL n .. c.:avlJnn J;'lglnlhliik- . 
1ncgkiiltinliijzf'.etii11k eg,v-~ k/·i'--, húro1u- ,-.;J-li. \'egyérh'.-kii ::-:;-:er\·fl."' 
:-;n.vn kat. 

..-\. :-:a\·nk nz cls;ire1vlii alkoholok, ille(·.z·,\eg ;11t1(•1iyl1vk. oxytl:'1-
(·i1~1,iu fol,)lfc'1.n kr:letkeznek: 

C'ff„. C'Ho. OH + u. = H.O + 1//l„. (.'11. (11/ 
;ucti'iy!a1k~Jlio1 o~:n:;U~1 vCz „eet:tsa \" 

CH,„ COi! + r1 = 11,0 + 1/f-1,„ 1/u. Ulf 
;u.:i-!iylaldehyd o:-:ygóu yiz t:e(,j~:;av 

:\. ~zurves :::n vak inég· 1n<Í.:-: közvet-eit 111ódon i:-: kt'.,pzi_\dnek. 
Szerves sólc. }[a szt-•rvc~ ~aYakba.11 a onrbox;ylc:snunrL (t 'r J. r 1 f /_) 

l1y1lroxyl:jú.11nk hyt1rng·i~H.iét férnek :'tlh1\ hel:ye!".tr:;.;il;jük, ~1 ~z"l'\'t-1~~,\k 
_jii!lnnk lé-i're: ~ 

1/1!,„ 1.·11. Oli+ fl"11lf= H,u + 1.'/I„. c:u. uA· 
\·(·i~!-:"a\" i···et."aya;; k:'di1un. 

]~zekn8k k1'.ipzDdó:-:e: t:nlajdons{igai: bco:::zt.{l~nkra lH~\%\"e inin1l·· 
azon sznbúlyok úlla11ak. 1nelvck<'\t a fernck ('.'s szerveLl0n savn.k111í.l e: 

:í lt.:t l{t~~a-11 a „ s(\ké1Jz(ídési1t~l i1i~.gis1nerfiü n k. 
Osszetett aethe1·ek. lfn n. carhoxylcs!.1port·. hyd1·0;.:~;8u,it'~L ~zt"11-

hy<lrog('.!11gyükkel he1yet--lesii;iiik: ii.c:,;;:;1:f•·ll (11·lhPrf uyerii11k; ezt oly 
szor\·e:-: s('1knnk teki111·.heljük1 nH:lylieu n ·férn szerepi'·t. a szj~J!
li_yclrogéngyök j:'t tszrt. 

{ 'fi,„ 1 '(), ()// ·f ('/(„ 1 'fi,. ( !ff ,= 11,11 + ( '/!,„ i.'!J, ()(//(,. ( ·11, 
l;cH .„nv :1 r·i-!1yu ! k11 li• d ,-jz t„_:d-!-ia \"-Hl.~f 11y l~u·i l 1•·1·. 
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];) ltönen:y Ya.gy szénhyclrogéngyük lehel;: 

[[-CH, . .. h 1 1 1 Jl -C/O > U angy·asav-1net iy aPt. rer, 

H-1}H" l l r .' 1-l:i-('(J - / () ecetsav-rnet rylnet. rer. 

... '1.z összetett aetherekct nye1:jük: ha az illetü szerves sav kií
lin1n- ·vag3~ nátriumsóját kénsav és alkohol keverékével lepú.ro1juk. ,,, 

Ha a szerves savakra phosphorpentachloricl lrnt, a hyrlro,yl
t'.soport; chlór által helyeitesittetik és h(/l0ir:lr111liyrlrirl kelc·il:ezik 
(itltalúnos képlet R-('i!, Cl). 

Cll„-CU. Oli+ /'1.'I,, = UJJ„. CO. 1.'I + fli.'l 
CC('tsn.y aeH1yl(:hlorid 

t· ])( J()fa 
phosphor

oxychlorid 

~;i_ haloida11hy<lril1ekuek szerves sa\·ak kúli u1n vng_y 11átrinn1-
s(Jjú.ra. haJúsa últal a vizn1entc•s s~tvak (.-.:111•11i1hyil1·irlel:_l ke1Gt:keznek 

( '[ l' k' 1 1 11-1'11 .· _a ta anos -ep e; 
1

, 
1 

,
1 

,.,..,,.. 11 ~. 
1- .. _I 

Ketónok. A músodremlü alkuhulvk <.>~vilitciú últal nem a!de
hyüeket, Ln11en1 /,·etúnvl.--nak 11cvczett veg,ytfleteket aclnak. 

Atninek._ ..:\.z eg,yvegyérb~~kü szénhydrogéngyökök li:épesek az 
am1no11iák ( 1.1:,.\) hyclrogénjeit is lielyettesiteni; ezen vegyületek 
'111011a111i11ck-nek 11eveztetnek) n1ég pedig r:l.'jö-: nu.ísorl- és harnicu.l1"1·11-
rliie/.'.11cl; a szerint; a111i11t a. búro1n ]1yc1rogénparú11y köziil 1

1 
2, ;;agy;~ 

·va11 hel:yet:.l:e:-:itye .. '\. ino11a1niuck :-aYakka1 ::-;z(•Jnhcn nz an1111011üí.k 
szerepet viselik; t-eháb azokkal :-::ókaL adnak. 

Ha::;o11lú üsszci'l·Ll:·lück az ll. .11. 1ihus jJh i 11- r:k. 111\-.:i11-ek. .-.:t U1i11-ek. 

inelyeknek a l<f !;,, . L, l!a és l:Jl,Jl;; \·eg)'Ületek h)~drog·éujeiuck szén~ 
hydrogéngyükükkel rnló holyel.tesitése últal jönnek létre. 

Is111ereteseli: oly vegyületek is, 1nelyuli:ben az a111n1011iun1gylik 
(.:\'1!J) ininc1e11 hydrl.')g~uje van hel,yettesit,·u széul1ydrogéngyük 
últul) ezek: az u. ii. (\111111011i11'11u1f;juk. 1Ia::::on1/) ·vegyületek a, p11os
pl1orral, arsen11el és stihin1n1nal i~ is1nertek. 

Ila am1noniákra haloidanh.r(lritl vag·y ~a.vu.nhydrit-. hat; az 
rr n1 úl-ua.k nevezett vegyülei;ek; 1111Jg ].Je<.lig a. 111rJ11111ni1.lul.: keletkeznek, 
n1elyekn6l szintf~1l f'lsli-) a11í.-.:r11!- l•s huri1urrlr1'1irfif1·kei kiilönbözte
t-.ib1k 111eg. 

..:\z aruidoknak i.is . ..:zetott~ ae(:.lterekrf: valú hatúsa ;'tl.Lal keletkez
nek a /,'.c!N:1·l an1 i'.duh. 

l{étvegyériékii gyökök. Ha rnlame!y Lelilelt szénhydrogenbD! 2 
hyc1rogént·. Y01tnnk el~ l;:étveg)·C·ri:-ékii szénliydrogéng·yököt. uyerii11k: 

CJI., - 1r, ~ i.~ IL" 
acthúu hydrvg:ún aet.hylcn 

„A. kl·tvcgyértékü sz6nhyllrogéngyökök vég.sz6tagrt az e(1t1ig;ie
kt"·ll l:i \·iil (!/' pé1(l: 

J~redct,i sz{·uküneuy: 1 v. {~. t'.:\'(i];:: 2 \". ('. ;2;yiik: 
l_'f/, mnt.!u'm . 1 'fi„ rnZ:ihyl ('[[" mnl.l1,yh111. 

J0zon két; vogyértékuek: külö11bözö elo111ekkel (:~::1 elen1e!)opor· 
tokkal való tefüéso által a legkülönhüzühh vegyületeket llyerhet
jül;:; így ha ezeket két hyd1·oxy]csopnrt telit1) nye1:iük a k/tr(!,IJ/J~:,·
f(Skif. alkohl)lol~((f. ·vag;y yl.1;1.:olo!.:at. 

Ha az egyik vegyérték ((//~), a músik n snlf:i1ryl (8H) által 
köi;tetik le; elüú1lanak n Bulf'hf!dri'il('l.·. 

_fi glykololt: oxydáció álf:al szh1h"n al(1e1Jyt1eket és sa.va.kat 
( e,g:y- és kéf:,vegyérl:ékiiokul;) adunk . 
· ._, ]Ja li:ét aH11noniáktörnec~be11 ~ i1arú.11.r !I va.la.1ne1y kétven-,y
Crtékü szBnhydrogéHgyük últal helyet.! esiU;ot.ik; d/r1'/11 in-e)\: szti..r111~z
nuk1 111ég pedig elsfi-: n1úso(1- és har1nadrendüek. 

Haremvegyértékü szénhydrogéngyökök. Jfa "' telitett széuhyclro
génböl 3 parú.ny 11ydrogént vounnk el~ liáro1nvegyertékü 'szi"11-
l1.yclrogt~ng,yök~t kn.p~1nk; inel;ynek 11ey0 az elóhhi.r-khez csaf-.olt .'/! 

-vegzet altal kepeztct1k; 
Eredeti sz6nkr•ll(~JlY: 

(~:fi~ . 
!ll„1p:"in 

Y. ú. gyi:.lr: 
e, 11, 1 

l!\"(tpyl 

:.: \". i· . . !":yiik: 
1 ':i f !,; l! 

! q« '! •.Yh·n 

!; \". ('. ~\·i;k: 

r ':: I f ;,rrr 
L•rn1•ylcnyl 

E~c!t l 1 ÚrOttt \·egy('~ri i'~ k ü p;yr"·klik 11 y11ro :-: yl-Ycgylilcl"<-·i~ Yagy 1 :--; 
a1kohnl,1a1 ,11l.1;r('1·/11-eli:nek 11eyeztetnek. 

H~1so11lú n1ú_don ,leliet a. i·elite!Jf; ~zúuhydrug~ubi.il J
1 

fi, () :-'th. 
h)rllr?gent ~lvo1~u1 s.inas elen1,ekke~ és 1Jarlt11ycso11ortokka.1 helyeLte
s1tcn1; ez aliio.l 1sn1et uag;y.:'zau1~1 t:~~ egy111á;-;i-ól kiili_i11l1iizü yeg·yiHe-
tek keletkeznek ' ' ·· 

.e\. széneuy·vegyíllet:ck (~gye:::; csoportokba :::;zorosnn el nen1 kü
lönithBtök; a;1, á.ttekint:és sze1npontj~tból nzonhan úlh11lt.no:-:rn1 n 
köyef;kczö csoportokat szokús 1negl::ülönbiiztetui: .:·,-;irtcslcf,„ -illrt-
fo,.; VCf/.'Jiiletcf,:„ al/,:oloi1!1if:„ f'f'h/r11_1;/!f,._ · 

'ff ,. 1· 1" ",, j (' J· i!J ·"1 l' ti,, ~ j !..~ 

Ez e~11evczés11ek uka. az, 11ogy a. ter1nr'.~szei.cs ?.sírok s :'i.lbdú
han a kijzeletben %Síroknak nevezett t"esh:k irle hu·t·oz1utk. ~l'nc1n1Hi1-
nyo:-: alnpja ez elncvezésnel\: uiucseH. 

Egyvegyértékii szér1hydrogé11ek és vegyii!eteik . 
n) J/()tl11i11-1"')(1_[11Jrf. 

Jldh:iH nw:y methJlhj·drog·én IH111('8ÜJ'lfr). 
:v· egyko.„pleh:. (! 1 !„. r:.!\.;1ucc;-;i;úlya J(i.) 

, J~ test szer\·c~s anya2·oknak 18g-töl elz:í.rt· rotlituli1.súnú1. szt!·11-

hanyúk ~tf!Saf1t!kniban 1 n1oesúrok fe1lck~n fe_j1ii(lik: n1111a11 l;nli0n'·
k11khan ·111L a. lo\'i)rYGrc. Jll\'1\·<-d·. lll('nfr•r!·i",z TJP\-('o·i'i,·i·I !·e,·1·1·1'1\,·,, 1 , v , ., 't:-. . „ .. · ·v • . "' . .. 
iove1'"1l rolil1auú dnrrrnu'ilf'.•gnl; k/,pÜí': .. A„ vilúg-·il)i g(tz11nk :i\k1d/i 

része. 
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:i\Iesterségesen nye1:jük, az ecetsa,vas nátriun1 és a nátriurn
hydroxycluak erős hevítése által. 

Rzi11tele11. szao-nélki.i.li aáz. erő::; r1vo111<1s alatt, ese1ipfolvóvá 
- , b .__. , •' " 

siiriisitheti;. F. s. 0.559 (levegő= 1) vagy S (H = 1); könnyen 
1J1Af„O-)'nlac1 és a leveo-ö11sáraás lúno-cra.l széndioxvc1dá ús vizzó i'~g el 

,:->t:>. - b t:> öb ·' . ,_ - - • 

Methylalkohol (mcthyl"'·"·'·'' /;,_,,,,,.:) CH,. 0 vagy lf. UJJ,. OI! 
(! rr.)) .. m l '11 ' f ' l ' \' t ' . l f' 1 ' \'agy ~.Fi J(.J • . 1.a a iato a a. sza.raz epar asa ·ern1euye1ne \: o .Vl~-

kony részében s ebbiil lepárlás és calciurnoxyc1dal való Lübbszörij::j 
1negtisztitás által r1yeretik. 'l~ulr~fdonsúga i'.: 'l'iszta állapotba11 RZin-...
t:elen folyadék: fajsúlya 0°-nál 0.81'1; 66°-nitl forr, b01·szeszhez 
ha.so11ló illatos ~zain és csipüs izü; könnyen n1:ggyulac~; Yihí.gitó 
l{n1ggal ég. \Tizzel, borszeszszel és aetherrel 111111clen aranyba11 k~3-
verl1etü. A gyantákuak; illatos olajoknak, kénnek, phosphorna.1;: .1c'.1 
ul(1ószere. , / 

~i1..lko1:órésze u. hivatalos accl-11n1 JJ/Ji'O!.i,'}11osn111-nak. J~getü a11y~1-
gt1l 1akkok és firniszek l\:észitésére stb. használják. i\z Csszes 1nn-
1·11v'1vea_yületck és a ha11ayasav eli\állitásúra ez a 1\:iindnló pont. 

"' " . " . - II. CH. - -
Methylaether [metl1yloxy11 : 11-.'JJ„l,1) rngy H. C:Fl _ 11 J. hdcd-

kuzik, ha n n1ethylalkoholt kénsavval lepároljuk; -sziHtele.11 gii.z: 
k1·~l1e1nes aetheres 'szagu; -20° C'-nál cseppfolyó lesz. 

<Jhlór, bróm és ióc1clal a 1neth<Í.n l\:övetkezö vegyülete kel-. k/~pnr:: 
Monochlórmethá'n, MethylchloPid (r.'l!,/)I): kellemes ""'-'n g:í". 
Monohrómmethán (C'Jl, Ili) és 1110110 jód111ethán ( 1' 1 (,.!). 
Bichlórmethán (CH,CI ,) vagy methylenchlorid. 
Bibró111methán (CH, Dr,) ús bijódmelhán (!' ff,.T,). 
Trichlórmethán, tribró111111ethan, trijódmethán. 
·1~iek közül fontos reú11k lH,\ZYP a tri1·hhJi·111 1·f/i1í11 (1'.fi/n,·uf'„,·111) 

~ ;J / 1· 1Jud /1H·i firf 11 (jotf 1:/'1/1' !II.). 

'l'l"i eh l1inm·t h :i n. C hlornl"orrn, Chlorofo 1·111 i nm. Ha ug-y ha 1 rn ". 
,_\\:.:;ykúplctt: 1 'lU.'I~. 'l'ötnccssúlyti 118.5.) 

I\:c,letkezik, hn. Inocsúrlégre, lJorszeszre, n1ethylalkolinlra 1 

l1:u1g·ya~a\·ra, aetherre c.:hlür hat. . . _ ~. _ . 
}~{i_irfllitrí,-;a. „A„ gyógyfizerkönyv szerint. :2UUU gra1n u'.1lG11t111-

(•xyl1ot Yizzel oltunk S :zt ÖÜÜÜ_.?ran1 alch}or~SSU\"fl~ ealc1n~1;1~u;l 
1 caleinn1 hypocJ1lorosu~1~) ke\·erjuk: a, kcverel~et taga~- ~.ep:i,1 lu
k~szül0khe (üvegbül) adJuk, inelylJeu mar :20,00U grnn1 kuzun:'_ege:; 
yiz van. Benső elegvités után a keveréket vi11,fürl1ön +10-~!_:) 0-rn 
liüvitjíik. (hö1nérö iil~sztenc1ö a. lepárló-k8.szi.ilt'l,.;:bel) ,~ ~l:.:;;1t.;í11 _1:1n 
rész \JOn: 0 -os borszes:;,t arlnnk 11ozza. A leparlas e::; rekt1fikala~ gon
do~au n 'gyóu:vszerkönyv hab1roza.tai ~zerint eszküzlendi.i. ,;l. hijllH~r
:-:t'.kletuei.;:: 1?1.~lynél a· chlorofor1n átpúrolog, 6~i0-t 1ne-gl1rtlill1ni ll\''lll 

~za1ind. , ' 
1\.. vegyfnlyan1atok, rnelyel\: eze11 eliJá11itá:::nt'i.1 véglien1en11ek, a 

Li.ivcll.;ezök: 
A cJH',rmeszlJlil fojlüclö chlór behatása nblt a borszesz sósnvm 

(ntt-'ly (•a.lei111nnx,yd(1rri'egyesiilv1~ (}t1(.'f:~ i
1

''<' !f'.!f 1-t- n<1) i'·s 11!1 /,.J1_11iln' 
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'hiomlik az alclehyclböl további chlórbehatásm tJ"iehl1fralddiyd ( chlo
\al) les~. A chloral, ~a calcium1:yclroxyc1clal hevi~jiik, clilurof'onn1·a 

hangya.savas calc1umTa boml1l\:. 

CH,. CH,. Oll + CaCl,O =CH,. COJ/ + 11,0 + CaCi, 
aethylalkohol c.hlórrnesz: ~tlclehyd 

. 2. 2CET,. COJI + UC'aCl,O ~ 2CCla· COH + 3H,O + 3CaCI, + 2C'«0 
aldehycl chloral 

1 

' "'011 G' -"fi'' -·'Clf,-'I +H.CO.O}r'· 2cu,. e.· . + a('-' /' - - .v 3 H. CO. 0 A.I 

ohloral chloroforru hangyt:saYas 
calcuun 

Tul<~jdo11sú11a.i. _q_ _?~1lorof01:m tisz.ta1 .~z_int~len;. ú.tlátszú folya-
. 1Jék. Fajsúlya l.4J.l-l.o0, Jeormspont;ia fo.o0 (. Iccllemcs szagn s 
édeses1 később égeHJ izü. Lánggal nen1 gynjthatú n1eg) izzó szénen 
azonban zöld lánggal ég. Vizbeu nen1 oldódik; bor:-::zeszsze1; aether-
re1 és zsiros olajolrkal minden arányban keverhetü. . . . 

]i"ertii.:·/seh: }{ézre öntve g_yorsan el kell p<Í.rologn1a s 7.-o::nuf.-: 
. vagy ,'i::·cs.-:olajs::a,qot. hút.ra. hag~'11ia. ~e:11 szabad \~·!~z.h\!:al~.n b.ors.~e~z~ 
töl). 8úsav tartalnm chloroform (sosav az eloallttas11:il kepzo<11kJ 
vizzel összel'Úzva f:avan,yu ké1nhatús11 (vizsgúlaL kék lak1nuszpapi
rossnl) · uo--Fa.nezen ·vizben lége11ysavas ezl.i.sttel is kin1nt:athah'.1 a 

' "·' . ' '1 1 . 11 f" 1 .. ' ti sósav· a szabad <'hlúl' iodoL \"a aszt:. ,:1 a e i oro :ornnna usszerazo ·; 
jcSclkáÍinmból; a jód ró'zsaszinüvé olcl?clik í~B~ ~· chlor.of0Tn1l?_a1~. IJ~11·
s.::esz és vi.:tartalo1n mellett a. chl0Totorn1 i:aJsulya l\:tsebb e::; forra;
pontja nagyobb. VizfürdölJiil Gc1°-núl a chloroformnak teljeson at 
kell lJárologni. l(u:::'l11.aolrd o/,· j elenlé-t:é bcu a tö1ni,ny kén:o:a vva 1 1\:e\·ert. 
chloroform megszineseclik. 

1\. chlurof'orn1 iól ztí.rt üveg·Leu i:artanü(J. 
Belslileg ritkú'n használják, kiilsüleg különféle b<.'n1tahnak1uí.l; 

gőzét érzéketlcniWiil leheltet,ik be; hóclnlat.ol, eszméletlenséget; 
idéz elü Nao·ir 111ennvi<:.:én·ü aözéueJ\: belehelése. yala1ninr, urt;::;y adag-

.~ t:>. ·' ~ b' ö • ·-· 

nak bevétele, halálos lehet. 
11.z iparban ,ió111 brón1_, kún1for1 kaue~nk; gnt!;n11ercsn.. vins~ sLb, 

olclúsára hasznúlják. 1 rész gn!J.aperusa oldata 12 r. chlorofor111-
ban n-iróo-yszerkünv\·üu.kben hivatalos t1·a1111111ficin111 nt~v alatt" .. 

b. t:>. .r 
Ilelyettesitöjo a colloclinmuak. . 

A chloroform folisrnorhető arról is, hog-y bor;zosze> AOI/" 
oldattal fözve 1 l1angyasavas káliurn keletkezik. . . 

Tribrómmethán (Bru1J1r!/;,rm CHBi). Kelctkoz1k, lia methyl
alkoholban oldott káliumhyclroxyclra bróm hat, vagy ha a liro
malhyclrútot; nátriumhyc1roxydc1al lopúroljuk. A chloroformhoz ha
sonló folyadék. Gyengébb érzéketlenitö. 

'l'rij <ítlmctluín. .Tod oi'o rmi nm. ,J od o 1'o rm. 
(V cgykí'.!plete Cff,T,,,. rrö1uecssúl;yn. 391.) 

l(cletkczik1 hajóc1 é!:l kúliun1l13rclrox;ycl bizon·yos szénhy~lrogtn1-
veo-vületekre hat. Elöállitúsa véaett 2 r6sz i' crrecec1ett sze11f::avas 

oJ " . " 1 c1· '"'0" nátriumot 10 rész vizbe11 f0loldn1tk s J ré::iz borszeszsze o) - .-.., _ · 
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C'-m hevi~jük, miabtt l'észletekben 1 l'ész ,iúdot achmk hozza. 
Mihelyt a folyaclék elszinteleneclett, felhagyunk a heyitéssel. 
Kihülés és állás alatt a joclofol'm kivúlik jegecekbeu, melyeket 
szürlé11 kevés vizzel kin1osy::i, itatós papiros közt sajtolás által szá.
ritunli:: meg·. 

A >tégbomenö vegyfolynn1atok. l1asonlók1 n1inli a chlorofor1n11ál. 
Tulojdonsdgai . .ti. jodoforn1 sárga, fénylö jegeclen1ezk:éket ké

pez; szaguk erős) llndoritó sáfrán:yszerii; fajsúl;ynk 2. Közönséges 
hönél is Qlilh111 i1é111ileg. ll!J 1 ~-11ál 111egolvacl barna folyadékká; n1a
gasabb hőnél l'észben elbomolva fellengül. Yizben alig olclódik 
(11'. HOOO l'eszben); felolclóclik 7ü l'. 900 /0-os hicleg es 10 r. forró bor
szeszben, tovább,\ aetherben, chloroformbau, zsiros és illó o1"jnk
ban: szénkénegben, petroleun1aet]1erben. 

Jósága e tulajdonsú.gai alapjá11 itélenüö inog. :Platinalcn1tJZP11 
maraclék nélkül kell elillannia. 

Jól zárt üvegc1ng('.1s üvegbe11 ~üt.éli hel;yen tartnndú. Eri"1s lu1-
J-ásu. Belsüleg· is hasznúl;iák jóc1 l1elyett:. lZülsöleg a :=;ebkeze1/·sl)f!ll 
nag3r szerepet- jútszi.k. 

li_) ~·l1-tluJ11c,..;011ort. 

Aethán (C,H„ vagy (/!!,,. cn;,). Aethylhyclrogén. 8zintde11, iz "'" 
szag·tala11 gú.z; 1nely a ter1nl~szetben nen1 képzC111ik. Elliúll a;;, rcnt~ 
sav vil1lnnos vegybont-ásánál stb. El1'.•getheti_i; nyo1nús alatt ineg
sürüsötlik; az alkohol folol<lja. 

Aef;hylalkohol. 
.Borszesz. Alkohol. Aeth)·lli)·droxy<l. Hpiritus rini. Aleohol Yini. 

CVcgykt'.!plcte O~HGO vagy c1r.~. Clr~. 0]( vagy 0:JJ~:; ~ o. 'J'Cinu,,·ssúlynJ(;._l 

Az aethylalkol10l (borszesz) a szölijcnkortartalrnn folyadekok 
:-:ze:;zes e1:ied~sének: tern1énye . ..:~z ei~iec1ést e1jeszt:ű iilézi elli s az e 
l:özbe11 végbe1ne11li bo1111úsnúl a. szölücnkor borszeszszé és szé118n.vv(L 
alakul: 

1)1,ll~On "'-= :!():!!I1,() -1- :.!C't i:.! 
ó<ZÍ_)Ji_icnkO"r bnró<ze:-:z ."z(:11:-;i~,·-

-~ borszeszl'. szt1lücuk(Jrf'art:al1nn folyndékokb6l 11ycrik. gyúri-, 
lag .. A„z e1:jec1és bevégzése ntt'ln a nyers folya<lékot lepltroljúk. 1\.. 
púrlnt [L 11.1Jr:1·:-; boi\"::cs::_. 1nelyben viz és alkohol van; e me1lett fog
]a1tat:nak benne ki~ 111e1111yiségl)e11 a. 7.:(1.:111uo!r(j 11l~vc11 is111ert -regyü
lel:ek (propyl-, lmtyl- és 11111yla!ku/iol). A nyers borszeszt a koznw
olajoktól és a viz nagy részétől kiizzit.ott szé1i. hozzáac1úsa 1nellef·.f. 
többszörös lepárlús ültal tisztitjúk ineg. l[a az igy tisztit-ott l1or
szeszt n1ég calciu1néleggel vagy száraz cltlórcalciu1111nal púrszor le-
1n'1roljuk: ug3' az aethy1alkoholt; vizn1enteseu nyerhetjük. i1.. :-::z(~~11 a 
vizzel higitott borszeszböl magával ragadja a kozn1aanyagol;;:nt; a 
C1aO vagy C'uC'/~ pec1ig a vizet. 

-~z alkohol 111esters8gesen ele1neiböl is összetehet.ö. 
'.! ~uft ~j cln nsdya /. .ti. r i.--:, iil c11 t cs u 1'f h !f {s;:,es;; (a /kohol r1 b.'iOl u t H .--;) L i:-:ii:a~ 

;;;zinteleu, könnyen n1ozgó1 kön11yü. folyaclék; kellen1es szagn l;S 
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éo-etö izü. F(\jsúlya 0.80J c1°-rn\l és 0.793 1G0·nál, 0.792 20° C-nál; 
f~rrása ponlja 78.4° C'. -100'-1°'' lehlitve sem fagy meg. Könnyen 
ineggyulad a levegö11 é3 halvá.~ykék1 ne1n világitó lánggal ég. Víz
zel nrintle11 arányba11 elegyedil.;: megn1elegec1és közben. Keverhető 
netherrel, egyéb alkoholokkal, benzinnel, chloroforrnmal stb. Oldó
szere a gyantál(nal.;:1 zsíros Cs illó olaj oknak, szán1os1 viz ben nem 
qlclócló anyagnak, nemely sóknak és gázoknak. Oxycláló szerek 
elébb alclehycldé, majcl ecetsavvá alakítják át. 

Igen illó és neclvszivó; ezért jól zárt lí.vegbe11 hüv"ös helyen 
tartandó. Az eclényt sohasem szabacl vele ep;észen teletölteni, mert 
elillanása által könnyen feszülés áll be az üvegben, mely azt szél; 
is repesztheti. llidegröl 111elegre csal.;: ugy szabad a vele megtöltött 
üveget hoznunk, l1a dngóját elözete::en megla.zitottnk. Egyik: eclény
böl a n1tlsikba tölte1ri ldny hü:·:.f'.{(/Jcn ncil1 s.:aliad . 

..:-\z absolnt a1ko11ol rnérges. Kereskedésben telje::;en tisztán 
110111 fordnl clli i nz e 11é1,,-en úrnlt, ter111é11;y n1i1H1ig tarl:nl111az 2-
2.ü0 /o vizet . 

..:-\. gyógy:-z0részetbe11 ..-izzcl Yal(J keverékei 11<lsz11últat11a.k, 
n1Gg pedig 

[L tii1111!11.11 l11_11·s.::1!,<;;; ('ijJit'il11s rin1'. co11c1:nfr/lflls vagy spirit11s l'ini'. 
rectijicat.i;;s/-n1u."1_.) ~· a gyúg;yszerk.öu:yv szerint 90°/u yiz1neutes bor
szesz!' kell tartalmaznia; fajsúlya 0.8336; 

hi;;itott l1or.'-'.:cs.: (spiritus vini dilnt,ns)1 n1c·ly í00/0 Yi.zmentes 
borszeszt tartaln1az: f s. 0.8D2. 

Az árnheli bo{·szesz szeszta1.'tahnút egyenese11 e C'élra készi
tett sürüségmérökkel hahirozznk: 1neg (1. a physikúba11 llH. 1._): n1e
lyeJ.;: a szesztart:aln1at vagy fol;:okba111 ;,-agy súl;y-1 illettileg térfogat
sziízalékokba11 mutatják. 

A. hi 'i·at::tlos borszesz tiszta. szinte len fo1 vac1ék: tiszf:.a szeszes 
szagn és izü; ne111 szabad ko.:nu~olajr>l;at, s::i1;~s (111.IJ;'.<f'..lkitt„ (/:n1J'cr
tü::ést:l•ct stb. tartalmaznia. ICözön1bös vegyhatúsn . ..:-\. koz111aolajokali 
felis1ne1jük kelle111et.len szagul~ról, ha a borszeszt itabJs 9apiroso11 
el11úroltatjuJ;::; a fén1ferti.ízésel;:: pla.ti11ale111eze11 való elpárlásuál 
visszan1arac1nak. 

1\.. borszesz a gyógyúszat-.1a11 elte1:jcc1te11 hasznúltaLik .. .::\. g_yógy~ 
szerCszetre és veg:yászetre nézve fontos s·-:er: riz aether. ecetaethe1\ 
chlorofor111, gyóg]~szeszek, festYények 1 1-::ivon'atok: stb. eiüúllitúsánú1 
nlkal1nazzuk; fontos iparcikk. 

A 1Jor1 sür1 púli11kúk1 liköröJ;:: lényeges all;:ot:.lfrésze; ezek 
részegítő hatúsnkat a. borszcsznek köszönik. 

Erjedés. l~1Jcd[s alatt últalában szer;.-es anyagok elbo1nhísi'tL 
értjük. J-i.z erjeüést az n. n. t1;j1:8.:li'.í hozza létre. :E1:fe<1(,si folyan1at 
tágasl.J értelen1be11 a rothadás és 1-::orhadús is. . 

Itt csak a sziikebh értelemben Yett vup;y tnlnjclouké'l'cui erje·· 
Üesi folya1natokról lesz röviden szó. Ide tár\·ozik füleg a .';::cs:::es 
c1;jcdc·8. 

Hogy e1:jecles létrejöhessen, egyéb föltételek mellett szük
séges bizo11yos1 az e1jec1ést elíjidézü a11yag1 e1jesztőjele11léf:c. J;;1;fcs:;· 
tűk az ol.Y 1Cgenytartal1nu1 sokszor n1ár bon1lús11nk indul!; szerves 
anyagok, n1elyek alkal1nas l.;:örülrr1ényel;:: k:özt képesek tisztán jele11-

23-;: 
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létük által má.s szerves testek bomlását előidézni a nélkül, ho"'y 
maguk e bomlásban közvetetlenül részt vennének. Az erjesztÖk 
felosztatnak (egyeb beosztúsi módokon kivül) 11üvé1111i1•k1"' és álla
tiakrn. Növényi e1:jesztök: az élesztő s más gombafélék· állati 
e1jesztök: a rothadó fehérnye (rothadt sajtokban, rot.Jrnclt hús
ban stb.). 

Hogy a könnyen bomló anyagokat az e1jedéstöl (rothadástól 
korhadástól) megóvjuk, oly feltételek közöt,t kell azokat eltarta: 
nunk, hogy e1:jesztök jelenlétében se jöhessen létre erjedés, Erre 
vannak alapítva a tápláló szerek eltart:ásimak különféle '(konserválio 
inóc~szerei és ezen alapszik. a konservál() szerek (salicy1sav stb.) 
hatasa. 

Szeszes erjedés. Szeszes GI:jedes alatt a cukor, illetőleg a cukor
tartalmu folyadékok (melyek n:lc1cukrot, szülőcnkrot, gyümüles
eukrot, n1n1toset ::;tb. tartul1nnznak) elbon11úsát; ért:jük növényi er
jeszUlk behatúsa alatt aethylalkoholm és szénsa1Ta: (Ezen e1:je'U" 
küzben l~is n1011nyiségü glyceriu, borost.yánkösav stli. i;:.; képr.Úc1ik.) 

}\. szeszes e1:jedés elöidézést'.·re legalkal1na~abb az l'lesztli~ 
go1nba ( /3acchru·o1;1/lcr:.-; cerevisi111·1 Yag.Y 111.11corlern1rr, vagy f111·u/r( 
cerr:eisr11). :\z élesztö al::::órendü növényi szervezet

1 
inelynek csirái 

a le·vegö_ben, gyüntfilcsök felületén sil1. nagy 1nennyiségben ta..1ú1-
hat_ók. JP,~e~;: ?ukortartalmn ,fű,l;ya(1ékha jntv'a, ;i-·endl~iv~il szaporcH1-
ua1 ... s eloH1ez1k [~11nnk bo1:11a;a.t~ melynek egyik ter1nenyckén!·. az 
~llrohol kele!ikcz1k ... :-\„:;, e1:1ec1l!st az egyes tnclósok (l~icbi,q, T1a.c:d1·1u·_. 
:\riiycli. 2'rcu1l1c különféle elrnélete1r alavjú11 n1agyarúzzúk 111eg. 

Szeszes e1jeclés 1ninde11 cnkortarb:1ln1n folyadékban (11111st·, 
gyürnü~eslé) úll.haf. bP; létrejDvetelt~rc szükség·es feltételek a kö~ 
vetk.ezuk: 

1. l"i.:·es 1:11kurolrlr1t. ln el;; 10° (• cnkorHUl többet 110111 !;artahnt1z. 
Nng.):o?b cnkort-nrtalo1nnú.l ~;z e1:j€clé~ rohn1nosa11 iuclnl ngyan 111eg, 
do kesobb rnegakac1: inert- n. kif0jlöt1ü alkohol a f:.ovAbbi erjeíll·st 
lnegg(tto111i képes. ' 

~- „- 1.:, // (!s.:·//i (e1·jr•,„zftí) jel e 11 !1:'( ('. Ü rész · en korra. rr:11c1~zeri n f·, 1 
r1~sz élí:sztü :::zükséges. S:..;:'unos esel'-lJeu éleszti"1 nélkül i~ 1étreiön az 
e1:fec1é::; 1 pélc1únl a innstuál, 111ert az h1rt-a1Inaz nly 1égenyta~·ta11nn 
szervt:s nn;yagokaL mel:velc a lcvegü lJehatúsa. últa1 rothac1úsuak in
dnlnal_r és e1:jesztü gya11ú11t hah1ak. 

B. llot1iro.:ott hiJin/rs1!klct_. n-2:)11 (}. l\[inél 111agasabh a hü111ér
séklet1 annúl roha1nosabb az erjeclé::;; azonban igen inagas hö1nér
sékletnél savas e1:jcdé~ úll be . ..:\ forrús 11ö1nérsékleténél az erjes:..;tií 
gon1búk elhalnak s az erjedés fennakad. ' 

4. ]!}{1:ys(qes fn;e!Jii. :Levegő nélkül az élesztli 11e1n fejlti(lik. „:\. 
levegő eJzú~·ásáná.l e1:jec1és 11~111 mehet Yégb~. 

, „ Ei:iec.~es .a.1a,tt a folyadek .. inegzavaroc11k a nagyfoku gAzfejli.í~ 
c1estol, ll homerseklot emelkedik s ennek arúnyában nő a folyadék 
térfogata. ii .. ~zerves e1:jeclés ineg·szünte után éle::;zl:önek a foljaclék
~Ju.n n1arac1111a i1e111 ::;za b::u11 111erf; különben sa -ras e1j e cl és ( eceteseclés) 
all be. 
. , . ,Az alkohol (bo:·szes~) a vúzlatosan elmom1ottnk figyelembe 

\ t~i,elt.'vel 1H~l'!'ll1l1_,zefir g}"·ara.khan a. li:~gkii\iinl1iizi"1l_il) a11yagokl1ól 

R57 

(gabonafélék, kukorica, bnr!);?~1;y:1 stb) á)lit,tatik elő. Alkoholt ta,;·
talmaz a bor, melynek seprnJebol lepm·las altal borszesz nyerheto; 
innen ered fi„ S]Jiritus rini elnevezés. 

Bor, E néven a szülő e1:jeclt nech·ét ,\r\jük. A must cukortar
talma az e1jec1ési folyamat alatt (forrás) borszeszszé alakul. Ezen 
kívül a bor számos más alkotórészt tartalmaz. Erejét az alkoholtól. 
kellemes zamatját (illatát) bizonyos aetherektöl (ezek közös neYé 
ocnantacthe·1) nyeri. 

A borok alkohol-tartalma igen változó: S-20°/0 •• ~. vörös 
borok szine a borban levö savak által vörösre festett anyao-októl 

t 'l ' ·1 • . ' '0 , az u. n. oenoc!Jcu1~ o sza.r1naz1 ~; nag;y- cserzosav t:artahnnknal fogva 
ezek összehuzó izüek. 

(+,yógyszerkönyvünl;:ben [l, iilalaga 1JOi' (ri11inn rnalc1qensc) Van 
hivatalosan felvéve. Ez hasznU1anc1ó a különböző borké~z.it111ények
hez (vinum colchici, vinmn stibiatnm, tinctura rheiYinosa). I-Íazai 
kitiínl'> boraink (tokaji, 1nénesi.) il,y és inás gyógycúlokra ::-:zin„ 
tén n1ka1111asak. 

:Borszesztartahnu egyéh italok.: a si,i,· 3.C>-tn 0 alkoho1tarta-
1onunal; a szénsav a sürben 1-:2°in· I\:ülünbözö 1iúl-iilkdk. ar;·ak 
r111n (a nádcnkorgyúrtú.ssal kapcsolatban cnkorned,·bö] ké:-:zitik); 
cogll(U': k1unys lótejb!Jl készül; különböző li/:iil'iik ~tb. , 

(lyalrnriat. 
Borszeszes erjeilés. (;y._'•gy-"ze1·c;; ü\·eglJe (i;s. úl!l'a_i ai!jiink 11·(··!ig ti;!t\·e) 

-t ri•sz vizzcl higitott ;;zi",rpiit; vagy 1nf'..zl't. kev(~s küzüHs(•gv::: r:•lv,;:zt(;,·e! s J;:e\·és 
borkösnxval: az iive!!' 11vilit:::út. 
(1ugjuk be pa~rafiu1ngó":i.·al.~ inely· 
ben kétszer lneghajtott- ü vegcsi_i 
van illcszti·c. ..:\.z igy felszerelt 
üvegcsövet állitsnk u1l:rsékclten 
ineleg hcl~·re. Csnldtanui.r gúz 
l\eztl fejlődHij ekkor az üvegcső 
külső végéhez ídlib-<nnk nu'~:->zviz
zel telt üvegedónyt: ugy hogy it 
cs(.; Lele61jen.Ne111suk:'u·n ~1. ll1&;:;z~ 
viz teljes zavarc)dúsút fngjnk 
látui (a ki \-áló széusa vas inósz 
túiatt). ~fid/_;H a gúz fejUídó . ..;e 
111egszünt, szedjük :.;zét a készü
léket-. ..:\. folyadéknak n1ost alig 
lesz sza~a s izc s ali_L.'' édes .. lw.- 1=--,..,..-,· 1" · 1 ..., " .:..:.:·· · . ,':"_ a •ni. 
lle1n e helyct-t szcszci'l. IIa púr J:!J,'.3 
unpíg riyít,va hagyjuk e folyadl:kut. ~a\·anyu h·.-:z e~ ,;.:r:l:;za.~·u 1 a kcil'tkezeí:t 
borsze.-:z eccf:.-=av\·ú alakul ;'ü.) 

Aeth1·Jaet.her. 
A<•fü)·Jox)«l. Jether. Aefüer siilf'uricn>. 1:;::•'11.r. 

\ . 1 . l . · 'Il) 0 l]H .. Cfl,- 'l' · '1 1 ( :e~y.-:vp t~!f: t.t~ :. ~ va;;_Y C'!f~. C'l~--· ri. Plllc<:::::-;-u ya 7· ... ) 

I\:elet-kezik, ha ti.hnény borszesz r;,s b:„i111(·11y kón~n í" eg;yuui~ra. 
·hatnak .. rl\hneges elöállit.ása Tégctl: alkal1nas ké~zül1'.,keklJen pArol
'jlt1;: le Ü r. !10°/11-os borszesz és ti r. tö1nén3~ k('.1nsa.v knver(~k('.\bi\l l~LO 

C1
• 11lin1érséklet11él. Ekkor a kénsavból és alkoholból eli.:iször 
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aethylkensav keletkezik, ez peclig fölös alkohol jelenléte mellett 
kénsavra és aethylaetherre (helyesebben diaethylaether) bomlik: 

I. C'H,. orr,. OH + rr,80., = C'H,. C:H,. 1180., + /Ui 
alkohol kén:-:11v aethylkénsuy Yiz 

II. CH. ,.,!:.' fliSO ''fl ''!:" !H- C !I„. G'H,- . ' lf · „. '° ,,. . ., + G .. ,. C ,,. e - CH„. Cll,.-u -,- ,.-,r ,, 
aethylkénsay alkohol aet.l1cr k611~aY. 

Az utóbbi képletből látható, hogy a kenstw a Yegyfolyamat 
bevégezte után szabaddá válván, a folyadékhoz aclott ujabb alko
holt képes aetherré átalakítani, n1ég pedig n1inc1addig

1 
mig csak a 

l;:énsav a l;:eletk:ezö viz últal igen l1igitottá nen1 lesz. :Lepárlás alatt 
folyton alkoholt bocsátanak a kénsav- és alkohol-keverékhez. A 
szedő jéggel hüttetik. 

Az igy i13~ert aether tisztátalan es acth(~i' crurlu.~, 11.IJCl'S Oi'flio• 
néven hivatrtlos. FajstÜ~yának 0:73-nal;: kell le11nié. Ez 1nü11.lig vizet, 
borszeszt, li::énsavat foglal 111agában. Ezel;:ti:1l lepúrlús Altal t:isztit:
tatik meg. 

1
1

i.-;.:fn aei/1tT . .ileth·'i' dr.:J11ti·a.f11,-;;. l{ogy az aether iuegtisztit.t:as
sék, belöle a sava.t és a vizet. el k.ell b'lvolitani . .:-\.. sav telitése v8get.t 
kálium}1ydroxyd-oldattal rázzuk a 11yers aet:.hert össze s azntún le
töltve a ·vizes fol:yaüék:ról, olvasztott chlórcalciuu1111al zúrt ü\·egb1:11 
24 óráig hagyjuli: (a f}11C'l'2 elvonja, a vizet). Ekkor üvegretort.ál1l1l 
vízfürdőn, ji(qgel hiitütt s.:N1üúe útpúrolta~iuk . 

..:lz aether lepúrldsrr (1·ekt1jikd(:i'.rí) a!l.-olnuíi:ol 1 1 s.:er((; ];i.i!'if! !ú11_r1-
{Jlll jdrn1'. (!l.1/ert,1;a1 ~(;/J .<l,IJUjtcí) ile1n s:-::(dHul. 

:flnlajdu11srí,qrtL rriszta: szinteleu, könn)-ren 111ozgó folyudék1 
kellemes átható (aethere;:.:) szagn; ég·et:ő1 aznbín hütö izü. :F1ajsúlya 
0°-nál 0.73G1 18°-núl 0:725. 84.ö° Ct-núl forr

1 
közönséges 11ön01 is 

igen illó. Rünnye11 111egg·yulacl s vihigitó lúnggal ég. (1-őze levegö
vel zárt hel3riségben 1neggyujtva hevesen exploclúl. ·~lizben nehe
zen olclóclik. borszeszszel 1ninden nrúnvban kever1teti_·,, lifl tiszta. 
-100°-nál {uég· 11en1 n1erec1 meg. ~ · 

Fcrt(;::ései: s.:r(úad sav, ·viz) /11_J1':3.':e.-:.: és 110/'olr~.j (k1J:."11u1,ifu;): nz 
ntóbbi szagúról ismerhetö fel uz at~li11er elpúrolgúsánúl papiro::;un. 
... ~z aet.her oldószere a vaschlorü1nak: higanychloric1: arany- é:-:; pla
tinachloricl11ak1 szún1os szénh:_y(lrogr~nvegyületnck: n. rn. zsíroknak t~:;; 
illó ola.iokünk1 g;vautáknak, néu1ely alkaloidáknak: stb. 

Nag·y illéko1137 súgúnúl fogva jól z(ir\: üveglJen: hit::: helyc·n 
i:a.rtancló. · 

-~ gyógyászatha.11 külsöleg és bel:::öleg borszeszszcl keverve 
haszná.ltatik («pi1"ifus a1,lhcris). IIasznál.i,nk ezenkiYül olc1('.1szerül 
·veg.yületel;;: elöállitúsánúl s kiiegecitésé11él: az aetheres l;;:ivonntok 
készitésénél stb. ' 

359 

(}yakorialok . • 

ii 

11 " 

fi 1111: 
!' 1 

1 

1

1·!' •. · ,. j,;, 

., ... 'II. 
1,,; 

·~ 

Aethylchloricl (C'Ha· C:Eí,. Cl). 'l'iszta szirnelen folyac1ek.. :l!'a.i.-
· 1.-1, 1 ;-~;-) l IJ.,(.J' f'ot'l'.'l~U: j.Jűlltj.it 110-1-l()ű ().: 3. .'i/JIJ'/{//.'j ((t)f.ICl'Ui 

Sll .i "··"· - · : ~ ~ < • ' , , , • 

chl;rati'. uéYen is1nert gyógyszer-készitn1é11y alkoto resze. ~z tls.zta, 
szinte len. közö111bös fÓ]yadé}:;:1 sai<i.i:súgos .aet11ere; szn2itl. es 1J.~.1·~~~~ 
szes. füs~eres izü. }\1jsúlya 0.8ö8-0.8j:!. :'.l_pr(_•: tel.i~sen toltot·t 
üvegekben :-;öi:ét hüs hely011 tnrbtHL1 1: 1• 

Az aethylchloric1 ci1lór behati1sa alatt ua11fényeu CCI,,. !_.'HCI' 
képle\-.ü vegyii.~etté .a1a~\:n\ ú.t.: . . _ .. :~:cly ~:1('f/1('..i' !1~rlrocldor1cH;-') 11etlu: 1

• 

a.11a(""fheiicu1; neve-11 erzeket.1en1uJu1 has;1,ndltat1l1.. 
Aethylnitrit (C1I-Ia. ('[]:'.. ~7()!',)· ]~/.11cc.~·s11l·n"' r_u~thyl:_.1c·:{1·(;,~,.;u.1;:1.-· 

1icthyl uethci'. Keletkez}k: l1n .. a lé~~u~~srt Y_ all~n};:ol1~il ~~a~ .. ]~1s~~- s.t~:·~,~1s, 
k.elleines. ahnaszagn ±olyac1ek; i. ~. U.\,1±1; lb--nal 1011; l101~zc.-,z .. .L,el 
kcYcrheÚJ. ' 

.:Fö alkotórésze u sj>it'itu,) 11it1·; ft(lhc1't:IUJ, .~piritus ilii 1·1'. <?ulc1:"' 
nó·ren is1neri:. !!YÓD:y:::-zerkt~::-:.::it111(:11>:1H::k. ]Jzt. eír~ú.llit.hat,i nk: 1111 -JS J', 
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90° /,-as borszesz és 12 r- légenysav keverékeböl 40 reszt lepárolnnk 
s azuhb1 magnésiun1éleggel összerázva.~ is111ételt lepárlás által n18n-_ 
tiszti ~jnk. 0 

Szii:telen könnyü folyaclék1 l\:elle111es gyün1ölcsszagu. Fajsúlya 
o.84-0.So. 

Aethylkénsav ('1ilfol,01·sat, sa e. k1'"""·as aclh!Jl: SO., { ffr,,. CH,) 

Keletkezik, ha tömény kénsavat és alkoholt keverünk. Savanyn .fo
lyadék, mely aljaklrnl jól jegececlő sókat (aethylkénsavas sók, sul
foborsavas sók) ac1. Az aethylkénsav fő alkotórésze a lir11101· acidus 
Hall_Cl"i kn~ve_n_ hkivata,los készitmenynek. A gyógyszerkönyv előírása 
szerint -eszi~JÜ -. Celszerü a borszesz és kénsav lreverése után me
leg helyen (cle 60° Cet meg nem haladó hőmérsekletben) állni hagyni 
hogy az aethyllténsavvá áhüakulás teljesen végbemehessen. A kc~ 
·i.:cr1!s ilfrí11 csak 8-.J.l- 11ap.·111~tlva hasznlffa.nchi„ frissen sohúscin. 

___ Aldehyd (ar.·cthrrldchJ1rl, w•ts„rn/dch!Jd. CH,. · COTI vagy Cl(,. 

c·-j~!- Elöállittatik az aethylulkohol oxyclálása által. Közömbös, 

vi,zti~zta, k~1m;ye11 n1ozgó1 kellen1etlen, fojtó szagn folyadék. 2 l o (_ '~ 
11al forr; v1zzel1 bnrszeszszel) aet.J1errel ininc1e11 arányban kever-
hető: fajsúlya 0.807. ' 

'l'ri "h 1 orn !'.eta l<le hyd. ( 'h lor:il. 

.Ha az n!t1ehyc1ben a methylr·soport 3 küneuyét chlórral he
lyet.t.esitjük, "11lornl ,m eli"•: 

1 'Jf3 • l'O H Ct '/3• COIJ 
aldd1yc1 1~hl0ral. 

Elöállitrntik a chlónrnk absolut alkoholba vezetése últal. Szin
telen n1ajo:o: folyadék: út.ható~ izgató szagu, n1a.1·t'.i izü. D:l. -Jo C-'-iuí.1 
forr. Igen 11eélv;:;ziY(~i 1 vízzel hümérsék.letének. en1elkec1ése közben 
chlornlhvclrúttá eo·vesül •' b, - • 

( 'h lor:i 1h,nlr:i1. Tri chloracetal11chy1lltydra 1. AI1foh~·fl rnm h-i
chloratnm h~·dratum. 

:"\1egyki'l'll'u: C,!(;llú. IJ,O Yn.gy OOl:;. l}f)JI. 1(0 ,-ag,y ('()i;;. Cll=Sf{. 
T1ün1ccs:-.:úlya 16:3.5.) 

Elüúllitrís11. (;]tlórt. vezetünk l:ezdethen hütött. késlibb ineleui-
1·,et:t: lel1etöleg vizn1ent.es alkoholba, lní11clac1di0'. {uio· süsavo·üzi°ik 
ii'1h'.}L• nen1 yejliid11ck., Elü:::zör alclohycl és sósa\~fejlüd'11ek, to~·ú.bl)i 
chl<>rbelrnl1'"1·a chloral úll elö és sósav, moly hevítés által elüzheti>: 

•r) 1'fl,„ CH,. r1rr+ l'f,=l'H. COH+HICi 
at•thyalkohol ('!i l<•r al<lehyd sósn,y 

b) C1rf:1· ('() rr ..!._ 1Jt}1 = C'C?ti· ('O TI+ ,!"'fJ!C? 
al(lehyil ··ld•»1· 1·hk1r(d ::'éi:o:av, 

„ l~„ t.~szbíu Plt1állitot i: clilurúll: \"_izz.::l .keverik (chlori.í.1lrydrúi- úll 
rüo) s az igy nyert olchtol, a légszivatl:yu boril:ója cüatt jeg'ecihk. 

3Gl 

Tulajdonsd!7rri. R.hombos .oszlop~kat vagy tiíalakn jege~es t_ö_-
1-e'pez · sz1ntelen ctyenO'en szuros1 k:ellemes szagu. 1ze l„ese1 u, 

\. ,, )b b ••• ' llht' 
e '·'"''" maró. Revités által megolvaszthato; v1zben telJesen o '. a o; 

· oldat közömbös. Felolc1óc1ik borszeszben, aetherben, benzmben, 
a.-;izl-e'neo-ben is. Nátrinmhyc1roxyc1oldat hozzúac1ására elébb meg-
szen' " „ , lik 1 'I' , 1 . 1 . t 1 . raroUik azttbán chloro1orm va - e. meny i:ensavva sz1n e eu) 
za> ' 1 il' ' t·· ' ' ola · os réteget képez, me y sz arcl .on1~g -re ::n~rec1 n~eg. , 

.1 Fertőzése főleg a sósav, melynekJelenleteben nzolc1ata legeuy
ci.avas ezüsttel n1egzavarodik. 
- Jól zárt üvegben, fénytől óvott helyen tartan~ló. Ugy a c)ilo
"Iból mint a chlorálhyc1rátból Na( 0 TI) vagy calcmmoxs:c1 (Cr1U) 
~~hatisára chloroform állithrttó elő. (L. chlorofor_m.) ~atasa azon 
afapszi~, hol'~ az égvényes hatásn vér a chloralhyclratot chloro
forn1ma ala~1tJa. 

Egyvegyértékü szerves savak. 
(Zsirsarak.) 

JTizek keletkez11ek a.z egyvegyértékü elsörendü alkoholok Yagy 
aldehyc1ek oxyclálúsa által. Egy Cl). 0 H csoportot (saYgyököt.) tartal-
maznak. . . 

. A„ tn1njdonkúpruli zsirsavflk (n1elyek az úllatí és 11övény1 zs1rol;:
ban előforciulnak) közönséges hőnél többnyire- szílá.rc1a:1;::; gyen~e 
111eleaitésnél azonban 1ninc1 lnegolvac1ual;:: s e.1:kor 1Jap1roson zs1r-
foltothagynak hátra (nem illók). . . 

A.ljakkrtl sókat, alkoholokkrtl aethereket ke11eznck; a zs1rnank 
fümsói s.:-appa11ok-11al: nevezt:tnek. . , , „ . . . . ~·· 

.:'.\.. zsirsa:vcsoportnali: n1111ket leg1nkabb ert1eklo ta.gJal a l~o-
wtkezök: 

Jf a ug~·asaY. :For1ny lsaY • ..:\cid1un forn1 i ciun1. 
(Vegyküplete II. CO. 01!. ~rü1necssúlya J..6.) 

Szabaclon és kötve állati és növényi testekben forc1nl eli\ igy 
szá1nos'%i·oyar fnliinkjában, a pinus abieS tüleveleiben stb. 

A methylalkohol oxycláliisimál és szicmos n:ás folyama lm\! k~p
~zöclik . . Elüdllitdsa végett legcélszerübbe11 100 resz glycer;ut .2u resz 
durván tört o:xalsavval hevítünk. ...~z oxalsnv ekkor szenc11oxydrn, 
és hangyasavra bomlik, mely a vízzel átpárolog- E párlatot te'.itjük 
'szénsavas nátriu1nn1a1 s beszáritjuk. A 11ye1·t hangyasa\:as _ natr1u
n1ot kénsavval pároljul;:: le ret.ortából. Ekkor li:énsavas na.t.r1um ke
letl:ezik s a hangyasavat a párlatban tiszhin 11ye1:iük. 

21tdc{jdonsdgui. rriszta színtelen fol:yaclék; f. s. o_0-nál ,l.223; 
9n° C1-nál forr. Sztll'ÓS szagu, a börön 11ólyagokat huzl --r1zzel es bor
szeszsr.el keverhető. 

11.lkotórésze a ha.11gyas:~csznck (spi.ritus .for1Hicar1uil)_. _ inc,lyet 
elő:\lfühatnnk vaO'v az áltrtl. hoo·v töménv- borszesz be 1: oOIJ amny-

oJ , oJ J . 1 . 1 
han tiszta, hang:yasavat ac1nn1:, vagy i)eclig az elclörzsül\ erl e1 2an-
gyálmt (Formica mfa) (10. r.) borszeszszel (15 r.) és nzzel \ln r.) 
2 napig macerálva lepárlásimk vetjük alá; 20 részt picrolunk le. 
Izgató beclörzsölésekre használják. 
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A hangyasav aljakkal jól jegececlö sókat, alkoholokkal acthe
Tokof·, 11:épez; .igy· borszeszszel a hang.11asav~actln;lacthr:rt (If. co: 
OC!~IIr.) li:épez1, 1nel:y közönségese11 rt1111acthcr uév',rtlati is111ert kel-
1e1nes szagn fo1yat1ék. 'röt1bi net11e1je is kelle1nes gyfin1ölcs stÍ:l, 
:--zngn. 

Etet.sar . ..:l«-itltlln aeeí:itiun, 
l \T e,~·yképh>i ,. ('~ rr, n.i \·a.:;:y l}ll,,. CO. 0 II. 1\.)1uce::;::;úlya liÜ.) 

, , .::~.z ecet·, n;ú~· a. legr~gibb korban isn1erotes volt. 'l1isztitásúL le~ 
parlas altal a \.'].l.I-1k sza.zaclhau Gcbl'i' is1nertette rnerr . ..:\.. töméu'' 

' ' t 'l ( 0 
" ~co_t~~vaL -~se .sn,va_s su 1: ecetsavas réz, ólon1) száraz lep(n·l1.í.sa által 

!l·r:'>d111-; lt/le11fi111u~ s mús nlchy1uisták a X"\7-ik sz<Í-zaclbrn1 nuí.r e-lö
alhtottak 

.. ]ictisz~nt-sz~badon: reszii1t kiltvt:~ né1nely fúk, levelek, gytilllöl
esoli: neclveben Jordnl elü. 

. .t~ fü1111.;11y .:';'.(•f:'it~l;'(!f (11~'Írlu1n acetic1un co11cc1!11·11f1u11, acct1u11 !fl•i-
1'1olc1 .f<'Y'-'cct) eloall1t,p1k a >/1zn1entcs ecct:sn.vas nútriun1nak kén~av
:-al, 12p.úrlúsa. ~i.ltal. ~L1 is;-;t·.a: :-:zint::le111 szúrús :-:avanyn ~zagn folyac1r~k. 
118°:11cd. ~OTL 1:1og_~.\-n,Jtvn. eleg. .:\. lc\·egöhöl nedvességet von 
:nng;::h:1. :;0 (.'-naL _ fol~-~~!i:on.v h:.i1negg1~ (jt'~gccet) 1nerec11 J.(iO C'-núl 
i:-;;11er -'.o.l,\:ekon>- le.s:,. \' izzel keverhet:(,'1; ily keverékek elöúllitoi.sá
nal ~· ~-a.1:-;n:y <1111\Ylrtt rendellenesen inga<lozik1 hogy az ecetsavnál 
a faJ~nl;yliul a snvl:artnlornra következtetni ne1n lehet. 
,_ ,„:-\. f.?,YÓg~'szcrkön:vy hiualidus fii11u':11/j ··c1Js11ufl fl(~n, 0 sa;vhyl1rátot 
es -JY/u vizet. rartalH1az, >/agyis 1 gra1n ecetsav lG köbce11ti1néter 
nor1,ntí.l ~a vn1ér{?folyaüé kn!: t'e l it-; 1neggynj that<\ platinalen1czen 1na
rat1e k uclkül el1lla11. 

.:-\. hi,11it1.itf et.~etsu1· ~aL:-i1_1n111 <1C\:rie-n111 dilnt,11111) a. ien·e0\-iztar
t:ahnu ecetsavas nátri111nból kevé:-;::-.:ó higitott k.l~nSa\"\·ai ;,~ll(t) lep;_í_.r
lö.,s oi.lt:a1.: :·af?J~ l~;-,dig „gyúriLlg a fci. ::-.:zt'traí: lcpúrhisún(tl nyert vizes 
JHn:la,tbul alht:cat1k elu1 inely 01.:et.saYon k1vül faszeszt is tartal1naz. 
Frt;1sulya 1.0:28; szintelen7 úiltltszó: koz1nris szaQ·nnnk 11en1 :=;zrrbarl 
le1111ie; hevitéSIJlq tel,iesc)u e1i\lan.' Savtartal1na~20 . .J0/('. (10 !::!.'l'<ll11 
:;J 1i:(iLc.111t.. 11or1núl saYHu:ri_i f'o\y;u:tékot telit:.) · · '-· 
.. ]:'u·fi';.:·1:.)·1}: :_ ·"','-;·~ur (fclisinerhct::; ~:z i~it-::;zÜr auuyi li~pc'n·olt; v·izzel 

11_1$i1to!'.~ ;-;uvl~an (leg:.·;1y:-:no;a~ ezü:-;ttelJ; k1r11sav (c11lórbúrynn1 1'8<1k
c:1_c1) ; /1_-: t11e/,:: ( ;·1 n11nc•111a val te htct.1- ol(1n t:han jele11l~:tükbc11 kénnnuno~ 
l1,1u111-,c~:'lilHlleko~. yagy :;,ayaroüA:::t i11~z cli.i); k1;11c!>'s11e (ennek ,ielen
lete :(el1s111er}u:t(1 ::Hl>:a1i,yn cl11:ó1nsavn:-: káliun1olt1attal. inelyei:- a, 
ké_uec.s:::a:v ;-h_i-é11Uoxydlty\lrúttú rec1nkúL ez peclig nz ecei;;;:av1x1;1 ::iild 
s.:u11u:l oldod1k); ugyaucsak 1ne~zi.rlL1ül a :-:a.vanyn c1n<1111sa\·as ká
li.;1111oldat a. kC1.:11111(u1_1Jlf!ful.: (ac.:etÜn 1 al(lehyi.:1) hUtús[L alatt; is. /:;'1.ík 
v1ssza111arac111ak n p1üt.i11a1e1neze11 elpárlúsnúl. 

_'.':\.z ecet~av j(1l z:írt; üvc.ghen t::n:tn11c11.'1, 

}~cet. ..A.ectu111. 

.:~.z uut_'.t; igen ltigitott ecetsav. ICCpzü!1ik lllk(.1holo.:3 l•)lyac1ékt1k 
1l. n. savan:yn erje1lt;:;e (1-cete1:jcd/s) últ.11. 

A ~avnii;v1; e1:i~1lés folytJrn ·az n.lkohol elébb alilehyclclé, mnjcl 
~'ct~L:-::n..Y\~u, o:-~)7dnlta-t-1k, J~t'l'0 iié2Y0 s;;Uk::;~ge.':! 1. az e!'_i.;s.::Uí~ lU•:l,r i;, 

_'.:avanvu crjeclést. ineginclitja; 2. 1.Jlé,qs1;ycs lcteyl.i1 hogy az alkohol 
:::---~lég Öxygént vehesse11 fel; 3. Trizouyos kü.:l-1Jhii1n(:1·~r!!.:lcf.; .J. <!.:: rdkoho
. los f'vlyadék kcllü h,i,qitds(!· „ , , . . • „ 
: Az ecet legcelszernbben borszeszbol keszlttenk melyet kellu 

:; Jii,,.ibísban lazán elzárt hordókban oly helyiségbe tesznek, hol 10 
" " " ' 'kl ' l' ' l' ' l t \ '·l' " --3GO {). ho1nerse ~ et es e egseges ega.ra1n a van .. F1-.Z eccG i:epzo-

tlést meO'inclitanclú a borszeszes folyadékhoz 1i:eYés ecetet és erjesz
töt aclnak. Ezeknek befolyása alatt alkalmas hömérséklet mellett 
kifejlődik az ecctgo111J)(1 (1il.'J"'Jdc1·111a. ac1di), n1el3r l'enclkiviil gyors 
szaporo~ása által ~ levegi:'l oxygénjé11~k, az alkoholrc1 .. való h~t.ását, 
közvetiti. ~J\_ yegy±olya1nat:ok, n1elyek vegbe111e11nek: ko;,-etkezuk: 

1)H,„ Clf,. 011+0~11,!i + CII,. 1..'0H 
aethylalkühol oxygón yiz ecetsaYaldchyd 

CH„. l.'OJI + 0 = !.'11,. (.'O. orr 
e!'etsa\·aldehyí1 oxygéE l'('(H:-;ay; 

vagyis n borszesz az oxygén hat(isa ülatt elő~zör ecetsavaldeh:rtlr10~ 
majcl ecetsavvii lesz. 

' TT ) " l ' ' . ' "('<< ( ' '\ bl .[11" 'l u n"ff a evego e zarasa, m111t ;) 1 j-1111 11111ga.sa J va;:::y . --ua 
t':J,/ " ..... , ' ' ' " ! ',_ ' ,,. 

alacsonyabb 11un1erseklel; az ecetsav kepzu(1eset ineggato11a. 
_ii_z u. 11. rJ.IJOi';; vccf,1,l,IJIÍi'lÚ.s1uU a borszeszt. nag;yfelsziuü. kádak

ban crya1uforgúc.sra, i.intili: s kezdetben kevé::; forró ecetet a1111ak 
hozzf; ezáltal a borszesz nagy felszíne érintkezik a. le1.·egövel s lia. 
a többi fBltét:elck kec1vezök1 az ecetsa.v li:épzöc1ése gyorsan 1negy 
vérrbe. 

" 1'7 E' ··1 l'''' „:1 ti'.s:::ta ecrd tu a.11. onsri.!Jai. 'z sz1ute eu Yüg,Y i:1:-:se sarga:::, 
erős1 savanyu folyac1é.k. (~sali: a borszeszböl li:észült ecet haszná-
1allcl{\ telui.t idegen anyagokat vagy iclegen sa;,-aka!: 11.Cln szalJaf1 
tari:aln1n,z11ia. Ecet;::avtartalrnúnali: 6° /u-na1i: kell lennie. :Wén1el::et 
épen ne-111 sz;1bac1 tarta11naznia . ..:\.. keroskeclésbeli eceteli: :o;avta.rtalma 
igen e?bérü. ..:-\.. gyógyeceteli: és sa vanyu mézel::: készité:.:ére hasz-
náljuk. · 

l·"lac.:et. Fasav (oci1l1!111. vagy 1_1cetun1. 11y1·01i:1n11sU11i.) }Lt a i'a 
száraz lepúrl<lsáuál nyert, vizes folyal1ékot (111ely inethylalknholt é~ 
ecetsavat tnrtaln1az'11 a rajta nszó ola.Jos részekt:Dl. 111egsztth<l11iLva. 
lepárolt:utj11k, súrg<.ÍS: kozn1ús szagn ::;ava11y11 folyaüékot nyerünk 
(ac1:rl 11111 71,11 rol if/ 110.·-n1·n1 cr 11d 11n1) .· 1nelyht~l isn1ételt lepúrlás últa] ( l(JCl(I 
részbül ·7üü részt) a t.iszta faecetet (a1:id1un _Jiy1·olif111os1u11 1·r,ct1:íic(l
tu111) állitjnli: elő. ]~iszta, súrgús, kozrnú~ szagn folya11lJ::: (l\Ict-hy1-
alkoholon és ecetsavon kívül kisebb me11uyiséglJu11 szá1nos inú~ 
anyagot tartalmaz (ilyeneli: acetn11. kreosot-~ 11h(1 1101! 

:Ecctsavaeth.rlaether. ]~t1__1.tsaras aci'-hJ·I_~ et'í.\laet:her. 

{Vcgyk6plete O~ll,; O" va_:;y (O~l-f::O)O(O~l(). va.:;y r}/f:„ CO. OC;TI; .. 11ii1nec~
súlya 88._1 

Az ecetsav összetett aetl1e1:je. ](üvcf !te.::(;f eg dU i'.ltaf ii.- ,_}/; : ?:'>G r/'.~z 
te\i esen kiszá1·itott.

1 
chlórnátriun1111entes ecet.savas nút.riun1ol1 ii.vog~ 

retorbi..bo. t-eszüuk, mely 11ütök.észülékkel és jól 11ütött :;::,i;eclővel 
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van összekapcsolva. Külö11 készitün];: 56 rész fl0° /0-os borszesz és 
70 resz tömény kBnsavból keveréket, melyet kihülése utan a retor
tába töltünk; ekkor a keszüleket teljesen elzárjuk s 24 órai állás 
után mintegy 80°-nál a keveréket lepároltatjuk. 

Tudjuk, hogy a borszesz és tömény kénsav keverésénél aethyl
kénsav képződik; az ecetaether készitésénél az aethylkénsav 'az . 
ecetsavas 11átrinn1ra. hat s keletkezik ecetaether ·és saya113rn ké11-
~avas nútrium: 

CH,. CO. O. ::..'a + SO., { ;;0• CH, = C'H0• CO. 0. CH,. CH, + 
ef'et~ayas nát-riu1n acthylkénsnv 

sn í Na . . ) l I1 
snYanyn kénsayas niltrin1n, 

ecet.aethcr 

~!'11lajclo118df/a i. .A .. z ecetaether szii1telen, tiszta: átlátszó: köny
nyen 1nozgó1 kellemes felfrissitő zan1a.tu, illó folyadék; li:özön1bös 
.-egyhatásu. Fajsúlya 15° C-11ál 0.9. 7-1° G-nál forr, könnyen meo-
gyulad, kéJ\:es-sárga korn1ozó lánggal eg. :Borszeszszel, aetherrel k~
Yerhetö. 10 rész vizben fclolc1óL1ik; ha 8 rész vizhez egy rész ecet
aethert adunk, kevés marad olclatlannl belőle. Levegőn állva savanyn 
lesz (ecetsav képződik, föleg ha vizet tart,al111az). rrisztaságát e1nli~ 
tett tnlajclons1igai bizonyitják. Fi:xd1lu} savat 118111 szabad tartal1naznia· 

l 'll't'b' 't' 1 .. ' 'k' em1e;: .ie en e .e en szensavas na T1nm1na osszeTazva pezseg. _-i. -c-
reskec1ésböl kapott, ecetaethert mindig meg kell savtartnlomra vizs
gálni s ha savat tartal1naz, inagnésiuméleggel összerázzuk s olvasz
tott chlórcalcinmmal (2•l órai állás után) lepároltatjnk. 

Jól zárt üvegben sötét hüs helyen tartaudú; nz üvegnek lehe
tölcg tele kell le1111ie1 inert félig vagy azontul is l;:iüritett eclényb~1 
az ecetsav képződése miatt megsavan:yoclik. 

:Ecetsavas sók. 
Htt tcz ecetsavban a earboxylcsoport (Cfl. 11JI) hyc1rngénjét 

fé111 áli:a-1 helyettesitjtik1 ecetsavas sókat n;-yerünk. i\. szerint, a n1i11L a 
fó111 egy- vagy többvegyértékii, egy vagy több ecets:1vtö1necsre Yau 
szükségünk; az ecetsav ugyanis egyveg;yértékü: 

CH,",· CO. 0 II C'H,„. 01_1. 1.-.1}{1 CH,. CO. 1) 1 z 1I ·'b 
" CH,. CO. 0 5 ,n °" · 

ccei~a\· e<'.et.::ayn:.; kúliuu1 ccct;3avas ziuk. 

l~~ce1:-;ayas kiilinn1. llalinn1 accticun1. 
(\~cg.ykCpletc KO~llaO~ Yag_y (t:'cll,J))OJ{yngy CII~. (!Q. 01{. Ti!rne('.~súlya flS.12.) 

Oldata a r8gi idöben is is1neretes volt. 1\. tc1Ta foliata. tartari 
elnc-vezés a X\'II-ik századból ered: szárazon Rai;nnnd11s 7~11llus 
úllitolta elő a XIII-ik százac1bnn. , 

Elöforc1ul szt\mos növényi nec1 vben s az tizokból készült kiYo-
natokban. · 
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J!Jlöállitlatik az ecetsavnak szensavas káliummal telítése t:s az 
bepárlása által. Fehér, jegeces sótömeg, mely a levegő!' köny
szétfoly:ik. Sós izü, vizben és borszeszben oldható. V1zoldatt1 

csalniem közömbös hatásn. 
Ecetsavas kálium-oldal (iiq1101· kali acetici, haliwn cwcticum Holu

twn). Hivat~los. Előállittat;ik 70 ,rész, tiszta szénsav.as káliu:1'1lnk 
300 rész higitott ecetsavban felolchsa altal. A folyac1elmak kozom
bösnek kell lennie s az telités után vizfürdön 1.20 fajsúlyra bepá
rolandó. A telités tágas üvegedényben eszközlenclö. 

Vegyfolyamat: 

2CH,. CO. OH + K,CO„ = 2Cll,. CO. OK + H,O + CO, . 
ecetsav szénsavn:- Pf'et.savas kftlinn1 

kh1iu1n 

'ri.szta, szinte1eu1 c~aknen1 ltözö1nUös folyadék i .f't!niekel (réz-, 
zink-

1 
ólomsók stb.) nen1 szabad tartalmaznia; ezekre kénhyclro

génnel ké1nlelii11lc (n1f'~gzavaroc1ás vagy csapacl/:k ) . 

J~cetsaYas 1ui1:riu111. Natriuu1 at·et.ittt111. 
(Vrgykh1Jleh: 'J'..'úC~Tl::O~ vagy (l...'~Jf:1 U)U.\'a vagy 011.('0. o~\"a, rl\i1n•~c:=;:>úlyati:.!.) 

Először lJiil1a1111:l i'tllitotta elü 17lJU-Lan. Szl:peu jegeueüve elii
ször Jla}fc1· J. 11'. nyerte (l7G7) ~ elnevezte ff~1·1·a folirrta ta1·fati c1·,11-
stall isaf a-nak. 

Gyúrilag a faecetnek nyers szúdúval telili~sc által készit;ik. 
Tisztán nyerjük, ha higitott ecetsavat (200 rész) aprúclonkint hozzú
U:dot:t 60 rész tiszta kettes szénsavas 11átrium1nal (nátrinrn bicarbo
nicuin) po~to;;;a11 kö:-ö.1nbösi~.ün~c s az oldatot f~l1n.clet;i.tés ntúu, n1~g
szürlézve Jegecesedes1g leparo\1uk. 1\.z a.nyal11g isn1etelt beparlasa 
által is jegecelce-t 11yerliuk1 melyek levegün n1egszú,rittatnak. 

'L111.lajdo11súr1ai. Szintele11 jegecek h{1ro111 tön1ecs jcgccvizzel 
(NáC,H,O,, JJI,O). Vizben (3 rész) és borszeszben (2 r.) oldhat«,k. 

]?ertii:::<!sdi: k6nsa1:0.-; ndt1"iun1. chlúr11útriu111. f-'1:'1uc/;, 1\..z elijbbi 
kettfinek 11yo111ait tartal1naz11ia. sz;1bat1; fé1nel\: Jé1.;;11létél1cn olllata. 
kénhyc1rogénnel 1neg·zavarodik (ólom: réz, zink). 

1\..z ecetsn:v é~ ecetnether készitéséhez1 vala1nint gyl1gyszt•riil 
lrnsznúltatik. 

l~cetsayas an1u1on inni. .A.n1n1011in1n acetit•-n1u. 
(Veg-yképlete (li1 N) (C'~Zf::O) vagy 011,:. CO. O~\-II~. rl'ü1necssúlya 'i'7.) 

"'\l"izoldatát illinderer már a X'\'II-ik század l\:ezdetén g.róg·y~ 
szerül a1ka1mazta s1J·iritus ophtalnric-iu:; 1l-f1:nclcrcri 11éve11. . 

Ha nmmoniákot vezetünk ecetsavba s az oldatot le11árolJuk, 
jegeces, szétfolyó tömeget 11yerünk; magában 11en1 {tllitható eH\ 
csakis oldatban. 

_!\. vizolc1at (runu101n'.1t1i1. aceti'c1n;1 solutnn1) JiigitotJ. ncet::;a.Y11nk 
{'~· Sf'énsa1rns a1111noniu1nn1al közömbösitése által készül. 
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'riszta, á.tlátszó1 ~zlntelen1 t.ökéleteson illó s lehetőleg közön1~ 
bös hatást1 folyüdék. Fé1nckct nem szabad tartalmaznia (kénhyclro
géu.reakció); könn3~en felbon1lik; azért ige11 jól zárt üvegben 
tartandó. 

l~cet:s:rras zink. Zincu1n acct:ie11111. 
(\

7
cgyképlet.c Z11(Czll~O~)~ vagy (Oil;:. 00. O)~Z11 vag·y Z:Ji: gi_· g} Zn. 

'l'ün1ecssúlya lSB.2.) 

A YIII-ik században múr Gcl"'' is állította elü Zn O-nak ecetben, 
oldása últal. Előúllitjuk, ha frissen kicsapott és jól kimosott szénsavas · 
zinket (1. zink:ox:yclnúl) elegséges 1lig·itott ecetsavban g,yenge mole
gités J\:özbe11 o1clnnk s az oldatot bepúrolva jegecitjüki azutá11 kö
zönseges hőnél a jeg·eceket k:iszáriiijnk. 

~l'1do.frlonsdpai. l!'ino1n l1asáhos vagy túblualnk11 .ieg·ecoJ\:; U 
súlyrész hideg 1

/".J súlyrész forró vízben, U r. hideg· C::; 2 r. forró bor
szeszbe11 oldhatók. a t:ö1necs jeg·ecvizet tartal111aznak [Zn(C1

2
ll;i(J".J)::?„ 

/J[f:?CJ = 287], levegü11 ehnúllanak s eoc!~sav fejlödGse küzlJrn fel
l)o1nla11ak: izc nndorit:ó f~1nszcrii: hevítve me12:olvac1. 

l1'c„fr~:::Jsel.:: lÍ/0111-_. r1!.::-„ v11s . .;,rJk (kénh.rclrÜgé11uel sziues, barna 
u:::aprulék), ecétsavas 111r1r111J.„/11111 vagy nút,·iiu11; ezek

1 
Jut a zinket 

kénhyclrogénnel te~josen kivi1 !osztottuk, a csapaclekról leszürt fo. 
13raclék elpúrlúsúuúl •ti~sza11u1rac111ak. 

JrSl zúrt üyegben az crD:-:ltató.:::;n ~zcrL•k küzt h1rb1ncll1. 

E«<'1.s:rnts 1ilorn. ]'l11111h1u11 acetieu111. 
„- 1 · l · 1·1 · 'JI - , ·,11 • · 11 (.'JI. c:n ° l "! 

i' t.'g·y >t.']' t:.:tc ;11 ~ :Jl~h Yng_v (L "" CU. U)c '' Yngy ÓJ!~: có: 
0 

l -. J. 

G·yárilag nyerik az t't1t-al 1 hog,y szl'nsavas óhnoL vagy úlon1-
nxyc1rt oeet:-:n.\·ban olclauak:.,; a sziirlózett oldatot ecetstrv hozzáac1rísn 
nhln he11úroljc,ík l·s jegeeitik. 11. kereskcdésbeli készitn1é11y re11dese11 
ncn1 !·iszta . .:\.tjegecités (tltal 1negti.szt-.itnn<ló. I~ célra. az úrnbc?Ii ~(·_d; 
(JOO resz) lepúrolt Yizben (GOil rész) olclj nk s ecetrnv (3 ré,z) hozzit
n<lúsúval lJepúrolYa kijegeL~iijük; a lepúrlás 2 grn1n11yi t:ö1né11y ecet
savnnk tov<llJbi hozzúadltst'tval n1i11daddig is111étlendü, mig· ez nton 
:-:zintelen jegeceket ne111 11yeriink . .cl.z így 111egtisztott só zil11111/;111i1 

rrcct(c1u11 dcjlurahun uevef:. visel. 
'l'ulajdon.-:dyui. Szintelen, a szilrnz levegőn el1nú1ll'.i

1 
vizben 

l((jnnyen és csak csekély 1narndvún:y ]uitrahagyúsával. olclhnt:ó, ]1a~ 
sú.bos jcgecek1 3 tö1necs jogecvizzel [P/1(C1;;lf

1
CJ;;):?, .:Jff:::C> = 37tl]. 

11. levegőn ininc.lig· kevés ecetsavat vcszit; ize kezc1et.l.len édes (ólcnu
cn]\:or): ké:.,;öbb nru.loriti'.l fé1nszerü. l."7G rész hideg·

1 
O.G r. forró yiz

l1en és 8 rész borszeszl)Cll oldódik .. Jól z<Írt:. ÜYegben tartnndó. 
11„trf(;;;/.-;ck: ... ::1:'nsuur(s t;fun1 (bo1nlús ter1né11ye; ez esetben YÍz

ben 11en1 oldódik 111aradUk uélkül); ·1·/::- és v11,..,;:,·dk. Ezeknek küuuta-
1/t::;a vég·ett a.z ecetsa1,·as úlon101c1atból kénsa·vval kiv;:llaszt;jnk az 
ólmot s a leszürt folyadékhoz an1111oniút adunk. ]~,j;:, jelenlétében 
'1111'.'Jl.-/kiil _:ha Yat-:iat tartahnn:.:; rozsdabarna c::::apadf}k válik ki. 

.AJ.kotó r/~::;ze az ólornkenüc:-;nek (un,11111)11f1un JJÍn111b/ ac1Jfic1). 
s.:e 111v/7:„f.·11r}.- st.b. 

1. 1'!"eunvi eee!':"uvat. ad 1 JdlClgTHtH Pcet,,:a\"i(:': H:'th·inin 
lepltrlh~úultl ~ " , „ . . -· 

E<ry t.ijuH.:cs t'0l'lsayas 11útnu1u egy Luut.:~;s etl•t;:;n\.al', 
i·ész (1-laU~II0 0~. DligO --;;·· 180) üCl rószt (Oulf~()~ = í.10); tehat: 
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13G : GO = 1000 : " 

:t~ = 4'11 grnm. 
2. ~fennyi higitol;t (hivatalos 20.·1°/0 ) ecetsavnn,k telel ez n1eg '? 

20.1: 100 = •141 : x 
x = 9161 gra1n. 

\ralcriauasay. 

Négyféle módosnlatban ismeretes. Leggyakoribb és gy6gy-

··1 h 'lt t'k · l · (C' ET 0 C'Hu -(.'EI. szeru aszna a 1 - az 'tsova er1.ana.sav r; 110 2 vagy c1Iln- ./ -. 

C:H,. CO. OH) mint 
acidum valerianicum. El van tei:jedve a növényorszagban, igy 

a valcriana o{/ic'!'.nalis és ungelica of.Yicinalis gyökereiben stb. Tiszta 
állapotban szintelen, tiszbt folyadék; fajsúlya O.U47; igen kelle
metlen, rothadt sajtra entlékeztetií szagu (a valeriana gyökér szaga 
ettől ered), égetG. izü. Sói közül 11ivatalos a 

valerianasavas zink. Zincum valerianicum /.Z11(C',,H" 0,), vagy 
(CJJ.,~ (.'l' 1 '1·1· (Y ) Z 1 .J'l'"ll't' 1 f. 1. i·i 1· CJJ~·,.,.... , -" -· ~ :.!· , -1. ( 1_ 2 _,11_. !. oa 1 JU;: a r1ssen ;:1csapo;; a .JUS 

szénsavas zinknek valerianasavbu.11 oldása és jog·ecitése últa.I. 
Légúlló, zsirfényii1 le1nezes jegect,ömeg; Yalerianasavas szagot 

te1:jeszt, DO rész vizbe11 oldha!1ó. 

Palmi1:insav (C'1,H„1. Cu. OH). 

· Eliifonlul a szilúrcl és folyékony állai;i zsirokban, a faolajban, 
a. viaszban1 cetvelöhen st:.11. ]!1é11ylö1 jegeces csomókat képez; szag
talan, iztelen; G2° C'-núl inegolvac1 . ..:-'\_ stearinsav mellett k.isebb 
inennyiségben alkotórésze az u. n. stearingyertyúknak. 

SteariusaY (1.\,Har.· CO. 011). 

KiUünbüzü zsirokban és olajokban fordul elő, péld. a foggyu
ban. J:fa közönséges háziszappant li rész forró vizben feloldunk s ez 
oldatot 40-GO rész hideg vizzel kevei:jük stoarinsavas (és palmi
tinsavas) m\trium válik ki; e tömegből (borszeszbül ittjegeeitve) a 
~tearinsavas nút..ri.un1ot kiválasztinl::: ezt súsavval felbontjuk:: ekkor 
a steariusav tisztán kiválik s 'bor~zeszböl ldjegecithCLD. 'Feliér 
ezüstféuyü jegeccson1ókat; képez; GD.2° C'-nú.l olvad. 

Stearin. A kereskedésbeli stearin stearinsav és palmitinsav 
keveréke. Fehér1 fénylő, zsirtapintatu anyagi jegeces tömegü; izt·e
len és szagtalan. Borszeszben és aetherben oldódik. Olvadási foka 
a paln1itinsav mennyisége szeri11t 60-650 C'. 

Olajs:n. Acitlum oleinicum. 
(Vegyképlcte 017 1!"~· OU. UJJ. rl'ürnee::isúlya ~8:3.) 

Mint glyeerid elüforclul a legtöbb zsirban, főleg a be nem szá
radó olajokban, a milyen a faolaj, a manclolaolaj sLh. Elöállitúsa 
végett ez oln,jokat káliumhydroxycldal kezeljük (szappanosit,juk) 
s a keletkező olajsavas kálium (szappan) vizolchtát ecetsavas ólom-

3G0 

1 ···1- ,, z ólomes'J]lac1ékot aetherrel vonjuk ki (ebben tlz -ever1u:1.. . ..::-i.~ ~<· ' 1 ] ' ·1 
'" Ó1onl feloldódik); hn, inast sósavat ac1nn;: iozza, o .om-

'chlOJ:tcl csapadék mellett a ti.szt11 ol:1js~volchcba11 marac1 és beparol-
G·yárilacr l:ülönböző n1uclo11 l;:esz1t1k. , . , . 
01. · , ... -?z·1rrtal"11 f'ol3rac1ék l;:özön1bös verrylutta,sn. 4°-nal iege-<\Ji :::.; ;::, ~< ::::> '< u " ) '' • - ...... - - • / • '~. - ~ 

t .. ·rre' 111erec1 ~\_ leve_rr(n1 oxyclaltat1l'- 1 el"'ko1 s<n_ga es tt"\· a::. ces cnneot:::i~. · - :::i· -. ·1·11 1 ' tl 
• .• 

0 

1118 rrsavan:iroclik. Könnyen olcloc i;: Jorszesz Jen es ae . 1er 
szagn e:::. t::>'"',~ ", ••• , : - 1 - , l· . 1- , -, 
heü. Ep;yYegyert,ekn S8:)~ i f~,111.ol.l"'e :o "'aL ~:pez. _ .. „ . , „ ·-. , •. • • 

Ofajsavas ólom. I:-."pzochk, h'.1 olomox:y.clot ch,z1,wzo·1~1,ü ':~~Y 
_, la··n.l főzünk .. A.z e11111lastrn1n d1acli,11Jo,11 ;-;1.111pfcJ. le1;,nag3obb1~s~~ 
fao ll 1 ·.,1vas -.:óból úll: ép io·y fü alkoturesze az c1nJJfr1st1·u1n nunu 
ez7en1o U.1

5

1'al"<' :.; z<::irnak ólon~O:S:}~üc1al való füzés1311él olaj savas ólorn dcus zun-1 < 1... -·l. ·- ~ 

'" rrlvcerin keletkeznek. e::; o" 
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o-lvceryl (C3 Tf5), mely eclclig még szabadon elö nem állittatott (lúsd 
'g(rcerin). A savak leginkább a kö-Yetkezök: olojsai:, paf.111it!118a1:,· .. 
sfNrrínsru;. Az olajokba11 az o1ajsavrrs gl,1Jcer.11l (oh,·i11) a tnlnyomó: 
Egyes olajokban 111ég különös szint, szagot 1"ag;y izt h.ölc.Söuző. 
anyagok is foglaltatuak . 

... '1.. zsirok fötörnege prrlnlif1~11sa1,;as és kevesebb sff'r11·i1u;avru; !Jly
ccryl (1>1rln1iti11 és ·1nru·yr1rin). 1\.. vajba11 ezenk:ivül un,js1n;11s yl,1f''1!1·,1;l 
más zsírokban egyéb különös tulajdonságot kölcsönző anyagok 
foglaltatnak. 

... ti. faggyukban legt.öbl~ a sfcrt1·i11sr1vas ,r1l.11cc1'.1;l. 
1\.. cctacc1nn is vi~is.:; 11e1n yl.i;cer,1;lvrgyiil1•f1'k. 1\..z előbbi palmitin

savas cety1, az utóbbi pa.ln1itiusavas ·n1cliss.1;l (111yri'.c}Jl). 

A zsírok felbomlása. Erős aljak behatásám vagy nrngasahh hiJ
n61 a z::;irok felbou1lanak és savaik kivúlnak. )~„ bon1lá::;1i;í.l c.r1yn!s,::t 
.:si1·sav, 111rísrf! . .;.:f r(. !/Yiik h,1Flro.1·,r;rlja k1·letk1·:::.ik. épng'_y n1int a szervet
len sók hasonló bomlásánúl; a glyccryl hydroxydja a glyceri11uek; 
a ;;,~·/.rrJknuk r·1·í_i . ..,· ,i[jjlfl rrdi; cll)(1111/risd11dl :;l,1;c1:rÍ;1 i:úlik !e . .. A„ z~ir:-;av 
n jelenlevö fénunel zsi.rsa1ras sóYá eg;yesül. 

Ha az alj, mely a bomlási clüi<lézte, alkálifém vagy alk:lli
kus földfé111 volt1 akkor a keletkező zsirsaYns sót s::rr1i1h111-11ak: rna
gát a tünen1ényt ,.;;~((f'/N111ositds-11ak 1H:vezzii.k1 ha nehéz ft·rnoxyü 
(leginkább ólomoxycl) bontja fel a zsirt) ngy l1111as:; keletkezik. Ezen 
ho111lásokuál 1ninüig viznek is kell jelen lennie, hog,y glycerin ké1J
zöclhessék. 

Hn a zsirokat tnlfo::;ziteU; yizgözzel hovitjük; glyceri11 és sza
bad z:::;irsav képzü(1ik. 

IIasouló fol.yan1at a zsirok arr1s1.idú,,·r1. Ennél is zsirsflv lesz 
szabaddá és a zsir :-avi vegyhatá::::u lesz .... ~z ava:::;odúst a zsir kelle
metlen szagáról is111e1jük: f~l. 

IIa o, zsirt Jnagábau .,-agy (Jlo1no:s:yddal ui.:: n/11.-iil 800°-ra hevit
jük, glycerin nen1: hanen1 az n. n. (lt:!'ol (C'3 [f1 f)j képzüdik,. 111ely 
rendki\"Ül kclle1neí·,len szagn güzöket te1:joszt (é'gett zsirszag). 

Szappanok . ...:l :;:ar1i11ru1ok .:: . .;Írsava,.:; alkdlik. Keletkeznek: ha zsír 
(olaj) kálium vagy nátrinmhydroxyclclal kezeltetik J\Iegkülönböz
tetünk kdli1u11- és IUÍf1•in111s:·:fl/lj)rl'ilOkuf . .f\.z elf)bbiek jJli/l(i/,:_, UZ utób
biak /,'.('1i11J;1_i;1·k. I..1egi11kúbb külsüleg használtatnak; az or1HN;i .<;.'Jl{!

pan beböleg is alkalmaztatik hashajtónl. Vizben teljesen nem ol-" 
clóclnak. 

Legfőbb alkalrnazásnk a tisztitc'Ls (n1osús); azon alapszik1 11ogy 
a Bzappauból a, vízben savany11 zsir:::avas alkú.li li:i\rálása. 111ellett 
(ettől lesz a srnpptm vizolclata ztwaros) szabac1 alkálihyclroxycl is 
képzüdik, mely a piszlrnt, a zsírt feloldja. 

IIiYatalosak: a k(it1'.a111~s.::ap1Hu1 (snpo krrlinus), hfllnHí.joln_iból 
készül kálilnggal; az rJrrosi .<::rt]J/1(1// (f:npo meiJici11n.lis), rnaudola· 
olajból állittatik elü 11úJrin1nhydrox,yd-ol1.laJtal; a kij:.:i_ins1:.r;1~s hri:;i 
s.:a1111an (szegedi szappan) zsi.rbúl és u;yers :-;zóc1Aból; a velc11(ci s::a11-
l'u11 (sapo venetus) foolajból n:'ctrinmhyclroxycldal. Ezen szappm1ok
hoz1 ha egyéb auyagokat keverünk: L:ülönbözü össze-LnLt szappnuo-
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(szappankeverekekJ. állithatunk elő; . i'.yenek: a k<inszcippan 
sulfnmtus), a kdtranyszappan (sapo p101s) stb. 
Szappannemü vegyület képződik az ammoniának olajjal való 

keverékBben (lini·n1cntu1n a11unoniat1un) is. 

Itétvegyértékü szénhydrogének. 

Propán (C0 H,), Bután (C'ill, o), Pentán (C,II1,), Hexán (C',Il14), 

Heptán (L',Ifu,). 
J\Iincl e szénkönenyek elöforclulnak a kőszén száraz lepárlási 

terményeiben1 nag,yobb 111eunyiségbe11 pedig a köolajba.n. 
A kőolaj, földolaj (pet1·o;P11111 1 o!cu1n pctrr1e 1 peti·olrul11t crnrlu·1n1 

fiild1wphla) sziunos helyen (Eszak-A.merika, India, Galícia, Erdély 
stb.) hasadékokon ict a fölclböl bugyog elö. A nyers termény külön
böző minöségü1 f. s. 0.78-0.D. Kön11yen 1neggynlacl s erösen kor
mozó lcínggal ég. 11. fentebbi szénhyc1rogéneken kivül tartaln1az me
thánt s 111ás könnyen illó testeket1 azntún ::;zilárd szénhyclrogéne· 
ket stb. 

11- nyers petroleu1no!; részletes lepárlá::; által i:isztitják meg j 
ekkor a, k.övetkezö termények i1yeretuek: 

1 . .l?higoléo; .:15-60° C1-nál párolog út„ Szintelen, renclkivül 
könnyen gyulaclú folyac1ék; fajsúlya O.Gö-0.Gli. 

2. l1..-•n·o.~·1d1.;11 1 JJr,tr1.17Hu11o('fhe1·: y11snli11r·. G0-70° ('-nál nyeretik1 

Gyengén festöclöt:t, kön11yen Jnozgó, gyullokony1 igen illó folyadék 
f. s. O.GGG -0.GS. Levegővel kevereclett gőze durranó léget képez 
A. kereskedé:::beli 111:fl'ol{~1u11n,r1111it11 (~u·thcr petrolci) a rhigolén és gaso 
line keveréke. 11. gyúgyszerészet é:; vegyészetben gyúnták, zsirok: 
alkaloidák stb. felol.dúsúra, és elvá1asztására használják. Jól zárt 

, Uvegbe111 tüzmen f:.es helyen tartnncló. 
3. Ligro1:111 p1dl'oleun1h('i1Zill: '70-120° C1-nál párolog át. rriszta, 

könnyü folynclék; f. s. 0.685-0.73. Sajátságos szagn, könnyen rneg
gynlacl s korinozó lúuggal ég. „A. kereskedé:sheli pr:fl'Olf·nnilu:n::in 

(benzi11nn1 peLrolei) a kerosel0n és ligroiu keveréke; f. s. 0.GS-0.7. 
Vízben nem ol<lóclik, borszesz és aether pedig feloldja. (A llet.ro
leo111-benziu abban különbözik a. l1:öszén-be11zintül: hog,y légenysav
val nitrobenr.olt 11en1 ad.) .Jól zúrt; üvegben tarta]1cló. Oldószere szá
mos zsirnak: g,y<Íntáuak, balzsnn1na1;: stb. i n1egöllije szá1nos apró 
. rovarnrtk. 

J . ...::1. tis:ditr1tt JJ"fro1r:u111 (j1cfl'ole11111 t'('Cf~íicut1u11 1 ole1un petrae J'('O::.

t(/icr1f1nn): 150-260° (~uál púrolog á.L 'liztiszht folyadék; f. s. 0.75 
...:...0.77; 8611-nc'll k.ezcl forrni. Nen1 olcléidik vizben1 borszeszben is 
nehezen: aetherrel és olajokkal keverhető. 11. .tl.IF;!//JS,:t!rlril'i olc1un 
jJefrae kelléke, hogy ne oldja fel sen1 a jóc1ot, sen1 a t'D.ntonint (ne 
legyen benne terpentin-olaj) .. A„ kereskedésben különféle ininöségü 
petro1eu1n fordul elö: világitó an;yag gyanánt. Ebbf.íl a g·yógy:sier
tári liasználatra sz{n1t olaj lepúrlús által úllitancló elő. 

11.z elösoroltak.o.n kivül 250°.on felül való lep:irlúsntil különféle. 
anyagok nyerhetők a nyern kőolajból, melyek részint vilúgitóul, 
részi11t l;:enöcsökhe (gépekhez; kocsikhoi) hasznílltat.uak. 

~óF 
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1 1'aseliue. 1raseliua. 

E név alatt nz utóbbi években Amerildból zsirszerii test ke-' 
rült kereskedésbe; ez a petroleurn lepúrLí.::;;a rnaraclvtl113raiból nyere~··:·: 
tik, mel:yek vuseclén:rekben addig he\r.ittetnek

1 
111.i.!!; petro1enrHs%agu;·f 

kat teljesen el 11en1 vesztik s el1:kor fOrrúu több::::zör c~ouh,;zéneu:·; 
szürléztetnek. Ug.rauil,y test n.rerhetü az Arnerikúbau é:-: ~zibér.ia<· 
némely viclékeiu előforduló, 0.8±-0.SG fajsúlya, .'zagialan, siirü; 
földolajféleségekhiil is. 

:I'-tdrrjdoiuuiyrrl . ... '-'.\.. vaselln fehér vag·,y B<'tTgús, félig ú.tt.etszö
1 

szao-
és izuélküli anyag·: 3'7°núl tiszta. fol:radékkú. olvad; :f.s. J:7°-11úl0„1)7:. 
0.SS i v.izben nen1 oldódik, borsze.szben 11eheze11

1 
benzi11

1 
chloroform· 

és aether könnyen olcljúk Snrnk és nljnk nem vúltozbtjúk el. 
Küzümbös és ne1n avasadó test- .lévén. kenöcsökhöz zsir helvett 

használta.tik. Fübaja az: hog,y a vele ke\·~rt g·)"Úg·y~zera11yagok,~1ak-. 
a böröu át i'elszivóc1ó.sát; állitólag gúf:.o1jrL .-\. kere;:;ke11.(:.'5ben kiilön--.:: 
bözü nevek alatt fordul elö s kül<.i1ü_i:-:eu a J,euüözü :-zerek gyúrhís1.í-
11ál igen ft?lkapott anyng. 

I~étvegyértékii szénhydrogéng'yÖ!~ök vegyületei. 

J~ gyükök kéi,::::zeraunyi p:1r<.'1.ny 11yr1rogéut t:.arLd1nazn<lk: lniut; . ' 1 • . '] ] . a ::::ze11eu.}'para11yo ~ sza1na; pr:' t • : 

aeth-rlen 
prop'yle11 
buty leu 
an1.\·Jen. 

e, J r." 
( 'al"Íi;. 
e, r r„ 
r, ·„ rrJ(l .:-:tb . 

.:\Iaguk a g,vökök kelet:kezucJ.: ,:..;zi.~r,·es Ull}'<-Jµ;ok ;--:zúraz lt_·p:'1.r~ .. -
Júsúuúl, vagy hn eg')'YCftyértékü a1koholokb<'1l t:i_i1né11y kéu;-;11\·:chl1'1r-' 
zink s n1Ú:::; \'izel\·oni'.1 anyagok úlLtl Yizet·. Yeszünk el. ..:~lh1lúban 
0!1'//11-eknek neYezh?t.11c,k. 

' ..:·i.z o1efillr~k hYc1roxY11al a1knh0lnknf·. (két\·e,'...!,·\«;ri:él..:ü alkolto-
lo'k: Yag·y .1Jl,1;~·0! u/;) Í~ép,:_.z1'i0 k. ....:-\. g·l.ycolok bóf t1 lr1eh)·,·11c~k: az al<11:] 1,f- , 
tlekböl savak cí.11itl1ntúk e]ij; itt a;;xiulfcl11 ngy az iil1lcl1y1lekH{J) 
rnint a snvak111\l: niiuthogy a 6'.rü.k k1.'.·t\·('gj„·(·r!:t'.·kü, k(;tféle 1116tlo~n
lús 11~hctst'.•ges. 

Ig.r ha a kétyr-:gyf.'..rt:ékü a.lkoho1gylikht:·11. 2 h,Yt~h:ug('.·11 ! 1)xyg·<.:n 
idtal hel:yette:::ittotik, ol,y v1:g;rület kt:lei ke.ziki 1nely :f_·~'.di,~· :-:a,.: ft'.tig 
alkol1ol; i1,yen p. o. n l:cj:::av 1~:::.: a ho.zz<'t ha:-:011!/Jk (t(j.~·11rsu1·11.:·11t .: k<;·i:
Vi:•gy('.•rtékti t:•gy a1ju); ha. 11e1líg· -1 liy(lro.:.t,·t'·HL l1el,yt~t.tt.~.'iiLü11k a l.:i:''t:
veg,yérh;;kü alkoholgyi.ikbeu :2 ox.vgf'.·n ;Íltal; elö<íll a :::z<1hcílyo:-:: k(Jt:
vegyéri:.6kü ::::a\"; p. nxal:::a v 0s hasonlók (1)J'(1! • ..,,.r l'8(1i'u::11f k1'.>L-vegyt~rb:küJ kétalju). 

Aethylen (C~i/1 Yagy (/1!2. t_'/l':.!)„ 0!11Jl;i;1:-:/; :f'í.:·: r),1,1;!. nr./1/:; ,,·.-:/n-
,.. ') ]'" 't 1 · 1 (. l ··1 I" 1:011c111;r111.-: •. ::iu szeu ~art:a 1nn szerve:-: unvago.,: z~1ro ~. ~·\.-allUt. .,:, ..:o-

' ' . . ' - ' ' ' ' ' ' •', '. ' ' ' ._.,„. ' • 1 
SZ811J .''Zaraz 1ernir1a:::;aual nyerd..: ... A. vilag1t/.J g·nzban 1111nt"eg5· 1.t010 _ 
va11. Sz iuteleu gfiz: snjút:::;úgo~ éde:-d.:L~s szagn: 011 é~ -l-2 l\'.'f-:!;llyorn<í.s
llúl fo1yad0kkú sürü;_;itl1ei:ü; Ji1j:-:úlya U.UG~-.l (l(~veg1'i ;.'.;= l) ,·agy 14 

873 
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a c1ttrranólég lángja1 melynek hőmérséklete oly magas, hogy a 
platina benne megolvasztható és a vas elég; nappali világitásnál ali" 
látható.. 

0 

A ldng vilcírtitdsa onnan erec11 l1ogy benne fehér izzásig hevi
tett szilárd testek foglaltatnak, melyek fényt !öveinek ki, pélc1. a 
durranólég által fehér izzásig hevitett mész. Ha könenylángha 
finomul eloszlott kormot fajunk, a láng világítóvá lesz. A mocsár
lég és aethylen lángjának világi tó képessége közt a különbseg onnan 
erecl, hogy az utóbbi nagyobb széntartalmu gáz lángjában a szé
neny egy része kiválik és izzásba jő, mig a mocsárlégnél a széueny 
azonnal szénsavvá lesz. Hasonló okokon alapszik a gáz- vagY, 
gyertyaláng fényfejlesztése. A gyertyalángban három részt külön
böztetünk meg: egy belső sötét kupot, mely a gyertyabélt veszi kö
rül; ez világi tó gázból áll, mely· a láng által n1agas hömérsékre 
hevitett gyertyaanyag (viasz, faggyu stb.) bomlása terménye. E 

" 

" 

l~l1p ·vil~f.qitó 1·it:'rJ i.íJtal :vrn1 körö.lvéve, melyben részletes elégés 
n1egy ':egbe, 1111v~~ ~ k1vül;·öl a lángba hatoló oxygén föképeú <l 

hydroge~n~l.eg3resn~ es a szene113T :g:y l'észe finon1ul eloszlott álla
potban kivahk s a lm1gba tartott lndeo- testre lerakodik (korom). A 

·1 · •t' ' . „ 'l ' 0 
. "Vl a.g1 o resz ismer. Ye ;:ony kekes rétego·el -.;;an k.örülvéve. inelyben 

a fölös ox,ygén van jelen; itt a szénen17°szénsav;,-"Ú écr el. · ·· 
J:'i. gúz <:·ilág:itó_gáz) hí.ngjánal;: ugyanily alkab1°vau. 

.. Bunsenfele ga~lampa. Ha az ég\.i gúz holsejébe annyi oxygénL ve
zetnnk: hogy n. szeneny képes szénsavvá oléo-ni. a lá.nn· inerrszilr1ik 
világitani: de hön1éri:iéklete növekedik. Ez törfénil;: a

0

Bnn~en-féle 
g~.zlúmp~bai;. 1 melyet j:lenleg a vegy1nühelyel;:ben általánosan hasz~ 
naluak: ( 10. abra) . .tl. v1lágitó gú.z kis nyiláson ön1lik ki és a csijben 
felemelkedik; eközben levegövel, mely. d nyilúson hatol he, elegye
dik, ug5r hogy n11c1ón aa csőből kilép1 épen annyi leverrövel van ~le
gyec1 ve, a n1enn3~i a t.öl;:életes elégésre szükséges. Jia ~. d légnyilá-,_i· 
sokat bezárjuk, közönséges vi1Agitó

1 
kormozó lángot nyerünk. ' ,,_ 
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Forrasztócsö lángja. Ha kis tö.me.gek izzitása1 o:;cyc1álás~ ".agy 
.. - •t 'se .,..„érrett o·i"ert)1a- varrir aazlano-ba oldalrol Jorrnsztocsovel <::'21111 e • ::=o t:i. • ~· ::=o • 0 

, • 1 ··1·· "' a forrasztócsö láng1át ii;yerJi:ik, n1elyen ket Teszt ;:u on-
n1eg: a rcdu.kdlú ldngot. "f~ 

(belső kékes rész, melyben nem ~ 
tökéletes az égés) ez 11ydrogént .'fi 
--bart.alrnaz) s az o:r~yddlú lúnyot 
(külső sár?ás hüvely), melyben 
feles o:xygen van. 

A. forrasztócső alakjál; a 71. 
ábra n1ut11tja. Segélyével állandó 
léaárrunla.tot, fujnnk a lángba; ez 
által ennek hömérséklete emelke
dik. (L. bövebben az elemző rész
ben az »elemzés sz:.'t.rnz nton<: 

· pontban.) 71. ábra. 

!!:étvegyértékii alkoholok. 

A l'ropáu, butún, pentán stb. szénhyc1rogének alkoholjai közül 
(propylalkohol, butylalkohol stb.) én1ekel minket a 1"'"1.'Jl- vagy 
auii1lalkuhol. Ennek különbözö inúdosulat:ai i~1nereb:ise1c 

' 1\.z árnbeli an1ylalkohol (1:1'jerl1isi runylalkohof„ ko.:.rnao71'~j; (;77.:?
liol ar111;li,·11,-;) a:;; u. n. nyer~ kozn1aolajból (111elyet a burgouyabol 
vaay 9:ri bnafélékböl Ii:észitett i1yers szeszhi'il a szeszgyúrtúsná1 
ny~~·nek) le1J<lrlús í.lltal nyeretik; a 12~l-18~1f} 1)-ntll út1ncnü folya~ 
dékot g,vü.i tlk üssze. I\:özC')1nbös1 szi11telen folyad1~k 1 könnyen rnoz&o 
ós könltyen 1negg·,ynjt.hriJ/J; kellemetlen, k.öhögé::;re i11gerli'1 szagn_ {:'S 

égetÜ ÍZÜ. r)Q rész y_izbeu oldÚL1i_k; lJOl'SZ8SZSZC1: aethel'l.'t?l,._. beUZlll-

11el stb. 111iuden arún:{hrn1 l;:everhetü. Jj\1jsúlyn 0.82~). l)~szeh:tf; 
aetherek e1öú.1litásúrri. alkaloi1lok_ elvölaszl:ásAra stb. hnsználtat1k. 

Kétvegyértékii savak. 
'.l'ejsaY, Aei<lum lacticnm. 

(Yeg;,képleto CII::- CIT.<g~~ OII. Tö1nccssúlya 90.'J 

T\:.észen talc'tlhnb'.1 a gyo1nornodvben, rt savauyn f·,ejben; képzC1
-

dik szán1os cnkorféleség, gn1111ni, l;:eményitö stb. erjellé:::;t~111'.'l (t1Js((u
-r:r:j1_'fl('!.-;). r.ri::;zhl.n eli.')Allitva :-;avan.)-"n: szintele111 szörpsürü folyadék„; 
fajsúlya 1.215; szagt:nla11 i vizzel: borszeszszel1 aetherrel k.everhetu. 
Fémekkel sókat képez. Jól isn1eretesel;: a követl;:ezök: 

. ·1 . · ( 0 !! C'II< C FT tc.1s111xts 11a 1·111111 L· ri· ---' · CO. Q'l\Y({); 

. l . ( 0 IT "'II 1) H ( (' ) ft'JSaVCTS CCI Cl/Oil V ~ ;,• L· - < cro. n y:i ---'(( ; 

tejsavas "'".'l"''sinm (CII,,. Cll<gg O }0 Jfr1) stb. 
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'l\~jsa ras rasoxydu 1. J?erru1n lacticuu1. 

C'JJ C'II <""' Oli. , . ,; • .,, ·. C(J. o 
,;JI .. O "',t!!:'.· , ' ·. F' •11 •• '1 • • ~-' CJJ.. {lff ..,,,-GO. 0 •e. oniccssu yu ;;.;JJ..} 

··· _, "· OJI. 

§Jliiállíldsa. S'1vauyn tejhez (1000 rész) cukrot (50 r.) es ves
porl; (DO r.) keverünk ? S-10 napig állni hagyjuk, i<lDnkint cnkrot 
aclva hozza, a i111g te1savns va:::; keletkezik· ez zöldes ierreces por 
k:ivá.lásáról isn1erhetö fel. Ekkor felfüzzük

1 

a keverék6f; Ós forrún 
s~ürlézzüli: jül zárható edénybe. Kihüll~snél a t.eisavas vas h:ijecrecc. 
~11k .. M.idö~: .. 1~uir _:!~<??.?ek ne:.n \:{tlnak 

1
ki, _a foly~:c1ékot; leG1,1t:Jük ~a 

J_egecel~et u::icszeg.r·u,Jrdnl~; sznrlen keves J11deg v1zzel, azuL111 kr:\·t'.~s, 
U0°/o~os borszesz::-:zel knnos\"a) sr.iirlepapirosba .(n'.:i1l!::rvölo·etve ned-

l l ···1 "'"'° ves 1e yen 1neg~zar1(1u .;:. J?orrc'i c1örz:::ölYe. ·jól zúrható ei1énvh1~n 
t',11·t1'l JS'' 'l· .. 1' ,T·l· ' .~ ', u \:e.' nrgas 1 c;c eses: ossze iuzu por. 1\ec vn~s('.'.gtf'1l <'1vaudó (~zú-
rt~z~u ugyanis ;ió1 0l1_'1ll 1 ~ (_1e ha 11e<1ve:::: 1Ht11un· felb()1nlik aljas o~rd
sova). 48 s. r. hFleg, 12 S:- r. 111e]:eg vízben ol(lóaik. I-Ievitésuel siirn· 
sa vanyu gőzt fejleszt és vaso:x.yc1 1naracl ·vissza. 

1 

Süska;-;av. (Pxn.lsav. _.\cid1un oxaiicnHL 
uo. 011 

(Vu;;yk(·plete 1 = C'élf~,0 1 • '.!.'i•H1ecs.s1·i1'"a \'!t).1 
CO. Oli ' 

~'i. 11övé1;)~orsztí.g·bau igen elte1:jeüt1 <.:alc~iun1hoz yagy l~úliu111-
h,oz koL\·e. I~e~ebbc11 e1l'1úllih'isúra n :::1!J:::ka ki:::ajt1).lt 11eclve1- 1ia:-::zuúl
t~1k, vag·y ped1g· a c.nkrot ox\·c1o'd!:ák léo·enysavval .. Jcleulco· ""\"Í
\~lag áll~t:júk elii für~~~zpol' t..~::: • ki'1 linrnhy1ro~ydoldat:, hevité~~- {Jt·f~L 
l!ikkor sus~~asnva~: kal:urn keletkezik~ rnelyet 1nészteijel f('1z\-e só:::ka
s:1Yas cn1c:u1n11u-í nln1~ttannk (olahatatlri.11); .:;;.i· két~~av\·nL lioILbinl? 
fel, e:.:; e::;ecben c:sa11atlt:':kként n·i11<.!z 1w.·l01·.],e„1']; " .-,„ ol;1·1'l"·11· „,·,{_:1.:, 

b ~ " - ~ - - ~ ·- - - <" -- ~ \. -'< L :, "'-'-'- -

::;av iuarnd. Bepúrolvn. ie~eeitilr e·.;; olda{:nt: a sÓ<!l-u'!'lV -J tö111ee: .: 
jeg·ecvizzel vúlik ki (~C1~ri.~(J1. :!//„()-= l2fi~:. · -~\ 1·t:c„~1~"i 1·.';,·~~ :,1~,-. 1 1 ;_.i:-"~ t.it1.ák lll80', M - - _ • ..,- '"•\ -•'C°:'_„_ ·--~· < ''- L:"/. 

' b 

'l~ék<;n:r:. :'ttli'tt.:::z/): ;g;y11njlú::;n o:::zlo11okbau jegeccdik; 1-izben 
o1r1hnto. C1·;yor::: hovtte:-11el hanµ;ya::;n.vra Ú,.; s:-~éndioxyclrü hrnu1ik. 

, \Tiz~!dat~. _kérnlelö-Szer (:~;1/utin rrfZ:;;li,;1cli·i1:a. n:, 1.11 u11i . ..:). _·\1kal
n:azasa elot.t a.t:')egecités-;,'1ltal n1egtisitihi1u1('.1. J?ln.-t.i1H1le11Íezeu It,-_._ 
v1tve1 matadék: 11él1\:ül el kell illll.nnia. 

Fontosabb sók: 
"• ' , öavnnyu e.s ~<(_i.:ii11~/1(;,'f .~'{; . .::/;u . ..,11r11,..: krí/iu 1;1 (t,·111i 111,1 nYit!i•'lliu): 

suskusu 1)118 o l1l'1/l0111u111 ( r111u11011 i11n1 11;<'(dic11111) : 

.. ·?'ú,.;!(ruuii.:a.-: ::rdci11111. Előfordnl külö1rf~~Íe nö;,-é11\·ek 11eclvt1ben. 
~~111t fcher .csap1:17/k keletkezik: 11n a S('.iskasavlioz vag:y ::'Óiriak nldn
t~.ho7. ea1cn11nB~o~11nt9t a.annk ( oxal~nv felisn1erése t E esai)ndt~~k 
-v1zhcn ne1n oldoü1k1 üe igen is só:::it.Ybc111 i}::; 1égcny:::a.vlxni. -
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!.'H,-CO. Oli 
Borostyánkősav. Acidum succinicum. ( 1 = 118.) I\.é-

CIJ..-CO. Off 
szen fordul elö n borostyánk.öben (succinu~) és rnás gyAnták.ba.n 
cP6ü1 a terpenti11ben). 1\. '.1orost:yánl~ö szá:·az 1e1Jár1asa által nyer
hető. Szintelen

7 
szagtala11 JOgecelL Sokat kepez femel\:kel. ..:\. l11Jros

fiJdnf.:(Jsavas (Uillno1~;:u111 1 r;11~n1.0111:-un1 1;uccf11icn111. ~lkotóré~ze a. régeb-
1;eu /iqH01' cu11mu1111 sHccu11c1. i1even g,yogyszerul Lasznalt olc1atna1L 

CH OTT. CO. OIT 
Almasav, Acidum mali cum, ( 1 = C, TT,; 0„.) Elü-

C H„ CO. 11JI 

fordnl a legUYbb :::a\··nu;yn gylln1ölcs -11eüvébe11. J:\. sa.vauyu (éret.leu) 
alma kirnjtoll nec1v{bijl úllitltotú elű, ha belőle mi\sztejjel először 
"'F''l'lll yn alrna:::uvn:..: calc:iu1not l\.észit-.ünk: s c1111c 1-::: oldatú f-. (~1lo1ncukor
.;~~ti b0.~1tjnk fel. Ekkor ahnasava:-; ólc1111 csnpcJclik 101 n1elyet kén
hydrogénnel kezcli.inl~; ig;y ólon11~1h1e7 1~ép7;(_i{1i.k 1/1in:: c:-:n11a(~i:k s 
oldat,bnu 111arad a. t.1:-:zrc1 nhnasav .. Beparlasnal i'eher tna.1akn .1ege
cekben uyerhei:ii. '11izlJon l\.ö1111ye11 c1ldóaik; kellen1es ss„va11yn izü. 
Sóknt J;:<'•pez férneldi:el. 

Ahnasavas vasélecs (fi'e().1fI.f (1 1,); hn tr~) alkotórésze az 1·,1:t 1·11ct u ii1 

/;:r1·-~pon~flfui11 és ,a ~i11ct,ura (eri'i l''Jilloti Vttgy ti11clura n1ult1!isf'1:1·1·i 
nevn gyogyszerkesz1t1nen;yekuck. 

]~orkü~aY -lagJ horsaY. J„cidn1n tart:aricun1. 
Olt. ti.ti. 1'0. r1/f 

(Vc.i:;ykt!]Jluie ('1 !T~O,; vagy 1 . r.L'i_i1uec::::sú1ya 1:-)n.1 
OJ-r nJI. cn. 1111 

l\_ülóut(!,le 1u(·i1lo:-;nlú:-:_.:l)a11 is111cretes . .:\_ liivah.tlo:; sav a:...; u. 11. 
j(Jli/11·0 t<:i"it/í l1urkiís(/r (rniut:.hug.Y a polnri~lu.:-iú sikj<it jolJbra. b'.irit-.i). 
1\.i:izön~égc:-::;en ez órtenc1i5 nlindig n borkií:::a\· elnevezése alat-L 

.::'\. horki.1:--:a\· elt"erjec1t. a i1C:iYé11 .. vekbPn ~zabadou. Yagy kúlin111 
és caluin111::;Ú ah1kjúba111 igy a. szüll1ben; keletkezik u11kor~ g1.unnli1 

ke1nl~uyitiJ :::L~uek lt,geuy::-:ay\·al Yaló o:xj·dt'i.ei<\jáulLl. 
l:.'lií1íl!irtr!fii.- n nyers bo1·köLlöl (sn.Yanyn borl::.J.:1savn~ kt1.llrnn·J. 

Ezt vízzel és kréü't\'al (széns[tvas 0al('.iu1n) Í'üzik; ekkor borl.;:ö:::nYa::: 
calcinn1 (csapru1úk) L's ::'

0

Z:1bá1:yo::; l1nrki_:1:::aY'ns k<'1li{u11 (olllatb,111) kév
zöüik; n. c:::apac1ékn'.Jl leszürt- folyat1ékot chl('.1rca1cin1n1nal lJc111ij{lk 
fel; 02 ldi:al i.s1nt'.·t- borkö:-:a.va.s calci11111 keletkezik L·::; chl·~1rk<'ilin11L 
.:\.z ös::;ze::; l_hJrki_"i:::aya::: calciu1not j/_il kin10:-:súk ('.•::; k;:•ns<.1vval fe\1-1011t
.iák; t.~kkor oldliai'at·.Lu1 1-:(,nsaYns calcin1n ke1etkozi,k :-:: a 1lorküsc1v 
uldat.ban nutrrH\ 11H:l5-b\'11 jeg·ecités últal 11yerlip(:;'1. :\lj(~gc-'cilé~; <'1lhi.l 
Hsztith1.t·,ik 1nrg. 

11ulr~jdo11.~·dt1·1i. 11i;;;t:Ja 1Ula11otL)a11, lu1súb-€s lelltí:zalakn k1~reggt 
lisszeuöu~. jcgecekct k~pcz: a jPgc-cek szintelc1u.:k: :.:zngtn.1anok: ::;a
vauyn izüek. rJ\ik('.·!etesen clúgc!".11etLik; o.1·,1Fl1íld.-<k•)1· ,:,,trif cuf;r1!'

: Yizbeu ol~1hat/1k . ..t.L1.1Jnl1í_1Ji1ll/; nüHl sza:)ad u 
klizé z::Ír\·n 1\'llnic. tcluí_t:, a rúnyo1nof:.t· szürl:1pap1ros so 
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Fe1·tlJzé.'wi. Vizolc1ata ·vizsgálandó 1..:énhy(lroo·é-11nel f'é1nekl'e 
11 . b' 1 l. "- " b • ' el or aryn1nn1a úJ11sav1·a, sosi;asavas a1nmon1nn11nal culciunu·u. 

Fén1ek a használt eclényekböl, kénsav és cale:-iun1 az elöállitAsi 111óa 
folytán kerülhetnek beléje. 

Alkotórésze a l;:özönséges pezsgöpornak és a Seicllitzpornak. 
Fémekkel jól jegecec1ö sókat acl. 
Porit.1.lsához vas- vagy rézn1ozsarat használni nen1 szabad· 

1nindig kő- vagy márványm'oz~úrban törenclö. Por1.lnak belehelésé~ 
töl óvakodnunk kell, minthogy a nyákhártyákat. (az orrot is) eriísen 
ingerli. · 

SaYnnyu liorkősarns külium. Ifolium lty<lro-tartaricum. 'l'iszt.ito1:t 
Jiorkő. Cremor tartari. J(aliurn tartnricum aci!hnn. 

CH. OLT. OK 
(Vegyk&plete J(CiII~O\i vagy ) . Tiirnecssúlya 188.1.I 

CH. OH. OLT 

Nön:\nyekben, fökép a szülő nedvében, fordul elő. A borból 
ki\·áli.l;: ~a hordé1k belsejére rakodik le hosszn idei itllits nt(tn, .iege
ces ke:·egalaklian (11,11ej\-; l//J1'kií). Eunek inegtisztit<lsa <ÍJt"al <'tllil·.júk 
eH\ t Lrt nyers borktjvet forró \"Ízben feloll1iák s állati szénnel :-:;;.il1-
t:ele~1ítik az oldatot 1 végre ki,iegecitik ::: ez 'el,it'trúst i~n1éLlik n1Í1H1-
ncld1g1 inig csal\: a iegecek teljesen szi11telenekkt\ 110111 Je,-:znek. Jlv 
1nót1on tel.feson ,-egJ~ileg ti;:;zti:\n azonl1au uehezeu uyerhetö: e célr:~, 
borküsavolclatot; közö1nbösitenek tiszta szén::::avas '1.::.ci1innü~1nl f: nz. 
oldatot kijegecitik. · · 

:f'.ulojd11n:.;áyr:J· .. :-\ .. kere~kedé:-:l1f'll dült'.•nyes .iPge('ekl1l'1l cílló kér
gekhe1: fordul e1o: n1elyek feh~rek 1 úttetszök1 levcgön változrrt
lanok1 1zük. savanyn1 fnn,yar. 240 súlyrész hideg s l.Cl s. r. EJ1Tli viz
be;1 ~ldh~tó. Clldntrt rsavi ;vegyliatúsn. Ila. izzít.ink: széndioxyd (,s 
s~e~eleg ~l.la~11:nk el es ~ze11sa\·a::-: kúlinn1 1.narnd vissza. C\Tegyt.iszta 
11,COa eloalhtasa.) 

Ne1iéz ft•1ueket. (réz1 ó101n1 va::- :'il".h. nz e1ikí.llihls;'n11íl ha~zn:ilf·, 
eclényekhöl) ne1n sza bncl tartn l1naz11ia ( kénhyürog6nrea1i:ciú ). J.\Ic't~ 
es,etleges ferU'izésck: k(.:n.-.:a vsrí/,: ( chlórbú r5~nnl-olclíl.ttal feht'.•r csa.pa
<lek); b1)!'ki::;au~r.-.: ·ot~!s.:: (.1ele11lét:Cbelt fehtT c::-apnüék All elLi oxalsavns 
a1n111oniun1mal ). 

(}yúg,yszerül J1asznú1juk; a vegyészetben 1n<Í:.:: horld_isn..-as :'iÓk. 
a. borki.ísav ú11itt:atnak ,-ele ell_\. ~-~·lli:otúrésze a linsliaitó nyelet~ 
nek, a St.. C+er1nain teúnak stb. ' ~ 

ffüzü111l1üs horküsa,·as k:ili11H1. :Iíaliiull tarta1.·icu111. _ilalinJn tarN 
taritHlll uentrun1. 

CII. OII. CO. Oli. 
K~C,II10~ i:agy 1 rl1ürnecssúh·[t :::!::!G.2.) 

CII. 01[. CO. Oli.. . 
(\Tegyképletc 

Elö8,lli~juk a savn.n:ru horkDsa . ..-as kúliu1n oldatának szénsavas 
k.álin:i1mal telitése s '.U órai úllás ntún az oldat szátazra 11áro-
la:::a altal. -

RIÉBZLE.TE8 RJÉSZ. 

'I'nlajclonsdqa.i. FehBr1 jegeces, sza.gtalan por, egyenlő sú.ly
:\·ész 11ic1eg és fél s\1ly~·é;z 

1
1neleg viz.be1;1 olt~ható. Ize, ~ós-keserü. 

Jievitve megolvad; izzitasnal felbomlik es szcnsavas kalrnm marac1 
vissza. 

Ffrtí.h:ések: mint a savnny11 borl\:Ösavas kúliumnál. 
Eissé nec1vszi-vó lévén, jól zárt üvegben tartandó. 

Jlorkösarns k•ílinm-n.ttrium. Jfalium natrio-tartaricum. S:tl 
Seignetti. 

CH. OH. C'O. OK 
(Vegyképlete KllaO,H10a 1 4H~O vngy 1 . Tön1ecssúlyn. 282.l.) 

OLT. OH. OOONa 

Felfedezte 17G2-ben 8dr1ncttc gyógyszerész Rochelle-bcn. 
Kettős só; a borkösav két helyettesithetö hyclrogénjéuek egyike kú
liuroroal1 másika. nátrium1nal va11 benne telitve. Elödllittí~a. Sava
nyn börkösa.vas káliumot szénsavas nátriu1n1nal közö111bösitenek i 
az oldatot bepá.roljúk és jogecitik. ~ii.z <:Í.rnbeli só a gyógyszertúrban 
atjegecités által 1negtisztita11c1ú. 

T11lcu'rlonsdgrii. Nag;y1 szintelen1 hasába.laku jegecek, útlátszók1 

neg:r tömeCS jegecvizet tartal111a.z11alL 2 súlyrész vizbeu olc1hcttÓ; 
sós hütö izü; a vizolc1at l\:özö111bös hatásn .. A„jegecel.: állandók; csal\: 
nagy melegben má.llana1~ el felületii.kön. '"' , 

Fel'lii.::/sck: .fCntck, calci11111súk1 k1!11.':ictl','i(lk, cldorúlok. 
A Seic1litz-11ornak alkotó része. 

Borkösarns antimou-klilium. Ifalinm stibio-tartaricum. Jl.üu;·ta1<i 
borkö. 
CI!. OII. 00. OI\: 

(Vegyképleto KS&C~H.;0.1 vagy 1 rrön1ecssúlyn. 843.1.) 
~ CII. OH. 0008/,0. 

Jj}lfidll dúsrt. ~1 rész tiszt:a a11ti1nonoxyc1ot ö rész sn \-anyu l_1orl\:Ö
savas kó.lin1nn1ul és ö2 rész vizze1 porceláncsészében pár óráig fö
zünk; az oldatot n1egszürlézzük s l1üs 11elyen jegecitjük. 

r'l. l~ereskedésbeli sú gy6gy8zertári haszuúlata. előtt á~jege-
citenc1ö. ~· · 

1.'1dujdoi1sd,qai. R.hombos, ~zintelen, o.'ttlátszó jegecek, 1 tön1ecs 
jegecvizzel. Levegőn el1núllik. ]1enc1esen lJorala.kbau tarl:at.ik j ize 
kezc1et.l)e11 écleses, aznt<ln 1111c1oritó fé1nszerü. 15 súlyrész hideg és 
2 s. r. forró Yizben oldódik. Sósavval ineg::Hlvan:'{Ítot;t oldata kén
hyt1rogenncl no.rancssziuü csapo.dékot at1 (a11Hn1011kéneg). 

ll'e1·tii.:éscl.:,: ras- 11u!::-::::s1;/;) arse111:s,..;ar. 1-l. sósavval megsavan.yi~ 
tott oldatból sok víz 11ozzáadúsára fehér <:sapaclék vúlik le (a11tin1011-
oxychloric1); e })01' J\:i1nosva vízzel a. 1[arschNkészülékben arsénre 
vizsgúlancló. .t\. fejlöclő ant:ín1onkönenyt légeuysavas ezil:::toldatba. 
vezetjük; ekkor antimonezi\stbűl úlló fokete csapadék vitlik le. Ha 

;_\' arsén van jelen, ez olclatba11 111arac1 s az antimo11ezüsiTöl leszürlé~ 
s::_;·,_;·-::zett fol:y-aclél\: bep~lrlásánál sárga \Tagy YÖl'ÖS J1}[ll'adékot i1yerü.nk 
,·,:/(ru·sénessava.s vagy arsénsa.vas ezüst.). 



380 

Erős hií,uyttÍtt" szer .. Jól ztirt üveglJen tartauüéi. 
Borkösavas vaskálium. Keletkezik, lrn frissen kiesRpoLt vas

oxydot sav~nyu l~orkösavas ~G\1in111oldattal fijzü11k. 1'" vo~rrs :;ol,1;1:/,;-
1101.: (ylo1ndt 'l!Ulrl udc.-;) a1kotoreszc. 

Háromvegyértékii szénhydrogéngyökök. 
C1 ~rd.:: egy Í~HlCl'(;•(-c:-;: a !J//l''i'i'// (t/:f(;.); CllHCk húrnIHYE!,\.!,"\"l•rj r'.•kii 

n 1 knl1n l.in, n ,i1l_11r· 1· ,.; 11. Z:-:ir:::a \·a k kn l egy0:-iil 1·e n l"or1nr~·szi:·t(:·~· z:-: i ro k
:?an fnrdn~ _e Hí . . :\_ ~l.'~.í.:r~ri \.le· l i:-:011~cr :-;zij11}.;:ijne11ygyük u z rd 1,i;I (C':J fI,, _!; 
d-1nb,t.r ege:--zcn clH:r11 t-e:-:rekei- l,::r·pcz. 

(; 1,Fel'i 11. U 1,neri lox,nl h,nl ni t. 
( r f f

0
• ( ! f f 

1 
('Fegykl•pleit>f/,//,J'!_; \'ag·y i(r',.l(.:{(lff --! ;·at.:·v<'ll. 11//. 'l'i;HH'(':-'~úlvn \IJ.1 

. ... 1 . . • . 

1 1 /l~ /!ff 

r: • _ F{rfu· 1'1 1• fCflcz!:e 181 a glycel'itd· n.z /ilnutt:apa:-:z l\1'.:-;zit-é:-:én/d. 
Zs1r::;ava1d1oz kiil-.vn H· tc•r1n1~·:-:;.::1•l"r:s z:-:irnklian :-:tli. fordnl r~li'1 (i:-:sze
t~tt a~th:rek a

1

lnkjáha11. ]\i~ H1e11nyi:-:('.•g-he11 a :-:zr!:-:ze~ í:t:jed1''::·al\'.·! is 
telet.l'-ez1k; ezert. a l.1orl1n11 1:-: ía](i!hnt-i'1. 

. f;/;;ú/litrí.-.: 11 . ...:\_ Jl("i\·t'·a\·i ('.':-:: úllaii z:-;irokl11'.1l (•·yúri\arr /dlih:a1 ik 
Q\ö_i e~.ek, k:'tli1;.1n- \"flg',\" 1;út-rinn1hy\1l'nxy11dnL (~·:·nnnx;d(ln,l \"a.:J,·,
h1l1.e:::z1relx v1zguzz(J kezelv('~ ::J,'l\"t:1.•ri11r(~:0lajsn\·ra t~:-: z:-:irsa\·ra. ill~
téileg· ez ntt'1bbiak :->Óira 1.1otult1~t<{k. ~\ jelenl1~~ 1t<tszni'dt g·lvt:r:ri~ 1 11. 1.:k 
1egna,gyobb részét a. szappnn- {s :::t„eariu;:,,;vt·r'1·.\·n_ g·\·úrt<i.:-;;;Í.1{;'Ll HH:llt~k-
ter1ne11)-~ül nyerik. ,_" ' ·-· 
. • . .:-\„ ny(!P:'.i gl,vcerint: (dla1-.i ::i%t~'tl(~ll t·()lJbsziJr :-:;;_;ü1·l6:-:;ll.:: s --.-/!.'.::!'ül 

r1tk1tott1 levegö_jü térben lopc'irolj:'d<:. I~kkor n\·crik <l t·i:..:zht gl\"('.1; 1·f.'t'11:: 
inelyet hn:-;z11úlnnk. · · 
. _ , ?~u{r~jrlll11;-;1Í_t/f!Í, rri:-:zhL :--zini:eletL :-:z(irp:..:ürii fol;;atlf~k. _F1nj:-;Úl\·n 
Ll)0 (/-núl .l;'.17 . . :r-:a,'...!;y_ h~deglJC'll jc·g-e(~e:..: Ui1ne:-.,~;µ:!} 1·;ll're.l. 1\:lje:-:~ 1 1 
szngralau, etle~ izü; :2Uu0-1uil forr. :l:->oo (.'-rn 1le~'it\"i.' 111 ,_":)·n·y 11 jf:.!tab'i 
:-:_uon1 ':ih:tgi_t.~1. lúnggal hcl.ies0u ell'·g a l(.'gkí:-:elili uutraJ~i.:: 1°uflk.iil. 
:Net~vsz:vo; \·1zben l:::; \_)!J°-:'<1-0:-: l.ior:-:zt::;-:.:.zben ini11de11 ;1rú11~r'bau oll1-
h:~l:~1 .. __ l~·y( 1p:y.szerkü11yvüuk :.:zeriut·- <l lii\·ahtlo:-: glyc1C·ri1; -f~1j~i'il1·n 
l.'.;!;_i (·- 10 1(1 Y1zet. tartaln1n%); közön1bö~ ké1nliatú:-:n. '· ' · · 

.f-:;'i'!/;;:1:.-;ek: c1dt.;i1;ii1s,;J: (~úska:-:aYl'C<lkciú): kc.11."rtv (ll1!()1;,;-\·r::1 

cs~pndel~ ), 1·hlor1-lok .n~e1:11.elé:-: ~4f1 .\'I):1-a.l); _l;:il1 el: ( FT28 l\la keió ). JI,1 
::s1t·uk11t cartalrnaz1 vilng1to lúnggal i!:g s rq.-:;:;;z :::;z;tg•Jt b::·i:je.szt:; a st'd;: 
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~iéD'etés11él visszamaraclnak. .8„:DUit.„111.:or. Ennek jele11létébe11: 
NaOH~val főzve, megbarnul. A cukrot kimutathatjuk, ha 30-40 
: 1;(t111 o-lycerint i1orcellúncsészében felforralunk és n1eggy·njtjnk. 
" . " '1 l' 'b ' 1 'l t .. k Cukor 1e .en ete e11 szen111arnc e ,;:o · nyerun -. 

Igen eltei:ieclten alkalmaztlltik küliJnféle célokrn. 
„:\Jkotórésze a 11i;:;atalos .-.:.::appu11u.-; .r1l.1;ci:1·in-l,·c11Dc.~·-nek é::; ke

ményítővel fe}f(:izve 111i11t 1u1ytu·nt1ui1 glycel'ini ciun a111.1;!0 1uisz
núltatik . 

.:1. glycerin szá111os vegyülete közü~ _ e1nlite11tl;j a. léyeny:-;at·
ql 1;ce r i nr1ef IH~ I'; gl_1;c1:1',ljl 11 i f rt1 t, 11it1·11yl //';1' r i 11 [_(_'a!-!,, (. \r (Ja) aJ. Szagtalan, 
ii~lványsárg·n: 1.G faj:-::nl,yn olajos folyaLlék; -20° f)-núl jegece:s 

t.ö1neo-n-é n1erecl (+yors 11ev;tésnél. ü.tésnél rendkívül hevesen fel-oo <•' ' 

robban. Kü.lö11böző robbanó 1 repe~zt-ü a11yagok készitésére 11asznúl-
iAk . ..:-'.\... d.1J1uu11·it. néYen i~n1erctes robbauh) anyag 3/.1 rész i1itrogly
'cerin és 1 /.: r1~sz finon1 kvnrcho1nok elegye. Nitroglyceri11nel külön
féle ily rolJbanb'.i anyagokat kt„~zitt~uek. 

A1 lyl n·g~'iil etek. 
...:-\z (' esnportba L1rtoz·~1 :--z{11hy11rogéuek legföLl1ik(• az 11ll!Jlú11. 

C1:1fl;; yag.r ()/l~ = C'lf-1 'f-f::: lia c"hbi'1l t"6Y hydrogéut-. el\·01n111k1 

(-'aÍÍ~ gyök Innratl Yi~:-z;L 1nely 11flyl-11ak 11eveztetil;;: s a glyécryllel 
ison1er. ]:\_ülöuf1~·1u \-i~gyillrh·k keletkeznek l..ielijlc1 ha rt g,yt_ik (}J-1;; 
és (/fi~ csoportjaiunk l1ydrogé11jét, JJJ/1:s elc·111ekkel ,·agy gyi\kökkel 
helyette~it.iük. Ilyenek: 

allylalkohol (CH, = 1 '11. I' H,. o H) : 

111 lf. 1 . , 1 I. CHo~CII. Cllo-, _ i' Jl · , 
a y su 1( Jl/1" 1rt:/H11111u tl.f (//Ft:= t)/I. (..,'fi:-···:>) <!. ·o;:. u1gy1na-

han (riUi11111 srlfiv1u11 ) 1 a \ceres hag:}-rn1úba1i. (1r/(iu111 i:e1111), különféle 
keresztesvirúguak (c1·11c1:Fc1·1i/.) inag-jaiba1L az 11s1.r /111_,ti1f11 o1a:júlJlU1 
~tb . . 1~11 ell'.1. :~ fokli~gyn1úl1('1l iiyt::rik lcpárlú~ últal. Szi11t:elo11, igen 
izgacu szagn folyaclek. 

Mustárolaj (ól(·n;11 sinr!fJi.'i 11i,;f/11:!'1·u111 .. rrlf.1j/.-;11l/u1·11J"lu1n/Jl(ro1.i11, 

Ill
. 1 . . 1 , Ifi'" 

1 1 . 1 .\_;1'[[,=Cll.Cff, 
vag,Y 11. //·// ·"·11-./'111'/jll!l/l '/!111 t:'S rt. ·1/ 111'/11111111111/JI -.

1 
1-, .·, -

.. .... _., '" 
vagy f}.') .. \~(}[['2 = (//-/. C-'11~_). 1\::é:-::zen kt:pzöL1vc: jün elüt\ co1·!il,,u1·i11 
ar1110J"11cia (tor1nc1\ 1·1·.~·.-.rl11 /11!1·11/0 é:-: 1_,r!„1„_1!11 gyükr;reiben. J(özö11-
s(·ge.sen a fekete 111nsiúr111aglJúl (sinapis i1igra inagja) ú11it.iák eli5. 
EblJeu .k1'.'szen kl~11zí„\d\·(· ui11„1·sr'lL ha11e1n vizz1:l ya1ú kezí::lésnél kép
zí_"1l1 i k. _.\ 1nn:-::tú r1un g 111,1; ro;1.,·a rul h1 rtn.lrnaz kú 1 in n1sl1 n 1a.kjú tian ; <! 

1nyrn11saya:-: 1~,\.lin1n Yizzc•l kezelY(: eg_y ngyant::-::ak. jclenlovi'i -111_11r11.~·i11 
l!í:\"Ü e1j,,•;::zl.i."1 hutú:-::a ;1Llii :-av:111yu k(~u::;ayas kúJin1nra: glycn::::c-1'<1 
é:-; n1u::;tú.rolajra bondik: 

l\~C\ 0 1-fu; .\7,·:<.:. (} 10 = /\.'/ {,(;, r J_1 

1nyr0Jl,;a-,:a~:; kii 1 i lllll. sn vu n \"11 
k(~!lSil\~él~ 
kúliu1n . 

r-\;1:11 ';:.1_1
1
, -f- (/8. :\'(//!~ = ()//. r}f{~ 

glyeo:-;t: 1nn:;t{n·ola,i. 

J\:inyert~se vége{·,i; n_y, ol~1jt:ttó,l te1.i,e:::en 11;e~foszfiotL .1:~.usb{n;n1ag~ 
pog[ic:-::(d; 1.:J 1.

1Jl'(lig vizze1 \·;llu a.Ha::i 11ta11 lc~-ih1rLt:-::uak ver~] uk a1a. 
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'l.~1.tloJdonSci,q'1i-r: •. Tiszta) színtelen vag,y sárgás, igen átható: csi~ 
pös szagu1 égetö izü folyadék; ké1nlelö hatása ll:özömhös. 145-
1480-nál forr. 50 rész vizben, borszeszben és aetherben könnyebben 
oldható. A vizes oldat hamar felbomlik. A jóclot lassan oldja fül· 
légen:ysn:v hevesen szétbontja. ~~ bőrt inerr~reresiti. llilárrossáo-o~ 
huzamosb idő alatt felbomlik. . "' "' "' 

.i-llkoliollal .. szénl._·(,11egf/Cl és olcsúl.Jb Illatos olajokkal szo1l:ott fer
tőzve lenni. A mustárolaj csepp, ha tiszta, leülepszik a vizben, 
ellenl~ezö. eset?en alkoholt gyanithatunk benne. Nelu\ny csepp 
.n1nstarola.inak Jóddal rázva n1eg-festödnie nen1 szabad (szénké11eo-
g;il .. me15fe~töclik, a jód). N~hány cse~p ola,j háromszoros menny'i
segu to1nen:y- kensa·vval razva, 12 ora utan leaeces1 11c'ln bal'na. 
tömeggé v~lik; megbarnnlás idegen olajoli:ra n;ut~t. 

Igen.JÓ! zárt üvegben (nagyon illó) sötét helyen (fényen fel-
bomlik) tartandó. · 

Borszesz oldata.. s11ítitus sin11zJis 11éven jzga..t:ó bedörzsöl&sokre 
lrnszuáltatik. 

„A„ u111sflírpiJj' és il!11.-<trír1·1a11ini,-: hab'tsu. n. fentebb leirt Vt~n·i·-
.c 1 . b, 
10 yamaton alapszik. 

Négyvegyértékü szénhydrogéngyökök vegyületei. 

Ci1:romsnY. Aci<lum eitricnm. Aci<lnm citri. 
orr~. co. 011 

("Vegyképlcte C~TJ;,01 vagy! . Tiirne(~s;.;úlva lDl.1 
CII. CO. Oll 

~'Jf.r-00. Oli 
--·orr. 

Előfordul a citron1 nedvében1 a 1neggybe11 s n:iás savanyn 
gyümölcsökben, levelekben stb. 

E!Ddllitdsn . . A„ citron1 kisajtolt nedvét fe1forralás uhín szürlé
zik, a szürletet szénsavas calcium111al (kréta) forrón közün1bösitik . 
... 4- kivúló citromsavas calcin1not (felu;i· csapadék) forró vizzel ki-
1nossák és azután kénsavval felbontjúk. Ekkor kénsavas calcin1n
c;ap.aclék k(lle.tl•~zik s ~ citromsav oldatban marad, melyböl bepár
lus es ,Jegeu1tes altal kinyerhető. 

.ci citro1nlé n1integ·_y 8-9° /0 sa.1,rat i:artaJn:iaz. 
. ~ult~fdonsdyal. Nagy, szintelen hasábokat képez 1 tön1ecs 
.iegecv.1zze1. Szagtalan1 erüs savan.yn1 kellen1es izü. C+yenge höuél 
elmúlhk1 n1agasabb J1önél 111egolvad és felbon1lik. E<ryenlü rnennyi
ségü vizben1 aetlierben és borszeszben nehezebbe~· oldódik. \iiz
o1.:1~ta 1n~szvizz.el túltelitv·e' é:' fi.Jz„ve oly csapadékot ad

1 
n:iely ki

hu~es utan teljesen felolcl(?c11k. ];_,'yr:f/.-:11r.:l /y(_'tt cukr11·s.:ngof nc111 
feJ:JiC::fZf, 

. f?l'rliízl!sei: .fénzvegyiilcfr·k„ /;{nsr1rsól.-J r·ulciuin.-;úk, 0ork,r'i,-:11u. 
F0111ek (a használt ecléuyekbül'l kén11ydro<rénnel, kénsrLvsók ehlór
bt.l.r.J"l1n1111rrl, calciu111sók sóskasá:vas an;1no1-rin1111n~.1 kén1leltet.nek. 

J]r}rkiisav J>l1:nl1!t1SlJf.'ll: rr) égetésnél égett cnkorszarr érez
hetii; /J) a mészvizzel felformlns1;nl előúllitott csapuclélchfüegheu 
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z;. ·.. oldódik fel teljesen (borkősavas calcium hideg vizben 1;e:n 
:-.•.:.·· .... nlelrr;li']- 0 , 0 !-is 1nelecrben.1uig a citron1savas calciu1n melegben .. val1k -::·-- --o ( OL " 1 --~ '- b : ._, ' ' 11' l' 't 

,_-ki mint.hogy ekkor a szeu::;i1vat1 rnely ~ ~i1deg v,1zben felo e oc asa. 

l .c, rriti. kiüzzük) · e) ho ecetsavas lrnlmmot es alkohol!; adunk 
e o.e"' · ' · · ] 'l' 11 h 11 f 1 11' vizo1clat:ához1 a ~épzödü .c~tro1nsavas '-~ i.u:n uz a :~-~ o :a~n ·e o. e o-
diki n1ig ~ borko~ava~ kaI:?~„nen~ olc1;;c~1k (l~a bo1k?s~v :1:~~n ~·an) . 

GyoO'yszernl mmt lnrnllo, csillap1to sze1 hasznaltotik, ,ÜLoto
.' , e a ·különböző l1üsitö li1nonúc1éknak, a. citron1~zörpnek stb. 

· 
1
esz Citromsavas kálium. Citromsavolclatot közömbösitünk szén-

·as káliummal s az oldatot bopárolva kijegecitjük. Viztisztu, szét
sa'' . . 1 ' h' t 1 . folyó, tüalaku jegeccson1ók, 2 tömecs Jegecv1zze . _._"i iva ·a os pol10 
Rivcri alkotórésze. , .. .. .. „ , „ 

G·yÓO'yszerül hasznalt-atnali: s fl.. h:ulonbozo gyogyszerkonyvek-
•. b. 1 . '] ben hivatalosali: a li:övet \:ezö c1tron1savas so;:: . _ _ 

Citromsavas magnésium. ill"fl"";'ium :·itriwm !lf11.a[C„TT,; OII(Ct_!· 
Oa)]!.1· ~~ 1111fio ·1ua!1111'::;iu1; (_;itricae neven 1sn1eretes kesz1tn1e11y hato-
részB c1tro1nsavas n1agne~1n1n. . _ „ . . „ 

Citromsavas vas ['F.,n(C„II„ (1/f(Cn. 0)3),1 és eunek ketlbs 
sója citrornsa.vas a111n1oi1ínn1~11ai :, , . . . . , 

Citrotnsavas vas~an11110111un1 (ferrun1 c.1tr1curu a1111110111atun1J. 

Hatvegyértékii szénhydrogéngyökök vegyiiletei. 

Jlauuit. JJiauuitnm. ~[auuacakor. 
(\'cgyk&plctc CnIIHOa vagy CGEl~(OH)a.) 

1\. 11övénynrsz{1g1Jrtn elterj eclt; legti..ib b van a n1an11áb.a11 ( ~gész 
450;0-ig). Elöállitúsa v(·gett a 1nan11út forr0 b~rsze~zszel. k1voi:-Jn~ s 
szürlézve rtz oldai:ot jegecitjük. r:Cöbhször1 át;iegecrtés altal t1szt1t
tat.ik ineg. 

'1'1dajdo11sd:/'u'. IIasáb- vagy tila1akn fénylő, fehér, szn..gtalo„n 
jecrecel\:) l~elle1nes édeses izüek. 5 rész viz és forró borszesz fel
oldja; hideg l1orszeszhen alif;· 1 aetherben egyáltaJún ne111 oldódik. 
200°-m lwvitve felbomlik. 

E ~orozatbau szá1no~ veg·yület foglaltatik. 3Iinc1 écleskés, 
cukorhoz hasonlú iziik által t.ünnek ki. 

Szénhyclnitok. A hatvegyértékü gyökök azon ,-együletei, me
lyek a hydrogént {'s oxygént a viz elen1einek arányá.ban ( JJ!.1 O'vagy 
fL,O!!.. lJ10 ()r, stb.) i:artahnazzúk, li:özös 11évvel $.::~11h!f1':·dtoknnk :ie\~e~
tetnek. Ide tartoznak a c1d."t(ik_. a n1{::.,r1rr (.r11un1111)~felek: a kcnu:n,1,11iuk 

és nVi:1S11,111·ost (c1.fl11!0.~·1). . • , . , .. , . „ . . ·~· 
1~·(i:;iJ.~· t11lojil11n . ..:.d11(11k: a. po1ar1stt.c1u s1k.1at (1. fen:ytan a p11;y„~

kában) részhe1; bnlra·, részt,en jobbm téri Lik. pa higitott. alkáh
hydrnxytl-oldatokkal f<:,zzük, mcglmrnuluak. Allrnlihyd;·o;c,rclcl~l osz
szeolva:.:.ztva. inindcn szénh'rdrú!1 oxal::;a.vaL ad. 11-ednknlu hatnsnak. 
reclt1ká(ják p. n.z an11noniás légenysavas ezüsi:o:aat:ot~ fén7ezü~~.té 1 a, 
kénsavas réz alkálikns oldatút vörös rézélecscse stb. (J:sztalyoza::;nk: 

1. ~!'1d11.fdr;11k/j>e111: cukr1,1/~'.: n) 1nngnkba11 erjeLlni képes enl\:rolt: 
(ylyru.«J·k); últaliínos képlet C',JI„O,,: 

Glycose ( szölöcukor), 
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Levulos~:l(balratéritö gyümölcscukor), 
Maltose stb. 

fi) csak l1igitott. savakkrtl való kezelés után e1:j(3Üésre l;,:épes 
cukrol;,: ('iacchai'(l;.:c-l;,:); últalános képlet: C11~f[:!:!(_)11: 

Saccharose (nádcukor), 
111elitose (n1ézcukor)1 

lactose (tejcukor) stb. 
e) ei:iedésre nen1 J;:épes cnkroJ;,: (f}1,lf1,./)(, ). Tnosili, scyllit, ~or-

bin, pectinose1 encalin. _, 
2. J.lf(zgúk {s n!.iv/11!/i ny<ikok; ;i.ltalá.110~ képlet: C'n//~ 0 (),,: 

Dextrin, 
Arabin, 
Bassorin, 
Nöi;-é11ynyAk. 

U. J(cn1/11.11i'.tü-/éléh: últa1áuos képlet: f}GJJ10 (1,,: 
.!ln1yl-u111„ par::unylnn1: glycogen, innlin, licheuiu. 

.:J. ~\TiJv{n.i;i·ost (cel/11{11."!). J\:éplete (}nfT10 1);„ 

Ezen általános h1pasztalat.i kép1etekbül lútliatú, hogy a szl·H
h3rürút:o1;: nagy része ugyanazon :::zázal(!'kos ös:-:zel:ételii: tlo_ a testek 
l\:ülö111Jözü tulajdonságnak; az il:y testek -t.-.:0111cr1;/;-nek neveztetnek. 
~'.\.z isomeriúnak okút felrlerlteni. valan1iut e testeket: 1nestersél:!'.esen 
elen1eikbijl üsszeteuni. et1dig 1né'g ue111 sikerült. Egv111ásha az~1 ban 
átvihetlik i igy lehet' a cellulo;:;ebDl J;,:eményitöt;,_,,a. ke1né11yitf1biil 
cukrot előállítani. 

Szülücukor. Ife11uínritü cnkor. (~lxcosc. ])extrose. 
(Ye;,;;ykt)plete Or.lI1 ~0,;.) 

El van ugy a növén,y-1 n1int n,.; <i.llatorsz<igban terjed\-e; <1 

legtöbb élles gyümölcsben (l-:iziJlü1 füge stb.); a 1néz lileclékét J.;/~
pezi; all;:otórésze a vérnck1 a toj{is fehé1jénel;,:. .:\.. húgybrtn elfrfordnl 
a cul;:ros húgybajuúl (di11l1cles 'ii1cllit1u:), j\festerség·esen nyerik a 
burgor1yaken1ényitübi.'1l ltigitol:t 'L:énsn.vval keze lé::; últal; a. 11yl~rt 
nyers tern1én~y küzönségese11 li1u'!fo11.ir1c11!:1.11· néven is1neret:es. ~L1i~z
tún elDúllit·va ;iogece::;1 útltii:siatla11 tü1neget képez. Bor::;zeszbi:a 
elpárolgásnál jegecedve YÚlik kl. Cllüatn. édeses: clo 1l8lll oly éd1~s: 
mint a nádcnlror . .t'i. polarisáciú sikjáli jobbra téri.ti e1. 1701.1-H(d 
itllanclóan hevitve felbomlik. 

./?P'111krí/<} /ir1frÍ.-.:11: 1ta oldat:át //!/1'11.lf·"({!Ht,.:.: <-.:.[i..~·tf1·/ fözziik1 b;irna
feJ1:óte por (fén1ezüst) vúlik ki .. An111101lia jelenlété.ben nuir 11ideg..:~11 
fénylG ezüst;tü.kör keletkezik. l\.-/11sae1c~· r1~~ alkálikus oldab.iból szöli_i
cul~or l1ozzúa<l.1L:::<Íra. 111elogités11él vörös c::;apn.dék (rézélecs) vúlik 1•; 
('11ro·n/'1net- és Ji'c/iliny-féle cukorpról1n.). Iíasonló1répon reclnk;l,l 1n;Ís 
fé1nsókaL 

\,Tizes oldata e1:iesztö hat.úsra s:t.eszes e1:ieüt\sbo n1egy áli. 
..t\.. vegyészetben szinitő anyagul {elemzéseknél) haszuáltatík. 

Az iparban szá1nos célra. használják. 
IIasonló tulajdonsúgnal;: a /er1dd."'' (gyiin1ölcsenkor: a külön~ 

büzD édes g·yüniöl~sökbe~ fordul eli'i), a 11~1;//1Jse stb. · 
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Nádcukor. Saccharoso. Saccharum. 
(Vegyképlete 012 rr2~011 = 812.) 
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.A növényországba.11 igen elterjedt.Igya c11.ko1·ndd (sacchariini 
offic'Í11arn111) nedve egész 18°/o: a c11/,:01·1·iS111r (ll(:fa ·vnlga1·i'.8) egész 
100;0 cukrot tartal1naZ. Nagyobb 1ne11nyiség van n1ég a kukorica és 
a cirol;,: (cirl;,:öles, :;01·57h1nn .-;accho.rr1t1011) szárában (mintegy 9°/0) 1 a 
cnkor:jávorban (ocer .-;acclu1r1'.1uun)1 a sárgarépában stb. 

C+yárilag a cukornácl vagy cukorrépa uecl \~eböl úllitják elő. Ezt 
mésztejjel fűzik (hogy a jelenlevö savai; megkössék és a fehémye
részeket J;,:iválasszák); a tiszta 11edvet csoutszéne11 szürlézik és 
bepárolják. Az így nyert szörpböl kihülesnél a cukor barnás sziuü 
jecrecekUen válik ki (11,11ers cuku1') . ..:-\.. többszörös jegecités után ma
~·a~ló anya lúg a 1nP/ass.:t'1 n1el;y·böl szeszes e1jec1és által rnn1ot készí
tenek. J:\. 1\yers cnkrot ujra. felo1L1,iitk; kevés 111észti::jjel l;,:everik s 
derítés ntún 111ngas r0b?g csont.szénen bocscitjúk út s az igy nyert 
tiszta olllatot bepárnl\-a, a.z is1nert sili.·eg for1nába öntik. Ez eljúrás 
a cukor fi.non1itásánaJ;: ( raffinálás) neveztetik. IIa tL ti:::ztitott: inég 

11en1 te1jesen bepúrolt·, cnkorohlatot jegeccllni hagyják (zsineget 
huznak bele, hogy.a jegecel~ l;:?nuyebben r~kodjauak_l~); az .u· 1;· 
ko nrl ;,„:; e 11k1·1it 11yor1k, n1ely te ht~r, iui.gy1 kerueny, egylu.1J 1asu pr1sn1a.
kat képez . .A tis:r.tútlannbb része .-.:fÍ1'ya i.:11/.:ui' néven keriil a keres
kedéebe. 

11.z úrubell :sü\·egcnkor igen kic~iny: ti.in1ötten i_lssz0tapadt 
jegeckékböl áll; fénylő, .iegeces törésü; szagtalan, ~des izü. '7izben 
és borsze:::zben ol(1hab'.i . ..:\. leg!:'e\u'.·n.•lilJ: k1:111éu:_y g_yr.'Lrt:.rnány v;\lasz
t.andó ki p;yógyszertúri használatra. J.;evegön változatlan. 

A nádcukor o\,lüta a polal'ioitciú sikjút jobbra téríti el; kö
zömbös hat:ásn. 

160° (}-uál · 1nogolvad, 1DO-~OU0-nál vizet veszit (koz1nás 
anyagok illannak el) s barna tön1eg n1rrrad vissza., n1el3r kro·rr 1ncl~ 
nek (tigr:tt c11/,:1J1) neveztetik. 

A nádcukor inaga nen1 e1jec1, de higitott kénsa'v·yal vngy er
jesztövel f(jzve, szölficukorrá (glycose) alakul út.1 inel3r azutún er~ 
jedni képes. ]1ednkúlú h,1tása csak lége1:i.ysa.va8 ezü~tre1 aru11ychlo
TÜ:1ra és lége11ysavas higauyoxyc1nlra. to1:jed ki; a szöl~icnkor többi 
redukció próbúi vele nen1 ic1ézheti~ik eli'i: igy a kénsavas rezet stb. 
nem redukálja. 

Fontos házf.arhí.::;i L:s iparcikk .. /:\„ gyúgy:;zerészetben a s.:t5r·· 
pijk) co11sci-uríf,'., p1i/pdk~ prr~tilldk készité::iére és porkeverékekl1ez st,b. 
haszrn\ljuk 

1l 1ejcukor. Lactose. Saccharnn1 lactis. 
(Vcgyképlct.c CHT!,..;Jlu. n~o. 'J:ijrnccssúlyu SGO.) 

Az emll>s állatok tejében :<-8',o foglaltatik. A tehéntej édes 
savóiál>ól készitik; ezt; bepárolják s a nyert jegeceket 1nég egyszer 

'.'.''Vi:zbrrn olclva, a sárgás olchtoL it!lati szénen ~zürlézik és njrn bepú-
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1.'ulajdonsd/;r,:l.~. Hosszu, hengeres, két véo-ükön heo-,yes ieo-
8

_. 

c;ekböl álló ~ehér .és átl.átszó kemén:y je15ectö~egeket képez: Ize 
edeses; 7 resz hideg vrzben oldhato, v1zmentes alkoholban nem 
oldódik. 130° C:míl jeg~cvizét elveszti, 205°-nál megolvad' s végül 
fe'.b.omhk. H1g1tott kei;isavval főzve, szőlőcukorrá változik át.· 
Kaliumhydroxyddal hev1tye ép oly redukáló lrntásu. mint a szölö-
cukor. · 

Porkeverékekre használtatik. 

JlI é zg á k. 
Mézga néven a növényországban elte1jedt iz- és szagnélküli 

al~kt~lan a,nyagokat értünk, melyek higitott kénsavval kezelve 
erJedesre kepes cukorrá változnak át. Hideg vízzel is tiszta rao-a~ 
dós ,folyadékot. ~clnak,_ melybö! a. mézga borszesz által többn3~re 
feher por alakJaban kicsaphato. Ide tartoznak: 

.Dextrin. Ilextrinum. Ilextrina. Ileményitömézg·a. 
( C,;lf1Q o~ = 1112.) 

, Tö1negesen gyáril~g k8szitik ken1ényitöböl, ruel:yet ~ 0 . 0-os 
legenysavval meg·nedves1tve1 leverrön kiszáritanak és azután 110-
1500 G-nál pörkölik. Vegyi összetétele a keményitönek nem válto
zik meg s minden rész ken1ényitöböl ug·_yanann:yi dextrint n;yerünk. 

'1
1

;tfa.Jd?nsú,qu i. Szintelen vagy k:issé súrgáS, 21em jegececlett 
szemcsek j v1zben könnyen és teljesen oldható. Borszesz ne1n oldja 
fel. l\Iarndék nélkül elég. ' 

J?ertűz1!sei'.: légenysav (savan:.yn veo-yi hntásu oldat). 1.:(~J116n1Jitií 
(jóddal megkékül), cui:or. "'· · • 

Az erös hatásu kivoua.tok beszáritásúra, sebkötésekre hasz-
náljuk. . 

. Arabmézga; Senegálmézga (C!1111uni arabicum). Mintegy 80°/
0 

rn:abt.n- vag·,y nu:z.r1asavat tartahnaz C'a, ..:J(q és fi-hoz kötve. 11.z ara
b1nsa:vat megkapJuk, ha a vizolclatl1oz sósavat és alkoholt adunk· 
ek.kor fehér csapadék ala~jába.n voílik l;::i: n1egszárítva s elclör~ 
zsölYe finom fehér por [2(C',,n;,n,.). H,nf KénsaYval főzve erje-
désre képes cukorrá változik. · ' 

Cerasinsav, n1eta111ézgasav a cseresnve n1earrv s 11aso11ló O"J"Ü-
„1 j" l b ·1 kil 1 ' ' • ' bbJ b m~ cs a;:: o - o :ro mezgában (cerasin) található. Hasonló a 

mezgasavhoz. 

Bassorin. Fő alkotórésze a trarrant111ézcr{n1ak. Szintelen. áttet
szö, töréken;y1 íztelen és szaITtalan ti:hne<ret ké1Jez: vizben olcihatnt-
1 ' 1 ' ' 1 b " • _an es ;::ocsonyava e nzzacl fel benne. Higitott kénsavval főzve er-
.iec1ö cukorrá lesz. 

Növénynytílrnk. 
I:Iasonló tulajdonságuak1 Inint a n1ézg<ik. \Tizben nem oldód

uak, ,hnne~ csak egy!1e1nü nyá_kká r:luzzaclnak fel benne. A. niivén}'·
orszagban igen elte1:1ecltek egyes gyümölcsök (ahr1afölék, birsahrrn-
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semen cycloniornm), a lenfélék n1agjaiba11 (sen1en lini)1 ~zá
o-yökérbeu (althaea, salepgyökér) stb. Kinyerésük végett az 

il au}ragol;::at vízzel aclclig rázzuk1 r~1ig sürü nyákos. folyad.ék n~m 
krpzödik; ~kko.r borszeszszel k~ve.1:iük, ;11ely a 1~y'.1kot. kicsapJ"'; 
lesziirlézve es k1111osva a csapaclek 110°-nal megszar1ttat1k. 

Keinényitö 
(c,n.o,). 

_4,_ 11övényországba11 magokban, hagymcíkban, gyökerekben: 
stb.-ben elte1:jeclt anyag. Sejtekbe beágyalva, gömbölyü vagy hosz
szas crórcsői kicsinységü szemcsél;::ben fordul elö. Legtöbb van a 
gab~;:'lfélék és hü.velyese~ magjai~~11 1 ~i burg·onyában. a geszte-
nyébeu, ,~ 11~a·~·a:dha. a1:un(?uiacca gyoker::ben ::;~b. ,,.... , 

Eloa.lhtasara leg1nkahb a bnrgonyat (egesz 81°/0 a.1nylnm) es 
lL hn2át (50-51°/0) használjúk. 

„AJaktalau fehér tümeget-1 elclörzsülve Íehér pori; képez; neclv
sziv~f' nedves leYegün :-1G 0 /(J vizet képes felvenni. lfi0-200° C-ra 
hevitve cle:s:triuué Yúltozik, inagasabb hüuél n1eg~ze11osetlik; yizbeu: 
borszeszben (~s uetherben ue1n olclóclik. \ 1ízzel RO-Ul)'-ra hevítve 
felclnizad; a ke1néuyitö:-;;zen1cs('.'k felpat.t:a,i1nak t'.':-; :-:iirü ragadós t:ö1ne
O'et képeznek (ken1é11.yitt'1 csiriz). }Ia hos:-:zabb ideig vízzel fözzük, 
~gy rl·sze feloldódik s végül dextrinre és glycoserrt Lnntlik. Kén
s::r\;val füzve glycose-Yé (:-;zlil(1enkor) alakul. ]!'üstJj]g;·1 légenysav 
felolc~ia s roliballÓ a11yag·, u. H. ,,·_,;lu(i)i11 képződik. 

Jóddal a ke1né11yitij si..it1jtk1~k veg·yületté eg;ye:-3ül; 1nelegités
nél e sziu eltünik. de ha. a f'ol\radék ];::ihül. is1nét elötünik. E szint 
elroncsol,iúk toYttbLú a chl<'!r1 v az (1zon: a;, ert_'1,s alja1\:; a na1Jf811:r. 
E kén1leli.íhatús alapján Í::"Inerhetf"i fel a ke111é113ritü. 

„A. kereskedéshe11 külö11l)IJzr) kemén3~itök forr:lulnnk clíj (lásd 
"'Gyógyszerisn1ec ). 

Hivatalos a. l111:;td,:(·nu!11yi1,·; (a111yl11111 tr1'.tici). DG rész forró 1,-iz
zel n1ézgtls1 úttetszl:i1 tejszerü fo1.rac1ékot: kó1Jez .. J('.·1tlt1al kék szinüvé 
lesz: [1,,-t_)f{ a.lkal111azú~a által t1 sziu eltiinik. de higított fl(}l hozzá
adás'ára is1nét. eliJú.ll. 1\1lajc1011ságni n1í11t úli~rrlúno::::a.n a ken1Én1yítőé. 

.,.4n1yT1un ·11111rtu1th~re, „·l1Tr.J1c-ro1,i :' a 111rrrr111th11 ru·u1u:li11Hcr:o gyö
keréből állittatil;:: elt) . ..:Í..ltalánüs (-,ulajclon~úgai n1i1d; n, hnzakernén.yí
tüé; ettöl górc:süi vizsgúlat által különböztethef"ö 111eg. 

Niivén.í'TOst. i(J(>Hulose. 
Ez ké11cz1 a itqvén~·ek szilúrcl r0 ... zét 1 Y:LztÍ.t. a ~ejt éti ec1ény

falak alakl;::ópzö anya.g«d. Egyeclul ne1u J'ordnl olfi. hane111 111ús 
növényi auyagoJ.:.kal: 111i·zga. gyáu! a. olaj :'t.b. útitntva. N én1ileg 
tisztább cellnlose a bodzafa l•ele: <1 gyapoi :' nu.'ts 11öYÉn1yek (ke11-
der, len stb.1 rost.jai. 

ElDúllit:úsri vég1~Lt gyapotot; Yag)' 1nús elükt~szitet.t; anyagot: 
1nint fehi;r g·yapotkeln1ét:1 papirost vizzel1 higítoti; ká1iu1nhydro
xyd-ol<latt:al, higitoi:t s/i:::nYva1: borszeszszel) neU1errel s régül forró 
vizz;l kivon1;n~~; c~;::kor tiszta. eellnlose 1nara(l YÍi',SZa; rnely 120° 
C-nn1 megszar11J1ai;o. 
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J?ehér, szih\rd, félig átlátszó, iztelen, szao-talan test mely· a 
közönséges olclószerekbeu nem oldóclik. " ' 

A szerves világban számos inóc1osulásha11 fordul elő s a. leO'-
különbözi:ibb nevek alatt ismeretes. ' " 

.tl. p~pir~s ~ötö1;11egében szintén növényrost) mely különbözö 
anyngokbol keszrttetrk. 

.. -~ .l'eT/(;,. s.::.Urlr:po.pi.l'os ~1incs enyvezve, ezért folyadékrészek 
konn:yen h~tolnak at raJta. Jl.sváuyos alkotórészeknek nen1 szabacl 
h~nne lenmök. Hamutartalma 0.5°/0-nál több nem lehet. Ven·yvizs
gala~?kra ,a sz~~rl;p~pir?st el&bb higitott 1neleg sósavval, ~~'zután 
a sa~,1 hat.as eltunese1g· v1zzel mossuk ki. Ekkor növényrostnál nincs 
egyeb benne. Legjobb kereskedésbeli áru az u. ll. su{d s.:ürlc~ 
papiros. A szürke filtráló papiros tisztátalan. 
_. _. Per~ament~papiros. E;iyvezetlen papirost 5-20 másodpercig 
1~1s::;~ 111g1_tot'.i.ken:-;_avba :nartunk, hog·y tel,Jesen út legyen itatva, 
~zut.~u r:-11nc1,1ar~. l.1~deg v1zbe, majcl igen higitott arnn1011iába, végül 
1s1net.. v1zbo u1artJnk1 hogy a sav és a1111no11ium eltltvolittas-..:ék 
Meg~zUrac~ús '.ltán az így kezelt papiros úttet;szö, szarnszerii l·s ·-ha.~ 
sonl1t nz allat1 pergan1enthez. 

, ~itroc.el_lulose (F),1;ro.1:_1;li11) . . A. lfj:l.'fi'l1ot Ut;veu is1nert; t:e::;í:et 
kepez1 ~ gyarilag t~llittat.~k ol.ü. \'egyi ö::;szetétele pontosa.n 11en1 i~
mere~e_s. Ugy tekmtlreto, mmt cellnlose, melyben húrom f[ helyéi 
az(.\ U,), csoport foglalp el: C„TJ,(XO,):,O,. Fehér, gyapnt'2erü 
an~·ug„ V1zbe111 borszo::;zben 110111 olclórlik; _L;)()<l C'~núl inegg:y-nlar1 (;s 
eleg. C::;al,.: akk~_r robban, ha. nagy 11,yonuls nlntt gynjtatik 111\~cr ::-: 
ekkor hatasa a luporéuál. ütszört:e er(J::;ebli. ' ' t:.1 

. Collod,iu1!1. Ila a f?.~capot?,t törnén)r kénsav és légenysavas kú~ 
!mm keverekevel k.ezel.1nk, a logyapothoz hasonló test itll elö, mely 
coll11d1.1111,i-.fJ.1Jri11of Heven is1nerete:::J; feloldódik aether és borszes'z 
k,ey~re~~~ben: e~. olcl'.:t~ 1:oll(~dinn1 néven isn1e~·etes: hivatalo::; gyóg,y
s~.e1. 11::;zta1 szo:rpsuru1 aelJherszagu folyac1ek) l.:özömbös hat:ásn: 
konn~:e1: n:egg?nl,ad, gyorsan_ ~lpárolog1 111iközbeu a bGrün sz<'traz: 
tapac101 atlntszo reteg 1narac1 .. fol zárt: üvegben tartuuc1U. 

Balzsa1nokkal összeol\ccisztható · io·i• a 1.:10 ré:::iE.: collo'lt'111n s . l 1 ' b 1 • ' o. ' . re.sz ~an~c a1 , a .zsa1.n ~s B.ö ré::;z riuinns olajból áll1) keverék cul~ 
loduun .rlr::v1fe 11ev alatt, hivatalos. 

Cyanvcgyiilctck. 
Cyanvegyületek11el;;: azon. szerves testek neveztetnek) n1elyek 

az -~g-~•\·egyértékfi, ,szabaÜOll 118I11 létező C1.\TI (cyall: l'ÖVidit;,·e 'c1;,) 

g~~o~.:ot ~artal1nazzak. Ebben a, szénenyparány llt~CT'V vegyértéÍ.;:8 
koznl l~Dron1 a h:í.ro1nvegyértékü lége;1y ált:aÍ van l8kötv'é; 1nig n 
ne_gyed1k szabadon vn.11 . .:l. cyaugyök egészen ha:;onló inagatarbÍ::;lL 
1n111t az egyvcgyértékü chlór. bró111. jód nen1le«es elemel-

,G',1;<11: 'vag-;;r ;ti<'/}(/// (sz11b,ad C)7U
1

1~ C;2 _\r~: vag,Y· ~\,T(}-Cr~\~). lbl5-
ben Cr11.'1-f,11.~·sr1c l.eclczte fel a kohoke1uence g·úzaiban · 111ester:-:écro~ 
sen J;yerhetö a. higru1ycynuid 11evité:::e által. Sziutele

1

1i. ~ajá.tsilo-~~. 
sznros :szagn) 11uSrge.-; yú.:. Fajsúlya L.80li ()ev. = .L). ·Mi~&;gyú:n;vf;, 
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élé11lr vörös szi11ii. lánggal ég el légeny11yé és széndíox_yddá. \lizben 
4-5, borszeszben 29-23 térfogat olrlóctik fel belőle. Káliummal 
cyankálium1ná egyesül. 

Cyanhyclrogén (C,1rrnl1yd1·0q1ins"'" kéksav IIC'Nvagy II-C=:N), 
-1782-ben Scheclc fedezte fel j vizmentes állapotba11 Cfa11-Lussac állí
totta elö 1811-ben. Keletkezik amygilalin tartalmu nÖvényi anya
gokb61 (keserü 111anclnla1 csontArgyi:i.n1ölcs-magok: cseresnye, 
meggy, szilva, borostyánmeggylevél), ha azok vi.zzel és bizonyos 
erjesztővel ( emnlsin) érintkeznek. 

' ElöállitAsa. végett cya.nkáliumot párolunk le valamely ásvAny~ 
savval; a párlatot vagy vizbe vezet:iük1 1ni által a. kéksavat vizolclat
ban nye1:ji.ik1 vagy pedig erösen hütött üres szeclöben gytljtjül~· 
össze (tiszta kéksav). 

'!'11lajrlo11sfí,qoi . .:\_ tiszta c.yanhydrogén szintelcnt li:önn:yen 
roozrró. rendk i uii l 1111'.rr7cs folvadék. 2G.ö0ná1 forr. -15°-nál i' erreces tö~ 

ti ' ' ,J ' ' '-' 

roeggé inerec1. l\r·serií .!i.;.,a11rlu!a.;;::r1yu„ kékes lánggn-1 ég. 'i!izben olcló
cli1.: minde11 arány szér1nt.. Könnyen illó; ezért igen jól szellőzött 
helyü,égbeu s 1nérgesség811Cl. fog\·a a legnagyobb óvotosságga1 kell 
vele c1o1goznnnk. 

h~1:/,·sr1u a1ott renr1ese11 vizolc1atát érfjük1 n1ely gyenge :-;avi ha-
üisu folyac1ék ; rendkivül inérges. 

Férnek ir6,i13~/1.ba,11 hasonlr'1 1nílgatartúsn. 1nint a halogénsavak 
(sósav, jódh,vdrogén). /\"1:/„sr1v 11ev1St 011111111 llye1't.c1 111crl"· \·nsoxycl
vegyületekkel kék csrrpac1ékot n<l 

Erősen zárt, sötét lti~ üvegben a. 1nérgek közt t:art·.n1H1ú. li. 
gyógyszertári kéksav lügitott "\'izoldat; csak 2-5° /u cyrrnhyc1rogéut, 
szokott; tarta11nazni. 

l{eserií 111antlolaviz ( 11q 111r r1111.'/!/dtd 111'1l1i1 a 11iru·r11·111n). Kéksavat 
t:artahnaz (benzaldehydhez kötve). Eredetileg 11iucse111neg a l.:eserü 
111andolában a l~éksrrv (se111 a benzaldehyd) 1 hauen1 az 01;1y_r1r7r1li.n 
bo1nhi.sa köYetkeztében képzi)rlik. :\.z an1ygünlin ugyanis Yizzel 
kezelYe

1 
a n1anc101ában }evi.'1 fehérnyébLíl képzö(1ő ernulsin behatása 

alatt szülücnkorra (benzlll(1eh;/clrt::) 8s c,ya11hyL1rogéure boHtlik. 
rrulojrlonsrí,qai. I~is:::é tejszerüleg zavaros, keserii 111andoln

szagn: ég(:'tö l.:esernyé:- izü folya<1ék. (Igen rüvic1 it1ei állás nbi.n a, 
benzalüehyd és cyanhyc1rogén egyn1tlstól cl válnak) . ..:\. kereskedésbeli 
aqua a1nygdalarn1n n1i11c1ig cyanezü~i;.csa11ac1ékot nc1 légenysavas 
ezüst.oldattal. E csapadéknak CJO gra1n Yizre 0.15 gra1nnyi11ak kell 
lennie, vag:yi:--; n ;;iznek inni) gra1nban O.G cynnhyl11·ogént 'O.OG 0 10l 
kell to.rtalmazni. ~ 

.:'.\.. cyaul1yt1rogén ho~:--;zaüb idei álliis ntún ha.nrryasrrvas 111111110-
niumra bÜ1nlii.;:; e;,·(.rt. a ke . ..;crü 1nru1dob1viz i(lövel ~}1atásá.t-. t.eljo~eu 
e1veszt.i. 

Egészen teletö1töf;l: jr.'•l zúrt- n11r(1 ilYegf:kben taTi·a11dr~\, 
Borostyánn1eggy-viz ( ·„ ! 1111,1 I ,, ,, 1'1H>'nr .~ i). :\_ borostyán1negg,y fris8 

leveleinek vízzel való lep:\rlúsa últal készül. Kéksav e levelekben 
nincs eredetileg jelen; hane1n az a1nygc1alinho;.-; hasonl('.1 lr:nu·oc(n'a

.~iu bo1n1ása (viz és en1nlsin behatása) követ.kezt0.ben képzöflik s 
lepárlús últal nyeretik. 



390 

-Minden tefilntetbe11 hasonló a k.eserü nutnclola. 1'zhe -1, 'k· . v , z ...• e --
savtartalmának is ugyanannyinak: kell lennie. 

A régebb_~n :1aszná.latban vol~ rtqu'a ccrasoi·ii1n u, fekete vad
c~eresny~ ma9Jabol ugy készült, 1n111t a keserü 111andolaviz. Szin-
ten csekely keksavtartalnrn miatt használták. · 

A cyanl1y<lrogén sói. 
(C!Janfi111ek. C,11anidok.) 

, A cyanhydrogen fémekkel hasonló vegyületeket képez, mint a 
sosav. A cyanfémek hasonló összetételüek. mint, a chloriclok s ha-
sonló vegyi tulajdonságnak is. ' 

Cyankalium. l<alium oyanatum, lrnlium hydrooyanioum (KUN). 
/::Jcheclc fedezte fel (1782-85). Képzöclik. ha kálium vagy K0 C'O. és 

' . . k 'l ' l' . - " szen izzo . ~evere. i'..en egenyt Yezetünl:: áf:.. Tisztán n;yerhetö, ha ol-
vasztott tiszta R_OH ~l!rnholos olclatáha cyanhyc1rogént vezetünk. 

, T11laJdo11sayu1. Sz1ntelen1 re11d/,:1rill n1ér.qes) oktai_•der jegecekeli 
k8·e~ez. Renc1esen n1clakba öntve jön kereskeclésbe, melyek fehérek. 
. z~razon szafbtal~.n, cle nedves levegön (a levegő szénsava által elií-
1clezett bomlas kovetkeztében) kéksavszagn. Vízben könnyen olclú
d1k. Fén1ekkel kettős sókat képez. R.eflnkúló hatásu. Snva.ki;:al össze
hozva, cyanhyc1rogéu fojlüclik belüle. 

Fontos iparcikl;:; a fén:yképészetuél1 féu1ek leválasztús{u·a. 
galva~opl~stikns aranyozúsnál1 ezüstözésnél s iná~ iparága.k11ál 
hasznaltatik. 

.t1- c3:~nl13rc1r?gén a legtöbb féu1u1el sókat kúpez. Fontos a hi
ganyvegyulete: luga11yi:.1Ja 11/dJ melyböl a gázu.laku cyant ú1litiák eHi: 
a c:!fanc.:.iis(. rnely 1nint fehér tnrós c:sapaclék keletkezik, h~ :..;ya.u-· 
hyclrogéu vagy valamely cyanföm oldatához Ag NO, oldatot aclnuk. 
Hasonlc'i a cl1lórezüsthöz. ·v·izben éB hi"'itotiJ sá:val;:ban ne1n de am-

" b ' k 'l' b " ' mon1a a11 es cyan -a inn1oldat a.11 feloldódik. 

. i\.z e~ldig ~árg.ya.lfi ?YHH Yegyii.letek e,q,ijs,:eJ'ii C,lf(I 11 rlJ[f.ijii/etck-ne k 
is ncvezter.~'.3k ~::.: renc~k1viil. 111Brgesek. Ezek képesek inús ele1nek
kel oly }rnttos. sokat kepezm, melyekben a cyan a rendes kémlelü
~zerek nltal l;:111em n1utnJhab.'.1 és e sók nén1elyike 11en1 i~ n1érges. 
Il;yene~~ a :(e'.:rocyan- és .fer1·i('.}jOllVi'Yf!lllct('k.Ezekbe11 egy F'e(C1">,~)G 
kepletn gyokoli tesznek fel1 ine1y ininden bon1lásnál változatlau-ul 
meg·;y út .. s az e~.t trt:talmaz<~ vegyületekbe11 se1n a va!'lat, seu1 a 
c.yant kozvetleuul k1n1ntat111 110111 lehet. J..;eg-if'1nertebh két j]v 
,~egyii.let: a.(errocyrrnlaífi'.-11111 és a /eri'icya1i/,:úli11~·; 1 . '' 

·1,,erro~e:ranlrü.Ji111u. Stírga Yérlugsd. ]ialiu1n fprro csa11ai:u1n 
fütTUlll (K.,PcC'y,;). 

. C+yár~ term~ny :„ elöá'.litják az által, hogy légenyl:artalmn ál
lati lmllaclekokbol (bor, szor stb.) készüll; cyankúlinmolclathoz fris
f:en készült szénsrrvas vasat aclnak. S(u·ga: nógyzete:3 rendszerbe 

>_,·.··ta-rtozó jegecek: 11áro111 tön1ecs jegecvizzel. Izzásig hevitve légenyre: 
·.J:>· .. :_.Cyanká.liumra és széneny··vasra bo,mlik. Higitott kffnsavt:al kezelve 

' kéksav f~ilűclik belőle. Ha olclatá!1oz vasoxyclsót (F'c,C'I„) ac1unk, ber
lini kék (ferrocyanvas} keletkezik. 

Ferri-cyankalium: Sárga vérlngsó-oldatba aclcligvezetünk chlórt, 
mig az oldat p,,,Cf„ oldatával többé csapaclékot nem ac1, ekkor ferri
cyank!Ll.inmot (K31!'eC'y,~ nyerünk. N~gy, söt~t vörös ?s.zlopokban 
jegecechk {vörös vvl'ln,qsó). Vasoxyclulsok olclataval berhm keket ac1. 

.. 4 kf!k::;av .fel~'.s1nei'ése. 

A kéksav vagy cyaufém oldatát kálin111-hydroxydoldn,ttal erősen égvé~ 
nvessé tesszük. azután kénsavas vasoxyr1n1oldatot s néhány csepp vaschlorid
ofdatot €s sósavat adunk hozzá erős sa.vi ha.tásig. kék csapadéki berlini kék, 
képzi)ilik. Ha a kóksav igen kev€,; volt, csak kBk szinezödés áll be. 

Nagyobb mennyiségü kéksav szagáról is felismerhető (keserii ma11-
dola szag); szagolni azonban ne1n tanúcsos !t cyantartalmu veg_yületeket, vagy 
keverékeket 

.l'i.. ferru~yanYegyülotoket előzetesen higitott kénsavval le11íLtoljuk s a 
pi\rlatLan 1nntatjuk kin kóksavat a fenti ké1nlelüsz~rekk01. 

Cyansav. A cyan oxygénnel és hyclrogénnel is képez stwat 
(!JC'NO), mely fémekkel sókat képez. 

l{éncyansav (lfC'1\18). I{úlin1nsója: k1:"11c.,i1a11/~1í/i11n1 (1·horla11-
kdli1un li.1S. C11\7) fehér: jegeces: ·vizben old6dó test . ./\/11de//is.:e1·e 11 

vasox}fclregyiilctek11ch
1 

n1elyekkel vérvörös sziuü oldatot ad; e szi11 
rendkivüli nag;y higitásnál is fellép. Maga a só n1érges, cle nem 
annyira1 1ni11t a.z egyszerü c·yitnfén1el;:1 péld. a c:ra11kál intn . 

Illatos testek. 
A.z é 11E>vo!l is1ncrPte:- valan1enn:v·i test. egy gyökbi'il yezethet('i 

le; ez a l1P11:;olrn;r.ik
1 

u1el:_y H parány szénenyf',_ tartalmaz egymással 
olyformán egybekapcsolva, hogy a G ptminy C 24 .vegyértéke közül 
18 egy1nás J;:özt van lekötve s csak G Yegyértck van szabadon. 
Ezen kapcsolást következőleg képzelhetjük: 

(. 

(. ( 

! ·-.e= ( 'n (beuzolgyök ). 
(. (. 

( 

. Ezen szabacl vcgyertékek leköthetők hyclrogén által; ekkor 
nyerjük a benzolt, az illatos testek alapszénhydrogé11jét: 
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H 
1 e.___ --- ~---H-G G-IJ 

1 1 1 = C',H, (benzol). 
IJ-C' C'-H 

.____ e-::; 
1 
H 

A benzolban a hyclrogén helyettesithetö chlór, bróm, j óc1 s 
általábtm elemek által, szintugy a legkülönbözőbb összetett gyö
kök által, melyekben ismét mehetnek végbe helyettesitések, ugy 
hogy ezen uton számtalan különbözö, de sokszor elemi összetéte
lükre nézve megegyezö (isomer) testeket nyerünk. Az összes ill>t
tos testek képződése ily helyettesitések által magyarázható meg s 
valamennyinek vegyalkata a benzolra ·vezethető ·vissza. 

Ha a benzolban egy hyclrogént a hyc1roxylcsoport által helyet
tesitünk, phenolt nyerünk. Különfelc phcnolol.: ismeretesek. A zsir
testek szénhyclrogénjeinek hasonló helyettesítési terményei az alko
holok, a phenolok azonban tulajdonképen nem alkoholok, mert 
azoktól egeszen eltérö kemlelöhatásaik vannrrk; igy például többé
kevésbé savi tulajdonságual;: (á.n1bár ne1n savak) s l1:yClro:sylköne-
11yük helyettesithetö is fémek által, a n1inel;: erec1n1ényeül s6ne1nü 
vegyületek, az ugynevezett jJlicnolútok, keletkeznek. 

A tulajc1011képeni illafo,,,. olkoho1ok akkor keletkeznek1 ha a 
benzol hyclrogenjét helyettesítő szénhyclrogéngyökben történik a 
hyclroxyllal való helyettesítés (az u. 11. olchl!áncban). Például: 

G,II,. C'IJ, 
tnet.hy1 benzol 

C,II,. CH„ CH 
henzylnlkohol. 

Az illatos alkoholok ie oxyclálás által aklehyclekké, majd sa
vakká alakulnak. 

Ha a benzolcsoport hydrogénjei az SO, gyök últal helyettesit
tetnek1 az illatos_ nifi·ovcy!/iilr-tek képződnek. Ezek útalakithat·úk 
<1'l11iclovf._qyiilctekk1: (az .\TC>'2 csoportot- az "_:\Tff2 hel:yettesiti); ha az an1i
l1oveg;yületeket oxycláljnk. (/:.'Or1'(/1jillr:,tck szúrn1a.znak. 

._Képes két vagy 'há1:01n bé1;zolcsoport egy111áshoz is kapc::::o
lóclni: 1niá.lta.l isn1ét több vegyCrtékü gyökök szá.rn1aznD.l;:; inefyPk
ben a legkülönbözőbb hel.yettesitések n1ehet.nek végbe. 

llenzol (C,H, i. 

Phenylköneny. Köszénbenzin. A köszén száraz lepárlásának ter
ményei~en s kis 1nennyi;;égbe11 :::zúmos mú~ anyagba11 ta1úll1ai·ó. 
Mestersegese11 is előállithah.'i az acet.ylénböl. hn azt izz(_i csöYcken 
veze~jük át. ' · 

.A„ kőszén száraz lepirhl..sáuál a gá.2ala1(n \vilú.gitú gáz) és 
YÍzes részeken kivül a köszénkátrán~.,. néven jsn1eretes sil.rü. fol,vé-

>k , fekete anyagot nyerjük; ha ezt ·részletes lepárlasnak alávet
}~J 'ket különböző hÖmersékletnél átmenő párlatot nyerünk, az 
]Un' neluiz és künmJii kcítrányola.iat. Az utóbbiból állittatik elő a 
u. . . cl' b cl . t't 1 l 1 • '„ 
b, nzol mely a kereslie es en1 ren esen t1sz .a a auu, jenz1n, 1;,0-

e ' · ' 1 "" ' 1 l" :szénlicnzin, nev a att lOrCLU e o. 
Tulojdonsd.qai. Szii1tele111 erős fé11ytörő folyadék, sajátságos 

.-illatos szarru és fii.szeres izü. 0°-nál sziuteleu ~egeces tömeggé 1ne
ed 80.40 G-nál forr. Erősen kormozó lánggal ég, gőze a levegővel 

dtu·~·auó léget ké1?ez1 borsz~szbe11, és. aet~1erben oldódi,k; in~9a 
edig a zsirol;,::, az illatos olaJok, gya11tak1 ken1 kaucsnk1 kamfo~·, JOÜ 

J: némely alkaloidák oldószere. 
JÓl zárt üvegben hüs helye11 tartandó. Lúngf/(il kü.o:~·ltben jcf-tin: 

ne1n s.::abacl ! 
Nitrobenzol (C'ülJ,„ .:.\TOi::. ). 1llir1.1cí11ol"_j. J.ll1'sic:rs1:!F'·~· kesel'il 111an

clolao1oJ. Ha u benzolt füstöl~ö légenysa.vva.! ke~e;·jük s. a.zntán ;"i
zet adunk hozzá1 belőle a. 111trobenzol nehez, v1lagos sarga, olaJOS 
folyadék alakjában válik ki. Az íl1atszerészetben nagy szerepel 
játszik. 

Pheuol. Carholsa Y. lllonohy<lrox)·l)Jeuzol. Phen)·lsa Y. 
carbolicum. Acidum phen)·licum. 

(Vegyképlotc C-;;Ilr„ Oli. Tü1nocssúlya D·l.J 

Acillnm 

l~' "]'l l „ • f . 1 . l ' ] ' \.epzoc 1;,:: a. ;;:oszen, · 8· s n1as szerves anyago;,:: szaraz epar a-
sánál. Gyárilag ú11itják elő a 11('711!.: húti'rin.11olr1jl1rJI (150-200° C-nál 
átmenö termény). Ezt njra lepárolják s a 180°-nál útmenö részt fol
fooják; ez a nyers ca r7J(dsa 1:i acid u111 co r7Julic11v1 cr11d1u11 •. 11. tiszta 
ca~bolsav elöállitása vegett a nyers savat tömény IWIJ oldattal 
rázzák; ekkor jegeces: pépes tö1neget n:yernek (p11enolkálinn1)) 
mely a hozzá.keveredett idegen anyagoktól n1egszabaclit.va., ;,rizben 
oklatik; a vízolclatot sósavval bontják el: ekkor az oldatban chló;·
káliu1n ke.1etkezik, s a. phe11ol ld,,ál-ik. Jnelyet ki1nosva és 1negsza
ritvn, uj lepárlúsnak vetnek alú. 

'f'Hl11jdo,1,"fÍfJai. Teljesen vizn1entes ó.1la1)otban fehér: szintele11, 
hosszu tükbenjegecec1i.:.\ test. .:i. l1ivatalos carbolsav J".ílalakn: szintele11 1 

idövel harnássá váló jerreceket képez. n1e1yek a levugön nedvesséQ; 
'beszivása által széLfo.ly~u:i.k. 03°-nál n{egolvad) 1s7u.11ftl forr; 20 rés~ 
,vizben, borszeszben és aetherben ininden ar~tny szerint1 glycerinhen 
és illó olajokban is fololclódik. Fajsúlya 1.0G5. 

''\Tasehloricl-oldattal szép l;,::ék szinü lesz. 
Dacúra szokúsos t'·lnevezésének: a plu:nCil 11c111 .::ur: t:·s 11e1n i~ 

sa-vi vegyha..tásn. 
Fert:őzvo szokoLl- i1~ha len11i. k11.:111110!1~jr,1/;/,·(/l ,..,. 1iUltJ JJli1:11u711/d,·01. 
.Jól zári·- üvegben napfi~nytlil Ó\+ott 11elyen i:.art.anc1ó. 
Nagy 1ne1111yiségben be,·éve 1néreg. Erl\s ferU_iztelenit:i.í (de~

:> iuiiciáló) s"er; képes minden rotlrncHsi, erjedési folyamalot meg
:,"~em111isiteni1 alsóren.Üü szervezeteket (gon1bacsirtikat) 111egö.l1~l. E 

___ :_:.hatása 1niatt kite1:jeclten alkalrnaztatik kórházak és n1ás hely1segek~ 
''' sebek stb. fertőztelenitésére. 
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'J'ri11itrophe110I. Pikriusa v ( C,H,< ~!/o,),) .. 
Ha." phenolban három hyclroxylcsoport az NO, csoport által 

helyettesittetik (tömény légenysav behatása által), pikrinsav áll 
elö. Ez világosstlrga apró jegeceket vagy táblákat képez;, igen ke~ 
serü izü; vizben, borszeszben, chloroformban oldható. Allati szö
veteket, selymet, gyapotot szép sárgára fest. Egy iclőben a chi
nin helyett lázellenes szerül ajánltatott. Fémekkel sókat képez. 

Pyrogallussav ( Tri/1yrlr1noylbc11:col C, H3( 0 H)„). H" a benzolban 
él hyclrogén helyettesittetik az (O H) gyök által, pyrogallussavat 
nyerünk. Keletkezik, ha a gallnssavat 111agába11 vagy vizzel 210°-ra 
hevi~jük. Fehér fénylő tüket vagy táblákat képez; szagtalan, ke
serü izü. Kö1111ye11 oldódik vizhen. l\Iérges. 

Amidoheuzol. Pheuylamiu. Auiliu. 
(C'Jf,„ Nlf,.) 

Répzöd ik cso11tok1 köszén, indigó száraz lepárlásáuál ( n tó b bi
!Jó l nyerte nevét:.1 n1inthog.y az i11digó 11eve portugal nyelven rr11U). 
Gyárilag a nitrobenzolbÓI mitják elő, melyet vasreszelékkel és 
ecetsa:vval vagy sósavval hevitenek. 

'11
11lru'donsd!Jai. Szi11telen 1 erős fényt.őrli, olajos i'olyadek; sa

játságos szngu és fü~zeres izü. ~ava.kkal jól jegecedö sókat ad. Oxy
rlitlr', testek behatása alatt képződnek belőle és sóiból az a11ili1!f'es
f1!l,·ek 11év alatt isrner!; festöanyagok, inelyek kdt1·d1lJJf'1:stékek1H1,; is 
uevezl.etnek, rnivel az anilint a, 1röszé11kátrán:yból is nyerik. Neve
;;;etesebb sói: s<IsaPu.~· a11i1i11 (FTC?. C11i!J„. "!v'Ef12 ), kénsavas anilin r fT~ ,e; 0 ., ( ('(j ZÍ;, .\' !-!'..!) '..! l· kif il~f'u ,. s(u:o s un i,'. i 11 stb. 

1Ia az auiliura cl1lúr1 bró1111 jót1, lBgenysav 11at.11ak1 különböző 
helyot.tesitési i·ermények keletkeznek 

llusanilin. H" az itmbeli anilint (anili11olaj) oxycláll> anyagok
kal, pé1cl arsensavva1 kezeljük, rnst111ili11t nyerünk, 1nely savakklLl 
~é1kat képez; ezek képezik l17. árnhe1i \·örös auilinfestékekct. Ilyenek: 

Sósavas rosanilin t_Ji'.uchsi'.'11). \iörös festő aI\yag. Nen1 ritkán 
arscne::;::;ayval :szokott fertőzve lenni, 1niért az élvezeti és tápláló
szerel;:nek vele való festése nem enge(lhetö 1neg. lTjabbrtn ké11e~ek 
a. gyárak: arsén1nentes fnchsint is e1öú11itani. 

IIa. a rosanilinbrn1 Yagy súiban a hyc1rogénparáuyok kü.lün~ 
bözö szénkönenygyökökkel helyettesit.tet-nek, a. legkülönbözöbb 
szi11árnvalatu festékek nyerhetfjk. 

1\.~ anilinf'estél;:ek ~~izbe11 kevéssé) borf:izeszben vala1nenn;rien 
oldhatók s nagymennyiségü borszeszes folyadék n1egfestésére igen 
kevBs rn1ilinfesték elégséges. 

ICrcosot. Jfreosotnm. 
Jfakátrúuy lepárlása, a. párlatnak nát.rinrnhy·droxydoldattal 

rnló nizása és isméteH lepárlás által úllittatik elö. Fiítömege k1·co
sul és gurrjacol. Olajszerü1 kezdetben színtelen, l;:8söbb megsárgnló 

Íi]yaclék, sajátságos kozmás siágl.L 100 sltlyrész yiz~en, borszesz
~0í,ch n és aetherben könnyen űlc1ható, 203°-nál forr111 kezel. Meg
····· e 

1
·tva világító, igeni,kormozó lánggal ég. Fajsúlya 1.037-1.0S?. 

~~schloriclot nem f{sti krlkre; borszeszszel ;negzölc1ül. -20°-n'.tl 
{, még nem fagy meg. Felolclp, a phosphort;, kent, zs1rokat, gyanta-

kat stb. , , , „ 
Kereskec1esben kűs::en/,;reosut nev alatt.elofordul egy test, mely-

ek fötömege phenol. Ezt használni nem szabacl. Jól zárt ec1enyben 
~artanc1ó. Az ember bőrön barna és fehér foltokat icléz elő. 

Az aqurr kreosoti 1 r8sz k:reosot és 100 rész vizböl áll. 

BenzoCsaY . .tlcídun1 /11;11.:oicu111 (C'nI1„. C'(). OI-J). 

Szahacl állapotban számos gyántitban forclul elö, igy a tolubal
zsatnban; legtöbb van a benzoegyúntúban (sfyr{{;1_1 7Ju1zo1'.11). }ifester
ségesen is eliíállitható. Kereskedésben háromféle jön elö : a .fdlen
;ltclt Ucnzo'.~:sav: a „ic,r1c~~:dett_. végre fi. l11rf,t!J1irn1z0Fsai:. C+yógyszeri.i.l 
csak az elso hasznaltat1k. 

_I\ (el le tii/ ít rd f, f1e 11zoe'st1 v ( ru: id 11111 l1e 11.:01cu.111 .'! u hl i-n1af1u11 . .fl o 1'1:s 

henzo'H~) 'a. po1:itott benzoi'•gyúntáhól készül, 111el,yet papiroskup11n-1 
befedett ·vasü2tölt.heu heviteuek. lti0°-ná1 a henzo1'.sa:,,.- elillan gőzök 
alakiiba.11 s a papiroskupbnu ö~szegyü1. Tö1neges e1öál1itására 
külÓnbözö készülékek vannak. . 

']'ulr~jdonsif(!ai. Fe11ér1 selye1nf1'.:H.YÜ beuzoi~szagn jegecek. 200 
r8sz hic1eg és 2G rész meleg· vizbe111 to\'ábbá borszeszben, acther
ben, terpenti1101ajban és an11noniúbn11 olc1ható. 

Hevítve rnego1Yac1 é::; n1ara111~k nélkül elilla11. (I\Iaradék tüzál1('.1: 
crdetuin- Bth. sól;:ra 1nntat.ua.) Jfelrnrn1gún~a\·as k{1liu111 vagy chrón1-
sav olc1at.ával 11evitYe kescrü maudolaszagnal;: uern szabacl fejlöc.1111 
(fah(jso1: jelenléte); Ghrún1sa\·Ya.111e1n zölc1ülhct. 1neg (111jJ(llO'.-;ni). 

Súi J;:özül e1nlitenc1ök: 
a l11:nzoif8rUia::: niitr1'.un1 (111Uri'11111 /;1·i1.:·nic11n1 (\;/f,,('(1. O~\'rr, If12()): 

elöállit,tatík tömény szénsavas 11úJriu1nolc1at:.11ali: benzoesavvnl vah'i 
közö1nbösitéso és c~z oldat bepár1úsa ú1tal. SziuteleH: t:.üa.lakn ,iege
cek: :t..S rész vízben és bor:-:zeszben ol<llialók. 

, Iíasonló összetételü a hen.:u·'._·savas litltiun1 (litlii11i1i l1ci/:::uil'1ui1) 

(•s a li1~nzoi:sriva8 a1n111011.i,1un (an1nio;1i·n111 1i.,11.:oic11111). 
Saligenin (01·f/i1Jo;1'fjlJe11.:ylalkoli11l). Ke1et:l:ezik; ha a. snJ}'·ciu, (u, 

füzkl•regben foglalt glycosicl) e1:iesztökkel elbontntik. C+yöngyhaz
fényü :jegecek. , 

Salicylaldehyd. Szitmos spirea virágLiban foglaltatik. Jiiesterse
gesen a. saligcnin oxydi't1<lsn ált[ll úllitható e1ii: vagy i)eclig chlo1;0-
form es EOII-nak r1lte11olra ltatúsa. últal. Szintelen olajos folyaclck 
kellen1es füszPre~ szngn: égct(í izü. 

OrtltooxYh!'uzoiisav. tlalicJlSaY. Acid mn sa lic;·!icum. 
~· J' l. 1., ll _,00. OIIr[··· . 1 i··,.--.. ( „ egy ,::ep e1 e ... 1: •<.... OH. . ·oznecssu ya . ob.) 

Szabad állapotban a ·"j!i1·1.'(I uln11tri(/ Yirágaiba.n s vegyü.let 
.:··''"U·'''"'"u 11é}uíny 11övényben, igy példú.ul n, ya11lthc'i'·ia p1·uc·1un&ens„ 

elő. 



M17sters.é~ese:1 á1li~iák elő pl1enolnátriun111ak szé11c1ioxyc1áram"'; :é: 
ba11 valo hev1tese altal. Ez alatt salicylsavas nátri1on és l)henol ke~ 
letkezik_il.. salicylsavas nátriumot sósavval bontják el; chlórnátrium 
keletkezik az oldatban és salicylsav válik ki, melyet vizl:Íöl átjege-
cités által tisztitanak meg. . · 

A kereskedésben négyféle salicylsav fordul elö: kicsapott 
jer;eccrltdt,.f'r>llt.:11gitetf és dialysdlt. C+yógyszerül használtatik a jege~ 
cedett és dialysált salicylsav; a másik kettő tisztátalan. 

Ajegccedr·lt salicylsav (hivatalos) teljesen fehér és szagtalan 
négy oldalu oszlopokat vagy tüket képez. ' 

~4... sa1icylsav éc1es-savanyu1 azután összel1uzó izü. 155-15\jO_ 
n~l n1egolvad, ?00°-1~ál fellengül. li-yors hevitésnél phenolra és szén
c110xydra bomlik. V iz ben nehezen (közönséges hőnél 100 gram ban 
0.2-0.25 grarn) oldható. J<"elolc16dik lG rész glycerinbon, 2.ó rész 
borszeszben: 2 rész aetherben, chlorofűrn1ban. 

;\ ;li:rrl.11.--dlt soli,cyl.w,Jv,a legtisztább és teljesen állandó vegyü
let. Aiiro .1egeccsomokbol all. 

11.. sa1icylsav oldatát. a közö1nbös ·vaschlorid-oldut erős ·viola
szinre fest.i. 

Elterjedten használt gyógyszer és fertüztelenitö szer (salicyl
savas vatta stb.) s mint ilyen, a sebkezelésnél, táplálószerek eltar
túsáuií1 nag_y szerepet játszik. 

Eg;~tveg:yért.ékü sav. Fén1ekkel sókat. aetl1erekl1:el összetett, 
aethereket stb. kepez. · 

Trioxybenzoesav (Oall11ss11v G~IJ,<~glI~nlJ Lásc1 a >cser

anyagohc cimü fejezet alatt.) 

~a1icJ·lsaYas 1Hitrin111. Natriu111 salicylicun1. 

(Vep:yképlete o~rr~<Z~i. O.Ya rrö1necssúlyn 1Go.1 

:Elöúllittaf'ik. ha GO rész tiszta szénsavas nátrinn1ot 100 ré:-;z 
:.:a1icyl:::avval bens,lileg 1\everünk, azután 100rét:iz higitott l:iorsze:::zt 
advn npródonkint hr1zzú, a. 1\e>veréket o·ycnge hőnél porcelláncsé· 
:.:zébcn bepúro1,ink. b. .___ -

1!~.eh~r1 sz~g·talan,, jegeces por; édeses, gyengé11 égvényes jzü; 
egyenlo resz v1zben es 5-G rész borszeszben teljesen oldhat(\: í.:'l· 
szálló pora köhögésre (~S f-.üs:-;zentésre ingerel (a síllic,ylsaY is). 

• Jl'1l zárt edé·nyben tnrhu1t1(~). Ila tisztútla.11 a1ryagokbül készít-
! Ptctt.: .~t1ö\·el rózsnSzinü É·s phcnolszagn 1csz. ' ..... 

I~önnyü oldékonysúgánál fogva használják ot.t1 hol salicyl
:-:nvra van n.. g,vógyúszat.han szüksBg. 

'l'h~·rnol. 'l'IQ·molnm. Aci!lurn 1hJmicum. 
.-.-oJJ 

1."\íogykCplete Ulf)l/i<O \·agy Or.ll;-~;Il,; <.rlr 
-,UI <oH;.) 

Cyrnol és thymen mellett a thy;;1tts sapillum-ban fordul 
dö. A t.hymolajból keszittetik. Ezt tömény NaOI:I-oldattal rázzák; 
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~,; által két folyadékréteg képződik. A nehezebb fajsúlyn alkálikus 
;::: .. fQlyac16kot összegyűjtik és hígított sósavval megsava11yitják. .A. 
., thymol mint csakhamr,r megrn.ereveclő olaj válik ki. 
· :·:„ Tulc~jdonsd,qai. Nag:y-1 sz111telen táblákban jegecec1ik, jellegzö 

"-.. thyrous~szugu, füsze1;es, c~ipö~ izü. 44°-nál piegolvac11 23oo~nál forr. 
Vízben nehezen (1 resz 333 reszben), borszeszben, aetherben min

'''· denféle olajban, ecetsavban és alkáli-hydroxyc1-olclatokban kö~nyen 
o!dóclik. 

Nagyobb mennyiségben (15-20 gram) mérgező hatástl. A 
J;:ereskedésbeli thymol gömbölyü,jegeces, kámfor alaku darabokban 

. is forclttl elö, ezért thyrau.s kd.n~f'or-nak is nevezik. 

G l y e o s i cl o k. 
Ezen elnevezés alatt a növé11yországban elterjedt s növények

ben képzöc1ő oly anyagokat értünk, melyek higitott savakkal, hio-i
tott alkálihyclroxyclolclatoklrnl főzve, vagy bizonyos erjeszt:ök beha-
tása alatt !1l.1Jcose-ra és más testekre bo1nlanak. ' 

Felosztatna.k : l/[jf 11 yt ne 1J/ !11 rtal1i1tt::úkra és l/:,qc nyta rt a! r1111ak rr1. 
Az elébbiekhez tartozók közül fontosak reitnk nézve: 

a digitalin, digitalinum, cligitalina. Elöforchü a. rliqiloii« 111u·
purc11 leveleibe11 és 1ungjában. Ezekböl állittatik olö. „:\ 'kereskeclés
ben 8Zán1os eltérő t11lajclon::;úgn és eltérö hntásn készitn1ény forclnl 
elő. Az elöállitás inódjai is igen különbözök . .:\z u. n. 1u!i11~t d1'.r;ita
lin sárgás1 ,gyántás t61neg1 apró L1igitiu jegecekkel keverve. Ebből a 
tiszt~. digi~a/1:11 (di!Jifrrli11u111. dcpurat111J1j <l g,y(Jgy:::zerköuyv elöirása 
szerint elebb borszeszszel s ez oldatból chloroforn1u1al vonat..ik ki 
s a chloroform el párlásánál visszamarad. 

- '1:11lqjdo11,wiyn1~. ~'"18lig lágy1 vékony rétegben áttet::;zö1 sárgás-
barna, igen keserü 1zü tömeg, közö1nbös kén1lelöhatásn. 'lizben. bor
szeszben és chloroformban teljesen oldható. Afaraclék nélkül' kell 
elégnie. A digitalin igen mérges. 

Fontosabb ide tartozú glycosidák: 
il1.:sculin (f)15 Fl1 tiO~i) a vac1 gesztenyébeu s tL ,qelsc111in111 s1:1i1[J''i'-

'Virens gyökerébe11 fordul elő. 
i1r&uti11 1 a medveszőlő (u.va 'tu·sl) leveleibe11 foglaltatik. 
Bryoni'.n) a bryonia nllia gyö11:erében. 
C?1r,1;sophan a rheum-gyökérben . 
Coloc,1Jnthi11 a.{1·ur.:tus culoi;Hnthi1.l1u11. belében és Inagjában. 
C'o11v11lvali'.11 a i'•'81'.1ur jolapp(l.c egyik alkotórésze . . J11lo1;i11. van·-)· 

. l l "· scanDnonin a. convu vu:us scan1,111011i11. g-,yökerénel;: i:ejnec1v€ben (i'<'-
sina sca111.1no11ii) mintegy 10°/0 foglaltatik. 

C-ie11tiano11ikri11 vagy 11enl[(1nakese1·ii n r;t·idia1ur IHfca ()'-.:·ökeré-
1 l .. . "" ne r. r.eserü anyaga. 
. Ifclfcl1orein és hl'llcl.Jol'Íll a /11.;l/i:horas 11i!1er és vil'idi.~ gyöke-

reiben. 
Glyci1·hizin az édesgyökérben (raclix licpiritae). 
011011in az ononis spi11osct gyökerében. 
}~'a1ia11in a saponaria oj}icinnlis gyökerében. 



8alic1:n [CJI,(OII) .. CH,. OCJI11 O, = C.,,IIrnO,J. Legnao-yobb 
merm.yiségben a füz- és 11yárfafélék kérgében fordul elő; ab suli:iJ 
helix kérgében mintegy 4° /0 foglaltatik. Finom fénylő, fehér tüjeo-8_ 

ce1i:et képez; igen keserü izü1 22 rész vizben és 30 r. hbrszeszl~en 
oldható; 198° C'-nál megolvad; tömény kénsav vörösre festi. 

Lég·cnytartalrnu glycosifüík. 

Amygalin ( C'00 II„N0 11 ) a manclolafélék (mnyydaleae) es csontár
gytimölcsüek (clrupac()rtc) inagjaiban (mandala, szilva, cseresnye 
stb.), a .borostyánmeggy (prnnus laurocerasus) leveleiben fordul 
elő. OlaJától megfosztott keserü manclolából nyerik, 90°/0-os bor
szeszszel való kivonatolás által; ha ez oldatot aetherrel keverjük 
az amygc1alin kiválik. Szintelen, f'énylü jegeccso111ók, borszes~böÍ 
jegecitve 2 tö1necs jege(:vizet tartalmaznUk. ICesernyés izü1 vízben 
és borszeszbe11 oldódik. Tömény kénsav vilúgos ibolyaszin11el oldja. 
Légenysa.y be11201:snvvá oxy·dcí.lja. I{i;ritott savakkal főzve vn.rr\- er
jesztök (en1ulsi11 stb.) lJehatúsa alatt k~.ksavra, keseriimanclola~·lajra 
t~s glycos0r0 bo1:1Iik. Eze11 bo1nlúsa k_övetkeztébcn igen li1,[r,r11'8. 

. ,Iéle tartozik a ·111yro11suv is (C.'10 l-l10 :\',S'2 ()10), 1nel:y kúliu1n:::(') 
alok,Jaban a fekete mustár magjában elijfonlul. 
. -~. glycosic~úk egyik osztálya k(~;,e1·ii 0;1,lfllf/1Jk névvel j(~lölí·etik, 
iellegzo keserü izüknél fog\·~· Ide tartozik szá1nos l::eserü. g·yógy
s:zer~tnyug -hatú vag,Y ll::oseril tzL kölcsünz(j alkotór(~sze; ilyenek: · 

Al1.-;i11thi11 (C~ 0I~s(J_1 ) az r1;·fr'1111'..-:ifl 1t11.-.:i11thi1un leveleiben és :-;zá-
rában. 

Atoi:n \C'1Jf100 7 ) az aloö-ben. 
.tlrnicin az ai'11Ícr1 11i011tana virúgúba11 é:-: gyökerében. 
C'hinouin„ 11én1el.Y éhinakéregben. 
Elaitrin (C1:?.oflrJ5 ()")' Etat.in vagy 11101nl)rdicil/ az ecbali11111 ela

tn·i111n. g,yü1nölcsének neclvében. S1.inteleu1 sel,yen1fényü jegecek; 
renc1k1vül keserü izüek : az r-711t"ri11111 nl~v alti t:.i~ i s1nert:. o·yóQ;v s:--:er-
anyag ori_iseu ható alkotórésze. ~. ....„ 

lt1cluci11 (C'1 1 II1.1<J.1). Ható anyaga a /(1ctucari1u11-uak
1 

1nel:v a. 
/ru·t-uca vii·osr:t n1egszfi.ritott tejnedve. Igen keserü. 

IA17n1li'.11 a komló keserü anyaga. 
(2u(u;sin Ur q_Hassi(r, cu1u/rc1. fájában fordul elö. 

Santonin (C'1, 1Irn00 1. 

Santoniurn. Acidum santonicum. Sanioninsav. 
-'1...floi'cs cinucben (gili:5zh:unag) :-.: uui.::; art:en1Í:;Ütfélék virt'Lci·ai· 

ban fordul elö. Elöállitúsa végett n "ki 11en1 21yilt einavirúaok 1ni::;z
tejjel főzetnek ki s az ig,y nyert oldat sijsav~cnl elboutatik. „'-1- san
to11i11 ,csapadék alakjábrn1 válik ki s horszeszbGl kijegecittet..lk. 
. 1'-u1:,1tjdu_n~dyc;i. Szintelen1 hatoldaltt, ha.:::úbos vagy pikkelyes 
Jegecek: hev1tesnel n1egolvac1nak s Tl)szben elbon11anak. ré::;zbe11 
elillannak. I-Iideg ·vizhen. ]\'.ovéssé1 250 r. forrr'J vizbr:n, ~13 ~. r. 11idea 
' 3 f' . ,, es s. l'. orro borszeszben1 72 s. r. aetherben, 4 :::. r. c11loroforn1ban 

o!clható. Borszeszes. oldata nittriumhy.'lroxycldal biborszü;ü, les~. 
Alkaliáklrnl és calcmmhydro:s:yddal vizben konnyen olclodo (so-
riemü) vegyületeket képe~„ . . . , „ „ •• 

Világoss;,l..gon ~~gsargnl 1 azert Jül zart uvegben sotet 11elyen 

tarta.nH'.
1 
oe.vitve el keÍ'i luftnnia (gu1ir 1rí-11ak vagy lJúr.'l'av-na.k nem 

szabad benne lenni); tömény kénsavva" tisz~r, clclatot ~,~n aclnia; 
hirtelen megvörösödés salycint, sa vanJl1 chromsavas kal1ummal a 
kénsavas oldat megkékülése strychnint m11tat. Ha lét?enysavv~l 
'megvörösödik, hr11~i111 va;i jelen. , Ez, anyag~kka.l összetev.eszthet?, 
·vagy pélél. a gn1nm1 es borsav·, szanclekosan is kevertethet1k hozza. 

Cscr~a.nyagoli:. 

1\,._ növé11yorszá.gban elte1jec1tek. Közös tu1ajclonságuk, ho~y 
az állati bör, velük kezelve, szivós: ruganyos marac11 és ekkor v1z
zel főzve, többé enyyet r1en1 acl. \ 7izbcn ininc1 kö11113.re11, borsze:1z· 
hen és aetherben nehezebben ol<lhatók. 

Gubacscsersav csersav. Tannin. Tanninum. Acidum tanni
cun1 (C'rJ 7 [JoJ,2.f)17 ). Mintegy 75°/0 van a c}1inai gnbaps~k.bau, GG0fo az 
aleppói. s több-kevesebb egyéb guba.csfo,j?kba!" Alh~ohg ezekben 
nem mint csersav. ha.ne111 egy ec1c11g n1eg elu ne1n all1toit glyco
sida alakjában rn~ jelen s ehböl az e\ijállitits alatt (2-1 urai nedves 
helyen áÜás) képzöclik. EWdllit<i.rn. Aleppói, finom porrú. tört, guba
csot aether és borszesz keveréJ;::ével l\'.i vonunk s ez oltlatot Yizze1 
keverjük. _ii_ tannin átn1egy a ·vizes borszesz be; ezen olL1nt lepúrlúsa 
és a maradék. porit:úsa. által nyerl1ető .... ~z aetherben a gnbacs gy::t.n
tás alkotórészei inal'ac1nak. 

A bepúrh\s csak porcelláncsészébeu eszközlemlC1; fömeclények
ben a tannin n1egfestödik. 

'l.1ulo.fdo11:iú,qai. Sárgás-fehér) fan.}'a1: ü~szefn~zó izü1 gyengéu 
f8nylö IJOr1 szagtalan; Yizben (0--:--10 rész) es h1gi.tott borszesz~Jen 
könnyen és tökéletesen o]cl,)clik. fleyitve mamc1ék nélkül elég (1c1e
aer1 i'ertűzések jelenlétébeu mirnliu akacl maraclék). A vizoldat sa
~an~yn ké1nlelöhatúsu. lii0-200° U-nál vizre, szénc1lo:s:yc1rn, ús py1:0-
rrallussavra. bomlik. l::Ia a borszeszes oldat aetherrel 1negzavarod1k, 
~~~ánták O'Ummi vacrir cnh:or lehetnek i'elen. Erős üs~zehuzé1 szer. 

·t;:i,! ) b o. . ' .• ' 
Vlommal (ecetsavas ólom) olclatmbol k1csaphato. . 

Gallussav. Aciclum gallicum. Szintén a gnbaeslmn Jon1ul 
elő. Képzöc1ik1 ha gnbacsport vag:y tannint 11ig~t_ot.t l~ensav-ral fö
zünk. Szi11telen, szagtalan) selyc1nfényü tü.ket. kepez. Bor~zes~]!_e11 
és aethcrlu:n könnyen. ohlhaú) (megkülönböztetés a csersavtol). \' 1z
oldata amn1ouia hozzúac1ú.sárn, azo11nal hr1r11a lesz. Fanyax1 sava-

. 11 . ' . 1' 11' 'l nyás izü. 2100 (}-ra he1,.-1Lve pyroga ussavva. es szene io:xyt <. tl va -
tozik itt . 

.r'l. cser- .és gallussa:v szán1os fanyar, lisszehuzü izü anyag
ban foalaltat.ik: io-v: a, cs1:1'fal>(fl'eqben a c.atecl1nbnn (catechucscr

~ china.l\:,éregben (ch ;'.nac.'1<:1·"9(1 v); a kávéban (/„:1i r1:1'-'N' 1·sal1), 

& l'.ati'm1,yéik<irb·cn ( ratd 11 cst•i·sa v). 
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Festöanyagok. 
Mindazon növényi és állati testek, melyeknek bizonyos, más 

testeknek átadható szinii.k van, .f'e:;tííanyrt,qoknak neveztetnAk. Ezek: 
va~y l..:észen képződnek a tern1észetben 1 vagy peclig inesterségesen 
álhttatnak elő. Szúmos festőanyag az illatos testekből mesterséo-es 
nton készittetik. 

0 

Növényi festőanyagok. 

Indigó. lndicu1n. Képzőllik az indogo_f'r,rci t inctoriri s más i1nliw 
r1of'era:l'úl1!kóe11 foglalt gl;ycosidnak) az '1'.rul1'.can-nak bomlása által. 
Kereskedelmi ám. Különbözöképen készittetik a nevezett növé
nyel~ leveleibéíl és galyaiból; különbözö minőségben fordul elő. 
Leginkább laza-1 l>:ön11yü1 sötétkék1 11éha fénylő tön1egeket képez, 
Különböző anyagol;;: keveréke, n1elyel;;: indiyók/k néven foglaltatnak 
össze .. A„z indigókék tisztán jegecek1en Allithat.1'.) elő ll. keTeskr(1és
beli úrn follengitése által. · 

·\iizbe1111en1 ol1l(~Hlik. 'l'ö1nény (szúsz) kt'.insav 4-G uapi. úllás 
után r1~1szben feloldja, s ez oldat vizzel higithntú. :\.z igy higitotl; és 
az ülec1ékrül tisztún letöltött oldat a g;yógyszerkönyvbcn nünt. ké1n
lelöszer ind iy1Jl)ldnt ( 00/ ut i(/ inili,110) néY alatt hi vata.los. I~érnlelö
szere a lége11ysavnnk1 légec::;savnak stb. s a szabacl cl1lúrnak. 

Laknu1sz. Lr11_•ca ntusci. IZ:ülönbözl\ a lccanora és rPccllo fa,iok
hoz tartozó zuz111ók: és 111oszatokból uycret-.ik. :l.i)rÓ kockAkban jön 
kereskedésbe, 1nelyek halvúnykékek, iz- (~S szagtalanok 1 vizbeu és 
borszeszben részben kék szin11el oldódnak. Ebbi.il készül a ké1nlelö
szerül használt lr1 k ;11 us:.·-(est t1~ 11 _i; (-<o1 ut io l11c1·11e 11111sl'. i); oldat:úha. múr
tott es li::iszáritott papirosszeletek képezik [I, lak111 u.~·::;1)(1pi rost ( chcu·ta 
e:1:plnrofol'iu eoc1·11lcu cl ·ruhrrr). 

llii11ud1J;-1J,11li11 a ca1npech-fa. stb. 1,.-örösbar1Hl festöanyaga. 
FJ l'os il i n a berzsenyfá ban jön e1/j, 
L'1u·c1uni11 a rac1ix curcn1Ilae sArga festüanyaga .. 
.• 4.i1clllc-;ii1 vagy ({//;a1111i11 . ..:-iz ul!.-ruu111 ti'.ncfol'ia gyökerének 

vörös festöanyaga. 1I1örékeu;y, gyAnta~zerü vag3r JAg·y testi oldódik 
zsiros és illatos olajokba111 borszeszben1 aetJ1crben vörös szinneL 

C'hlornehyli (ievélzij/d); minclen zölcl súnü nöYényreszben for-
dul elö. 

Állati fostőanyagok. 
. Cartninsav (G'17 lf18 0 10). C'cu·111i11. I.iegtöbb a ,~ochenillu~nevi.i 
\ coccus ci1cti)1 k.lilöuféle cactus-faj okon élö1 rovarbtt11 fordul clö (egész 
.t.15°/0). Kinyerése végett a rovarok vizes fözetét ecetsavas ólon1n1al 
keverik s a nyert ólo111sót k.énhyc1rogénuel boni~iúk el. 

:\. kereskedésbeli car111in a carn1iusa.v Yegyli.lete alurnininn1-
oxyddal s gyárilag úllittatik elö. Eldörzsölve fiuo1n vörös, crö.-:en 
festö port k~pez. _A.111111011iába.n alun1inin1noxyc1 visszahagyása mel
lett vörös szmuel oldódik. 

Festékü.11 pi.rosihJu1, -vijrijs tinta. elüií llitúsára ~tb. haszn.áljáJ;:. 
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Illú olajok és kámforok. 
Illó ola1'uk /.-; kdi11f'orok nevek alatt a. növény~orszUO'ban elD-

• . • b 

fordul6 oly testeket I;i:tünk, melyeknek eriis illatuk s len-többször 
Ola.jszerü állon1ány1úi.: van; illúk: viz1Jen nehezen: bors~~szhen é~ 
aetherben könnyen okllmtók: többnyire folyékonyak s rneggynjtva 
erős kormozó lánggal égnek. 

Az illó olajok. erős szagu növényekben talúlhatók; az/~rt ill(r~ 
tos oht;'oknak is i1eveztetueh:. J...1egtöbbn:yire készen képzőclve fordul
nak elő külön sejtekben és hólyagcsákbau (olajtartók) s csak kevés 
esetben képződnek_ li.:Ejsöbb a növl-11yck11ek bizonyos an:yarroltka.1 
való kecelése (eijedéso) által. ' 

0 

Az illó o1ajoli.: vegyi összeb'•tele poni:osnu nen1 is1nere!:es: az 
igen eltt·rö1 1nert bennük a1deh:ydek, alkoholok: pheno1ok: ijssz~tetl 
actl1erek st.b. fordulnak clli. 

J...1egtöbb illó o1aj az aprjtott növ(;ll~Yrl1 sz11ek Yizzel ,·agy viz
aözökkel való le1)árl~:.:a últal készittet.ik. j\ 11úr]at.1.H11J. a viz1K;n 11em 
ö . . 

oldódó illatos olaj legtöbbször a viz felülcb~n gylilik i.is:.:ze (1ni11t.
hogy a Yizuél kisebb faj súlyúak); a Yizuél Ef.:l1ezebbek leüleped
nek. il. lepúrláshoz e c~lra bere11L1ezett le1i:'trl/1 .kl'.·szülékekei·. hasz
ná1nak. 

Nén1elyek egyszeriicn kis:1jtoltat11ak; i1,\-(•nek a nnrrn1cs1H'j t}s 

eitromhejolaj stb. 
I;egt:öbb illó olaj közönséges hDn/'1 foly/~kony: 111}1nelyekhül 

hidegben jegeces testek vúlnak. 1~i 1 r110lyck sfu11·01!f,,n-eknek vagy 
ká111fornak neveztetnelt; az illatos oLijnak ekkor folyi~konyau n1a
rnc1ó része (1111:0jife11 neYet vise1. rri~zta úl1a11otban a 1egtöl1b illó 
olaj szinte1en 8s tiszta; csak kevé::; s(1rgn. vagy k1~·k :sziuü. Tdüvel, 
feuynek kitdve1 n1incleIJ illó o1aj si,it/·tebb sz-iuüvl• 1(1:.:z. T,evegi'1n os..v
géut vesznek fel s gyú11taszerü auyag Yálik ki l1elülük. ]~ajsúlynk 
töbl)1i:yire kisebb n viz('.~1u~l; a forr1Jo11t .1.10-2G0° ('. küzt -.,-últozik. 

\.Tizben nen1 oldódnak. I~or:-::zesz. n.Pt-her. chloroforrn. szén~ 
kéneg, zsiros olajok feloldjúk . ..:-\z iÍlé) ola.i~kban felold0(lnak: 
a zsirok, gyúnt:úk1 kú1nfor: kén: 1ihosphor. ]~~g1~n.y:::av;,-al keverve 
erös inegrneleged(~S és ('.·léuk g{lzfejli'Jdt'':o.: áll 11(·: i1éha a. kevPrúk 
(pélcl. tcrpoutinolnjuúl) 1ncgg-yuln1..1. rrö111(·11y 1~é11~ay1;a1 kever\·c, 
kéuclioxyd fejlödik s nz illó olaj 111eg::;ze11e:.:e(1ik . ..:-1.z ox;ygÉ:urne11te:-; 
illó olajok jl1dclal eröson 1negn1elogednek ~s el11nffa1111ak. 

l)apirof.:Oll zsirfoltot 11e1n hagynak. 
i\.z illatos olajok 1ehetöleg teletültöU:.jól zúrt; íi\'egc~klJen fény

töl iJVott, helyen tartawlc!k. 
J?1~rtl,l.:i!.„1:lt szoktak lenni: .:.„i1·os u/f/ju/; \ez esefl>eu papiroson 

dllund<J zsirfoltot hag-;y.11ak)
1 

hoi\;.:.:1·s.:. c!doi'!'.(1•!'111„ u/c.~·,;[il; u111j11k n 
(1rágáb bn k.ba11 1 l;:.üli.iuü:-:011 te rpe 11ti110/r(f · 

I\".özönségesen ''·''.'/.1//11n1•:11te,-< é:':i n.1~.il.'f':.11! r1 i'f r1! 11111 i1l1~1 olaj okra 
osztatnak fo]. 

..:1.z c-lübbi.ek foly(:~kouyuk s csak szé!len,yt1öl t::::. }1yúrogé11böl ú.1-
]Qnak. 'l'apa~ztalati képletük 11('ufl5 (az n azt: a bizonyos ;.;zúu1ot je
·lenti, a lu'n1yszor ( 1,,ff,, a töm0csben fog1n1hi.tik); ·jó(1llal ezek élén-
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ken elpuffaunak és iL\tl'iummal belőlük hyclrogé11 nem fejlőclik. 
Minthogy a legtobb ide t<Lrtozó olaj a terpentinolaj képletével 
bír (Cr1 0ll10)i azok te1'jl(!111:k-nek vagy C(f 1n11he11ck-11ek. is npveztet11ek. 

-~z oxygéntartaln1u illó olajok folyékonyah: ,,..ag·y közönséges 
hőnél is· szilúrdak; jóclclal nen1 puffannak el; nátriun1fé1111nel 
hyclrogén fejlüclik belőlük. 

();v,1;g1:11111f~11fcs ill1í ol11jol: (tcrpcnck) a ];;:övetkozű1.;:: terpent.inolaj 
(G'10 FI1n) s más pinus-félék olajai, borókaolaj (oleum jnniperi), 
citro1nolaj: narancshéjolnj 1 lHtrancsvirágolaj, bergan1ottolaj, szere
csenclióh{1jolaj1 lavandnla-, roz1narin-, chan101nilla- és sahina-olaj. 

ŰX/fifl;llfru·fal'llul illó olajuk: 
11) folyékouyal:: tÍi1Í:;;.-;ol11J. kli111/Hy11ur:1071~f, ,;dc.~· J,:ih111!11yl)ho') 

s;;1'!J/iiszcfJol1{j, közönséges é;:; ceyloni ,/'n.lu:jolt~f (olenn1 ca.ssiae és 
oleun1 l'ÍHua.1no1ni zeylanici ), !1111·,.; 111 r,;1f rrolaj ... /otl 1·11.-:n11:11!1rollf i: ,.1;.::s11-
ol11,j, .'l/Jii/;;j11keol„(}1 crtjr>/iHfo/t~j stb. 

/\~1'.s1·1·ii1111r111!0!011/r~j (1,ilctu11 u111yf1drilrt!'11n1 aefhere11111). Fö nlkot/l
részc a hcHzaldehyd (l~::; 2-t>0 / 0 ké1;::-:a.v). }~~épzi.'H1ik a ke:-:(·rii1nan
üolaviz11é1 e111lit.et.l: bon11á::::: :::::zeriut s a keserü 1nanc.1nlúkl,1ól lc11úrlús 
úlht1 ll,Y8l'etik. rgeu 1Ht',l'ges. }fa lllé~ztojjel lepÚro1juk1 a benza1dP
hycl kék:::n vrnentesen nyerheti\; 1nagúban ur~1n 1nérge:". J_,evogi:1n tl 

keserü1nan1loL101aj bcnr.oU!'lavvú ~1enyü1. 
11:asonl(1

f a /1or11.-;f yri 11nU'.1f.IJf/,IJOf11j ( olHn1n la urocerasi). Szini én 
1geu inérges. 

Jll11ölárul<\i (l. "" allyl-wg_yliletekné,J). 
11') s.:llrínl i//,; uf111·,_,1; ('/;ú111j'1J!'ol"): ide tari·ozuak: a kiizi.in:-:/•n'('-, . . 0 

se11 laí111(0!' néven is111ert test:, 111ely n (•Tlil]Jf11.1i·1r u,/'/ici11ali'.,-; lH·vü 
cl1i11ai ús japo'tui fúb('.11. lepárlás által 11yer0tik. '\Tcgyképlete G1

111 /I1 (,C>. 
Szilúrc1

1 
j'ellfi•r1 jegece:'") illl); 1neggyújtva világitó: erösen kor1noz6 

lánggal ég. I:Ia borszeszes k<'Lliun1hydroxydoldaltal hevitjiik, fcl
bon11ik l1u1·11enl-ru (bornen kú1nfor) é::: ca111plii1u.:111:!'a . .:-\. l1111·nco! 
hasonló a közö11séges kltn1forl1oz /~s aSn1nat.rn, .Java1 13orueo :-:;;,ige
te ken tenyésző d 1·.110{/(tl fi 11011,c.: cu 111 1,fioi'11 11evü fában fordul elű. I\.l: plct.e 
I '10 f-f1s(); hozzá hasonlók a Ht~~n1ely i.llú olajokban (olen1n gerauii; 
<"a.ieputi stb.) elUforclnló folyókony kámforok. 

C'r111tl1t11· 1:,1 i i1 (ki:iris bogúrkán1for C1
" ! ln 0 2) ; u kún1forhoz ha snuló 

test, 111ely a szúritotf; kürisbogarakbnn o.~h-0.5°/u-nyi inenuyis·'.:g
hcn fvrclnl elö s belőlük ael".11errel ki-:ouható. Sziutclon, fény1ü 1 

szogtalan, jegece;0; cson1/ik; heves lv'.ilyaghur.ú. 210°-núl 111egol\'<ll11 

felle11githetű. \'izben neu1 oldódik: forró borszesz, aet-her1 cltloro
forn1: benzi11 1 zsiros és illO ol::ijok felolL1jLlk. E1111ek küszünik a kiiri:-:
bogarak hólyagl1uzú hatásukat. 

(~~z illatos olajok tulajdo11súgainak. lif')vol;b leirú.sút·. lú;-;:(1 ri 

;·. c:.:-yógyszerisn1éber1 (: .) 

Gyántülí: és halzsanwlí:. 
li. gyánh\.k és balzs::unok összefüggésben úllaunk az oxygL~n

meutes illó olajokkal (terpenek); a nöYényekben velük fol'clnluak 
eli~i s l1•gtöLl.isztir a. Ler11e11ek oxyd1'u:i/1jn által képzőt1uek 1 ha. í:zuket: 
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a levegő ha.tisUnak: tess~ük ki; ez ú.ta.lakulás magiíbau a nüvén,\·hen 
is végbemegy. 

lfo a gyicnta sürü, fölyékou~- s még több-kevesebb illó olajt 
.is .tarta11;11az,, ba~.::„~:_:;111.~1(/k (t:rpent11111ek) neveztetik; ha. növén~y
nya.kka.l es 111ezgava1'(g:-umn11J van keverYe: 71u:.:qrrr11;dnta a. neve. A 
tulajclonképeni !l!J<Í11ták (kemény gyimták) szílárcl, · amorph testek· 
színük súrga vagy barna1 kugylótörésükö11 legtöbbször üveg~ 
fényüek. 

. Borszeszben, actlierhen és illó olajokhan oldhat<)k: oldal:aik 
lakk-oknak neveztetnek. Káliumhyclroxyclolclattal s"appanszerü 
testet ké,peznek (gyántaszappan). Súlicrcl KO H-val való összeolvasz
tásnál zsirsavak és illatos testek á1lanak elü. rrö1néll'-' léo-en'-~savva1 

' t "] "] . ' J b ·' fözvei rL gynn ·.a;: p1 ~r1nsavat es o:s:alsaYat adnak. 
Min~le1.1 gyúui:a különbözö anyagok kevcr~ke. Igen kevt;snek 

-vegyalkata i~1ncri;t:e:-:: pont·osau. (~yúg.yszert'·szeti alkalu1azásnkon 
kivül fontos lpare1kk':\ke.t 1;:épeznek (lakk-ok, /ir11iszek, pecsétviasz 
előúllítitsa sth.). 

Szú1nuk ig(~H 11ngy. Itt csak a lt.'gis1nert:ehl1f•k 01nlitJetnek föl. 
R.észlctesen (·zck is a g,v(,1gyszerisn1ébe11 Ya1111ak 1eirya: 

:7:-r1J.:·;ifi11 (közönsúges és vele11cci) a /l;11Ns silrest1·/8 s nuís 
piuus-fajok ö11ként kif'o1);o balzsnn1os ne'c1ve. rrart:a1nut7.: 12-a20/o 
fr·11Je11li11ol11j1tf: :S,ljll'illsü1·11t_. ul1i1'fi11srrrr1I stL. ::; i1111du,1j .'/H1i11trít. 11.z 
al11:es !1alsr11111~11 nel1ve ('rl/llfi/11 /,11!.::.~·rr1i1 1u'.·,·en i:.:rnerel:e~. 

]{o pa i i:al1a.l.:sa 111 • ..:i.ll:.otúr~sze i : i-JíJ-8( 1n .',, «11710 i v11n!r1 1· ((}0 .,}[ "). 

. 'C T 0 . ' ' . _, ·'- . 
copr111·rrs11v ( ·'2nT':Jo ::!) es egy alaktala11 zyúnta. _Ll. copaiYasaY út.lát-
szó rlio111bos o:::zlopCJkhau j~gcce(1ik. ..... 

z-;, r 11 i /,al:: . ...:11 n1. .A.lkot(1r/:szoi: falt/· j ~n v-l1cnz\·}acther. fa11é1' :::av 
benz~esav és gyáni'a. 'l'oluli(ll::s11n1 (a. '·01.1Ji'r1.1_'.'Jil~·n f1dui/cr11n1-· bal~ 
zsan13a). }',,l,1;//,:1111,11 st.11i·u.1: (st,vrnx 11(_!nit1n~ 1 a //,1uiil11111f111r 01·/1,u/1d1:
böl) . .ll1'.„(1111 1.'lr:nii, /1t11:.:111-, <.''1111il- .• d11n10111„-, 111111jril,·,r1/fiÍllta„ nta;;fi;c„ 
'srtnd~1ruk1 úl.1f!'J'/ir1-, an1n1011Írík,1/11J1/1i1i~ o!ili111111i11„ (1.~·11 ./'1/(dtda„ yrdha
'li lUil 1 e IJlih li !'{1 i l1 ll(. ,l/'ll liilil i-_r j'llf ti. jril n} 111,r/fj!Í 11 t rr ( ! ·1-.s· Í i1 r1 jl( lr1 jJll I'), 

-·lsaf!I!/ !/,1JrÍ11tú/;. ·Bor(_1:-;tyú11kt) (s11··,·/11un1): turhtlrnaz boro:-;t:,·ú11· 
kösavat: illatos o1aiat t'~s l.::l1 t gy~\11tát. Súraa YOQY sáro·alir~i·nn 
fénylő, úttet.:-:zC1 vag:y'· át:látszl1 da~-·~1bokn!·- kl·pe~ . .-L"J)~·;tlt. F~lyékonJ 
fekete tü111egek hen lal(i lt a tik küszl-11Lún yúk köze 1LJ~en 1 a. trinidadi 
~znrokta vo11 1 uszva a feketet:eng·cren s(b. Iiasznúlata últ:alánosan 
ismeret:es. 

l\-1111c . ...:11k (1·c.~·i1111 i'l•1.~·tict1. 1;11111111/ clusi(i:un1). Különböző kelei;
incliai ú~ üéla1nerikai 11öYény~k· (cnphnrbiafl~lék stb.! be:-::zúraüt tej
neclvri incdy a kere.-..:kr·c11~shen különbtiz1~j a1akbau forc1n1 e]ti, 

.~\. t·.i:-:zt.:1 1i:ancs11k izt-elcn é:-; szagi'alnn, friss úllapcd:han szi11-
t:el~n1 ú! t:ct:.sz('~: Yasl<ig réh::gekbeu súrgús. „A. ktiz(i11s1'.'gr~ kcre:-:kedt~S
_lJeh kancsnl.:: harna l·:::: fekete sziuéii kü1öul_iözü kl.'z~lí]:-:h'._il (hovitl~s 

~-'?~----· s!~J.) itycri. I\:üzönsl•ge~ liönCl igen rngn1nias1 1ii(1egbeu t:Cirékeny. 
<-;<-_--V~zbeu; 11orszeszlie11, aotherlien alig o1c1('.,t1ik; oldc'iszerei: a ;:.;zén

. keneg, chloroforn1. benzin. tor11c11t.luola1·. Elénethetí'1, kor1noz('.1 lá110'-. 1 ' ' ' ' 0 ' 0 c;-;_ga. eg. 
;<: „A.lko1ik~1s f-'olync1c'.~k0k: f:avnk ne1n hí.111a11ják n1eg; ozCrt az 
)parban e1te1:1edt:e11 alka1111a.zzúk kii1ünbüzD készülékekhez és szá-
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lllOS 1nás célra. Az u. 11. i-ulkanizd{t kauc.'>uk még jobba.11 ellentáll a 
különböző anya~o1r behatásának. l-ulkani:::dlds alatt a kal1csuk 
kénezését értjük; a kaucsukot kéuolchttal (szénkénégben) vagy 
chlórkennel kezelik, miáltal 2-3°/0 ként vesz fel. Még nagyobb 
k.éntartalmu (10-10°/0 ) az u. n. l'hon1'.f,. melyet k.en1énysége és csi
szolhatósága miatt szaru helyett fésük és sebészeti mii.szerek lrészi
tésére alkal1naznak. 

A kaucsnkl1oz 11asonló a !futta1Jc1 cha vagy tubanyu111 ni·i (az -isn

"""dra gulla tejnec1ve; keletincliai). A tiszta guttaperch<L lemez
alak.ban. és chlorofor1nos oldata fl'a-un1atic.i'.11un1 néven hivatalos. 

A l k n l o i ll :í li. 

Az alkoluidrik e111evezése alatt lég·enytartaln1n szerves1 no;;e
nyi aljukat értlh1k, 1nelyek. növényekben igen elterjedtek f.: legtübl1-
~zür azok.ualr hat.ó alkotórészeit Jrépezik. 

N evü.ket onnan nyerték, inert képletük (a 111el_yekuél ez is1110-
retes) az a1n1noniáktypus szerint állitható össze1 vagyis oly a1n1no
niáknak tekint.hetük, melyben a lrönenyek 11elyét összetett gyökiik 
fogla1já1r el. Ezenkivül égvényes hah.ísnak: bár gyengébbek 1ni11t a 
fémaljak és sava11:kal sókat képeznek. Eddig csak igen kevés nlka
l0iclirnak isrnm:jük tulnjc1011kép11eni összetételét (szerkezcl·.i képle
tét); ezek. 1nesterségesen i.s elC>állitha.tók; a többieknél csak tapasz
ta1nti. 11:épletei11k vannak. 

Felosztatnak 0;1',lff/(:11furtaln1uohra és 0;1:.1J,rf{11t 11c1n iortal111a:;()/.-l'a; 
az elöbbielr szilá.rdak; az utóbbialrhoz tartoznalr azok, lnelyel.: kö
zö11séges hőnél folyékonyat: (coniin~ 11icotin). 

A növén3Telrbe11 nen1 szabadon1 hane1n növénysavakhoz; 11:ötvcf 
forclnlnak clö; kiuyerésülmél tehút e sók (növénys:was alkaloidák) 
elbontauclók. 

..t-\z 0:1:yy1'.11 ·n1c11tr;; (1:U ó) alkalo irlrík e1öállitása vógett az elapritott, 
növényrészek renc1szeri11t 1nészvizzel pároltatnuk le. Ekkor növÉn1y
savas calcinn1 Jreletkezik ~ a szabad alkaloida a vizgözzel átpáro
log .... !:i párlatot kénsavval keverilr s a 11yert kéusayas alka.loidát 
alkalmas móclon megtisztítsa és föloldva, k:iliumhyclroxyclolchltnl 
njra lepárolják1 p. o. conii111 nicotin. 

„é„z 0:1:,ygé11tarto1111n (s.::ildrd) alkaloir.ldk n1egsavanyit.ott 1-·izzel 
vag·y borszeszel vonatna1r ki az elapritott növényrészekböl; a tii
ményitett oldatból az alkaloida. 111észvizzel vagy a1111noniával: szén
savas kLd.ium- vagy szénsavas ná.triun101dnttal csapa tik hi s lri1nosás 
nt:án horszeszből iegecittetik. 

Az alkaloidáJ;: nag3r része, ige11 erüs és gyor:::an ható 111('.•reg. 
Föellenszerük a csc1·sov1 lnelyl3~el oldhatatlan vegyületet ké.peznck. 

:l.z a1ka1oidálr szinna. ige11 11agy. Itt azonba11 csak azol::. fog
ualr elösoroltatni, lnelyek n1i11t gy6gyszere1r vagy 111érgelr stb. 11:-tilö
uö~ ér<lekitek. Ilyenek f:'i:ileg az oz)l'.'11-111-1 a (·liina/,·1!r:Jl'l,· alkaloiclái1 az 
ncu11iti11„ uf1'nj_11·11~ ca/F('iu„ c11lc/1ici11„ e1·:1oti11: 1·1~i'i·i11, slrfJ('lini11: i:ei'1ifi•i11. 
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A:z 01lin1n alkoloifüii. 
:\..z opiu1n (l. gyGgyszerisme) föbb alkoloiclái. 'n, lrövetkezök: 

1110 rphin_. ·11arkot1:;1';..~.,co(lcir1_. thcbai11, il!lrcei11„ J1~r11ave1·i11. (Tarhil111a:1; 
ezeken kivül két slrv'ITt; ezek: a 111t(·u1u;ui: és t11ebol(u:ti111H!L' és szú-
111os 1ná.s anyagot.) 

~[orphin. )[orpltinmn. }[orphiurn. )forphimr. 
(Veg·yképletc l'roll1 ~0;::0.T,1 , Il~O.) 

~-\. 1norpl1in ineconsavhoz kötve az opinmban forclnl elö (egé:::z 
22u/0 1nennyiségig) . .t\.. s1nyrnai és lronstantinápolyi opiun11norphi11-
tartal1na útld:g 7 -22°,'n: az eg;yptomi és t11ebai opiu1né 3-7Di0 ~ a, 

l ,ersini 01)in1né 1-:3° 10. az EurÓ})ában tr::n\·észtett 011in1né eo-és?. 
' ' " 0 

18°/o· 
l~Uidllitúsa. _\z opin1not forró \·izzel ti~ibb:::zlir lrifózik, az en-ve-

~itet,b yizoltlatokat beptirol\·a forr('1 111('.1 szt.ejjc1 keverik s -felf~·~és 
nt:án sziirlézik. E fol,yat1ékhoz chlé1rarnn1onin1not ac1nalr s n1clegi
tik; néhány napi oí.lhls után a 111orphiu 1ri,iPgcccüik . .:.\.. calcinni a 
meconsavat leköti s a 1norphin1n feloldóc1ik a forrt) rnészvizbeu 
(az opium többi alkaloi<Ui nem oldócluak), mely oklatúból (!{,.\')Cl 
által viílasztatik ki; ekkor ugyanis chlórcalcin1n kt'letkezik, ain1uo-
11iák illan el a hevitésné11 s a lnorphin kivúlik1 n1elyet sósavas 1uor
phinná a1a1ritanalr s ebből a tiszta n1orphi11t isn1ét, 1nésztejjel Ó::; 
chl6ra1111noniun1mal választjúlr lri. 

11tlr~jdn11sú_qoi. I~.övicl, apró ha:::úl)aJaku jegecek_. szintelenek1 

fénylök~ útt.etszök és keserü izüek; vegyhabí.suk égvf'.·n;yes. Felolcl('i
dik 500 súlyrész forró vi:r.ben; no súlyr(-'•sz D0°/(l-os borszeszben) 
chlorofor1nhan igen kevéssé; aetherben é::: glyeeriuben <'.'pen 118111; 
savakban, alk<\lihyclroxyrlokban és mésztejben könnyen oldható. 
1 tö1necs jegecvizet i"artalruaz. 11elje:"e11 elégethető. Savalrkal sókat 
képez. Vizoldata. vaschlorirlclal n1egkékül1 sa.;;ak ált,al a 11:ék ::::zii1 
eltüni.k. Erös 1nt~reg . 

SOi 11:özii.l l1i\·atalo::; a S(;.~·11e1t11 iii(11'11lu'.n .• 11tnr1ihi111u11 li_ip{1·11clilo-
. ( ·l ' ] t I' 'r 1- " fi '{ ·•11· I') ('' ' 'l ']l'· "] ]" ;·11·11111 vegyrep e·e _, 1,1:i1n )::~\ai (..._. •1 ·:.!) .. _·1·.yar1 a.g a ltJH-i. o.u 

az által
1 
hogy a tiszta. 111orpl1in horszeszes ollln hí..t sósavval közli1n

hösitik s azután hüs helyen jegecitik. 
T11lr~jrlo11.wiyai. \ 1ékony tüa1akn: se1yc1nfényü. igen keserii izü 

jegeeek. 2CI súlyr1'.>sz hil1eg. inajdne1n egyenll~i rész fÜrró vizhen és 
borszeszben igen könnyen oldhatók. a t:ön1ecs jegecvizet tartal111az· 
"\'izolL1ata n:_í_triurnhydrox:ydclal fehér csapnLlékot nd (tiszta rnur
phin), mely n. ké.inlelüszer föliisében teljesen olcl!tató. Izziln1 telje
:'lCll 01(•g. \ 1aschloridolt1attal 1negkékii.l. \ 1i;.r; l:artahna J.tJY/0 -nál .t:übl1 
1u:1n lehet. .Jóságát e tnlajdousúgai bizonyitjúk. Igen nH~~rges. 

J;;cef;·:aro.~· 11101·1il1i11 (01•.1rpl11'.111u11 ru:ctii:1111i) (C'17 fl1 ~1C>a.\~1 • L'!//,1. 

CO. UIT, H,O). 'riszt<L rnorphin higitott ecetrnvban olclatik s az 
oldat kijegccittetik. Fehér vagy fehér~szürkés ecctsavszngn por, 
igen keserü izü: 45 rész 11ideg és 2 rész forró vizben olclhutú. ll'ol'\-
tonosan ecetsaY.~t, veszit és elbo1nlih:) azert oldata gyak:ra11 gye~l-
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gén égvé11yes1 sö!J a só uéha fűl ::;en1 oldódik teljesen. Ez uk.hól Hc1n 
használanüó. Hevitve maradék nélkül elillan. . 

Is1neretes még a J,:i:n,..,·avtrs morplii11. . • 
. ..:..l1101:1.1J1·ph ;;" . .• :!po::101;[1hi n1~1n ( t_!17 /I17 ~70~)· ~.-a a. n1orph~~-t ( vag. y 

cocle1nt) za.rt csoben ton1en:y sosavval 1-10-14;)0 (.'-rn hevirJiik: ~Ó· 
saYas apo111orphi11 keletkezik: n1elyblil az apo1norphin sa,·auyu 
szénsavas nút.riun1 oldata últal kiválaszt.ható. r11isztán chloroforn1-
olc1atból bepárolnt 11yerik. Fehér, alaktalan por. A leveglin oxygén 
felvétele által megzöldül; vizben könnvebben oldódik mént a, 
morphin. · " 

·Súsauru; ap1:i1101·1;hii1 (~IJ10i1IVl'j1hi111u11 hyrl1·ocliloi'i(·un1). Nye1jük
1 

ha az apomorph111 .sosavas olc1at:át levegőt.ül elzúrva bepá.roljnk. 
Vegyképlete C„ H17 .YO,, HCi. A kereskedésbeli készitmény szür
késfehér an1orp}1 \-agy jegeces port k(·pez. 100 ré:::z 111orphinból 
n1integ~y 10 rész sósavas apo1norphi11 11-rerhetö. Felolc1('.1üik 30 réi-z 
vizben, 25 rész borszeszben; aetherbe1{ é::: cltlornfor1nba.11 i:; o1d
hat.ó. Leverrün n1cgr.ültlül és f'e1bo111lik: ar.ért iaen i"ól zárt; üvco·ben ...., '- ' 0' ' . :::i 

t.artandú. Igen n1érg0::: szer . .t~ inorpliiu hclyet-.t ha:;zutllj:lk. \.-izo!dn.
t:át törnénJ~ légeny::;av Yth·vöri.isre: ya:;chloi"i{1ol(1at a1n~fllisi:Yörö::;rc. 
kAlinn1hyclrox;ydol11at feket1~'rn fe~ti. Sa vau \·n ~zén:;a ya:; 111íh:in11{ 
fehér, alaktalan csapal1ékot -,,,-úlaszt 1\_i (t:i:::zt:::'t npo1uorphin): ·111ely ft 

levegön 1negzöldü1, act-herben biborvi.iri.i:-; é::: chlorofor1nban ·vi0la
szi1rnel oldódik. 

, J;t71ri'/;f!fí11 • • \,..r1:·1,·(ilin1u11 (_c·'2'2Tf'2::·\T()~). :\z npin1n h(1rszc~zes kivo
n~t~1bol az an1n1onI<1, n1nrph1nj: t~s unrkniillt· c . .:.:np k.i. ]~ c::.:nptu1ék 
k'.1l1nn1hyl1roxydo1daLL,d keze1t(·t·.ik: 111Plyllen csak a inorphi.u nlüó
d1k fel. ..:\ Ha.rcoti11 hor:-;zcszbi'1l jeget:ii'l1.eti_i kí; :::zintelP11. fé11\·lü. 
rhon1bos oszlopokat képoz. \ 1izbe'11 ;llig oldódik. :25 r. forró l)or::;z,e:;z: 
35 r. nether, D r. chlorofor111

7 
25 r. hcuzol felo1djn. ' 

G_od1:í1.~-, C;\J1fe{111;m Jl~18 l·f:!. 1 .\"():1 ). :il1ell0kter1111'.~uyül nyerik a, 
n1orph.111 ~loal11tasa1u;l .. t:z1ntelen1 útlútszú. szngtnln11: keserii i.zü

1 

rhornbos .iegeceket: kt'pez. 80 rész hi(1eg: 17 rt-~z forró vizben; bor
szeszben7 actlterhen. c!tlnrofor111b<111 kliuu\-en ol\l11nh'i. 

. '11
li 1:tl(;í11 (C'n:lf'21.\"r.1:1). ,J[iutegy 1°;,..1,"Yan az opin1nba11. „.:\.1nor-

1)h111kesz1tes11el llatranu1rado calcin1nhv(lrox\·tlo:; üledt'1kböl vo11jú1;: 
ki boésze:::zszel: ae··ltcrbiíl jege{_'iHk k( I~zii~·Í·t'1'.'11\·iL f'c>h/:r túl~hí~kat 
\·agy tüket k(~Pf.'Z. ErDs alkalikn~ 11n.tAs11. Sa\·akl~al künuY('ll nhlótló 
(·s jól .iegeced(i sókat: kt'~pez. Erü nH!rcg„ ' 

!{an:eÍll (-()<JalI;},!l·\:-0!1)· O.l 0 j0 Yan belüll' az opi.u1nba11. t)zi.utc
~~n: sz_~gt;a1a11 1 ~·h?n~lio.~ oszlc;pokat Y<\:2:y :-;elye11rfL·11.\·ü tiikot k('.'pez. 
]\.osern: ±an:rar izu. Eros 1u1t-asu. 

, l'11pa 1-Yri11 (C1
2nll!!.1;'/(1.1). JI'chl·r diket. yag·y ;jegecc~o1n/1kaL 

kepez. 
, Eze~;:en ki.vül.sz:'11nos anyag Ya11: n1elyeket eg;yes npi111t1ft1.iok-

bol Yagy Itnnert op1n111 alkaloir.lúknak l;:ülünbüzl.'i a11\·;1n·o\d;:ct1 \·aló 
kezelése által sikerült e löúllit-aui. nii11clczcl1:et azoilb~11 el1d ig·elé 
kevéssé tanuln1án:yozták. ' '~ 
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A cltinakércg a11rnloill<íi. 
.:.\ ehinakérgekben (1. Gyógyszeris1ne) különböző alkaloidák: 

• •1 J;-éreo- tniuöséae s,zeriµt különbözö n1ennvisérrben -forrlalta.t.nak. 
< ~ 0 "" ' .! ,_, ,_, 

~'öbbek a következök: 1·/iini11. chi'.11irli11 (co;1,·hinin). ci11cl1011in .• 1·i11-
hon id i11. Ezekenki vül is1neretes 111ég több ke\·és bé jele11téken;y chi na
mllj1 Jnelyek részbe111nagából a kéregből: ré:->zben az en1lit.ett föbb 
all{aloidá.kból bizonyos kezelésel;: álto.] nyerhetlik. 

Chiuiu. Iliual. Chiniuum. Chiuiuum pururn. 
• 

..:l. legtöbb valóc1i chinakéregben (ci11clio110 cri!i...:flya~ cinclio1111 
1'u11:.i(olia: e-i11clionr1 J>irrfC1.'fl!J1.'il'.s: of/ici111dis :-::tb.) é::: az n. n. úlchina
kéregben (c/ii1111 cu1)/'c11) található ~:H~~k alakjában. _~\. l'Ínchoila cu!i-

, no 1 • t t 1 s<1.'fa egesz u , 0-1g ·.a.r n lnazza . 
f'~Uitf!litif . ..,,1 . .tl. poritott kf.!.rget higitntt :::l)~aY\-al vonjúl: l\:i s 

aznb:íu a. folyfldCkot széusa.vns nútrin1111nnl t-elit-ik. _-\. 11.rert c::;apa
dl~kot- forró lJor:::zesz:::zel kivonjúk t,:-: ké11:-:aYvnl l;::e\·erik: ezután a. 
borszeszt lielf!le lepárolják. :~ inarnlll1kból kún::;avas chiui.n jegece
dik ki: inelyet 1negti:::ztitYa kevés ké11sav :::egél:yl•vel Yizben olcla11ak 
fel s az olflatból a ti:::zta chinint 11útrinn1hydrnxyl1c1a1 v:llaszlják ki.. 

~1'11/cu'don....:(i.(/l/i. r11isztá11 elöúllitYa (a hivatalos készitn1é11y) 
fehér: szétdörzsölhetlí: n1ig jegece:::. ig·en keserü izü törneg: B ti:i-
1necs jegrcvL-:et t·artalrnnz . .__ 1'2ö·1-1uí.l., 1n~golvnc1 1 körülbelül AOO rész 
hi.t1eg vizben: fJOn/0-os bor::;zeszben ini1v1eu arAuy :;-;zerint.: GO ré:::z 
aetherben1 2 rész chlorofnr111ba.i1 é::.: 200 rész glyceTinben oldható. 

-Elöállitható fino1n szintele111 szagta1a1L tüalaku jegecekben is; ez 
alakban vizben nehezebben oldódik. 

..:\ chinin alkúlikns \~eg·yhai:á::;u. (llclatai a l•olarisációi sikot. 
balra téritik. C~hll'n·vizben és h1gitot-t savakban oldható; sa\·a.kkal 
sókat. (clii11ins,;f,) képez, Ila chlór\·izes cilüatú.11oz n1111no11iát ac1nnk1 
zö1ü szi1111el olclhrtt1\ 

Sói fout-os gyt'1r:·.rszerelL J\fa.ga a tiszta. c}1inin leginkább a. 
chininsók elöállitás :-: a hasznúltatik. 

l\t•nsaYa~ c;iiuin. ](i~usaYas li:inal. Chininunt snlfnrietun. 
(\-'egykt:plete ( e, 0 II..:.~ O ,.NJ~ II~so~: 7 lf~O.) 

f'.i'liírí!l it(í:;u. I.J. a tiszta. chini.11 elöállitását. 111elv116l els(·i sorban 
kéusaya::; kinalt:. i1ver1u:k. ' " 

'f11ilr(fdoi1,-;IÍ;1>1i. Üll1atú.ból 7 tön1ecs :jegecvizzel jegecedik ki. 
~l1ünlakn: igen -Hno111: hí gy, ::;0l}'8111fény-ü, rendk.i-,,,-ül keserü izü ,iege
e.eket képez. Száraz leYegi.in vng_y gyenge n1elegben eln1úllik1 1nint
egy 12°/0 YÍzet ve:::zit. 120° (}-nál ah ös~zes viz C'ltávozik é:3 1ti0(1-nál 
a só n1egolvad~ tovúbb hevitve vörös glJzök alal:jában elillau._Szag
talan: ltörülbelül 740 rész hideg1 30 rész forró vizben GO rész 
D0°; 1ro:s borszeszben olllhntó. C~hlorofor1nban egyútalú11 ne1n, aether
ben alig oll1Úl1ik. N0húuy csepp kensavva1 ke\·crt viz l\_ö11ny·en ós 
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maradék nélkül feloltlja; ez oldat sok chlórvizzel és mnmoniával 
sötét szinü le~z. ~'i. kénsavas chinin vizolc1ata l;:ék szint játszik 
( Hnoreskáll. 
, _!St!11d(!s1·i. Plati11alen1eze11 n1aradék nélk:ül el ke11 illaunia (vizs
gúJat ideg(_'11 lii;;;dl/1J súkrr1); tö1né1L}' kénsavval óraiivege11 megnecl
-.;esitve, színét nen1 szabad változtatnia. (vörös színeződés salicint 
rnegbarnulús cukrot n1ntat11a.). 1 . 1 ~ gran1 ké11sa:vas cl1ini11 ké1nlelö~ 
csőben 5 grarn aet11errel és 1 1 ,1 ~ gran1 an1n1oniával összerázva. oly 
oldatot ad, rnely nyugvás után két tis.--:f11 ritldts.-::ó rétegre (egyik 
vizes, n1úsil;: aetl1eres) válik szét IC(S11savu;; cinehoni'.-11 és ci11chonicl1'.n 
jelenlétében az aethei·es réteg azonnal vagy kevés iclö 111nlva n1eg
zavaroc1ik; ]1a ytp1.::::„ lis:::f vagy 1_•uko1· stb. \'llll rt s(Jban) ezek az a.m-
1noniús réteget teszik za,varossá. l\~f:nsrn:(!;; cl11'.nt'.1li11 a kénsavas cl1i
ni.111en cs<.ik górcsöi vizsgúla.t álta1 ismerhet:ö fel. 1 grnm kénsaYas 
kinal, 10 köbc111. vizzel 16°-ná.l több izben összer<iza.tik s a tejszerü 
folym1ék fél úra mulva szürléztetik. A leszürt folyaaék öt kübcm-e 
7 kcm. 10°/0-os a1nn1oniá.val i:isszerúzya. hos:::za.bb ideig is ittlát:-:zó 
11Hll'<1l1jon. (l.1. a 1nagyar gyógyszerkö11~yy függclék<'.'L) ..::\.só v·i:::i:e:-.::
t1·;;é!f1~ a g·yúgy~zt:rkC111y\· szeriní· cli1r'1rbúryn1n111al Yaló kicsapás 
últal liaLúrozl:atik llll'g. l\Ieghab.Írllzha.h'! azo11 ~úlyve:::zteségböl is, 
inelyet. a 1\:énsnva::: chi11in 120° ('-rn \·altJ hevitl•snél :::zenvec1. 

~aYa11.r11 kt'usa ra:-; chinin. ( !hininlllll hi~nlfnric11n1. 
i\'egyk\,plete O:.„ll~ 1 0~;\"._,/!~S'0 1 : l!(-0.) 

h:/·pz("1L1ik: .ha a kénsn va::; chi11iut kén::;avtartalinn \·izbeu f'ol
(1ld,iuk. Elijúllith1t.ik :20 ré~z kénsa\·a::: chiniunelc 14 rész higitott 
ké11:::avba11 t'.'s :200 r('.·:::z vizbe11 Ya1('.) (lldúsa s ez o1<1atjegecitésc últal 

N(;gyzetes ha:::{i boka.t kl·1H:z; a jegec:1:1c 7 tün1ecs ,ieg·ecvizet; 
i:artaln1nznnk1 ll :::i'tlyrl~:-:z :U_l~ 1-n vizl.le11 olc1hat:ók; keserü, dc 110111 
:-:avanyn izüek. _-\ yiznlt1al; kt'·k :-;zint jútszik. J_,evegü11 ehnúllik. 

"'i/i2:-:g:ílah1 ng:· ti·irh'.•nik. 1nint a kl·n:-:ava~ chiniué>. 

N(i~ara~ chiuiu. {~hiainu111 hyil:·ot·hloricn1n. 

(\~t~;;yk0p1cie ('~,,![_ 1 0:..Y~: //1)!. 11~0.) 

Nyurjiik1 ha t:i::::zta. chiniut hi;.:!,"ii·ot.t ~(J~avbau oldunk. \'(l(l"\" a 
J;<~11sn„vo;s 1'.:hiuin higitof-.f'. oltlatút <_·l1l('.1rliúryn1nolt1athtl felho11tj~1k. 
J~kkor ké11t:tt\·a::: báryn1n c~apac1<'.•k ~ a;-: ohlathan ;:;Ó:::nya::: chillin 
ké11züdi.k. 

7~11lr~j1{1i11,...;Ú!f11/. 2 t:ö1nec:'i jegc•c\·i.zet. tnrtal1naz<.'.1 !.Chér; ;:;el,yc1tJ
'Íl'.'11yü .. tiialakn~ rPn(1k:ivül l~eserli izü jugccek: kt1z('1n~l·gt~s .ltlínl'l 
11e1n 1nalla11nk el: 1:20° C'-111.ll üs::;ze::; \'izükeí- olve:::zHk. :,24 __ ;\U rL:sz 
vizl)c11: Drész bo;·;;;zcszben és U ré•sz chlorofor1nb;111 olc11tatúk: a viz-
ol<1at küzön1büs hatásu. , 

l\~/11,.::r1t1rt Cs liru·1;1i1sdk„1t (chlórliúryn1u é•s kénsayr1.:·a-kcio-) tar
taln1azi1ia. nern szaba'c1. Ea:vébként no„\; Yizso·últat,ik, 1ninb a- kén~ 

.. -· b. b .. 
sa\·a::; c:h111111. 

40:.1 

1:itromsnrns ns-chiuin. (.Jtiniuum ferrocit.ricmn. 
Elöállittatik n, c11ini1111el\: frissen készitett citro1nsavas va~

•.olclatban való f'el_old~sa ,(1. ~, ma;-,yar 15yógys~erköt;y f~iggeléké~) 
-éS az oldat bepárlasa, altat. J~ en:rlo1 lllUJC~n~n1 .\ttt~tszo 1 .voros-b~rn,i 

·:-:-le:rnezeket képez; keserü: e11yhen vas~s ~~.u; o resz. v1zben k~.n~·-
en liorszeszheu nehezebben olclhato. vizes olc1ataban ngy voros 

1~r ·]1110'~Ó 1ni11t sá.raa vérlurrsó }1ozzáac1ására sötétkél\: váladék kép-,,er ::::i~ : b ._, 

zöc1ik. 
(~sersaYas chiniu. Chiuiunu1 taunicn111. 

Eliírill'!'.tcis({. J{énsavas chi11iu olclatá.hoz cse1·savolL1.ntot aL1n11l\:; 
inint csapadék c.ser,saY~s cl1inir; válil~. ki, 111el~„ l;:in1~~\:a .. és 111;eg
«záritva alaktalan sargas port l\:epez; osszel1nzo kesern izu; 1n1nt
~;v 800 Tí!SZ vizben és 4f) rész bor.szeszbc•n o}clhntÓ. 

b.: 

Iíüzü1nhüs csersaras chiuiu. Chiuintt1n tanuictnn lH.•utru1n. 

·Itelt-alál'~·irt J?1cs111;a1; Jlrít,1tri.~· aradi gy(Jgy:::zeré:::;z, kinek nev(~
·c'-il 'l n·i„óe:vsz~rkön \'V lü (;aclékc (.-.?, i 11i111u11 f an n ic11111 iii." i11id1u;1 Ro.:s· 

J ' "" ~• '" bO 'j ' {"' l'l 
n,1;o.1i 1:éve11 ;·ette fe

1
l a. hivntt;lo~ 1 gy~)gy~zerek,_ ~?.ra.~a. :~ ·~ugg~ :"::.-

ben le1rt 111oc1on kesz1t\~e 1 Stl.rga~ hnon1 11or,t, ~ .... epez; rnel,y telJe~t11 
íztelen. \lizbcn alig, :lO rész 11orszeszben olc1oc11k. 

100 rGszben tl0-H2 s. r. l\:Ínalt tnrtahnnzzon . ..:\: függelék<: SZL:

riut. vizsgála1IL1Ó. 

('hinidin. l'onehiniu. \'hinitlinnm. 
[(C~ 1.J/~ 1 ).-~0.,,);. 5lfc/)j. 

)~- keres]\:eclésbeli ehinoi<1inb(')} úllittatik cli,i. tizá1nos c11ina
kérecrbe11 foglaltatik. Iso111er a chiltinuel. 1'iszta úllapotbau na.gy 
üvegÍ'ényü, 11(,gyoldalu oszlopokat 1~é11cz~ ine]yck ~zagtalnnok1 igen 
];;:escrii izüek. Sa.va-kknl sókat képez. 

li"t;nsaYa~ chiuidi11. Chiuitlinn111 :-:1ulfnricun1. 
íYeg,ykóplete (:lC'"„!!~,o~_\'"J~lr~SO:, '.?!T;O.] 

l1.t:·1H1kiYiil Hno1n. tüalaku~ ~zintcle11 1 k1:seri1 izü jegecc•ki Illt'

lyek vizbc11 lcünnyobb~n (köziin~éges hőnél JOO-nOO ré::;zben) ol
tióLlnn,k. rninL a k6nsn:vas chinin. Forrt'., Yizbe11 1 borszeszben és chlo
rofor111l}an könnyen oli.lhatú. rrel,ie~cn. elégethető: tön1ény l\::Cnsn.Y
ban 1neo-feketetlús nélkül o1<lódik. \Tizolc1atából an11uonia últal 
kicsn.p1uiló, c1e felolt1ásúhoz t/ihb inint. 10 térfo~nJ n111111onia sziik
si>.o·es. '11ö1nény "jóc1káliun1olc1attal szcn1csé::; fohl•r csn.pn.dékot aü. 
N6'hány csepp 'higitot,f; kénsav segélyével vizhcn oldva, f~I~: ~hl(\r
Yizzet azntáu a1n111011i:'t.val elccryit.ve. ::;ötét s1naragc1zö1c1 ~z1nuvc; le~z. 

b. . ' • • 'l l' }\'/11savas i:i11cho11i11.ra és cÍilt_'/ioi1idi111·0 gorcsi.i1leg vizsga. nnt n. 
O.ö gran1 l\:tnsavas ('hini(li11 lO köbe.ni. vizben G0(1-núl. ±'elolÜYa 

O.Cl gra1n ]óc1ká.lium1nal csapadékot ac1. I(iliülés utún egy óra rnnlva 
a folyac1éii: szürlézve1 n1n1no11Üt 11ozzúadúsúra átlátszó 11H1rac11 ha '" 
készitmé1ri:r ic1eo·en 11.inawalkaloiclákat nen1 tartal1naz. 

~) ö 

Chinin helyett lrnszrn\ltatik. 
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I ( 'inchoni 11. 1 'inc hou i 1111111 ( C', 0 11.„Y,< t). 

l\li11tle11 val(:1tli chinakl~reg hirtahnaz cincl161iint. 11öbbuyir0. 
a liarna. chinakéregben fordnl elö t~~ n. chü1i11nel együtt nyeretik. 
1nclyUil aetherrol való rúzás által y(tlasz~júk el. \Tiztiszta: ~ziutelen'. 
útlátszó1 igen keserü izü. o~zlopos iegeceket képez~ inelyeh: vizbeÚ 
igen nehezen (~c10ll-B800 ,·észben), de 100 r. borszeszben, 870 r. 
aetherben és .J:t) r. chloroforrnlJan oldhatók: nnunonia és a!k(íli-· 
h,1;rl/'(l,·1'.11rl11/,'. ;1c-i11 ol1~jrik fel. , 

Is1neretes kénsa:ra~ (cii1choi1inun1 s11((1tl'i,_·11i11)1 savanyn kén
:::avns /'s st'1savas sója (ci11cho11i111un 1nu1·ic1ti'.cn111). Ii:evés értékü pótló~ 
szerei a el1iniin1ek. 

Ciuch ouitl i 11. C'inehonitli nmn. 
( (',~{) II~ 1 -:-,·~ 0 .) 

l::;(11ner a (·i111.:honlnnal; <l legtöbb ehina.kéreg;bcu: flilep; a 1·in
cho111r l11i1(·ij-'11!if1-han t'oglalt:a.i'ik. :\. chinoidinblH rí11it-júk eli:·i . .13or
~znszes o1(1ahíl)ól nag.'-·: ke1né11y1 erö~ fényü oszlopokhru1,iegeccl1ik 
ki; kev;·Hbé ke~erii; ln int a c.lrinin: vizhen neheze11; 1:2 rész li(1r
sze:-:zbe111 IG.:b i<·~::t. aethorben és c.:hloroforn1bnn igen könnyen olll
hatú. Savakl~al ~óknt képez 1 lnelyek közül is1noretesek: 

a l.-r'.11.-<rn~t1.~ ci111·/1onldi11 (l'irli'/i1Jn/,/iuun1 .~·i!lfu1·ic11n;). Szt~p oszlo-
11nf: jt~geuek. 2-li ti.·in10cs jPgecvizzel: n ~zerint.. a. Inily oh1at-.hól 
j1•gecedik. lUO rl':-:z Yizbc11, aetherben n1ig olt1l1ntó. Ilahísa igen 
c~ckély: t'p igya ,.:1: . .:1n·1c<; cinchuni,Jiil-t~ i::;. 

f: h i llO i '1i 11. f'. Jt i 110 i t1i ll l! lll, 
Ji3 u(•y a1t1t.t-. a chininkészil·.ésnl'.·1 visszanH1rtH1t·, anyalúgból 

1,~c'! t-rin1nhydrox.Y1111al ki \·(11asztott. csapadékot hozzúk kPresket1i~:::be. 
():-::-:.:z0h11iadf": bar11;Ísfekete. t.i:ir{:ken:r gyúut.aszerü tö1negei'. képez. 
~zngta1a11: keserü i.zü. 1?ö hat.ti t"artalina tiszt.ltala.n i::hi11idiulJ1·_q és 
c.i11clionicli11bl\l úlL 

f'hinolin. 
lTjalJb i(löben a el1i11i11, c11inidi11 yagy a többi c11inaalkaloi

il:ík,11ak káli,nmhydroxydtlal ya\[, lepúrl:ísa últal olajos, yizben old
haro folyac1ekokat:. nyernek. tnelyck chinuli1111(f<!k-nak llOYcztctnck. 
Legföbb tag e ~orozatJ1an a ('/iiuolin (( 1~ 1 JI,).~), Jnely erüs fényti.irÖ 1 

k~il11:ye~1 n1ozg<\ en"i.s szagn fc1lyadék. l\legkisérlet:.h~k hí..z ellen has2-
11ah11. Navakkal sókat képez; igy borkiisnYH:' slija (clii11u!i1111n1 hu·
ta1·ic11n1) fehér :jcgcccs: Yizbeu oldódó test. 

J.conitin. AconiH11m11. 

( C:-1-. ll,~ I}; ~Y.) 

.:1. kii.lönbözl1 aconitnn1félél;: gn111óibau, igy a:;, 11t'uilitin t1<1il1)
l11s-ba.11 1.25°/0-11yi lUennyiségig található. Kereskedésben többféle 
forc1ul elő i il;yeneJ;:: a, /1'(Ulciu) az an:1ol és a. núrnet aconitin .. A„z clüblii 

Hl·;87:r,1;;r1:;s lí'r·:sx. ~111 

i_'-il~tt,ö eri'~:::ebb hwbi.:;t1 ::- gyt'.igy:::zerköuyvünkben is (bú.r 1negjelölYo 
''jtlncsen) a gycngé1)b hatúsu 11é1not; kéBzitllléU}' a hivatalos. E1rnel;: 
-kinyerése végett az rtco11itgn1nól;: kénsavas vizzel vonatunl: ki s a 

>,, bep:írolt olt1at 1Yr,1 2C'C'.3 és JlyO-val kezeltctvé1;, :;etherr.el r:í~at.ik, 
A'"-':Jnelybe az alkrrlo1c1a, atnwg·3r s az aether leparlasa utan Ytssza-

, 111a1:nc1; ekkor vizzel 1nelegitve higitott l;:l•nsavban felolL1atil;: s ez 
óldatából a1n1no11ia által u,ira l;:icsapatik s 1negszárittntik. 

~/'ulr~jdi:n11;rí,q11 i. Sziutele111 igen J;:eserü, aztán égető izü1 égvé
,__ __ nyes hatásn por. 8011-núl n1egolvacl a llélkül, hogy vizg?zt fejlesz
', tene. 'lizzel n1elegitve gya1d"ás tön1eggé tnpac1 össze. Otven súly

l'ész forr6 vizben~ borsze~zhen 1 aetherben és chloroformbrn1 ol(l
haté. tJ.'ö1né11y kénsav elébb sárgára: aztán barnavörösre festi. 
1\fRraclék 11élkül eleg. Sói ne1n .iegecitl1etök. Igen erő::: mér0g i lnár 
5 centign:i1nnyi a(1agja. halált. okozhat. 

-~ f;·(1ncia (/conitin ni nén1ctl1ez haso11ló tulajl1onságol;:kal bir; 
s;)o-uúl olva(1; n1ég erösebh hatásu test. 

.:\.z 1111,1101 uc1111iti11 11110111 j1·!f'·cc.~ i1or: n1el}„ v.izben ne1n h1pru1 
öss2c. :l\ft~g a francia. ne011iti1111úl is erüsebb hatúsn. 

lTa a;;, nco11iti11t-. /\'()/f-ohlut.tal hov.it-jük: bcnzoi··snvr<t l'.':' 1(t'1i

r1i11ra bo111lik. 
Atrnpin, Alropinnm. 

(l~\: llo::1 •Y0:1.) 

.. \.z 11/1·1111·1 /„ ll111loi11!f1 (11ndragnlyal leveleibc11: ~:zÚr<.í.ban: lnag
j<iln1n t'.•s gyü1nülcsébPn fortlnl eli.í; ozckbl"1l kl,n:-:a\·a8 \·i.zzel \·ou,iák 
ki s ez oldatból a111u1n11iúval :-:i"h. kezelé~ nL'tn y/·gre c1Lloroforn1ba. 
viszik 1í.t, s cuuel;: e111árl(i:-:n nhíu szinteleu: ::;elye1nféuyií: tüalnkn 
jegecekben l\Yerik: n1elyek szagtaln11ok1 kellen1et1en kescrü izüek 
és ég\·éuyes ké111hatásnak. ]~eYeglin 1negs<Íxgnl és ebnállik. 

rl1i>111é11y kénsav sziut:cleuül oldja fe1. Üe az olllaf", késübb 1neg
sárgn l; heYit,ve 11araucsvirrlgt::zngot fejleszt; Ól) igy 11110111 virú.g
illat L~rczhotö, lH1 tön1ény kéusnyat kis (1arabka. kettetl chrón1savas 
J;:álin1n.iep;eccr.l n1elegitüuk s keY('.':-: atropint és Yizot nc1nnk hozzt't. 
Savnkkal s(ikat képeZ: rnelyek kt-·1zül lü\·atalos a 

J;,; 11.-:rr ri1 ,-; (lf ropi 11 „ ot ,·1111i il u 1i1 .'i u((tli' ic 1un !_(('17 1 l;;,a .\7 (J;;)<:J E[':!. S' C>.: t] 
Nyerjük, ha. atropint. hiuit:ott kén~avban felo1dnuk s az oldatot 
b8púi·olva jep;ecitjük. Ije~egi.in ne1n YÚltozÓ: :íino111 fehér1 hns:ib0s 
jcgecek. l'gvényes hntúsnak. "\'"izben és borszeszben kö1111yen 1 netht•r
bou é::; élilorofor1nba11 110111 oldltnh'.1. ?l.farru1ék nélkül ell,gethetJí. 
Ilev1té:-: ;ilnH· egy r<~szt: e1bo1n1ik 1 a 1núsik része fcllengül. Kén1-
hatúsai kénsavval stb. hasonl(1k a ti8zt.a ntropinéihoz. Up:y fl t.isztn, 
n1iut a kén:::ava~ atrnpin: igc11 cri.ís n16reg. 1000 rész vizben yal1'1 
olcl<tta n1ég keserü (~:-; én1elygé:-:t-. okoz . .:\. lltbít. (pupilla.) kitúgitja. 
··vizo1c1i1ta. könnyen bomlik: ezért. kBszen nrn1 ti11ta.11c1ó. 

11l'Uci11 .. E: ;·uc i 11111n ( <.)':!.:.,, [{';2t; .\""'2 (J.1, .J. f[':2 <)). Mindazon uövl·1i:\·ek
bcu találl1ató1 1nelyt'k strych11i11t tartal111az11ak. Nagy: viztisz!"a 0sz
lopos jogeceket l;:épez. Savak1~al s(1kat ad. '11

n111t:ny li!,qcn,1;:-1111:r11/ uéi'
i:ü;·üs lesz (légenysav és brucin felismerése). Ige11 erös méreg. 
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!"offeiHnm. CatreiHum. 'l'heinnm. l\o!frill. 
(C,l!,„. O,Yc.Il,0.) 

„ ---:J.~i1.~tegy ;)oo va11 8, qunranában (n, z1a11linia .~l~l'hi.!i,o.: t!rcd:.t gyü-
111olc~e1bol n)~ert .t'.jrneg) :2-:1°i0 ~ a paragua.y-i teába.11 (ilex parngua
ycll:-:s)1 n _kulnt~1ol\:ban: 1-3°;0 a 'ld.ilönféle teákban (then, ehi-
11ens1s). (),u-1°io a kárébabban. Ez anyaaol.: vizes kiYonahiból 
??ets:1':~s t'.llo1nolc1att~1l választjál.: ki; a~ 61111ot l\:énl1:ydrogénuel 
ta\"Ohtpk el s a beparolt tiszta folyaclekból nyert mamclékot, bor
szeszsze.l kezelik, mely a colfoint feloldja; elpárlásánál tisztán 
11yerheto. 
• „ . ?'·u1uJ1lcn1;"rí.11ui. Tüalak:u1 selye111fényü, k.el1ernetle11 kesernyés 
lZU ,iegecek .. ( )yatosan l1evitye 111egolvac111al\: és inara.clCk n(;lkül 
elil1a1111ak. \i"izbc11

1 
bPrszeszben. aetherben és cltlorofor111bau olcl:.: 

hatók. '11 ön1ó11;i~ k{nsn.vhan szi11telenül oldóclik. 'l\;n1é11y lt~~e11y:::av~ 
Yal n~clegit,ye sú.rg'.t sziun~l olüúclik i ez olclnt. nlac~ouy' hl'q~-t·~1 l)e1)<'t
rnlogt a.tvn. a1n1nouu.1 hozzaat1ásArrt biborszinii. lesz. "?.\ én1ely :-:n Yak~ 
knl sókat. k1'.·pez. inclyek azo11ba111nár víz "1ltal i:::: clbont.ai"1;nk. 

.:\. coll'ein c::;ak O.Cl rrrnn1nál na!:!;vobb i..ltlarrokhan. taéz 
l 

' ' ' ' . ' ' . ::::i '-~· 0 
ia11y<1:->r. e::; int'rgezes1 t.üneteket. 

TJjabban iSrnlJ liiYatalosstl letii a. ciri·u111 . .;11t"1s cuj(1·in ln1fi"1·i11111n 
c/t„tc1ui1)) lnely f".nla,it1onságaiban a, tiszta cafi~;:i1111el 11legegyé'zti l:cst. 

0 r. porrá tört. co!fein és ~l, ró::;z l·ibro1nsav Lis::::zckever<'.>:-t: ~ 1uerrw 
nel1\·f::-:ih'.'~ nh\11 Yal(1 kiszúritú::: últ.al úllittat.ik elC1. 

0 

('okhicin. ('olchidnnm. 
( C\ ,Ili ~·O., .:Y.) 

,.;\..z i'f~~i kikir~cs (,·ulcfii,·11i11 .011t11111i1111l1:) nlkaloiclú.jn„1 ine:lynok 
gn111 1nbnn L·::; 111ap:.1ában ! ~.08~1-U.2.().'"::1° 11-uyi inrunyis1:'gbf•n f{1rdnl 
eli,i. J3orszesz~zc1 -vonatik ki

1 
n1cly ol1lat"l~ból külÜn!'é\0 kezf•ló::;ck: 

ntú1t v~~grc eliloroforrnbn. Yil:crik .~t ::; ennek elpárl<ÍS<l ntúu ti~ztc.ln 
nyoretik. . 

7'1dr~jrlu11."'í,1111i. Sárg<isfehér, néhn. jegee:es iior. -!ze tnrh'isan 
kc•:::>e1:ü; r:l11i.~rz,sölésf0·11{l gyautaszerüe11 ö~szcb1pnt1. :\ lt:•vegi'1l1i_il i1el1-
\·psseget sz1 t•:-; barna ::;zinii le:-;z. J~ét rész ..-izlH?n. l.1orszeszlieu. 
act.herbeu. 0hlorofor1nl1a11 é~ a1nylalkohollH1ll. ol(lhai:ó. J:[cvit~:-:nCÍ 
u1egolvac1 t~::: folho1nlik; inaradék '11l,lkül t!n· el. 

rr··· . l' ' :":."> . 01,neny ~~g~11y:-JaY ~~t:al a por elébb ihnlyús~ késöl.11J viirös: 
a~n~.an sarga. sz11111 lesz. \'1zol~Jata. lóge11ysav,-nl elébb inegsúrgnl. 
k.1.·s1.)bh 1neg;.--ör<,l~iftlik. '11ön1lou:- kén::;av a colchicint inegSá.rgit.in,; 
lege1;ysa:· hoz~aaclás:1 úlh1l a :::árg<Í:::: szín kl1kl:::l~~~ k~:-:i.1bli :-:lilt1dé, 
aznl'nn lnhorsz111ü\·é Yúltozik. ,,-égre is1néL ~úrgt'tY<Í, le~z. 

. A. colchinin igen erö~ 1núre'g. "" 

( 'olliin. ( '0J1ii111un. ( 'irntin (C',/F, ,,N'-

..:\. bi'n·(·.H.c ((·0;1i'Hlil 111u,:11lr.rf11J11) n1iuden rt~szébeu. \'l'!l1:·g u lnag
\·akb~n ~(~.:3°, n iuennyiségig) foglaltatik. I{.iuyerése, vége'tt. a inag
v~.l~~r, 1~~:11u1nl13r~:·oxydolt1attal púro1ják 10 ~ aííubin kéu:::avsóvú. ala
k1qak at s ezt li.UH oldattal ismételten lepúroljúk. 
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ji.': ~tulajclons<.f'flai .. Szintele~1 vagy sárgás1 sajátságos ó..thatú szagu1 

'' ofojos folyuclék; faJSÚlya O.t:i9; 1GS0 G-nál forr; 100 rész vizben 
. olclbató. Alkohollal, uetherrel, chlorofornnnal, olajokkal keverhető. 
·· ·.raen illó. Erös m'éreg. /. 

ti J]abn·in. A dat11rü slralll'/HOll'/'.l(.'))ll1r.111 ta1áll1ató. rrulajdonságai 
az atropinéihez 11asonlók. 

Emct!n (C
1
„H„.YO,). A hánytató gyökérben (cc1•ha;.Us ipcw

cuanlia) m111teg3r 1°/o foglaltatik. Fe11ér, keserü izü IJOr1 70°-11ál 
meaolvad, a levegö11 lassanki11t 1uegfestliclik. 1000 rész vizben. bor
sze~zben es chlorofor111ban mi11den arány szerint: aetherben ~1ehe
zen olclható. 0.2-0.ö gmmnyi adagokban halált okoz . 

Erl/ot i n. Ergoti ni 11. _l\.z ~n1yarozs 1'::ivonatába11 ( e:xtractu1n seca
lis cornnti) foglaltatnak. 'l'isztim még nem állittattak elő. ~rO"otin 
nev alatt últa.lában maga a kivonat értetik, 1nely barna-fekete.

0

sürü 
állon1á11yn tö111eget l\:épez. Hivatalos a Bonjean-féle ergoti1~. rl.z 
U• n. lrigy(:r-j'i.;le e1'f/Ofi11 az anyarozsnal\: szá1·azra. párolt aetr11er-hor
;:;zeszes kivonata. „A. hivatalos kivonat:nál erlisebb hatásn. 

11yos1·/{(1111i11 .(()1,,[f'2a·\'Cla)· :\.. hyo.~·c,11u.11111 . ..:. 11i!1er (belénLlek) leve
leiben O.lö-0.3°io inen11:riségbe11 foglaltatik. J3'rissen elöállitvn 
színtelen olaJ'at ltéllGZ. 111elv késöUb via:::z::;zerü ·1'erre(·e::: lö1nerrrré 

' " ' 0 ' öb 

inercd n1eg. ICelle1netlen szagu 1 l\:emlelöhatása l'.gv~nyes. Ol<.lú-
szerekben kö11nye11 oldóclik. Igen erős n1ércg. 

1\Ticoti11 ((\,Jl
1

.
1
l\r'.!.). 1\. llohúnylevelekl1011 forllnl ell'1 .. „A. köziin

sBges clohánybau 1 -8'1 /u: a fi110111abbakba,i1 ininl"ep:y '.2° :'o vn1L 8zj11-
tele11 vaay súraá.:::; olai· os fol,-aclék: a leverrí'in 1nerr-barnl1L ke1le1net-

~- ...., , ,r , o o . 
len

1 
bóclitó szagn (~::: f"getö izü; fajsúlya 1ü0 -núl :L.027. :2-10- 250'

1 

G-nál forr: cle hytlrogénára111ba11 inúr li'1(Y1-núl át11úrolhat.i\ \7'izbon: 
borszeszben, aei;herben k.önnyen olclúclik; az olclat crí_isen ég\·énye~ 
hatúsn. Rendkivül 1nérge::::. · 

Ph,11.c;o::ti,qnri11 vagy es•'1·i11 (C\;,/1"2 1 ~\-'.!()'.!). ;\ kalabar-babbau (a 
ph.irr.:u,..;f i,11111a v1' 111.!111.Js u 111 gyi:in1ölcse) foglaltatik. Szintelen, nlak.talau, 
szívós tö111egei; vagv i'eaeces l\:érn-ekct. vnrrv rl10111bos t-áblúkn.t ké-..., ._., , ...... ti , o.J 
pez; ize és szaga nincs: erősen lgvényes hatásu; vizbe11 nehezen1 

borszcszbe11
1 

aetherbcn: cl1loroforrnban: szénkénegben és benzolban 
könnyen olclóclik. Igen 111f!rges. Saval\:kal s(ikat l::épez. IZ.énsavs(.'1,ia 
(j1li,1f811 . ..,fi,qo1ii!Uiii .~·u!j'uri.r.·11111 I hivatalos . ..'\11r(\ fehér: ,,-izben o1t1r'1tlr'1 
jegeck<'.·ket kt~pez, inelyel\: i.düvel inegsárgnluak. Igen bo111léko11y. 

_ JJ/[11car1)i11u111 . .:\. pi11er jal101·1111dt leveleiben (/11/io .,Jaboi'ondi) 
0.', 1'ju-nyi inennyiségig foglaltatik:; an1orph, vizbe11 és borszeszben 
oldódó törneg~ 1nely savakkal jól jegece(1ö sókat ac1, Ilivatalos o, 
~1.Ísflra0 pilncarpi11 (1ii/oc111·1ii;111n1. n111riotic11;11). Szi11t.elen1 :ltlátszó 
.iegeclen1ezl\:él\:; kesernyés, kissé ü~szehnzó iziL "\'"izbe1t o1d(~1c1ik . 
Ige11 rnérges, legnagyobb adagja inintegy 0.01 grrnn. ]?npillaö~sze-· 
l1nzú habi.sn ; eunélfogva nz atropin ellenszeréül ajánlották. 

T)iperi11 (C\,ll1 ~11\T'f);i). „.'.\„ külünböz.ö borsfélók t:nrtnln1:iizúk. 
Sziutclcn

1 
üve.gfényü: iztelen l~s szagtalan .·iegecekcL kr;~pez; vizbe11 

ne111, (1e 1Jorszesz1Jeu)· aei:herben olclhntó. It1.'.,gebben 0.2-0.U gran1-
11:yi adagokba11 láz~ 11ideglelés stb. ellen haszuúltúk. -

1S'(ll){ulil/1:i/ ccr'.)(IJJ;!.t\.\T'.)(1,,). \Teratril\ lllf'1lett. [\ Sfl.l\!ttlilln Hlagok-
lJ!Ul (;.1ob11dil/11 1~/}i1·i1u1li..<J foglaltnhik. -
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/:3olnnin (C.1allu<J• iVOuJ .... .\ k.ülönbözö solanu111-félék, igy a 
n1t.·1n

1 

.llii!cr.unr1
1

ra, t.arto11na.zz<.~~L ;t~lö?-ö~~i; ta:vaS'zszal a burgonya 
csmuban talalhato, melyekbol elo is ttlhtpk. 

Str)"clmiu. Strrclmiuum. 
(C'e.H"O,N,.) 

_ r1:aláltatik a sz. Ignác-l1abban (-.:trycl11101> lrrnatii) inintco·y 
J.:)0/01 a st1·,1;chn1Js nu;l; vo111icrí-ban (ebvészn1ag) O.G0/0 s a legtöbh 
mús stryclmos-fajokban. Az ebvészma"ból (nm: vomica) itllitta-
Hk elő. " . 

7
1

1~h!j1lu11sdpai. N8g,yolc1a.ln hasábos vag3r négyzetes llyolc
Ia-pu, sz1ntelen Jegecek; rendkivül keserli izü. és égvén;yes hah'1.su, 
savakban kö11n:_yeu olcléidik; e közben sók képzödnek. 2ö00 rész 
forrú vizben, 120 súlyrész hideg és 10 rész forrú borszeszben old
habJ. \lizn1e11tez;; borszeszlieu és aetherbeu ue1n oldúclik, ehlorofor1n 
()s ut~u1ely illú olajok könnyen feloldjúk. 

J_il:genysav 110111 f'esH. ineg:. ~l1ön1é11y k1!11savba11 szint~olouül 
olLl('.1llik; nz ol<luJ: ha el1.ró111savj(1geccel ~rintkezik, ibol;ya- varry 
süt.étkt;J-:. szi11ü lesz·. Jgen erüs 111éreg; o.u;, gr:.i111 inúr 11alálL idJ';.
ltHt eJÜ. 

l~/,1/f' 11 _1;sa ca s sl i ·.i;c fi 11 i'.11. iS't r,11cli 11 i 1111 111 JI i l r i c 1u11 (C.'~ 1·J:f~~ () ~ ~\í„, 
/f.\'(Ja). Str.rclniiut feloldunk higitott 11'.•geuysavbnn s az ol11ah:~t 
lJepúrolva jegecitjük. ' 

'l. 1
11l1(f1lv111i(f.q1ti. Jj

1ino1n, fehL~r, selyep1fényü jegecel-:.. J:.e11dki.viil 
l~ese;·ü izü. öO s. r. hic1eg7 2 s. r. forró vizben, GO s. r. lti1leg s 2 ~- r. 
±orru bor:::;zeszben é:::; 2G r. gl\·cerinbeu oldha!·ó. I-\:é1ulelüha.tá:::n. kö
z~mbö~. Nútrinmhy~1roxydolc1at vizoklatithól crnpadekot (stryclmiu) 
valaszt k1 1 ine1y a kcn1lelüszer fölöséhen 11e1n ol<lúdik. Izzitá:,núl fel
t1nzzad és ina.radl·1-:. nélkül elég._ :\.só tön1é11~y lég·eny::;avval lieviLvo 
csak. n1egsúrgnl) de ineg nem vi.irü::;üdik: n1egvörüsüdése brncinrn, 
innta t:.. Ige11 rnérges. ' 

I~111erete::; n, k/11,...:(/e,1.~· sfl'ych;1i11 is. 
'11/1eohron1 in ( C1;lf5.l:{1 ()~). ..'."\_ cacao1nagok ( t11eobrcnnn. ea erto) 

alkaloi\lúja. }fehér, szagtalan, jPgeces por. keseTÜ izü. Hatása a. c:of:~ 
:feiuéhoz haso11lt\ de g·,yengúbb. · 

Yeratrin. Y cratrinum. 
( 0.12 [[,,~ 011i\"'~,) 

1\. sabaclilla-n1agol-:.ban U.7G11 / 0 n1eun3ris8rrj(l' s több Yeratrun1-
félékben foglaltatik. A 'abadilla-1;rngokból állÍ\~ík elö. 

~F1dajdonsdyai. 1:-,ehér: igen csipDs izü por1 n1el;y szagtalan 
ug,yan: de heves tüssziigl~:-:t idéz e Hí: l·gvéuyes hatásn i 1neleghcn 
gyáutaszerü tö1neggé olvad rneg; izzítva 111aradék 11élkül elég·. Bor
szeszben: chloroforn1bau 1~i.i1u1ye11: aotl1erl_1en i1eltezeLl1e11, vizb011 
alig· oldható. '11ön1é1i.3r kéu::;a:vval inegnecl;;esii·.ve elöhb súrga, inajd 
vérvörös, ·vt~gre ibolyaszínü les:..:. K.ül:-:;öleg· nlJ~nltnazvn hevesen iz
ga.t:ó1 belsüleg n1éreg. 
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F e h ér ny ék. 
Fchél'nyéh vagy 11rotci11r1.11.11a:1ok alatt oly testeket értünk. me

lyek az áll~4~~. test leglényegesebb alkotórészét ké1)czik: s növé{1yek-
ben is, fö1egv·a 1nr„gokban, gyal(ran e1öfor(1ulnak. ·· 

A fehérnyék széneuyvegyületek: do összetételiik pontosa11 
nHig 11e1n isn1eretcs. '.l1artal1naznal-:. a szénenyen kivül lrvdrorrent 
Jé<renyt1 oxygént fí)hosphort) és ként.. ·' 

0 1 

b Kétféle móclosulásban forclnl eli'i a legtöbb fehúrnyo: 1·i:dJ1•11 
ol<lhatú és ui.:he11 11tn1 uldliatú alakban . .:\z alöbbiek o1datnkból lior
szesz, aether, csersf~v, <Í.sv~i..nysu,vak és fé1usók által kicsapaJualc 
Eze11 alapszik elle111néreg g,yanánt; való alkahnazúsu1( fé1n1néro·e
zésekuél. A vizolclat főzésénél a fohémye olclhalatlan pelyhe, c~o-
111ókban válik ki, n1it a fehó:rnye 1i11',<j({l utf . ...:1í //(/ /; (cu1lff ll {(I e iú) 11evf•zií nk. 

Higitott alkúlihydroxyd-olt1atokbau mirn1en fohérnyo oltl
hat.«J, de e közben részben el is bo111lik . 

. A„ fehérnye az e1nberek t~s állatok J(1uto~ t·t'1p1úl('1:11tyaga s utiu
cleu etel1 tá1ilúlószer {rtl,két álta1itbau a szerint bec;:-:iiljiik; ·a Jneuy
nyi fehérnJ'ét tartahnaz (::;zénl1.ydrútok és.zsir i11e1lett). Nn.~;.Y !\d1(:~r
nye-tartal1nul( iniu.tt foglaljúk el a. tej. 11ns. t0j(ts <l t(1pL'dószvrek 
kÖzt az elsl1 helyet. ._ ' '' ' ' 

.. dl/111111i11 .. A. 1nadarak toj{1sú.uak últalúnosan Í::;111er!· .. f1,/1r:l'-.ie al
btuniuból áll. 'l'isztitn nyer11etü bel<.íle1 ha a. t:ojú::; feh,~Ijl! szürl0zt)t\ 
vízoldabLt aljas ecetsavas ólo1noldattn.l kic:sapjnk :.3 a JJycrt csnpn.
d0kot széndioxyddal felbontjnk. s,'u·g(t.s gnn11niszerü lli1neget k(;
pez. 1\. tojús fehé1jében van J'.1-1~1°/0 !:ojúsallnu11i11: .--.;1)-.')~·Yi/0 víz: 
kevés nú trinn1sú. 

:1. fehérnye fé1neld~el egyesitheU.í s ily 1núdon különb(izlí fé1n
fehCrnyél-:. nyerl1etiJk. Ilyenek: a eu.;/'('l11!1'J1.11e (/'1'1'/"11111 rdl1u1i1i1uit11111)1 
a /11'.,r1a ny (e l11J r 11 _11e (fi ,111' 1'({ i'f f,l/ 1' 11111 n { 11 u lil i'.11r1t11 i!I). 

, ./':;r(;{(:111;r11,1Je. I.i;gtL;zt;.'tb'.J; h:i.~Alhaf'-ú, a nH:ga1vadL vi·r felett-. 
kepzoclu vize~ folyadekban (v8r:3avo) s 11u1::i ú\Jati tii.p1i'lh'.1fol_y;ul1"
kokbau. 

~\7(ir/11_11.(cl11_:i'llf/f" Elüjön oldva a legtöl.Jb uÜVl~11;yben :s a ::;zúrn:;, 
ni_ivényakl1öl hideg vízzel vonhat<'.> ki. 

1''if1l'i11 . .tl. vérben felol(lva foglaltatik, de inegalvat1: 11J.ihel,yt; 
rr vér a testet elhagyja.:\. vérbül állíttatik elő. Szintelen és íztelen: 
Yizben oldlrntatl:rn. 

"\.ijv1:111ji /il!l·in és uiiu1:'11111'. e11111:. Fehérnyeanyagok: en:}~iiU; ::;if.-t:r 
né\-vel jelülteLnek ~ elöforlinlnrlk a. gaho1u~félék i~1ag.{ai.l;an (l)nza, 
l'OZS stb.). 

C'oscin. Elöforc1nl az úllati tejben s abból higiloU. sarnk 1iltal 
kivtllasztható (kü1üuféle sajtol~). l-Ia a nyert; csapaf11'.·koL vizzt'~1, l_ior~ 
szeszszel és aetherrel j(Jl 1~in1o::;suk1 a casei111nint fehér tü111cg· 111rt
rad YÍ::isza: ine1,Y 111eg~záritva :..:zarn~zerü, ~úrgás (•s porithah.'.1 . 

.ti. tejnek savakkal való elbontá::;únál a. caseinuel a zsir (vaj) 
is kivú.Jik: a vissza111aradú súrgás-fehér. 1\.i:::;sé zavaros fo1,:ac1ék savd-
11ak neve~tetik \1. a gyakorla.ti részbe'u a külünböz(i s~.'i'1tJ11~okn.L). 
.:\. t:'av('.1ba11 t.e,icnkor é:-; a tr~ben foglalt; ::-:1.'1k vannak -feloltlva. 
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Caseinszerü an;yag elöfotdul a hJivel:resel;;: 111agjaiban is (bab
1 

borsó, lencse stb.); ez megkülönböztetésül a fejben foglalttól növé
nyi'. casein~neli: neveztetik. 

liaemoglo&in. Fő alkotórésze ylolntlin nevü fehernye mellett a 
vér vörös testecskeinek. Vörös szinü; jegecekben úllitható elő; 
vizben vörös szinnel olclóclik. 

A fehérnyerészek.hez szá.mittatnak 111ég: az cn1uls1'.n (a 1nan
dulákban)1 a 111/fl'O:rin (fekete mnstármagol\'.ban\ a vifellin a tojús 
sárgájában s a cliastasc (a csirázó növényi magokban) stb. 

A fohérnyékkel sok tekintetben rokon test az enyv (!;latin), 
mely kiUönfüle állati szövetek: csont, ín, vizahólyag stb. fözese 
által keletkezik. A porcokból az enyvhez hasonló anyag: a clw//(lri11 
nyerl1ető. Az enyv alkalmazása últ:alánosan ismeretes. Különösen 
e1nlite11dö a 1:i.-.:r1húlyagokhúl k/s.:if(ft cn_1;1· (!Jr.latinc),. 1nol:r legtisztábh 
~ régebben a g;yógyszerkocsony<.'1.k készítésére használt.a.f'.ot,t. .A„z 
rn1goltr1pasz elDállitásánál alkahnaztatik. 

Szintén a. fehéruyéblJl szár111aznak azon an.yagok1 n1elyek nz 
epében (a máj váladéka) foglaltatnak. Legfűhhek a következők: 

G!ycoclw/.wu (C'20 FT,,,NO,;). Ha ezt alk:ílihydroxydokkal kez0l
iük1 is111ét; több au:vagot nyerünk; il;yenek n, r1f.1;cocnll és a chal:-;ov. 
Ez anyagoko11 lrivül szúmos sav foglalta.t.ik a külöubör.ö úllatok 
epéjében. 

C'holl'sferi'.11 ta..lálhatú az epében éí:i az epek.övekben i ezenkívül 
a vérben1 az agyban; a tojús sú.rgájába.n és sz{unos 111ás állati, sf.it 
növényi anyagban. 

Epcf'cstDu nyo.r;ok. Szán1os, különböző szines anyag· kölcsönzi 
az epének ismeretes barnássárga zöld szi11ét. 

r\.z Cj)CS({.t:({k fé1neklt:el sókat képeznek. I\:é1nlelüszerei a. lHÍcl
cnlt:ornak; melyJyel tö1nény kénsav jelenlét:ébe11 vérvörös Yegyüle~ 
let képeznek 

Jr . (''' 1 · T 1··1) ~NH~) '1 1 -01 uy,11~u1y v(C/' ;a·1n1c _, __ ""-.... ~\~11: az epe Jen s -u :o 1nc11y-

11yiségbe11 minclen állat húgyában tahilható. Alkalikus tesi:. Savak
kal sókat kéJJCZ. Ugy a húgyany1 111int sói jól jegececllí testek . .:\. húgy 
alkotórészei ezenkivül a hú!f.IF1<11·~ az allru1to1'.11 stb. ,..~ húg;ynny n1<'~s
ter:::égese11 is elöállithntú. 

:Emésztési anyagok. 
Az állatok últal bevett fehérnye n. gyomorban és bélcsatorrn't

ban bizonyos anyag últnl: 111elyef:. 1;e11si 11:~1elr nevezüuk1 oly alakba 
'litetilt: út) n1elyben képes feJszivód11i s n, test ncc1veibc és szövei·i 
részeibe át,111en11:i. „:\:;, .igy át-alakult fehérnyék }'tpto110/,:M11ak nevez~ 
t.etnek 

llÉBZlE1'J?,8 li'I!Jsz. -117 

Pepsin. p;,gpt·t1'.11.iun. A gyon1ornedvlJen1 a pancreas-nedvben s 
áltaJitban az emésztesi folyaclékokban foglaltatik. A kereskedésben 
kiUönféle pepsin-készitmények fordulnak elö. Közönségesen a ser
tések es kOrőclzők gyomorneclvének hepárlása által (30 ·-40° C'-nál) 
készitik. 

Tala,/iiU1uuf(l((i. Világosbarna.1 néha fehér por1 igen neclv-sziv61 

sajátságos' keny~i·l1éjszagn1 kissé n1egsava,11yitot,t vízben lrönn:yen 
oldódik. 

Tú.plálóé11télée abba.11 áll) hogy savan.11u· olclata a inega~vadt 
fehBrnyét is oldható,;rá, tehát mege111észthetövé alakitja ú.t. Egvé
nyes folyaclék_ban ez lehetetlen. Bár a ~yon;10rneclv savat mindig 
tartalmaz) in111clan1ellett a peps1nli 1t:c';.-es sof:nvvn.l kevert --;;r1zhe11 
adiák be; solr sav az emésztést 1negzavrtrja. 

' Jól zárt, üveo-be11 szr'n·az 11elve11 tartanclc'.i. 
" ·' 

Neháuy iíllati anyag é~ viílmány allrntúrészei. 
1 . . b.Jg1~s:~s1I:1ci; 1:11i1H:1·i 1:1!r (l1Üi"'Jf"l ±'tljsúlyú átlagos tartaln1a: 

2. 

1 
, , 1 1 íibriu . . 0.30 ( 1"' 0 a inega vacd; resz Je11 't vértestecs . 12.70 j .il. 

)

. albumin 
zsirok . 

· sók .. 
viz . . 

7.00 
7.0G 
0.[1,1 

rn.oo 
100.00. 

87.n 

'l'~j alkata, n1ég peclig : 
asszon:y-, tehén-1 k:ecske-: :"ZU111<Íl'-i kntyatejé: 

\Tíz 88.F> 87A 82.0 90.5 66.3 
Vaj 2.G ,LO 4.6 1.4 14.8 
Tejcukor és oklhatú 

sók 'LH 5.U J.5 (i.'1 2.9 
Oasein és olclhatat-

lan sÓJ;: 3.0 3.G 3.6 1.7 16.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. 

3. V"i.::clet . .tl. vesék últ:a.l levá.laszto!;l; e1ne folya(l8lt: üriti ki a 
szervezetben ell1asznált l1;genytartaln111 szövetek légenyét hngyany 
és húgysav alakjában. Fe1niíl·-fi egészsé.ges e1nber hugyúnak !:nrtrdn1n 
100 részben : 

Hugyany . lA 
Húgysav . . . . 0.1 
Szinn1rj7U!:':. 11yúlt stb. 1.5 
Sók . ~· . 1.3 
Viz 95.7 

100.0. 

27 
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4. C'so11ff1k. Főn]l\otórészüli phos12l10Tsayas calciun1 és enyv
képzö anyag (glntü1 \ _i\.z előbbi i!s egyéb szeryetJen anyog sósa:v
val kivonható s a g1uti11 visszamarad; ezt pedig forró vizzel lehet a 
csontol;:ból kivonni vagy elégetés :.'t1tal eltávolítani; eld;:or a hau1u
ban a. szervetlen an3ragol;: maradnak: >.'issza . .r:\. csont01;: összetételP.: 

l~uyvl;:épzöanyag 
:Phosphorsavas calcinrn 
Szénsavas :> 

Fluórcalciu1n . 
]?l1osphorsavas n1agnésiun1 

HB 
f/j" 

8 
1 
l 

100. 

, 5 .. Iius. J\_z tí.lh1.~ok, hnsúba .. 11.Ci:-1nok) ~frjlt{r~1yf'n1el1et~.l~~t ::;.a,iút-
sagos anyag, a krent111 es a kreafli1111, fogl.#It:at1k. Ezenl.1"\·u1 \'a11 a 
husban f1;jsov és egy un1i::oranyag (.i110:-it.~l: végül l:úli-u.111sú/; í~S viz. 

(Qualitativa analysis.) 

Az elemzésről általában. lio valamely vegyületet vagy kew
réket alkotórészeinek 1negál1ar1itása -.;,-0gett ·vizsgálunk, i:c,11,1;r,/cni:::.1:st 
(analysis) ·végzünk. _~\_ \:egyele1nz(~s lehet n1i11t;lcycs (qnalita.tiv) 
vag:y 1ncnn.1;ilc!1es (quantitativ); a '111i11Dlcy1::; cli:·11i::ús111:/ c01(f,: a:: Cf/.111·s 
alkotúr1!szck kt111-nt11tú . .:;dra s.:1)1·itko.:u11k és neru tekintünk azoknak 
mennyiségére i a kérdés tehút csak az: hog:y hlÍ van n vizsg<Í
lancló test.ben. Ha ntól8g a fi:Jtalált alkot:úrésze1;: 1nenuyisúg6t i~ 
1negl1ab.ÍTozzuk, ·1uen;1yile,qr·H (qnantitativ) elc111:-.:ést eszközlü~1k. 

Jelen fOjezethen csak: a ·n1i11Dl1·,11f'S elc'lnzést isn1crtet.1ti1;: 1neg 
vázlatosan, felsorolván azon 1nút1szereket, inelyeknek segit::;égével 
a vegJ'iiletekben, vag3r azol;: 11.:everld;:ejben foglalt vegyi a1kni /1-
részek jelenlétét felisrnerh1djiik s l1ebizonyitlrnt,ink 

„:\. vegyi. alkob\részcl~ jelenléttn1ek 11.:ntat:ú::;a nz i:u1.ragok az(•n 
Lulajdousúgt'tn alapszik, l1ogy liizon;yos vegyszerekkel ol:_y jelleg;;,íi 
változúsoka.t1, t:üue1nénJ-'el1.:et ( csapn l1t;l;:J;:1'.~1!zíjJ(;s, szineziíclé~1 g:'t z !'ej-
1üdús st.li.) iclézucl;: eli\ inel:yel;:uek fellé1Jt;ébt:il a keresett anyag jí!-
1onl6tére1 ld.1naradú::>t1l1.:hól annak ielen 11e1n létére biztos .klivet:l>n:-:
i.etést vo11l1atu11k . ...:l.11. il.Y [n1yag :,~. k/1nlclD.~·::.1:1· (reagens); n. Yele (!:-:z
küzölt !;üno1nén.y létrejötte a. vcg.i;halií;; (renkciú) orclln1é11:ye. 

A keresendö rn1yagol;: re1Hlkivül 1u1gy sr.ún1nak: l('.~vt.:11 7 :-::;,Ú111n:--> 

kémlelöszerre is van. szükségü11k. 
I\:é1nlelöszerel;: g,yau:lnt alkaln1nzhll.11ak: s:::ÍI/(~/,' (fl//jlf,1/11/;, Si/!'1if;, 

alkdlik, //n1ck é:-: s1ík. 

.;l[JN(}LEC/!IJ8 J":":Lli:J!Xí~S. 41fl 

I. Színes anyagok. 

1. Laku1uszpr1.pirosok. A magyar gyógyszerl;:önyv 1>kémlelö
szerek:c-ről szóló részében le van irva a l;:ék lak1nnszpapiros (charta. 
e:i:J1lo1·at.oritt;<:;te1r~_i.lca), ~ : 1örös laJ~mnszp~1)iros ( chn 1'f!·1 c~1)ploraf or~a 
rabra) k.eszrtesenel;: n1oc1.ia . . l1„ l;:ek papirost sarr1k. 1;s sava11yn sok 
oldata.1'. 1l1tfjVUi'ösitik1 a. vörös papiros /!;i:ényck (alkd7ik) hatú.-;dra. 
incqk/kill; a k.~k 1teluít a szabacl sav, a. vörös papiros a sz::tbad alkáli 
felkeresésére használtatik . .tl. lok11ut-.-;z.fc.-;f1:t!ny vagy oldat ];:észitése 
a marryar g)rógyszerkö11yvben szi11tén le v0:11 irva. 

02. (}u·rc11u1a-7Japi'.ros. (ChaTht exploratoria ln.t.ea.) Ül1rcuma
o·yökér pora higitott borszeszs:r.el kivo11atik i a tiszta szürlézett 
f'ŰlyadéklJa fehér szürlepapiros-szeleteket rm\rtnnk ' felálrnsztva 
1negszt'tTif;jnlr. .ll/,:1ílik hoflísr1 dltal 1nnyf1u1·1111(, tehAt föleg oze1;:ne1;: 
felkeresl~st~re ]insznúltatik; s:.«tbod ll()J"saviirt! l101·1111i-ii1•iic: ."::i11íi les.'; 
(n1egszArac1ú~ után is1nerhet.() csal\: fc1). 

3 . . lndif!ónld1!f. (SoluJio I1uligo.:-1 [J,i.lsd k('.~szité::;r~>j-. tl 1no.gya.r 
O'\-órrvszer11.:ü11"''Vben.J F:f;;1i/)lrd l'/if1;r yarri„ .~·.--:al;i.Ul f;_:(/C1ll/<"iflt' 1ílta! r:l-
:::i,,, ö.J ,) - ::i. ' • 

. ..:::.1'.11telenitf1'lik. Chl1:1rnúl az els:.:;1ni:elcnedt~s közünsóges 11ön1érsék
letnél is rögtiin: légeuysav jelenlétében csal;: forrási hün1érsél..:
let.J1éi úll be. Io-en csekéli„ 11101111.vi.ségii chl(Jr é:-; légenvsavu<'ll csak 

0 • ·' ~ ~ " 
CO'V cselll) inÜÜ.!'()oldntot veszünk: l1.:ii..1önbe11 az elliontat.lanúl nHt-o., ,_, ' 
racló inclig(i 11Ü;l.tt ne1n szini:elenec1i1;: el a t'oly8t1ék. 

II. Fémek. 

.J. l-,u-;/ ('fii c;td.·. ( L1,l'n1 i nu f1·1· l'i.) }\'.·uye:-:re c:-:isznl L \"as lernoz sötét; 
folyadékoldJan (}!í~ld. kivo11atoldaf.ol;:1Jan) a n!:; )1'!1'ill~!t(11ek kin1ntatá
scíra Luszn;i.ltJatik. .:l r/:: uyyu ;1 i;; 1·1·.'/.'Jiil dcihDI: liu o.:uh f/·111 V(c.:;srd 
{1·i11tl;1::~11e/; 1 ki1:ríli!.· :::; a vasfelületeu 1ni11.t vörös 1erükorltís (fó1nréz) 
lesz szemlél lret<:1. 

:-1. Rt.:le'lne::.cl;. (!~a 111i11a. G1u11ri.) -Ji'ényesre c:sl :::ir.olt rezle1nez 
( V<tgy rl'~;,_;péuz) L.iga nystJoldatbn 111.árlvt1 .t"ch/1·~.~:; ii r/.:/0 1·/t1~fl.1fcl 1~0il{Í~ 
dik be (f(:n1lriga11y); 1negL1örzsölve o réteget:: eli'd·-üuik a li.igitny fén1-
fi'.~nye. Jiignu.ynak ki1nutatú~tÍrn hasznú.ljnk. 

G.J?1!'111::.i11k. (Xiuc1u;i 1111dalficnn1.) .A.z 1u·s1:11 kin1nkt!::'1:-;Úuúl hj-'l1ro
gí;nfejleszt(~:-:re hflszná.ljuk: a szen1cs(JzciJ. zlnl~et. ;/,inldc1nc~zt i~ 
hn sz1u't11111 k. 

HL Nemleges elemek és savak. 

7. C1
/il1ÍJ'1·(.:·. (~·l<Jl!f' clilu,·i.) l{is 1nc11nyist:glJell valnn1ely 1JJ'('11n

vagy jrJ\lfé111 oldatúhoz adva~ al 1l 1úl h1·ú111uf. i1letölcg· jü<10L v<'1 la~zj 
ki eg·yenértékü inennyiségbeH. :i-rn. P folycu1{:kot·, nzuh't.11 sz1':nkéneg
gel vagy c11loroforn11rtal r<.'tzznk: a lj/·1;111 uürös-71(U'll((~ a .fi,;d jJcrlig 
uio1(u:iir(),..: ~ziunel er. :lll)'ag·ol;:ba 1neg,)' ái:.. Fölösc>n nern szabad a 
chlórvizef:. alkalu1:izui, lnori1 akl\:nr szintele11 chlórhrún11 illel·J„aeg· 
jóilfönrnél chlói:j6'1 keletkezik 

S. 13rún1v-i::.. <~:'l1111r1 lo·o1iu1f11.:1 1 rt~.:;, brú1not. ö::-;:-;z<n::\.7.nnk 40 ré~z 
aqna rlesti11ahtva1. N~1nel:y fé1nck últ-nla f01nh111:d:-t'Jk. 
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9. Solutio jocli. Használatkor készitendö. Ugy ez mint mao-a a 
"'d~ ' . . ) b .JO l.estveny 1s a ken1én.11it.ü ki'IJndatdsdra használtatik1• mel:yl3rel lcélc 
szinü ·ucgyiiletct képez. 

10. Légcnysov. (Acill1n11 n·it.1·icu11i.) :D'"'émek1 szénsavas-, phos
phorso,vas- stb. vegyületek oldására, alkálikus folyaclekok közömbö
sitésére s a li:özö1nbösek 1negsavanyitásúra használjuk. 

11. Kénsav. (Acidum .ni(f'w·iwm) lli11itott állapotban kémlelő-. 
szere a hd_.ryu1n, Sf.l'onthon és ú10·111 sói11ak1 n1elyeknek kénsavveo·vü
letei.fehér, ·vi:d.Jen és higitott. savakban o!dhatrllianJ csapadékok. A" tiJ
n1ény kénsrrv 11émel~y alkaloidák (verntrin1 aconitin stb.) felis1neré- . 
sére hasznitlto,tik. melvek benne 1· elleD'zÖ színnel oklódnak 

' ·' ' b ' • 

12. 1Sósav. (1lcicl1un h.1Jdrochloric1011.) Ké1nlelöszere az (~zU:;f 
úlu'lll) ln'ga.n.1~orl]yd·ul sói11ak1 melyek.k:el .f'eli/r esa11adi!k11t (chlórezüst' 
chlórólom, h1ganychlorür) acl. Használt.at.ik mérr fémek. phosphor'. 
savas-, szénsavas- stb. f'Ók feloldására. 

0 
' 

13. Ecetsav. (11cirluni acelicuni.) ;\_ ké1nlelüszerill ha::;z11úla11dú 
ecetsav n1ir1ösége a n1a,µ:,rar o·yóffyszerl\'.öuvy1Jen van leirva. Ní')\'. 
1, ' ' ~J "· "· " "' o Clasa.ra 1 né1nely vegyvizsgála.toknti..l, p. a ,...;/ískrts111;i·tt való ké1nlt~-

lésnél1 lnegsavanyitúsra stb. hasznúljnk. 
ltl. 1Jo1·kösur. („:lcirlun1 tartr1i'it\1un.) l[i-vatalos készit·.rnény. 

Oldata használatk.or l\'.észitenclf.J. l~én1lelöszere a kdliu111st;k11al1. · 
lö. /3úskasnv. (.„Acid11-1n 0:1:ali'.c1un.) Minöleg·es elen1zésre eo·y

szerü vizolc1ata vagy a gyógyszerkön:rvben elöirt s.:obdl1fiJS lúr;111~tra 
.ful,11ad1!k (sl)Z.utio alkaltnudrica no1·1nalis) haszuála11dú. ' · 

lG. C1::;c1·sau. (:icidiun tan11ic1un.) 1 részt 9 rész vizben oldunk 
s .az old~tl;oz 1 rész alkoholt adunk, hogy tartósabb legyen. A ""·' 
kim1;t~tasara, melylyel oldata me,11.f'clctledik. és az al/,:aloidúk felis
meresere alkalmazzuk; az utóbbiakat olclatukból kicsapja. 

IV. Égvényes folyadékok (Alkáliák). 

17 . ..!.lfarrJ núf.ri~~.nil1í.r;. (!~iljll01' ru1fl'ii causticl). [Készitését l. a 
gyógy~z~rkönyYbi:n:J N eh?z fé1nel\'. o:l'yr{ja inak és hydroxyc~jainak 
k1csapasara (alum1111u1u-, z111k-1 c:hrú1noxyr1 stb.) használtatik. ];'e le
sen cdkcd111a.:vr1J c::f:krd Í,-;111{t /elolr~ja. 
. l~ . .. A'Jiunonia . ..:1-n1:111011üil«1Jldat. (Liquor a'/n111oi1ii'. ca11stici.). 
Ha~onlokepen a nehéz fémek hyclroxydjaiL csapja ki s némelyiket. 
fel is oldja, péld. a n\z hyrlroxycl,iát kék színnel. ' 

19. 1llész1.1iz. (Aqua calcis.) 1S::·rrl){1d s:;/nsr1p és s::énsavas alkrilid/,: 
ki111utatására1 valan1i11t a bo1:kősnv11ak és citro1nsa.v11ak: kölcsö11üs 
ir:-egl;:ülönböztetésére hasz1uiltat.ik. ~~\. borkősavval közönséges1 a 
citromsavval forrási hömérséklet:nél fehér cso,paclékot. acl (borkii
sa:vas1 illetve citro111savas mész). 

V. Kénegek (Sulfidok). 

, 20. J(Jnh.ydrog~nvi.:.. (..:lq1ur h.11drosa(/nt'ata.) J:i.. kénhydrogén 
gazzal1 valam111t .v1zolclataval, az aqua l1yüros11lfnratú:val1 a 1ir.:lu!z 
/'1!-lncl< {1.Zi.-;111\'rhetűh. /3r1:vrui11l~ uldatbúl kénecr alakban kicsa1JJ·a. az 

' ,1 b ' 

ul111uf) r1;.:«~(. l1t'.::n1ufot, ,;nt, hi.qan.t;l,. (·,:il.-;UiL (IJ'llll}Jflf_, carl1n1'.n11iol, 
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árSént. és ro1h'.·ni:r5~1t. Sol;: eset"I;en már~ csapadékok szine is jellemző, 
igy: a 11

1

arc;ncssarg.a csapacl:.k: f~Z a;it1mónra, a. siirga a ead.n1iumra1 
arsénre es onra1 a felcete a tobb1 kenegre. (Láscl bővebben ft )1rész-
letes elemzés<-nél.) · 

21. Ké1ul'IJ1.'1!1011Í'11111. (.A·ni·1110111:111n hydrosul;furat1n11.) -~zon fémek 
választatnak le hltala, melyek savanyu oldatból kénhydrorren által 
ue_m cs,apatnak: ki; ily~n~k: zfnl.:.) v~1s, 1na11yd11) 1.~9l1alt, n·if.;,el~ melyek 
uunt kcnerJf.J.;, s aZy ah.0Hu1Ht1n es chro111, melyel\'. m111t h.11dro;1~qcloh vál
nak ki. Ezenkivül segitségével elválaszthatjuk a kénhydroO'én által 
sava.nyu oldatból kiválasztott J;:énegeket egy1nástól1 ~ me~1nyiben 
az arsénJ antínion„ ón, arany {s platina kéncgcit f'elolc?ja (sulfosókl\'.á). 
mi15 ellenben a réz, ólom, bizmut, caclmium és higany kéne: 
ge1t nem. 

·vr. Sók. 

22. 1).:é11su v11s 11át ri u·n1. ( 1'-lal r1'.1u11 r;a1·ho11ic1011.) r\z alkálikus 
földfBn1ek: calr,iu.111 1 n1a,q111!s1'.n111, 1Híryu111 és st1·ontiu.n1 felis1nerésére 
szolg~1; ezek vizbeu oldhatatlan szP11savas sók alakjúban ct>apat
naJr k.L 

2i·). ,),:1!1u;ar1!s kril·itun. (l\.-alin111. cr11·601iicu111.) llasoulú célra 
használju.k1 miut a natriun1 earbonicumot. 

2;J, /3zénsuvas a;J1111u11i11111. („·l1n111u11i11;11 ci1r!J1JJ1ic1u11.) il.z előbbi 
ket.töhöz hasonló célra használtatik. Az emlitet:t fomek közli! n 
111ar11u!si1nnot 11en1 csa.nju !ti) csak: a. caleiun1ot1 ::-;Lrontiurnoli és bá
rymnot. 
' 2ö. J->hosphorsaeo.-; 11ritriu111. (.:.\T({fritu11 11hos11horir·1n11.) „A. fölcl

fémeket phosphorsavsó alakjában kicsapja. f(iilii11li8e11 r1 1/Utf/ll/,...;i11111 

ki111u.trrfdsúi·a. haszndl;juk, a.1nel:yeL (a többi fölclfémel;: loválasztástL 
n~án) 11ho.'> ph orsa.vas u 111. 111(111i1n11-n1r1,r; ;1t:,...;i 11 n1 a.lakjúban j egecesen 
kicsap. 

2G. Sáskasa l'(1....; 11111111 t'1J1 iun1. (r1111ill<J)Ii1un o;val1:c ion.) I\::ülönösen 
a ct:lciu:i1 felisn1erésére szolgál, n1ely szabad ecets~}V jele11lété
ben 1~ in1nt súsk(l.:.;ai:aH "1111!::;.: (fel1ér csapadék) Yúlik ki. ~-isvú.uysava:k 
a csapadékot ismét feloldják. ' 

27. C'hhí1·a1n1no11iu111. (~·l111111on1:n111 ch/11!'ut1uu.) li.áli.11111- yao·y ná
triumhyclrnxyclclal, chlórkálinmm (illetve chlórn:it.riumrn) s ~,,, mo-
1ridkra bomlik. Ezért alkalikus folyadél\'.oknak a1nn1oniákossá tét.e-
1~r.e s különösen nz alu111i111'.ui11-és :~·inkhydro;~:yd1111k egyrntís n1elletti 
felismerésénél kémlelöszerül hasznúl1\1k. Ha e két auvaO' nátrin111-
l l . ·'" iyc rox:yc1ban vau oldva s ekkor chlóra111111oninn1ot adunk hozzá, az 
alum.iniu1nl1J"Üroxyc1 kiválik, minthogy ez a111moniában olclhatat
lan; a zinkhydroxycl oldva 1narac1. 

28. Ecet sa V(IS krít iu 111. ( J{~tli"Hlil ucef icnin .) .::\.. ho1·klísa v ismerhető 
f81 ve1e !Jo1·kü hircilds11 által. Sava11yn folyaclékba11 jö a. reakció létre. 

2D . . Feln1a11,17únsavas krífiiun. (I(oliu111 h.i1per111auyanic1on.) O:t.~,11-
d<.ilh((fÓ rt11yn,qokkal s:u'.iiJt rr.'i::ti. Oxyclá1ja a kénecssavat ];:énsavvá1 

". ph,osphorossavat i1hosphorsavvit, a vasoxyclulsólmt vasoxycl
sokl;:a stb. 

30. J{t'tfl'S ch1·ú,1nsaeas kúliu111. (l(ali-1oi1 bicl11·0111.ií~nn1.) Ox:ydáló 
szer. Különösen a st1·ychnin ];:én11elöszere1 1nel:r vele (kénSav hozzá-
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adására) viOlakék1·e festődik. (j}il<_;i:fé111ek e kémlelöszerrel és tömény 
l;:énsavval hevitve (·hlúrchrónisav-gözöket adnak;. e ·göz amn1oniá
val chlóra1n111011itin1ot és chrón1savas ri11u11oniu1nuf képez; az ut6bbi 
só a folyadékot scÍl'gá1·a festi. 

31. Fe1'J'uc.11co1kdltion. (E.ali1un f'crruuyanaf u u1.) Jla ;;0;t',ljdsókkal 
berl-irl'i Ji:,ékct) rézs6k.kal l,ar11avörös1 vasoxyc1ulsókkal 'rilúgoskék csa
paclékot acl. 

32. Ferrirl cyr:inkdl1'.111n. ( J(ali nn1.ferricyanat1un.) l1 asoai.'Jd-ulsókkal 
sötétl~ék c8a71adékot ad. Gyorsan bornlik, n:zért csal\: l1aszná.latl:or ol
dandó fel. 

33. K<tncyan/,:úliion. (Kal-i-n1n sul;focyanaf-1011.) irassók k6nilelfJ
szere. A vasoxyc1sókat (oxyclulsókat nem) ·vé,1·vörösre festi. 

34. Jódkd/1'.11111. (.l(alitunjodaftun.) l:J.::ahad chlór kin1utatására. 
Júcl vdl-ik ki'., rnel:r chlorofor1nba vagy szÉn1kénegbe vitetve fit (összew 
rázás által)) ezeket ·viola1:ürVs sziniire festi. 

35. L/11en11sauru; ~s chlórbrír111u11. (Bar111CJ11 Hit1·icn111 és hary1un 
chloi·atu111.) · .:'l i~i!11sur1ur/,· i!s súi11af,: kéni.lcUis::~re. 1:\.. szénsavas, pl1Ds~ 
pl1orsavas: bor1;::ösavasl bórsa.vas es oxa.lsava.s sók: is kicsnpatnak n 
bárymns6k úll:al olilatnkból; ezeknek csapadélmi azonban ásvány
savakba11 ±81oldócluak1 ?ni,q a /;é11sava.-; 1'ú1·.111111t ncnl oldúd·ik 80-uukl1an; 
kénsa.v k.irnutatúsánál sósavval vagy lógenysa,rval a fol:rarlék elüw 
zetesen rnegsavanyitrn1üó. 

aG . .l\.~én8atirr.:; ·11u!t.::co/d((f. (Clips.:vi . ...:, colca.ria .~·uf:(Hricn s11futa.) 
Ou;o/sar és sóina1;,: l.;:irnnta.tására, liri1·,11u111. és 1:dro11ti11111,-.:1;/,:1urk eg.r:rnús 
rnelletti felis1nerésére . ..:l. lJÚl')'tunsúk ol11atai riJgböu, a stront1n1n
sókéi csak hizonyos idD n1ul'vn zavaroc1nak rneg hozzáac1ás[t utún. 

B'7, l(é11.w11:r1 .. -.: ·11u1y11(!,-.:i1u11. (.1!úy11u::iu1n snl(nri1·n111.) ..:\_ JJhosphor
s11D ki'lludatd,-.:dra. Ila, a szabad vagy olc1ható vcg,')rületlio11 levö pl1os
pl1orsavh.oz a1111noniát f'.:f: chl('Jra.1nn1oniu1not1 a.zut{n1 kúnsa.vas ruag
nésiumoL adunk1 /<'f/i~cc," !'SflJJrulék, a, 1>l111,-.:11hu1·.-.111:11s 1t111111011i1u1u1111,11· 

11útn'.111n, };,:épzöclik. 
38. f({n.St.Uil/ 8 IHU<1J;i:y1lt1/. ( J1

1
1•J'1'U/il s!({ (11rir11111.) .~\ HlÍUÖleges elem

zésnél l{ge11y.-.:t1v li"in111ft1fii:.:1Í1'<( hasznúljn1;,:, lla a, vizsg<'Juudó prúhá
hoz törné•ny kónsa.vat ac111nk ~ le11üté~ ntáu a folvndék fölé törnl•ny 
kénsa:va:::: ,;·asoxydnl-ol(-!atot rétegezünk: sí.if/flJ111'1;;.i !f.'filrii lteletkuzil~. 

i3Ü. f\/n,-.:acu." 1'1,:,:;, (( 't1·[ll'IUi1 ,-.:nl:f-'urÍCU.1!1.) ...'.'.\._ i:Hl.-Oi' J.:i11uda.ftfsrÍ1'((, 
N átriumhyclro:syclclal kevert cnkorolcla.t.húl (glykose) b~nsnvas réz
zel val/i felfözésnél vürUs ·1·1':::0.~:yrl11l válik lti. 

40. 1Ecetsaeas úlo111. (l:;l·un1.hu111 uccticu111.'1 C1sapaL1ékot- al1 ki'.1l
:-3rrvas, phosphorsavas1 széusnivas1 bor1;,:(isavas L•s s('.1savas sókkal. 

41. r-~rrsch1orid. (l_i'1·}'/'lUll ses11nich(oratuu1.) Szcr\·es saYakkal aa 
reakciókat: /'ckct1.' lesz c,-;ersft!Jeal: cai·holsr1vi:al és s1dic11lsavvnl l;,:ék1 

r:cetsauval éS ha1u111asavas sókkl;l (közün1bös oldatball !) P(!rvürii,-.:. 
1, . . • b 11 i '] -:,,orostyríusu:uas, lic11::ocsa va:.;: urde1·irr 11cu11n:u s 1::<)k l;,:özön1 iís o t a :a.1 Jall 
srirgalia r nq csapadékot idéz elő. 

42. 0111:hlorilr. (.8tnn1111;11 chlo1'1!l!u11.) I~evés s('.sn.:v segélyével <L 

sót vizben oldjttlt. Erüs redttlrúló anyan·: főleg az u. n. 11eu1os 
férnek. sóinúl. A. hi,qanyo,1:,1ids1ikl.-1.1l fel1é{· (higanycl1lorür) csapadékot 
képez. Ekközben a kémlelöszer óucltlol'iclclá alakul út; iiz <'nlll!/ 
s(Uf hil_1orpir0:-; (ca~:::iai lJibor) szinuel c~n.pja lri; az ai',-;rf11e:.;.'1a1~ 
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si.ítt sd.i;a1n11d er{fscn s11eun/jitott ol<7atlJ1)l (clrlórarsén) l1ru·11a. csap11d/k
kl,ut (féruarsér1ué redukálva) választja le. 

48. lfiyunychlorit/. (Iiyrll'r.U',(/,l/l'l/'Jll l1icldo1"ahu11.) .Az ónchlorür 
kimutatására haszná1tatik. 1S'.:rdhily11s .-..::<!nsai:as súk által téglavörös, 
J.-ettcs s.::1!i1sr11;os ::;rí/.: által fel1ér csapadék képzöc1ik oldatában, azért 
a nevezett sól;: is_ felisn1erhetől;,: általa. 

Ll4. [{genysaras c;;ilsf. (Jlrgenfu111 nifric11111.) Igen so1;,: só idéz 
elő ol\latúban cs~paclékot, e csapaclékok azonban savakban olclha
tók. _:.\Jlanc1ó1 -·1n~!ff lt~.11e11,1Jsrtvln11l is ol17lurtntlan fehér csa.pad8kot acl: 
chlúrral, súsr1vv1.rl és chló1:f'/111ekkr:l; fehér csapaclék képződik cydn
hydro,r11!nncl és cyd11fi!711ckkel is. Ez a11yngok kén1lelöszere. A. 1d.vált 
chlórezüst kr;1111/j1:11 oldlurf,_; 1un111011 idlJ1111 1 a brónrezüst. r1eheze111 a jóc1-
e7.üst épen ne1n olclóclik. Feles chlórezüst ismét kicsa.pja az a1n
mouia által feloldott chlórezü:;töt. 

45. I)lnti1uu·hlol'id. (J:>ffffi'.n!Ull ('h/or11f11111.) Ká1in1nsókkal sdrqa 
csa11adt!kof. aü (k{11in1nplatiuac.J1lorill)j a1n1no11iiunsókkal is, nútriH;11-
ucf/,f/iilctekkel 11cn1. l\:(L1i1u11 felis111erésére uútriun1 ;ieleulétébeu 1utsz
náljuk. •·'") 

A lestek \'iZ~!!;:ílala a kémlelűszereklrnf 
A fémek felosztása elemzési célokra. 

I. usz túl,y. l\.'1S 11 hy1.l ruy1! 11 ú l t a l :-;t1 1:<! il .11 ll ol rl 11 f /1ól /,· i e s1t plu1 l ú (li utek : 
,;/0111: c . ...:iisf. h i,11ru1,1h i'/.:. c(ul n1 i!' li(. l1i.::1111tf. E fó1nek vc6;Yületeinek 
;..:avtu1yn oldG.t:álian l;:1'.:11hyc1rogún 110,,;z<Ltllá~:dtra. c::::aparll~k k(\pzDdik. 
~\ keletl;,:cző J;,:éuegek vizlJen, 1tigitott sa.vaklJau Ó::; /,:(1uuiu111111in1n
/11u1 oldhaf11tla1u1k. Ez osztál:r ];,:él; cso11ortra válik: 

1:·1~1; ch·npurt: (';;iisf: C.rf.IJVCrfffl!rt/kil hi!ffr11_1; (Irri'!!.11 ) é::; úlv'llt. Ezek 
nI<lr s1J.-;avvol cso1111rf,:kot 1u}111/J..; c11l(Jrveg·yület:cik ngya.nis viz.ben 
és higitott savakban oldhatatlanok. 

:llú.-.o!lil,: cso1iorl: 1;,:étvegyértékü hiy1111,11 (!lf!II )i !'/.:. lii.:mHt1 
„,_ulh1i1ut1; ezeknek oldatúban :-:;Ósavval csapadék 11en1 képziJl1ik. 

TI. o::;ztúl:y: rrr, ... ·1:11 1 u11tili1u11 .• t_;il (két- 1:'s nég.yvegyértékü) 
<1ra11y. :E férnek so1:1.u1.yú. l)/1latbai1 kt.:nhydro_r11:·i111e! csapa(lékot adnak; 
a. keletke;i;i~1 kéueg vizhen 1:'::: higitot-t. ::.:a.vnkban oldhrttat.lan, d<.! ki!11-
a 1111no11 iu n1/J1111 l('f o[d1_;i} ik (::;ulfosókkú -). 

TI L oszt~íly : 1:as: kr;f,al t .· ;1 ik1'1: ,111u n f/rÍ. il .- .:.i 11lt:oI11111iili1u111 cli ró111. 
t-:n.Ynnyn olc1at:aikbnn 1ténhyc1rogénne1 nen1 kl>pzöüi1.;: c~apadék; 
esali:i:-; /,·(:/lain n1011iu111 ( vag5r a.n1111011iu1nhydroxyc1 é:-< kf'..11hyllrog1~11) 
id/,: e/fi c,-;af'l'Ul/knf, T\'éncgeik lii,11itofl sarahhan olil!u1U;k. 

l\". oszt(LlJ.r: c11lci11n1: .-;f1·011t1'.11n1~ l1d1·y1u11 és ·11il(,</i1t!.·n'.u·u1. Se111 
ké11hyc1rog(111 1 :-:en1 ké1unn1Ho11in111 <l1ta1110111 usa11at11ak ki; olda.!iuk
hau s . ...:t:.11s11rt1s i11ít1·in111 (kú1iu1n vagy a1nrnoniu1n) c.-.:01Jaift:f;ut idJ.:: 
f/(;: a. kelet,l;;:ezö szé11::;a.y,~Ók vizl)ell nlc1hatut.la.nok, (E fé1ncl;,: kéuegej 
viz: ben ol<lhatók. :1 

·'.-:.)A gy/1gy:;zerki.inyvlien !'ebnrulL:; itt. i'Pl 11e1u c1nlitet.t k0rnlclöszcrek 
_t!:yanúnt. a rcudcs Jij,·ata!J);:: k\~szit1né11yek lutszuáltatnn.k. 
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V. osztály: luitin111 1 1uifl'inn1 és <.us1·11tuni1n11 ~· se1n ké1tl1ydrog8n~ 
nel sem kénammoninm1nul, sen1 szénsavas iuitriu1umal csapadé~ 
kot

1 

nem adnak. Szénsa.vsóik és kBnegeik ·vizben Oldha:tók. 

A gyakrabban előfo1·duló savak felosztása. 
I. osztály: kénsav, phos11horsa1:) /,ú1·suv,jluúrsav, s:~énsav, kuvo.

sav) chrónisav) r1,·1·sénsav, ars6nessau. A felsorolt sa_vak sóinak l:özöm
bös oldatában chlórbdr,1;Iu11 r_Utul csapruh!/.; tdnurd. BA.ryumsóil;;: old
hatatlanok a vizben. 

II. osztály: súsau, l1rúr11~ é.sJddhydl'ogén (ké11h,1jt(rrJyé11). 
E savak_ sóinak oldatában llfgen.'fsavas eziist ho:~;c.:dadúsúrff k1,:11-

;;őcli/,c csapadék. Ezüsts6ik vizbeu es higitott savakban okllrntatlanok. 
III. léqen1;sau és chlúr,':'t_[l:, Sem c11lórbáryum, se1n légony

savas ezüst ~ói:Üah: oldatában csapaclékot nem idéz elő. 
8zcrvcs suvak: l>i!ksav, ecctsr1v, rJ:1:(1lsar, burkijsav) ctlr1nnsrni st.b. 

Egyenlő reak<:iúil~) me1:yek minclégyikre jellemzök volnának, nin
csenek. 

Az egyes főbb fémek jellemző reakciói. 
Első osztaly. 

1. f~;~iist (.:ly). tJóolc1ataibau: (1) s!Ís11v: f?hér, t;1ró~ csapadékot 
idéz elö (chlórezüst); a chlórezüst forró nzbeu es legeny~avbau 
oldhatatlan, ((:11n11oniu111!1ydro:e_11d /('.lolfl;ja; !1_) s:;/11sovas 11dt1:nu;111.1(1l 
fel1ér csapadék (széusavas ezüst.): a1n1noninmhyc1roxyd ·f~~olcl,ia; 
e) a.lkdl-ihyrlro;cydul,: (káliu1n1 ritltriun11 a1nmoniuml1yc1roxy;l) ;,-:::iir
késbr(rna csrr_pad(!knt hozna.1-.: létre- (e:.r,lh.:t:oxyc1) ; n- csaprtc1ek feles 
(H171T)OH-ban oldható. . 

2. FI-iya11y (flrt)· I. Ifiyro1yo;•:,11rlul- (-1111,i-cnrn-) i:t,1/yiilctek oldatai
ban: 11) scísr1vnr1 .f'cJH:r l1o;·rilnl,·11 c::;aprul(:/t (higauychlorü.1) i, a c~sapa
cléh: ±Orró vízben: sósaYba.u, légeuysavba11 ne111, L'Sak k1ralyv1zben 
nlc1ócli1-.: (higa11ychloric1dá) ; an1111 r1n i u111 h y(( ro;1~,11d(lnl a h-i,qo 11,i;c h~o1·ii 1· 

r11eyha-r11ul: li) /\~. 7'.1a és ( I-I.1 :\~_)0 lf fck(:fc csu11od~:f>ut -i~l(!:: f;lD; e) t:s?;ta 
felületü rézlemeie11 a 1nercuros6k szür1;;:e foltot (fe111h1gan:y) ic1ei
nr.1;;: elö 111ely dörzsölve ezüstfehér lesz: hovités11él eltünik. 

ri. J/;-!/:CU-1'/ (higanyoxyc1-) i'l'fj[tÍif1,·fck: r1) /)
1Ósav 118111 idéz ;lö 

c~apadékot; /1) };:evés k/!117iyd!'o_q.S11 hoziúaclá-sára /r.:luii' c.-;a11rul/k l~ep
iödik. 1nely több kén1lelöszer hoziáaclása ntú11 sárga) barua, vegre 
./'ckctc,lesz (l1iganykéneg); a rrql3csak l;:irályvizben ~:ilclóclik f(7C'./:-_-vé; 
„) H.,,Y(OJJ) fi./1/r csapadékot idéz elö (mercnnns i1raec1p1tatns 
albns, higanychlorid-chlómmmoninm). 

B. Ólon1- (lJb). o) 8dsa·n1iul fe11ér jegec:es c::;apaclék (_chlóról~nn 
FJ/J()/ n), n1ely sok f'1J 1·1·rJ rizben oldhat() : 11igitott savak ;,ragy ( II.1 :\~_)(_)I-T 
nen1 olc1iál-.: 0) k1:11"'1011H1l f"'('h(fi' csopar7/k (kénsavas ólom), savakbr1n 
oldliutatlan .: e) hettesrh rtí 111 stt vas kdl i 11111 sárga csa1Jac1ékot ü1éz e lö 
(chrómsavas ólom); K(OH) kiinnyc11 •c.:I f'do/,Uu. . . 

4. Tlé:; ((}u ). ll r::;u~i.).ifd.'<Ó!1ld<1f 11klu111 alká1ihyc1roxyclok ::;,ijf d e,~-krk 
csapac1ekof; idéznek elö (Tézhyc1roxyd), mely feles amm~nrnm
hydroxyüba:u ,.;;;éjJ kik s.:in11('/ oldódik~· tís::fa -i;aslc11lc::c11 bar1ne1)• 
rézsóo1da.tb61 ear<J8 8Zi11ü .t'éu11·éfeg (fémréz) ra1-.:od1k le. 

\ 
.ir J.Yrl l, r:rr' t·:s 1':1. r;Jrx1~·s. 

5. lfi;~nnll (Lii'.). f3ok 
saVl'H1 es IJasikus S(Íra, -111.ely 
bismntnm snbnitricumnál). 

vi;; elbontj" a 
felnrr c,<:opad6k 

szabálya~ sóit szabad 
(1{1if,;jribr(ll- ·vdltk k1: (p. rt 

6. Chdnn'u111 (G'd). ]{{nhydruyén és l.:é1u!-n1111011i1on·111al sd:1·,r;o csa
padék ( cac1miumli:éneg) i e csapadék hiy-itott savakban) k1!11r1,1111noniun1-
ba-n és c;yankril1"urt1lJa11 ol.dhalutlrrn .: ±'orrú lége11ysav felolc1ja. 

Masoclik osztaly. 

7 . ... 4.l'sé11 (11s). J(é11h,11druyi!1111:d szaba<l sav jelenlétébeu srfrga 
c"8apadék (kénarsén) képzöclil-.: oldataiban; e_ 1~sapurl/J,: /,·1!11a1111110;1i1nn

ban és szénsavas a1n·n1011i1u11/J(u·i./'clolchídik _: lJ) :::.t'.nk és hi,11itolt kén.w:tv
val arsénessav és arsénf'av, valami11t ezel-.: súinak oldatából 9d:.:.alaku 
ru·s1!nhydro!/1.:11 fejlörlik1 inely platiuavégü osövön rneggyujtva, a 
lángba rnúrtott porcellán1emezen /ekicte fultot (r1rsé11tiikür) idéz elö; 
épigy a J..l.larsch-kL~s::iilék ii-l·egcsijvébe11 . .li. tükör .lf!-uuu·stf11 ,· alchlóros
savas nátrin1noldaiital megneclve-siLve eltii11i/:. 

8. ~'Íutinu111 (h'li). 1r) f((.:11h,11dro,11{nru:l J/l!l'1111cs1"iirii.'i· cs117)frdék {ül 
eli:.í (kéuantirnon); a. csapadék fih111!11y s1ísavú1.01 és k1!na11111uJniu.1núa11 
felo1c1óc1ik, s:.·i!nsai:as on111111ni-und1u11 'l1e1n: 11) :::i11kle111e.: féma11timonL 
váhiszt le; e) ((jlr'idr'i hydrrJy{11nel (zi11k és kénsavból fejlesztve) :,:()i 
a11ti-inonh,11clrog/11t adnak; 8, meggyujtotf; antiinonhyc1rogé11böl 11or
cellánlen1ezen /fhnrr11ti1111_,;i/,<Jl úlló tükör vúlik le; az anti1nonfoll' (/1-
chlúrus sauus 11dtri1111d1<U1 i11.'n1 11/dúrlik :· e) ,..,of; l'i.: fehé•r c:o:a.pndékot 
választ 1Li_ sóinak olc1ataiból (basikus só). 

D. ()11 (i:í11). .ti. kétveg3rértékü ón oldataiban: a) ké11h,1j1.ll'o,<1/1111cl 
~ötétbarna csapadék (ónkéne<:s) képződik; 1·1!r1i f,'./11a111111011i1u11Ua11 
(1nely múr sárga) felolc1óc1ik; U) af/„1Uili,11dro.1:_11doZ_·~ rala·;11inf sz1.:u
sa1:r1s kdlinn1 va_qy 111itri1u11 fehér esnpadékot idéznek elö (óuhyclro~ 
xyclul); e) ::i11kl1'111c.: szürl-.:e szi11ü fén1óut. választ le: d) hi,11ru1,1;chlo
;·irlold11ttal fehér csapadék (hig·a,nychlorür) jön létre .. A. 11égyvegy
értékü óu: /,·t:11h.i;rl-„oy~:1uu:1 sárga, csn11ac1ékot ac1 1 n1ely k1.:1u1n1.111011i11-rn
l1ru1 oldádil.:.: fi) s;;1!'11sr1v11," (l/kúlik és ((l/,·dlihyrl1·0,1_·,11dol,:krd kénsavn:-: 
1uífiriu1n1nal Yngy légenysa,vas a1111noniun11na.l .l'cfi,:r c.<:rr1Jt1d1:/,·,i1 
admk (ónhyélroxyd); „:1 ::i11k fémónL y(i\aszL le. 

l 0. A 1''111 fi (_.A 11 ). rr) J({!'11 h,1/rll'oq1:11111.f ~ötét.barnn ('~a padék ( n rtu1y
ké11eg), 111ely k1!111u1n11011i11111ha11- uld!udú~ kirúlyvizlie11 is: 11) ,;11chlori1! 
1,: •• 0.: rí11ch{rn·iii· oldatainak elegye biborvörö::: csa11ac1ékot, idézuel-.: elí'i 
aranys6-oldatokban (aranybibor); e) l.:.1!11.<;utYts r(1~''"'.'/d11l'.Jldat·l:H1r1Ht
poralaku 1::-:a1)adékot (fé1na.rauy) választ ki. 

Harmadik osztaly. 

11. 1:1(,~ (I'(J. I. l''cn'<Jec.,1/,IJii.lct('/,· (vasoxyclulvegyúlel.ek): 11) ; .. :1,1i
,<:za1:r1s (llk1Uiúk /s h.'trlro:cyr/ul.- fehér csapadékot idéznek elö: m01y a 
levegőn ha1nar szennyes-zöld~ Yégre ·vörösbar11a lesz; a kép:.:-:űdött 
szénsavas vas: illetőleg vashyc1rox.ydnl fokonkint vashyc1roxyclcl1í 
ooc!.iJddlúd ik ; {J) (1.:iToc,11a11 kif lh1-111 (si't.rgti vérlugsó) .fch1_,'r: csak.ha1nar 
megkékülö csapac.1Ckot; _r,..1·ridc_i;ai1kúli11111 (vörös vérlngeú) 8ütfftk(;k 
csapadékot ic1éz elö. 
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TI. ]''crrid- (1:f1.-.:0;1·yd) ·i:Pff.1fill<d<1;: a) ](/11h.itrll'o,r/r!11 kr!11levdfdsrf. 
inellett reclnktl.Jja vasoxydnlsóvá (fehér-sárgús k€nkiv[tlás); 11) s:::én
sauas núlriH1H111al vörös csapadék; e) kdliH111-. 11ríf1·i'.11111- vag,y an111u1-
11i1onh_11rlro~cyclclal ro::srh1l·(JJ·fis csapadék: (vashyclrox:ycl); a kén1lelö
szer feles8ben oldhatatlan; d) /r,1Tocyrr11kdli~t111111ol sötétkék csapa
dék; e) rho1lr111laili1u1t (kéncya11kálium) t~t!ri:ürüsl'e festi (csa1)aclék 
nélkül) az oldatot. 

12. ](1Jll(rlf ((}o): a) J((lnanuno11iun1nu1l fekete csapadék (kobalt
kéneg) j csal.- J,:(l'dlyei:d"·n (J/rlúdik ~· /,) s:::1!11.wt1HIS 11dtri1ur1 '/'Ó.:srr.-.;::inii 
csapadékot idéz eléí (basikus szénsavas kobaltoxytlt~l); l:rfli11111-

1 

J1dtri11.111- vag;y cu11u1oni11·111h.,i1droa:y(( kobaltoxydulolüatokkal /;/k s::1:nii 

csapadékot ad, mely szinét. rózsapirnsm változtatja; a !lf,.Y)Oll 
által előidézett csapadékot a kémleliiszer fölöse feloldja. 

HJ. Nilcd(_Vi): u) A ké11ammoninm últal elöállitott/ekd<J nikel
kr!11t·f/ csak l<il'dlyi:i:dn~11 ofdúdi{,: f'cl :· b) s,::/11;-;arf/S ndtrúua vild.rtns.::al~!, 
c~a.paüékob (basikni:: széusRvas uikeloxydul) ad; 71) kdli11111- vagy 
ndtri11111liy1lr(J:·1.~,11rl vi/1í.11os::)Jld .-:.:i'.11ii csapadékot idéznek eli_'1; d) f.Uil

ii11111i1u11l1,1jilro:1•yrl zölües zavarodást ic1éz elt1; feles k(hnlelöszer 
Hlkahnazásúuá1 a zavarodás eltünik s az egész folyac1ék. megkékül. 

L~l . .:lfr111!11í11 (Jf11): ~óinak oldatában k1..'.11cru1nu.1ni·1u11 tests:::i11ii. 
t:sapac1ékot idéz elő (1nangúnkénees); só.~·r_·te/Ja11 /;iJnJ1,1/c11. off.Í,)!lil;. 

15. Zinh (Z11): o) A'/111fl11n1.1111iu1n1nal .fch1:r t:sapac1ék (ziuk
kéneg\ ,..;rÍsrrv711111 ,,f1/!1t1f1:: ecntsa:vbnu és alh:t'tlihydroxy1lok.hn11 o1d
hat:at.1an; /,) al/,'.d/ili,1;rl1·11.•'//'lof;k11! (1·/i/,· csapndt'.~k.; n h.111lr11:•:yrlokf:of 
r //i1í/ l itott c . ..;a 11ad1;f,· ( z iukhy11roxy(1) a fo/11di·lii,..;:~er /'1.Zes/l,,.11 j',) olilárl i/:. 

J. r;, ~:lf.u n1i11; /1111 (.·! rJ : rr ~) /\"1;11r11111u r111Í1un {1'/u:J' kocsOilJÚ:-: csapa
dékot idéz nllí: a. csa11lHlék. lH'lll kéneg, 1ia11e1n nln111.ini11111h_11rlro.1:pl 1 

rnel:l ~ó.sav1Jun) káli 11111- 0s uútri1 unhyclroxyüba u felold('.1(lik '; n 111111 u-

11i1111d1.'fd 1•11,1·.1/il 11e111 11l·~j11 (cl : kel 1i11111- vagy 11ú !.ri n1nhyd rnx :)·(111:--:: 
nlclntril)ól e.: hlóra1111noniu1nn1al lev:'1 lasztlu1tó. 

17. C'/11·1)111 (C'1·): a) l\.f.i11hyrlro!f1!11 sóit redttk~!.lja. f;/nf,'./vúlús 111('/

f:·ft :· egyi<Jejüleg a :frl1yac1ék .:i)l1l ,~·.:inii lesz; /1) k1!nn111111011i11111 a 
chrón1say;;1~1k ol(]nhlhól !!11;·111í.";;i;l(/ ,·fir!Íli1n,1·.1;•lh,i11l1·1(/o! 1-úla:-:zt-. 1(! t.t-'ií
leg n1elegen); e csapt11lék savnkhnn uh111at/1; c) s::;(:11,..;1.u·(1,~ 111ítl'i'lli11: 

kríti1u11- ·vngy 111iti·i1uuhyi11·u;1~yd .:·ii/,fes szinü csapadékot; idéznek clii; 
(/) 11fii11111;1i1111171//rl ;·u.c,i;cl barnús-zi_iltl ch rl•1noxy(lhyL1rn !.ut c:-:np le, HlC' ly 
kúli1 nnhy(1 ro.xy(1 hau () 1c1óllik. 

Negyedik osziály. 

_\ ne.rryetlik usztÚl\· !f.!11H'illek olda!:Ú.llau ,,,;s1tr. l:i:1il111,f1·11111:11 {'.•:--: 
!:1:011;11111(1111~;·111 csapac1('.·k·1,)i; lH~In idéznek eli.'). :-.;zén:-:ltvn~ ·;ilk<'t.likkal 
f'chér~ 1iigit:ot:t, s;i.vakbnu ki.1nnycn olll(11d('.• t.~sapac1(!;k (:-:z1'.·11::'a,y:::ó'1 k(~~11-
z;_'1dik. 

l·'='· /Jú1'//lt111 (l-tu). 11_) f\-/ns111:ru!: fehér C::'<l.lJtl<lt."k (\;::/•11:·HLYa:-: 
há1')'tnn); .~·(lea/,:l11r11 ohl/ir1/r1ll1u1: !) illú l1úryn1nsók (pi:id. c1t1úr
bú r.yn1n) a ,~·,:; i 11!1.:1('11 I (; ;1 !lot .:iJldi·c ·J',,st ik. 

:Ui. /3101itll!!111 (1'31·). '-') .f{/1L~ocrtrl Yagy /"·d11sru:n.'· nllci11111uldat
lul {<:ht;1. ,icgec.es c:::apndé.k tán1ad (kénsava::: stl'nntiun1): ('Sak pú 1· 
percnyi úllú::; nt.ún keletkezik: l1l 11,r:,i{,..;i11n:ai !'ehér cSolJ?rrdék (oxal-

savas s~rontium); lrigitoU sósai:lJ(!n könnyen 'Jldúd'ik; e) illó stro11-
tinmsók a s::::íntelen ldnuot elénk_ piro:;i·11 festik. 

20. Calcinm (Ca): «) Kénsavwl tömény olilatokban fehér csa
pac1ék támad; b) oxulscwwl fehér csapadék (oxalsavas calcium); 
sósavba11 kannye11 oldócllk ;. d) a s,::hdf'len lún,1f<Jf az illó c.:u.Jciumsók 
uarancsvörösrc festik. 

21. Jlla!f11tisi11111 (Jlfr1): a) Hyc1:roxyc1ja és szénsavsója chlór
an1monium.ban oldható; h) I)l11.1sphursar11s ndfri111n által f'el11Sr csapa
dék keletkezik (phosphorsavas magnésinm). Ha magnésiumsóoldat
hoz előbb arnmoniumhyclroxyclot és chlórnmmoniumot (az utóbbit 
azért, hogy (IJ,Y)OJT-val crnpaclékot ne képezzen), azután phos
}Jl1or.savas nl:Ítri11mot aclunk hozzá1 ./'cl11!r jcy1.:cet5 c:;apruléh (1Jhosplior
srrv({s a111-;11011-n1.agnési,unl) áll elö. IIigitott oldatol;:liól esak 11osszabli 
idö utún válik ki. 

Ötödik osztaly. 

.A. kúl/11111 .. 1Hill'i·a.111 ~·s <1i1u11uni11111 sóinak oldatá'Lan az e(ldig 
e1ulitclt k(~Inlelöszerckkc1 (rninthogy kónegoik) 11ydroxyc1jaik (:~s 
szénsavsóik: vizben oldbat6k) csapadékok: i1en1 képiöc1nok. J(ú/iu111.rr1 
ós 111itrit1u11·a a lií.ngreakció és a szinkép jclle1nzli és ll!yé1·:~tkenycfJl1. 

22 . .l{rili11.n1 (/\"): a) Jll('1 kúlinrnvegyületel;: a s.:infelen ldnftof 
ibolyaszb1ürc festik; a kúliu111lú11g i11digóolc1aton vngy kék üvegen 
nézve piros11a1;: 1Atszik; /1) 7ilati11oclilr}/·irl közi.J1nl1ö::: vag,y sav<inyú 
káliu111súk oldat(t!)a11 srÍl'!Ja .i··.11tces csapaclékot id.é;1, eli) (k<'1li.nn1-
platiuaehlori(l ; e.) ho1·l:iísu e1:rd .fc/11:r j c!f eCcs csrr[H1.d <Sk ( sn.vanyn lJor
h:ösa:vas k<'tlin111); csak_ klss{~ t:i_íHHh1y oldnJokbnn iíll elö ri_igh)11; 

higitot~1a1i, L'.f'i~.k }u::~sznbb idCi 1nn1va; rúzús r't.lkd elö::-;egit11etni a 
csa11adek kepzuclt\set. 

:23. ~\-rítri'.11ii1 (~\7u): 11) ] 1/11.ti1u1clilurtd /s li1Jrk/í,..;uv ált:nl 11e111 !:o'l
u1ad csapaaék; /~) 11útriu111.'!1il: <1 s.:i11tr·le11 /rí11,11ut criisen ,,·1Íi'!Jdnr fes
tik; n lú.ng Ü\··egen vag,y indiµ:<')oldaton nézve szird;elen11ek lr'ttszik. 

2~1:. _l111111u11Í'u111 (1!_1,\
7): 11) f'(1rfi111u:ldori1l srfr.1111. f<!f/l'Cc<'i es<1paclé·

kot idéz elö (au11no11i1nn-11laHnauh1ori\l); /1) s(n:11n,1;1í /1or/.:t';soct1 . ..; 11ií
trí11111 ;lltal fehér e:-::apn11ók (sayanyn bnrkij;::ayas an11no11iurn): „) tö
nv:~ny an1111011i u1nsú-olüa tokl )\'.11 1 ya,gy szi1úrc1 s(') ból) 11ú t 1·i I! n1 li y(I ro.1·,1111 
(porcellú11len1eze11 µ:ye11gé11 hevit:.\-(',l 11111n1011iri/;ot (1;Jlcs::t. 111ely SZ<l
gáról yagy arról is1n0r1ieh'1 fe\ 1 hogy a feléje tartott:. knrkn111a
_papirc1s n1egbarnnl; só.sa;;ba. lllárl:ot!; üvegbot" körül i1cL1iµ: ft:llí!r fü~t 
(e hlúra nnuoni 11n1) ke-le!:.kezik. 

A gyakran elöforcf\.üó savak jellemzőbb reakciói. 
/ 

Elsö osztály. 

1. !Cánsav (If'J,)'1).1): u) I~üzö1nbös kOusav~ók Yizbcu küunyen 
oldótlnak. (KiYételcl\:: kt·usaYns úlo111. búryinn: calci.1un1 strou\'.inn1; 
n, háron1 utóbbi szt'.~nsa.vas 1HÍJrin1n1nal 11e,-i.t vo .szl•nsavsóvá alakul.') 
b) C?d(ir/l(f;·,1;u111111af (i:'li/i· po1·s.:drii. csapadék (kénsavas búrynn1) liig 
savaltba.n olühn.tnt.lan)'; e) erelsarus úlo111 által.fehér csapadék(kéusnvas 
ólon1): hio·itot:.f; lóo·envsavba1111ehezen. forró tü1néu,- só~r1vbr111 o1-

-' b b •. ' . 
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dódik.; d) s;::.ahcul kénsav kimutatásúra az oldatot darabo:-; cukorra,l 
bepároljul~ s erősen kiszári~ink; r::.kkor./'ekct(~ ·11utradékd11h (szén) lesz. 

2. Phosrlwrsai: (HaPO.,): a) A phosphorsav alkálisói vizhen 
olclhatók; a többi csak svakban oldódik; /,) chiórbdryttmmai fehér 
csapadék (phosphorsava báryum): sós<1vba11 és lége.nysavfJrrn old
lurtrí :' e) k1!nsr.n:"s 1~11!1'.Í-anunal f8hér csapadéli: (a basikus és küzö1n
bös phosphorsavsúk olcHb.m), mely rnvakban olclható (phosphor
savas calciumJ; d) clilórommo11iw11 (!1.i~00H és M!18<),-el fehér csa
IJadék (phospl1orsavas ammo11-mag11ésium); savaklut 11 uldhatá; e) 
lé;1enysavas c.;,ii.~·Uel sárga csapadék (pl1osphorsavas ezüst),; légeny
savban és (Ff,.V)OIJ-bani·lolr/úclik; /') savanyn oldatban (légeuy
:-:avval) a 'fllolyhdiinsavas ro1u11oniiun sárga csapadékot idéz elö; 
melegítve a csapadék könnyebben elöáll. 

3. J-Ji!rsa1.· (ll:i1l0a): n) az alkaliák lJors~tvsói vizbeu ol:lócluak. 
..:-\. szabad bór::;n;v vizgf>zzel illr'); /,) clilúrlidi·,1;1n11111al fehér csapadék 
(bórsavas bú.ryu1n); hiyitott sa.v11l;ll(t1/ oldhat<;~· 1·) l1!yc11.11";ru.:<1s c.:ii.';ff,:l 
fehér csapac1éki 1nely fözvr: bórsavra. és ezüstoxydra bo111lik (n1eg
szürkül); rl) hórsav:iót tön1('.•ny k/11sarral és ol/;oholhd keverve: ha 
az alkoholt n1eggyujtjuk, az zi)/d .~·:'::i11U l~nigga.1 ég; e) sósavval 1nep;
;.;a:vanyitott Dór.';r1·vsóold11tok tf kurku111<1jutpil'l v(irüslH1;·11úra ./'esti/;, . 

4-. ]i1/urlrkij111.'ll.1f ((ol.11sur, f[Ji'/): _i\.lkálisói vizl)ell oldhatók; 11) 
1.:hlórbá.ryu1n111al fehér csapadék keletkezik (fluórbársu111)1 ,<:Úsffi:
/1101 o1dhut1í ;' 11) a folysav 1negtárnac1ja az üveget. i az üveg l•s sav 
érint.J.;:ezésének helve hou1álvos. érdes felületü n1ari:ul. 

:i . • 5'::1!nsuv (FÍ~C'f)): a.~ nli.:a.lik szénsavsói vizben oldhatók; a 
ti.ibbi fé1nekéi ~avakba.11. 11 J s1.:s(1v é::-; egyéb higitottsaval;: a szé11sav
sókat j)e;:,-:.r11J.~· közben honij<ík e]: a. kifejlődő sz1!nrlio.1'yrl ccrc:i~) gáz 
kellemes szagn. savauyn:::; izü; 1nészyizbe vczet.Ye a. .~·:~i11d;o,1·,1;d fehér 
zavarodást (:-:zé11~n,·as r.:alcjn1n:· ic1(·z elö; !1) 1:hlúrlui1·yu.J11JJ1rrl fehér 
nsapac1ék (szénsava~ báryn1n}; r:'l /1:.11e11.11sai:as c,:iisftel fehér csapadék 
képzöc1ik, inf·ly késC1hb mcgsúrgul: n1elegitvc megbarnul (ezüstoxyd 
dlik ki). 

G. l\.~01·11s111· ( l/.2 SIJ:\t az alkt'dik kovnsavsűi Yizben olclhat/1k. 
a töhbi f&1nekói ue1n; 11) sr;,w1v az olclható ];:ovasaYsókat felbont~ja.; 
_(r·h/1· koi:s1111.111ís 1'.'irt71ai/1.'k alakjában k(/i:1rsur válik le, rnely he;;itve 
összct·ön1örül ::: ekkor sem Yizbcn. so1n saYakban nen1 ol(1c'.1(:l1k: (1) 

r)dórlJif'i'}j'lfli/11/fif fehér C:::\Hpac1ék (kovas<.tVíl.S btÍ.l'Yl111l); e) {1;!ff.'ll,1j.O.:t(l:O.~ 
e.:iisf sárga csapadékot aü (1;:ovnsavas czii:::t); ez saYakban és(FT1 :\-)w 
rl TT-bau olcliit1ik. 

7. C'1in;111s11t· ( !l~C'l'r). 1 ) . .:\..z alkálik chró1nsnvsói vizbeu o1c1ha.
t.ók) a töbhi olc1hatatlan; 11) chhíl'l1<ir.1;u111 súrga csapadékot. idéz e1ö 
(chrón1savas báryu1nl; hi.r1itott srn:akl/(n/ ol11/u1t(í: /1) eccfsarrr:.; (vagy 
légenysavas) ,;/.a111 sárga c::.:apa(1ékof:: af1 ( <:hrón1snvas ólon1); 1·) 1/.,ql'uy
sat'<rs c::!isff,) h1boryijrös csapal1i;k (chró1nsnva:.; ezüst); l((je11ysr11:l1an 

és (Ii1:\..)rjJi-ban oldhah'1: d) s~).w.1vval vu,11.11 k1!;1.<:rti:val erősen 1neg
,~avanyitott. chrón1savsó-oldat 1"t:11hydl'or;i.Si1:rú::: úlh1l zöldre fest-etil~; 
1) ugya11ily változcís áll be n, 1negsava.nyitotJ. oldatban rrlkuhollal 
Iuelegitt'~s közben. 

8. ~·lr81:nsae é~ ru·séne."8UV1'u nézve lásd az a,-si:nr!Jl szóló feje-
zetet.. 

Masodik osztaly. 

9. 8ósa v (FI Cl). A chlórfémek viz ben oldhatók (ki vételek : 
chlórezüst. hfo:anvchlorür és chlór~"lo : az utóbbi io·en nehezen 

' .._. ·' , 0 
ngya.n1 cle olclóclik). a) Légen.11sava~' eziisttel .f'r:l11!1· tul'ÓS csapadék 
(chlórezüst); hiyitott l/gcnysavban oldhatl.ltlan ~· nnnnoni1onh.11drQ;1J.1Jd
bau fcloldórlik. A chlórezüst világosságon ibolya-, ma,jd később 
f8kete szint vesz fel; l1Zqcnysnva.:.; l11:ganyo;1~yd·ul és ecetsavas rJloni fehér 
csapadékot ac1nak a chlórfémekkel; e) chlórffj111ek harnak!ível és 
lafnsav1-r.il keverve, n1elegitve chlúrl f'ejles,:feneh. 

10. B1·,ímhydro,r1,i11 (HBr). Etómfémek vizben oldhatók (kivé
tel: oldhatatlanok a brómezüst, J{jgauybromür; nehezen oldható: a 
bró1nólom). a) L(!gcn_1;savas c::iist a brómfémel;: oldatában srírgdss:c:inii 
turós esa.padl•.1;:ot ?koz (bró1nezüst) i higitott l1.:gcn,11sa.vhan ne1n. old
hatr:_, tii111/11,11 (if1.l!-l)OH.felohl;jo) vilú.go~ság feketére festi; /1) clil1_ít
oiz a brónTf'én1ek oldatúli('il br/in1ot vAlaszt le; 1nely a chloroformot 
hornrÍi'sril'grfra festi. 

11. Jóclh.!fclro!i';" (IJJ). A júclfémek vizbeu nagyobbreszt old
hatók; a többiek savakban oltlúclnak (kivétel a jóclezüd). ,,) L(gcn.'f
saras c.":ilstfcl sárga csapadék (.iódezüst) áll elü; lt'.r1r~11.11.„ae"01111 1Is cu11-
n1011iumhydl'o:cydlH1n oldhrctatla11 ~· a világosság szinén alig változ
tat; /,) ··hl<in:i.: a jódfémekböl jódot választ ki, mely a chloroformot 
ibolyaszinti.re festi. 

12. J(1!nhydrog1:11 ( tnlajclonképen ne111 sav) . .::-\..z alk[ílik és égvé~ 
nyes földek kénegei vizben olilhatók; a többiek savakban1 egyesek 
(arany, platina) higany kéneg·ei) csak. királyvizben o1clhatók. a) Ha 
kéneget savban olclunli::1 kt!nh.IJdl'o,qén .f'1;jUJdik, n1elyet .:dpfojú.~/'ile 
s:xr,qúrúl felis1ner}1etünk; Ti) a. kénegeket; oldva tartó folyac1ékokban 
nehéz ft!nu·k s1)i. például ezüst0. úlomt'~ töl1bnyire fel;:ete csapadékot 
iclézn'el;: elő; ;) a künh;yclrog~11 felis1neréséi·e ezenkivül cc1:t.~·ar11s 
ólon1 oldatdl1u 111úrtott fel1ér ital/is papirosszelete1.: szolgálnak. ~ii. hol 
kenhydrogén fejlöc1ik, e papiros (megneclvesitve) lrnrrn\s-feketn 
szinü lesz. 

Harmadik osztaly. 

13. L(qcnysuv (11:..\T03). ~·1 l1!geny.-;1.1vsUh vi:~l)l:n ·nu'.11d olrlúdilnk. 
a) Chlórbá.ryun1, ecetsavas ólon1, _•lyl>lC>:i nem ac111ak csapadékot; 11) 
ha légenysavsó oldatát tön1é11y l;:énsa:\~val keve1:jül: (légenysav lesz 
szabac1c1á..) s kihülés után /i\·a.tosan tü1n/11y easvitriolnl1!rlfol' ö11tünk n 
keverék fölé: az érinU:s felületén légenysav jelenléteben barna
fekete szinü réteg keletl;:ezik; e) hruc/11 a sza.bacl légenysnvat éli:nk 
11irosra .f'est.i. 

14. Chlútrnv (flCiOa)· a) 8<i.<11Vt"<l chlór lesz szabatldá és n. 
fol:yaclék 111egsárgúl; 1') türtl(fny ké11sae óraii:vegen kevés chlúrsavas 
sóval összel1ozva súrgára festödik ~ chlúr~zagot te1:jesztij alr..hlóros
sav lesz szabaddá. 
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Fontosabb szerves savak reakciói. 

15. Ii..i!ksav (l-IC'.:_\T): A:.:: alkáli!.: / . .; nlkrí1l:frildr:l,:_. 1;r~la1nint u hi
.r1any cyruu'.r~jai -e!.:licn oldórl11rik; a többi cyaniclok: vizben 11en1 olc1-
hat6k; cle cyank!tlinm-olclatban mint kettős sók többnyire felok1ócl
nrt1L 11) Lé.gcn,11sarr1s e:o:iist. a kék:say és cyanfén1ek oldatában/'ch1;J' csa.-
11rul<;kot icléz elő (cyanézüst); l/yc11/lsaul1an 'llc1n o!rlúdik„ o'/111no11.1'.u1n
hf!rlro;1:ydl1an könnyen olrllurtú: cyi:111ktLliu1nolclat is feloldja ( cyan
ezüst-l;:úliun1mú lesz); 71) kéksavat tartal1nazc'; oldathoz !.·/nsoras 
vaso.1·ycúdoldatot /s pár <:sc1J11 ·vrtscliloi·hloldatot„ a ];:everékbB azntt'n1 
kciliuuth!Jdi·v;,;ydot öntve, csapa.clék: keletkezil:: n1el:y s(Ísa11l1an /"el
oldFa k1Sk s::i11ii .f'ul,11rrrlékof ail .: lu:t soh: a kéksa:v1 k1;k csapadék i::. 
áll eJíj ( föreakció ). 

lG. Ila11r1.11u.w;; [C'H,O, = ICHO)Olf]: A lrnngyasavas sók viz. 
bc·n oldhatt')k. a) f,/y(·11,1;.-~aras 1·.:·iist tö1né1_1y 01.tlatokból./'<'111!t J1'!/1'c1·.~· 
csapadékot vú1aszt le (hangya.sava.s eziist): inely (fén1eziist le·vá1ú~'1 
1nialJ) 11en1so/;ú;·a. 111eyh 1r111d ~· /,) higa11ychlnr1>lJal (u1clegitve) (1:l1.1;i. 

1.·srrp(ul/k keletkezik (higa.115··cllloriir); szal_ia.\l ~avna.k 110111 szabad 
jelen lenni o reakciónál: e) eusclilol"ii.lllal ngyann.zon h[l.tás ji_i \étrc 1 

inint aF. ccef;sa.vnál; d.) tij1nén/I k1!11srtvu11.l főzve a hangya.s::vv s/ii 
:szént~leg és Yiz keletkezése (pezsgés) közben ;;:zébbon1lanak; a Croj
ll'illt1 gúz n1eggynjflhah.'.1 s ];:ék szinti lánggal ég„ 

17. Fcctsu1• (CJl.10 = (C',lfiJ(OH). 8i1i vizbcn tölJlmyire ol>l
hatúk. lf) f~tigcn/jsai.:o,..: e.:ilsttcl (csak tö1nén:y ol<la.tba11) ,iegece;:; c:;;a
padék (ecetsavas ezüst); sok vizben felolc1údik; !)) ecetsavsó kö
zö1nbös olclat.úhoz raschlo1·id11! adva (szabad ecetsavnúl vasch1oriclot 
és annnoni{tt) i:i!rpi 1·os /olf!a!l/:k1,f i13•erü11k; n1elegi tésnél 1.H.1.rna vürüs 
csa1ntdék tú111ad; e) tf-j111/11.11 l«1:11...:av1x1! az ecetsavsók: felbo1nla11ak; 
szabaü ecetsav \·úlik k.i s ha eg·ynttal alkohol is Yan .ic1e11: 1nelcgi
tésnél ecetaetl1er képzüdik, 1nel:ynek jellogzö Shagfl bizonyit az 
O<'ctsav jelenvoUa mellett. 

18. O"·nlsu;; (C,H,01 = U,O,(l!H),. Az alldlik oxalsav-sói viz
be11 olclhah~>k. a büblJi ne1n. 11') C.1Ji/,;,.(·alci111111iurl az a1kálisúk (1ldai:(L
ba11./'ch/„ 1·::;11}u11li!/,· ú11 elij (oxt~lsavas calci11rn)1 súsui: (;_.,; l/y1:11,1;:.:11i:b1111. 
oldúilik; Q(·et::-:rl.vba11: kálin111- és náf;rin1nl1:vd.ro:xyaba1111e1n; 71) 1·ld1;r
l11iry1u11 küzü1nbiis olilntol::1_1ru1 /el/(Sr csapaüél..:oi; icléz el.fi (o.xalsava~ 
búrynn1): n1el:y- .-:1í.-;a1:ln111 /s !(11c1111savlian lcü1111.11•'11 o/(7lu1f1Í: <') /,:!fei1,11-
suras 1·::ii;;tir·I fehér csa.p::ulék (o:xalsavas ozü::-:t); ol(11u1h'.1 légenys11v
ba11: a111:n1u11irflnrn ,is:· rl.) tiin1/11/f k1:11sov ar, o:xa1savnJ, vizre: szl·n-
11íoxyclra és szénox,yclra bonlja; a f'ejlődi:1 g:lz kék sziuü l1J..nggal í~g. 

1! 1. l J1,rkiisa v ( C'._1 f fi, r J(\ """"' C'.: F(! 0.1 ( () }_/ )~)._'.\_ 11orki.isn v sói rt~~z 11011 

vizhen (a1kálik sói), részben :::nvnkbau olllha.tók. 11) Fi.ilö:-; chl1ír"11/
c/uu1 közü1ubös hork.ösavas sók oltlatúban,/'eh{;· csu1Hul/kot icléz elü 
(borkösavns calciu1n); s11rof;f1a11 ol1//1utó. IIa. borküsavas cn.lciun1ho:r, 
nn11noninn1hyclrox:yclot s eg:r darabka lógeuysavas ezüstöt; aannk) 
azutú11 a keyerüket kérnlelöcsöbeu }at:;::;an n1elegitjük1 a e;;;() oldalni 
fénylö f'ó1nezüstréteggel vonótlnak: be; /1) /ii/i;,,· cal('t111;1h.i;dro.ey(loldat, 
(m1~szviz) fBhc:r esapac1ékot ic1éz elő; e) thlrírbríry1u;u110! fehér csa
padék (bnrld.ísn:va:;: lníryn1u); :o::avakhrtn n1(111c1ik; d) l/_i11·11.i1:::an1:; ··::ii.~·t-
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tel fehér csnpac1ék (borkősavas ezüst)1 a111n1on1'.uu1hyd1·0;·1J.1fdlia11 old
ható; ez oldatból főzésnél férnezüst válik ki; 1) szabail borkősav 
ecetsai;i."ls kdltunnnal tön1é11:y oldatb~'öleg alkohol 11ozzáac1ása és 
rázás közben fehér jegeces csapadékot ad (sava.n:yu borkösn;vas ká
lium); vi.:lirm neh1:;c11 oldúdik (ezért kell "kémlclést tömény-oldattal 
eszközöl1ii); /') hcvi:tés által a bork.ösav sói éy1dt. cuko1·-.c.;:::.oy te1jesr.
tése közhe11 bomlanak el (szé11 és szénsn:vas só képződik). 

20. ()·/t1·1.J111..-:1tu (l71;lT""(J, = C1Gll;,0.1(0ll):J). Sói részint vízben, 
részint. savakban oldhatók. a) l?iilüs chlúrcalciun1 szabad savban 11e1n 
id'éz elö csapadékot; a sav telitése nt.:í11 (kú.1inn1- vag3• nátrinrn
hyclroxydclal) f'ehfr csapmléh keletkezik ( citromsavas calcinm). 
1ln1rr10111:uu1.súl.: oldatúban e csapadék oldódik:· ezel..:neJ..: t:.ehút nenl 
sza.bac1 jelen lenni a kémlelés11él j b) calc i n1nh,1pl 1•u;1;.1Jd1'a11 ( n1észviz) 
·Jt1clc,qi'.tiSs11/l fehér csapadék képzö<lik, ·n11.Z,11 a ./olyarlék kihiilésc ·11tdn 
elliinih :· e) 1·lil1írl/(ír,111ui1·111al fehé:r csapadék (citron1snvas bár.ynrn): 
csak tön1é11y o1c1ritokba11 :'Ll1 el(.), niiuthog·y soh ·1;i.:l1c11 1J!dód ik; d) 
li!ycny.-;ar(rs e.:iistti·l fehér csa11a.dék (cit:.rorn:-:avns ezii:::t); (ll.

1
.\T)t)}T

lian oldható; melegitve fén1czii~t ]e-.;,rúlú~a 1~0z'l1r-11 f·1ho1nlik; 1) hevitvt.· 
i!gett c11kor-s::a,11 lf'1;jc.'i.:t1!sc 111.:/kiil elboinlik. 

Az elüsorolf:. rcakcir)k eli'iálliflúsúha.n i.inH1ao·nllk últal eli'1úllitotJ 
~ 

sóol<latokou gyakoroln11nk kell 1nagnnkat: hogy igy n:1. egye:-: :fr~n1e
keii és saval:at; egyn1ástió] inegkülünböztctni í:aunl;ink. „A.z ilyen 
(ön1nagnnk últ;a.l készített) n1<lat:ok11ak eg;y f't'.~111 <"~egy snvliól kell 
ú.lhu1iok. 

Az osztályok leválasztása és a reakciók alkalmazása 
egyszerü (egy fémből és egy savból álló) oldatoknál. 

e 
(Egyszerii minöleges elemzés.) 

1. ]: e v ö 1. e g e s n. 1 k o L (\ r ó s 7. e k. 

.„A„z r:le1nzt'."s t11i't veti". oldai" ki:-: 1'(;·szu k1~n110Vi0:-:i'1be11 púr nsop11 
sr;s111:vul keverteJ-.ik. }[a J'(./1/r c.,·rr 111u(1:1.- h'n1u.H.l : 

/. O$:-túly .. 1. csoport ran Jelen. 

.. A c:saprull'.~k cl1lórezüsL higan:yc:hluriir vagy /1lo111chlori<l lf·liei.. 
lrn n. c:srtpa.tlék t111uno11hiba11 ufdr,;dik - c:,·i/.-:f: 

ha. un1'1110;1idral 1negfeke!·ctlik; eg·)'\·pgyt!rh'.·kii liíy11n.11: 
11a llt'lll változik. 1,;/on1 ·volt. a kereseU: !'é1n. 

Ellen(jrzé:::ül kiill.iu-kiili'111 k/·n11t'.•1d~cl az iQ:V hilúlL f't'.·111 ii:::;s:;.e:-; 
rr·a kt·i('1it vécrreha1· t;·1' uk. . .. 

b '. 

]Ta sósavval csnpatlék ne1n keletki:.,zi„k, a (s<Jsa:vval 1negsava.nyi-
LoLJ-,) kt;111l É·hez sok en'is kl''nh/jd 1'0f/1:11.v i::et (intünk ; ha 1·:;1 r /lt11h·'/,: t 1i nu1d 
(tejHl·n1ii znvaroJ.á.s k~;11ld.vúlástól va11 é:-: lialivngyCrtékü vnsat:jelez)1 

]. os:.táf.11 :1. f'SOJIOr!jaJ ragy a II. os:.ftilybr)/ lehel /i.;111 jelen. 

.A„ csapadék az ezen oszb.í.lyokba. hirtozó férnék l;(~uégeinek 
va1a.u1elyike) rnég pe1.1ig az I. osztú1y 2. csoporlijúé: ha. srí!'!/o k1;n
uí11;110111'.11111l1ru1 ncrn olrh;dik (Ifg/)1 ]J[J,S',, f)u8„ ./Ji::1S1

:: ff's ()rlh') :-: a II. 
o:-:zhily1:: ha a.11(11111 ./'t/1.1/il(;(/ih (~:L'i2 . .S:i· .8/,~i'""a, .8n8 vn..gy F:!:n.8 .... i'.~s ./lu .... ,')'a). 
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~~1) J(Jna·1n1non·iii1nho11 nc1ll oltlúd1J csapr1d1:k: 

11a sárga szinü . . . cacl7n iuni ; 
lm fekete szinü, lehet higany, ólom, réz 

és bizn1ut; ekkor : 

o) az eredeti folyatlék uj kémléjéhez picr 
csepp higitott 7,·{nsaL:af. adunk; f'chi!.1· csa-
JJ<idék jelzi az . úln1ot,: ' 

/,) lm kénsav nem idézett elü csapadékot, uj 
ké1nlébe pár csepp súsovat és aztán nagy 
.„,1~1111111'.ségü ·1;i:o:ct öntün1,;:; ha tejes ~ava.TO-
llás vagy fel1ér csapaclek keletkezik l1iz·111 nf ,· 

e) ha nen1 találunk, ngy nj l;:én1léhez J'ölii:; 
(JJ,l'i')OTl't aclnnk; söl;élkék szinezötlés 
áll be r/z; 

d) J1a ezt sem talúltunk. volna, i::;1uét n:i ké111-
~ léhez nútriu111lt;if!li·o;·r~,1rlol viszü11k1 súrga 

csapadék higany (2 v. é.) 

Ellenörzésül uj kémlékkel az igy talált fém összes reakciúit 
végrehajtjul;:. 

B) ;1 kl:11h,tf!Z1·u!fé11 ,ílfl~( 7.:1~lctkc;;clf: 1:.-;aparl1Sk ~c,61ns1:uno_n·i11u1bc111 
ohiúdik (II. osztály f'émei). Hogy melyike az osztccly iememek van 
jelen, 1negitélhetjük a csapadék sziuéböl; a csa.pac1ék elöállitása vé
gett a kéna1nn1oniun1os oldat.11oz S!Í.-iavat adunk: 

citromsárqa csapadék (As,83 ). • 

11111·anclil'6„ü.~ J (1S'b~;/:Ía Y. F:J/1!.S-,1 
tojríssú1·,r1a » (8111S2) . 
süt<itbcmw ,. (8118) 
l1arnd~/'ckctc ~· (..t:iu2•S'a). 

jelenlétét muta~ja. 

ar1uS11) 
rt.11tJ111ou. 
<Ín (4v.é.), 
"" (2 v. é.), 
(f}'ff/1}/ 

Ellenörzésül a többi real;:ciókat hait;iuk végre ; ez itt annyi„ 
va1 inkáb lJ szül1:séges1 inert. pélL1. a négyvegyértékü Ón és a.rseni 
vagy az aran:y és kétvegyértékü ón csapadéka.inak: szine igen ha
sonlít egymáshoz. 

Ila kénhydro,1/J.11 últr.d ;1c111 ké1Jzűdik csapoa1!k) ugy az I. és II. 
nsztál~y fén1ei nincsenek jelen; ekl;:or: 

az erccleti folyaclékbúl veti. nj kémléhez chlúrnmmoninmot, 
ll.1:'7(C'JI)-i: és /;é11c1.1;1111011tu11111f adnnk s kissé fe11nelegitjük; a c,-ur-
1utd1Jk a 

Ill. os:~„táfy valamelyik [é111jé11ck kénegébül áll. 

Megl;:lilö11böztetésül a, csapadék ~zine szolgál. 

'11ests:;inii csapndrrlc (1llniS') • . rnangúnJ 
kékeszöld » [ C't,( OII),] . chtóm. 

Pchét c"apaclék ZnS vagy Al,(Oil), lehel.. 
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, ,E kett? n1egl;:ülönbözt_e,téséül ~z eredeti anyagból vett uj 
- kemlehez JH'i' csep;1 1111nnon1at aclunk1 fel1ér csapadék keletkezik 
[AI,( OJJ),; vagy Zn( 0 H),]; e csapadék hoz most. feles ammoniúl 
öntünk; 

lm feloldótUk benne, ugy . 
ha nem oklótUk . . . 

J?ekcte l'.r.;a.padék lel1et lf'c/3) C1ol) és 1\T1:iS. 

:::l11k, 
aúu11·iniu1r1. 

, .i\fo!\különböztetésük végett az erecleti anyagb«il veLt uj kém-
lehez /,:rrlu1:111.hyrlro;c,1;dot. aclunk; ha. a keletkezett csapac18k: 

szennyeszökl szinü [ Vi-( 0 H), ], akkor 4 „, f. rns, 
rozsdavörös [Fc,(OJJ).,] " . C '·" ,:, """' 
világoszöld szinü .Vi(OH), nikd. 
kékszinü C'11( OH,) . kolndt. 

Elleniirzésii.1 a többi reakciúkal; 11njtju1': végre. 

Ila k/11(1'1/liJ1011i11111 rítlrd 111://l kclt'lke,;,[/.: csapadék TII. o~zf:.ú
lyn féu1 nin(·s jelen. Ekkor l~j k(jin1<;·hez s.:;1:11sa1·(rs 111ítriu·n1.1J! adnnk. 
Csapadék 

a 11'. OS';,fály l'ala1uely /i;1111ruek jelen letét 1111ilatJ11 ( llaCOa, .':h·('O:i: C11C'U;1 
\·ngy 11/gCOn}. 

Uj kémléhez most H,N(llH)-t a<lnnk; 
fehér csapa(1ék áll e1i'1 . . . 11111,1111.::·u'111i1: 

ha csapadék 11em tá1nad, nj kf;1uléhnz 
yijj:;,;.ofifafot öntünl;:; ha. erre ' 

r1) azonnal zavarodás (FJl(/)r_J.1) tú1nail hiir,1;1u11 :· 
11) a znvarodús csak nelu.í..uy perc 1nnl,ra kí;p-

zőc1ik.: (1S'r.S'0.1) • • • • • , • • s! ront Í'lllll : 

e) zavarodús 11en1 áll e1lí . crd(~iu111. 

Elle11ürzésiil a töl1bi reak(·i/ik. kiiltin<fsun a lú110Teak<·i(:1k. ltasz-
núJa.udúk. ' 0 

• 

TTn s:::!:11s1o~as 11ritri-u11111ud sern kl'.~pzi_idik l'sa11adék, 

V. OS';,fti/1111 /ént ra1i oldatban. 

1Bz: esetbe11 a vi:;,sgá1J·. fol,yaclékból uel1á11y c:.:f•IJpef". plafiina
len1ezeu szárazra párolu11k; ha 

a) (l n1a.riu.l{k lievitvc tü/,·1Slcfu.:(~/l elillan, ug,r a111111011111111 

va.n .1e1en. Ellenörzésül a s.-::ríraz rt11y((g/11í! 
keve~e!; nrít riu 111hydro:nydrl1il n1eg·ned \··e-
sitve ltevitünk (rnnmoniákszag) ; 

!1) (f 111111·11d1:/c neni illan l'z.. ng;y k{tliun1 Yagy 
uátriu1n lehetjelou. i\. n1aradék egy usepp 
súsavva..l platiua-sodronyon szlntc1on 
lAugba vitetik: 

a. láng ·t:l;ol,11dra festetik. . /;(íli'.u111, 
tntensiv 1:i"rí1·yr[,·a • . 111.Ífl'iu111 által. 

Ellenőrzésül a [( é:,; :Va többi l'enkcióit nlkal1nuzznk. 



2. Nem 1 ege s alkotó l' ész e k ( rn \•a k) f e 1 keresés e. 

:1- vizsgálandó oldat ki:s részéhez chlúl'luil·,111uJ1~Jf (ha a fé1n az 
I. osztály l. csoportjáhól való volt, légen;ysavas bárym;10!;) adm;k; 
ha csa1Jrrdil.k kcletkf.':::.ik, _az e/.-;;_; „,,-;,:tá{,11 so1:ru,11ul,: valan:ely1ke ( lf<JófJ.11 
H 3P0u. JT,,DO„ HFI, H,CO,, H,8i0„, II,C„O.,, H„AsU„. ff.11bO.,) van 
jelen. Megkülönböztetésül a crn1mdékhoz (a fölötte ,·,uó folyadékot; 
leülepedés után elöntjük) hi,11itolt sósavat önl;ünk. 

Ha a chlórbiLrynm által keletkező csapadék: 

a) súsavhan '/U;111 oldúdik (BaS04) hén1;,·av„ 

b) pe.:sgé::; l.:a.:lu.~n old1írltk (FJuC10a) s.::ú11s1rv, 
e) ha kocsonyás n1araclék: hátra.hagyúsa küz-

be11 oldótlik (1Ja8i03) • l.-01;r1saP„ 

d) feltünö jelenségek nélkül oltlódik, 
u0·y a. többi savak valan1olyike lehet jelen. J\z ur:-:/11ess11r~ 1u·.~/11.'! 1 11~ 
ó~',i. 1-!11·rí111sr11· a ft'·1ní:;lc -felkere:;É:::-éni'..\ 111/n· -jelentkozh)k. ~\_ i:iililii 
sava1..: 111.ep;külöulili:;;l:f.'i·/.:-:e vl~get.L n.i kl·n1ll~liez légenyf:n.va:-: ezii:-:t-.
oldatot, acliink: 

11) i/('/ll ],·r),,ff._'.!·.:ik f'.'!(tp1ul1:],; jlu()1·su1~, 
l:) srÍ!',1flf c.,·1111,1il1,:/,~ f1f i1/lfll ( _ !~/:: l J( J.1 ) jJ/io . ..;11liors111·: 
() /f.J11:r 1'sl/11ail/k s::,1í1·n111.::ik . /J/;1·.~o!". 

Ila (:hlrJrLúr,ynnullal e:-:apadékoL 11\_·111 k<lp1n1k: a fenti :-::avnl::L)/,J 
eg,y sinc'.:-: jelen. Ekkor ní k1'.!1~1lóhnh /,'.!/''11.1;.-·11/'({,..; 1·:;ih:fo/1{i1f,~I arlnHk. 
}fa ceapallók keldkezik, [[e.'/, H!ir, !!J, /{28 vnlam•',Jy1ke leJt,,t, 
jelen. l\[egkülönliüztet/~~iíl a csapadék :-:ziun :-:znlg(tl. 

f.'el1<ir s::i11il (H,.V1()!f.han ol<lúdó C'llpa-
clék (..lyC'I) s<!.<av, 

srír.rJdB ,..;;:; i 11 ii. ( ! ( 1.\í) () lI-ban uehezen olclt'.JclÓ 
csapadék (.:l,11/Jr) l11·ú111hyrlroy1;11 1 

s<Ír!f" s,:i11il (H,,N)OH'lnm oldhatatlan 
csapaüék (Jt1J) , júdhy1/„011é11, 

f'l.'J,:cfc .-;.:inii csapac1ék ( . .:l,112 8) ki!11h,1;tlro!1J11 
jelenlétét mutatja. 

Ila se1n e111órbár,yn1n1 sen1 légenysa•,;as ezüst csapaclékot ne1n 
a<lnak~ ni kérnlévc·l a légenysavra emliteH:. reakcl('1kat hrt:jtjuk vl~gl'f'. 

Ellenörzésül a talúlt sav üssze::i reakf·.i<'.1i 1negkisérleuclök. 
_/\._ szerves savakat fel::;orolt kéinlelöhat.ásaik alapján k0re:-:;:-:ük. 

Több fém és több savból álló anyagok vizsgálata. 
(Összetett minöleges elemzés.) 

.A_z üs:->zetett; 111iui'.1leges ele111zés céljn, oly szilárd hahnazúlla·· 
potn l:estek1 vag.Y rni'tr kész folyiHl/1kok alkotl1r1'·szein(·k kipnh:d.()·· 
\1'u::H1, 1uel,YoklJeu t.übli ft'.~n1 r;:-: tül1li s;i\· t0.Lvle;;;hci'.1-:1 fel. 
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1. Általános eljárás. 

Mielőtt valamely anyag elemzéséh~z fogunk, megvizsgáljuk 
annak hal1nazdlla.potcff, Je.gecalakjdf., szinrft, szar1rít. flic,q1'.zleh!stijl óva
kod1ni11k kr:ll, mert so1tszor mérges levén a vizsgála11cló rn1yag, ·ve
szélynek tehetnők ki magtmkat. 

J egecalakok közül: 
szabdl.'JOS kockák, chlórnátriumot, brómkálinmot, jóclkáliumot 

gyanittatnak, ha a vizsgálancló anyag fehér szinü; 
1°ho1nbos tábldk. chlórsa·vas káliumot1 bórsavat, ecetsavas 

zinket; 
tiialaku. oszlopok 1ténsavas magnésiu1not, k.énsavas zinket; 
fürtlaku jegeccsoportok kénsavas és sósavas chinii1t, légenysavas 

sl;rychnint, coffeint s más hasonlókat; 
'lla!J!/ -vi:::ti$:drr j1!g('coszlopok Reignettsót, szúc1át, C+lauhersót, 

salétromot stb. gyanittatnak. 
1S'z,ú1tefr;nr:k leginkább az alkálik, égvénye;.; fülelek s né1nely 

nehéz féme1..: (ólom, ón, zü1k1 ezüst, bi~1nut, ltigan:y) sói. Ellenben: 
uil1íyos::.Vldek a vasox.ydul sói, 
harnavörüsek. a vasox.;ydsók, 
a1;udhyszt,vöri);~ek a mangá11oxydulsók, 
k.ekck a rez so1, 
:,·ij/rl- vagy ·rif)fas.:·i'.11ii.r~k a chrún1oxyc1Nók

1 

sdrgdk a platina és ara11:y sói, 
s(it/t ·vinlrcszinilrk a kettedchrón1:-::avas ::;úk. 

2. E 1 övi z s g á 1 a t s z úr az u t o n. 

A. tnlajdon.képe11i vizsgálatot az f•liiui::sgdlal előzi 111.eg; ez által 
tAjékozást szerzünk arra nézve, hogy mily irányban vezessük_ a 
tulajdonképeni elemzési;. Ezen elövizsgálatoL legcélszcrübben szA
raz uton ej~iük: 1neg. v-izsgá1jllk: a testeket 11lat inrrlc111.(',:í~1I vagy por
cellá.ncsészében illékonyságukra; plati11a8odro11yo11 a lú.ugfestés 
szemlélése ·végett, ·végre a for1·r.u;;;flÍcsö elijtt s;;.·iS11t'11 s hcvités dltal a 
tJhospho1·srtvs!Í vagy bo1'a;·1·gyii11ff.1/lun1. 

.. 4) l~iz.-;gúlat a. ]Jlati'.nalcniczí~n. (Ha oly anyagokat gyanitunk, 
n1elye1t a pla.tinát izzásnál n1egtámadják, mint: maró alkáli.k, ké11 
stb„ tlkkor porcellánlemezt vagy kis porcelláncsészét. veszünk.) 
Követ,kezö tünemények jöhetnek létre: 

a) a test hontlús né/kii{ elillan (a s.:,er1:etle11 savak nag,y része; 
ecetsau, valcrianasau stb., ln·1)1111 jcfrl, ors1.insl'.l.v; minden h(qan.11- 1!.-> cun
uioni'.u111.··vc!7Yillet); 

11) a. test az izzási hön1érs0k1etnél tcl;f(!sen cli!,11 (s.:·1!1'1:1Js ((Jl}fafjl)k, 
különösen n.z alkuloidúk és SZf.!rves s1r.vak); 

r') a test clha1n1·1.ul, vagy·-is az izzisi hö1nérsékle!1nf~l s:u~ncs 'll1tt

'i.'arl1!kvt hagy J1útra: s.::erecs .-;a vak sdi; ezek111~l ha 11lkdfi-só volt; íl 

megne<lvesi!;el;!; hamn é,11v1J11y('s hatrísn (szénsavas alkálitól); a uc/ui.: 
f1fli1.ch s:..;ervcssavn .wí1'.1uil redukció kö1,reti1i:ezik be s a ha1nnhau gyal;:
rn.n ft;tngo1y(Jc'.skákai". ta.lú.li111k: 
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d) a test, n1cqúlvad s f'1,Ju;r tilzdllá u.11,1;~1y marad vissza (Jcgec-1;iz; 
tartal111'u ,-:ól.-): C+l~ubers(\ keserüsó, ti1nsó1 borax, szóda.).,_ tin1só éS:. 
borax hevitésnél elöhb erősen felcluzzac1; . · 

e) a vízscrálandó anyacr minden további változás n8lkül csak~ 
sz·i111:t rúlto::J((fJn (11ék1. sz~n~'tvas ólom állandó súryrt1 zinkoxyd hevi: ·'. 
tésnél szintén sá1·ga, kihülésnél ismét fe~ér lesz);, , , .> 

f') az anyag e!l.itdltalúl1a11 nen1 1,~dltozik (sok so1 a ne11ez femek'.; 
oxycljai stb.) . . , ,, 

JJ) I-"1:::s!fdlot pl({ti11asodro11yo11. Plat1nasodronyt eg~·1k vegén'..<; 
tüzesités t'tltal mecrpuhitott tiveghotocskába dugunk, a sodro1r.y m:i.:. .·· 
sík végét perecalal;::ulag meghnj~juk. E sodrony szabad végét kiiz
zitás után vízbe, n1ajc1·a vizsgálandó anyag porába mártjuk s bor;.., 
szesZlángba, vagy a hol ez k.ivihetlí1 a Bunsen-féle színtelen gáz.:·.:.::. 
lángba visszük .... ti_ láng beálló festöcléso ,iellegzö né1nel:r anyagok1·ai .. :; 
ig;y a sárga. festödés nútrinn11if1 ibolyaszi11ü kdltnrnot, earminvörös·-,;: 
lühiuu1ot és ~tronfiunud1 zöld szin hfir,11n111ot és f,,;r,·ure(ff inntat-. (Lásll 
az egyes elemek leiri't.s~l..t.) „ 

' °C') l'".i::s11úfal i:::::ú s:;;r:11c11 fu1·1·f1 . ..:;::t1:cs/;Fef. ~~ szén erüs ~r.iuitfi 
J"edu/;dlú anvíl.cr s fülerr a nc/11:.: (1:111ek felis1nerésére nézve nagy
értékü azok„;,-~-ri·iileteG'1ek: n1agatartú::;a a redukúló szén irúnyában. 

.:\z e1nlit~'tf·, ;,-együletek szi~nnel való re(1nkciú.ia t'.sak magas hö
f'oknál kö1/etkezik hé. ~"\ közönséges lángok hőmérsékletének eme
lésére hnszni.11,ink a /'or1·0.o.:.:f1.;csii1·ef. Ez épszögi.i.leg n1eghnjtot:t, a 
tüzhöz közelítendö vr'.,ge felé ininclig szükillö nyilású férnesö; végébe 
p1atinac·söve('ske van illeszt>:e. 1\. r·sö széle~ebb üregii végénél tar
tós légára1not fnvunk a lángba. IZezelése gyakorlatot; igényeL hogy·.< 
a légZ1'.~s akadályozú~a nélkül fnhassnnk úlh1nd/)an a forrasztóc~söbe„:, ·' 

1\ lánn· leirúsiinál en1litettük, hogy a láng két; részl1öl: 11:1·,11rláló 
. ~. 1 .. 1 \ ' 1' 'l 1 'l' . 'l"b'l 1 1 f' es reil11kdl1í lang )ül al . r .. szeneu \·a o rec n ;:a as ('.e Jtl o e. ara: a-
sz4nbe ·l;:ís gödröt·. Y<\innk s elJb<? !;esszük a vizzel megnedves1tet,t 
vizscrálandó anyacrot s oldalt fordítva a szénL1al'abot a 1ánghoz, a 
fcirr~szté11:sövei' a. láng reclnkúlú részénél (kijzépt.cíjo11r a l'cn:rasz!;Ó~ 
(·süt- nen1 a. lánrrba. c~ak n1ellé tartva) fnvnnk reá. 

..'.-~Z erecln~én·<', ha az anyag egyáltal{n1 reclukálhat:ú1 az, hogy a 
~zénen vagy (/111.-:~:e111c.'hfhet .• vagy pedig a göclröesk.e körül különböző 
~zinü 1era.knf1ást·., u. 11. lcprd/kf'.t kapnnk. 

1. }~:n1.~·;:,r:111c:;1!t adnak: 
t1) lepeclét: nélkül: a 1·t::„ 1)11, e:;ii,-:f és 1r1·a11,1; .w;i: 
/,)sárga lepedék mellett: az 1í/r1111- és l1iz1n11f8t.ÍI:: 
e) fehér lepedékkel: az 1u1ti'.111011sók. 

:L Keni a(lnak. fé1nsze1ncsét, csuk leJNJle°kr,f :· n1ég pellig: 
1() fehéret a .::ink.'«ík: 
f'.) vörüsbarnúli a ·('lulmi11111 sr:i. 

~Le11edék nélküliek a.z 111·cu:11- l;s hiyu11_11:..r.;/; _;az elöbbiekuél erü~ 
fokhag_yrnaszag érezhetlj, 

Ezen lepedék 0111u111 szú.rn1a.r.ik: hogy a redukci/i által kíYá-
1asztott fé1n további hc,~itt:~nél réRzben e]gözülög; a fén1göz azon
ban a. levegö o:x:ygénjével egy0siilve) fén1oxy<lclá alakn1 át, inely 
ismét lecsapódik. 

Ml,\'CJ[JX! E8 /CT,Ei)lZl;:S, 43·7 

L:_<-- Az ·aiká.lif81nek (J() 1\
1a és am1nonium) sói könn,11c11 o{uadnok 

;--;-5 a szénbe szivárognak. . , 
!;: -- D) Hevités (~, 11hos7Jho1·sa-vsú 1!s bora_'J)!].1JÜ11!J!Jb~11. A._ kar1kara 
Ji jtott vérrü platmasodronyt megnedvesitYe, keves 11ont.ott, u. n. 

... • f.~splwi·sút (phosphors~vas náti:imn~mm?n!um [(N l:f.:)NalIPO.,)J 
'.~eszünk fel vele s a langban gombocske;•e .omles~t.iuk. A phos

'·.· borsó olvadása alatt metaphosphorsavas natrnunm~ (NaPO,) ala
kul át, mely s~án:os fémoxyc1c1al jellemzi; szin f«.Zl1'p1'"c mellett ket-
tés phosphorsokka egyesül. 

Vizsgálat végett a phosphorsógyöngyöt összehozzuk a vizs
;· ·. álandó anyag csekély, ré.?zével s ujr~ ~ev~tjü~ el~bb, a ki!lsü o:ey
:•gz ílá láno·ban forrasztocsovel; a fellepo szmvaltozas eszlelese utan 

" b 1-1 'l" l' b - "k a gyöngyöt a belső (rec tui:a o) ang a v1sszu ~. 
A beálló föb b reakciók a következők: 

lfZ 11,l'yclrí{Ú {Ú//fl/1((1/: 

{ 

melegen sárga, 
l·-11s ·vörösbe át.menü) 

hidegen halvú11yabb, 
,\~ikel mint a vas, 
J(olialt kék, 
J[anr1ti11 iboly<t, 
r:11t 1"lÍn1 zöld, 
Riz, kékeszöld, 

tniuL az oxyll1.íJ6 lú11g\Jtu1T 
kek, 

szi.ntele11 1 

zöld, 
l ia rna y(iri)s. 

liasonló kezelé::; inelleLl. nevezetesebb reak(;i/ik !101·0,1:

fJ.1/in[/,l/,l/,llel: 

o,1.·,111úílií lú11yha1~: 

1
• \„ melegen sá.rga 1 

"" ( kihülve halványabb, 
\;-·k ,1 \' melegen vöröses, 
• 

1
" ( kihüh-e hah-ányahb, 

Kobalt kék. 
Jlonydn ibÜ1ya: 
(}/11„;111 zöld. 
fi\:.: k:ékeszöldi 

zöld, 

szíirke (_ho1nr't!yn:-:)1 

kék. 

zi·\]d (hi11r;gen ). 
\"Öl'ÖS. 

i). „.:\. {".ulajdo11képc11i elen1zl·s Jl.e(lY<?S nt.\•ll. 

„L: an.110.<f .ridofdrí:::a. -~ nedve:::: nto11 i·cnc"lszeres elen1zés csak 
folyadékokkal vihotö véo-he; ha a vizsgálatra ado!J, anyag nern fo~ 
1y~dék, elsii dul!11111k a ::~ild1·d 1111yar1 oldatl111 1;it,1c. _:\_z olcl.úsnál kö
vete1H1li e1,iú.rás a szihl.1\1 anyag lninöségétöl függ: erre 11ézve a 
megeitett elövizsp-á.lat már nyn.it 11én1i i"újékoz:lst. . 

'1. Elsö ós fi'f oldószer a. lf'pdrolt ui;;. melyet először közöuse
ges 11ön1érséklet11él alka..ln1aznnk; 11a igy oll1:.\s 11en1 á llua be, az 
anyagot vele egy ideig főzzük. Minthogy so];: anyng .nagyobb ~~a
rabokban nehezen olclóclik, az elemzendő ttuyagoo muulcnekelott 
mázos pu1·cctldJ1nto::$lÍl'ba11 11ori~jHk. J.llinteyy 1U kij!J1:e11fi111-.;tel' pd1·ott 



'IJi.::l'c (kis f'őzölo1nbikban vagy kem1elöcsöbe.n) 1 !Jr.0111 an,11a!1ot ·vfi~ 
s.::iiuk. I:Iogy feloldóclottwe ez a11yagb6l a vizhen, azt r1ehán~y csepp~ 
nek platinalemezen való elpárologtatása által tucljnk meg; ha a 
platinalemezen szilárd anyag marad, olc1óuás történt, ellenkezöleg 
nem. Itt megjegyzendő, l1ogy az elpárologtatásnali.: csak gyenge 
hőnél kell történni. 

Vizben oldódnak a legtöbb alkdlisók, a chlú1fémek, kénsavsdk 
11ao-y része, az üs;;;zes lé(1c1111savas, ecctsa'va.s és chlórsa.vas sók. 

0 
2. Ha az anyag Vizben 11em olclóc1ik, su~!Jan próbá1:juk: meg 

o1clani mécr pedig először h iqitotf sÓsll'vbun 111clege11) maac1 főzve, 
azutá~ lu'.gif()tt l<!,11e11.11sanban hidegen, ha ebben sem oldóclik1 fözve, 

Higitott savakban oldódnak a .<;zénsctvas„ phos1)horsava,<:, l1úr.:. 
srt/Jas, burkí.ísavas S(Jk, a nclu!:~ .f'1!n1ek o;c!fc{jai és sHl;fh~jai s szú·1J1us .f'én1, 

3. A higitott savban sem oldódó maradékot a rajta levő fo
lyac1ék leszürlézése után (ha ,-olt valami benne olc1va) lü111h1y 
l(qt~ll,lfsa.vval, vagy ha 111ég igy sen1 olc1úclnék1 kirdly·ri:;:~cz kezeljük.:,. 

Vízben és savakban a következő anyagok nem oldódnak: 
s;;/11 1 kli11, .frírl .• ln·ÚnL r:zilsf es ch/ ()rcziist, a jó cl /i i_qa11 y1·cyyilf ctei (hyÜrar
gyrnm joc1at111n rnbrnm et flavurn ), h i11r111ychluriir, a. lHÍl'!f ion) st 1'11J1f iuni 
és úloru l,·énsa-rsúi, s::rinios sililuít (kovasa.vvegyületek} ajluúrcalci1un 
(folypát) stb. Ezek számára vannak más olc1ószerek: a kén felolc16-
c1ik: szenkénegben, a f1Jd és vürij,o.; jódhi.11a.11y borszeszben) a chlórc:;iisl 
am1noniában, a crtlo111r'l elil('.1rvizbe11 1 aj/1uí1'calc·iu111 törnén;y kén~av
ban. Ezek. is felünnerhctök részint physikai tn1ajr1ousAgaik és 11evi
tésnél tannsitott 1nagatarhí:-:nk. úll"al (péld. a ké11 és :j6il): részint for
rasztócsö elöt.t·. n szénen. 

liz említett oldósz:erekbt:ll uhlhutallau kova~avvegyületek <l gyiigy
szettárbn.n ne1n fordulnak elő .. A kovasavas kúliurn és nútrinrn.(viziiveg) Yiz
beu oldhntúk s bennük a kovasa\· jelenléte cgyszerüen s~i::wvvali -rnl/1 keycrés 
últal kiruutathatú (fch6r pelyhes csapadék: kveasai:). 

IIa az anyag f'elolüódott, az oldatokat egyesítjük:; esakís a 
i:i.:o/d((f iJfl.lf r/.„.::1!t tc.<:.„;:;ük cl kiiliin, n ,-:ósai:ra 1..r:-1 l<11e11ys11vra ea/tÍ k/·;n
!c/(:8 rt.:yclt; e 11:.ét ::;avat ugyauí~ rnínc1íg a yÍzoldatbn11 keTessük; 
a. többi savakra való víz:sgúlús végett az egyesített t:-5aYnJ1yu oll1a.t 
egy ré~zét félretesszük. Az oldatlan maradék külön kezeltetik. 
.-Li.z oldatban 1ní11c1enekelött a férnekTe yizsgúln11k s esak <lzokua1;:: 
inegállapitúsa után keressük a savakat. 

Ila. a ..-izsgálat alá. vett anyag l)lntinnle1neze11 hevit,-e 1neg
:::zcne::::ec1ik s i.;;.;;rís11ríl n1ru·((d~!k 111:/kiil elill1111, ngy f€111eket 11c1111 

h1111c 1n s:;ci'l.:ts a nynyoka t,. J!i:trlrí ul u 1 ku / (li1.lriko t ). kel ti~e i'Cl!il i. 

l. „:\. f eme k f e 1 keres é::; e. 

ri. nuír e1nlit1ctt osztályle\'Ú.lasztó általú.nos kérnlcli.'i:-:z~r('ld~cl 
miwleuekelött az oldatból Yett kis kérnlékkel a jeleulevö oszkilyo
kat állapit:jnl;:: meg·, hogy a részletes eljiirúst rnegri.ividitsük. c~ak 
azon osztúly fén1eire l;::é1nlelih1k, inelyuek jelenlétét ki111ntattnk. 

r1) ~4.:: óldot11(_u1 ,<:Úsa1.:i·1rl c.-:orad/k ,;"'i {1[f„1·: 1. <is.:tdly f, c..;01J111·fjr1. 

( Pl1, Ag, (H:1o)"). 
.:i. C5a1irtüék ::;zürlé11 elválaszt.atik a folyac1éktlil. 

.lf L\·r/J,fJ!lc-' f,' 1.1·:.i1 x1is. 

A sósav itltal létrohozoÍ;t csrtpac1ék vizbou 
fözyc, tökéletesen fololc1óc1ik s az oldatból vett kis 
l;;:C111lébo11 kénsav fehér csapadékot iL1éz elö úl•J111; 

ha a csapadék ,-izben ne1n, Yag·:r nern teljese11 
oldótlik) 1negszürlézzük (a szürlet.ben kereshetö nz 
ólom) s a kimosott csapadékot a sziirlén f11.1N)OJI
val ön~jiik le: 

az ittment folyadékhoz légenysavat adunk 
fehér csapadék (A:1CI) . . . . . . . . ezii8t; 

ha maradék van a. szi.i.rlén s az a1n1no11íával 
n1egszürkül, ugy . 1 ·v. é. ln'.!JaH.lf 
is van jelen. 

b) A sósav által előidézett ernpadékról leszi\rlézeLt folyadék
hoz J.·/11h,111.lro9/11t vi:-zünk ... A„ csapndékbt111 lehet:.: r1;:; J. (18;;ld/1j 2. cso-
por(jr1 /s a _[[. os::túl.'f. ' 

..:\. kt~t oszb'tly elvála~zt.Ú;:;i.t vt\qc!J. a :-:zürlézet.t és k.i111osott:. 
c8apacl1.':k /.·/n11111 nu111 i'luiu11al pc'dlitta l'ik ; oz ui'Ú.ll ~zií.r](;zzii1{ f' a. szür
letet, eltesszük; obhen lehet a TI. osztúly. 

1. o,<:,-:tríf.IJ n1rí.-;odih c,-;11710„t: (JJ.r;1 C
1
11, .T'f,) r}d: /Ji kénegei; kén

a1n111011iu1nbnu oldhat:oJlan csapfHlék) 
„A„ 1\sapac1ékot higitntt légenysarl)all. főzzük; 

lui. (ck1·f1' 11u1rad//, vau. azt le~zürl()zvo kir:ílvvi:r.
be1~ oldjuk;. ez uhSl>bi oh1at:lia11 111ftl'i11111lif1t11'.·o,1'/Jd 
,qír,1;11 '""fljJ11rlt:kut 1{1(•:;, elt• (!.-Z1;(1) . , . . . hiyuny (? r. !!.) ,· 

a. 1l1genysavas o1dntba11 leh('tuek a töl~hi f(•-
111ek. J\;;; oldal: kis kt.',1nléjt·be11 : 

k1!11savr1.17 J'elu!r csr1pru//k [1Í'JIH11! ,,í/oi11 ). 

ozt :-:ok kén;:;avval telje:si.:n lovúla::;ztjnl~ s !e
i:;zürlt.'~zzíik .. A. leszürt fol·yadékhoz .-:uk 011u11011i11nr 

hyd1·0;1'/frlot aclnnk: · 
./'eh/r csa111rd/k (bizmnt.liy(1ro.xy<l). hi::·111ut: 

ha a folyadék ·nu·11/,·//,·ii/ 1'i:.-: 

\·un .icleu. lTj ké1nll,hcz k1:11hy1/.roy1:111:i.-:et tu.ln11k: 
.~IÍi'f/11 <'S(fj!l!d//." 

111nt.at:. 

e:\. hiz1nuí ellc11íirzt»séiil n. keletk1 1zott fehln' (~snprul(1 kot~, szür
lt.'>u ulYúlasztva, ke,·é::: só:::a.Ybau oldjuk s aznbí.n .~·ok ri::1·f (111tii11k nz 
olclath(lz: /'cli(:i. 1'."111111d1,:/, (bizn1uf'.ox.ycl1 hiri<l) k0letke;1,ik. 

[]~ 11,.:;.::f!.f//J („Js, S/,, .8n (ti,·._ IY:i ús .:ln kl'lH:gci). „A. fenh:bh ny(~rt 
kl~11a1111nonin1noldatol·, ::;ok ~<isavYal el1Jo11t.ink. }[a .'!.::í111.'.'! (·sn11ud<:/,: 
1 . .::elci'kezik1 TI. o:-:zt:ál.yn fl;u1ck vt.L1111ak :i(·leu; ltn„ (·s01 k tejes zavarn
llús (k6nki,·álús) ú.11 be. ugy Hi1u;:-:e110k jelen. 

..:\z egye::: férnek kiinutat:ú.~a végetfi a. t.~::;apa(lékot tiinu:n/I .r..:.:1!11-
S!/1'11.-: 11111111r111Í11111o!Jrrt!1r/ !l//iiu,r1/11 n1ele_11i~jilk. Szén:-ava~ a1n1nnuinn1-
ban <.:~nk nz nrsénkéncg ol<lútlik: a. t.iJl)hi Yi:-::-:za.1narac1; a 1nara11ékot 
szürlézé·!:' últal különitjük. el; az. oldathoz pc1lig /i;l(isl~·!tr·" n1f1 1111,111-

~1:(1ii stísanrf al1nuk: hogy t:.nlteli.t.sük; 
r:ffi'Oi!IS!Í1'y11 1>'fljll({h:/,: yúlik ki. (.'l.":.!S'u) ' U1'·"•;/I, 



MO 
_!\., szénsavas ~nn1noniun1ban ofaha.tatlan. osa.

pac1ékot tünii!ny súsovval ·nu:lcgitjiik. Az aran;ykéneg 
uldlu1tat.lan sósavba11 . . . . . ·. . . r1rr1.'//!f 1• 

ellenőrzésül királyvizben feloldjuk s az oldatban 
az ara.ny felhozott reakcióit végrehajtjuk . 

.r\.. sósavban oldva, lehet az ant1'.111on és <Ín ( n1int chlúrauli.n1011 és 
únchloric1); ezen oldatba zi11li:t.larabocskákat vetü11k; hyc1rogén 
fe,ilőclik, mely kiválása pillanatában a fenti vegyületeket felbontja 
(redukálja) ;fekd" cM11111d,ik (fémón és fémantimon) válik ki. Erre 
tömény sósavat öntünk hozzá. Az ón feloldóc1ik, 86 nem. 

Az olda.t.l1oz h·iyanychlo1·idof. adt111k,,fchél' csa-
padék áll elő (IIy,C'i,) 611; 

a fekete pornak sósavban oldhatatlan része 
a nf i'111on; ezt feloldjuk kirúlyvizben s kénhyclrogén
\·izet ac11111k: hozzá; 1uu·a11csui)rfjs csr1porl1ik hi1nad 
(b'b'2F::J3). u11f'i111uu. 

(') J\..z e1sö és músoclik osztúly levölasztAsánál 113.rert t:::HlJ.!a.
llékról leszürt. folyaclékhoz telitett an1mouiát .. aztán /,·(!11ru11111011iu-

1i11.1f adunk. I{iválnali: a Ill. os::.trí/.IJ _f,:nu·i ré~zben mint 1:1'.ne:11·l;, 
részben inint h.'Jrll'o.l'yrl1Jk (mint kénegek: a .:i111.:_. 1·as) u11111,qrí11 1 ko~ 
tHilt és ni/:1:{; n1i11t hyc.1roxyc1ok a c!i1"ón1 és altuui11iu'll1). 

. A. zinkkéneg,(c711[i· (11átrin1n hyc1roxydhan uen1 oldható). 
Az .-11,( (! 11),„ (,.7,,:„ o\,1ható.) 
1-\... chrón1ox'\:cl /,:/lc1»;.;;;:ij{d ;, 
~~ mangáuo.xyr1 f1·.<;f,-;.-;;iuii oldl1atatla11.) 
:l. vaskéneg1 kobalt és uikel kénegei (c/.'/_'fi;/" .: a vaSkéneg s1\

savba11 oldható, az utóbbi kettü ne1n. 
A kéru1..rnn101iin1n111al levií.lasztott csapadékhoz (a, f'olyaíléko!i 

róla leszürlézzük) hiqifotf sú.-;avot rul11-11k s aznt:ín szürlézzük. Oldat
lan fekete rnarad4k l~obalt és nikelkénegre n1utat 1 n1inthogy a többi 
kénegeli: Ú:-; hyc1roxyc1ok higitott sósavban rnincl oldhatók. 

:\.. maraclé'li:ot a kobalt és nil~cl lnegküli:h1l'iöztetése vég('(·t 
királyvizzel inelegitjük . ..:-\..z oldatból a fölös savat főzés által hí.vn
litjnli: C'l; ekkor cseppe11ki11t telítésig uútriu1nhydroxydot) lHa.i(L 
c1'1·f::11r11t f~s sok l'ö1nén~y /1.'y1·1«":-·,1rn." 7,„·111u11-n1clatot. viszünk hozzcí..: 

.~·d 1'1/(( jt:r/1'<.XS CSflfl<Ul1ík • !tul1ult : 
Az· er~·iÚ leszürt folya\lékhoz Xo 1) IH adunk, 

.úilrl szi11ii c.'iUfl(ld1Jk ~\~i(OI-(L~. 11ik( 1!. 
Ellc11{1rz(•s a phosphor:-'Ó 0:::; boraxgyö11gygyel. 

„J h1:1u11i1n1011iun1 1i/t1t! fc'treho:_·11ft c.~·117J1lff1:k ,„(Í,.:u1:/11u1 „/„/h11!Ó 

1·1:.„.-:1;/,c11 (szürlefl lehet Yasch1orür, chrón1chlorit1. alu1niniln1H:hlo
ric1: 111a1~gAnchlorür: zinkchlorid 1 . ezenkivül k1í11,li.1J1lroy1:11 :· l',:t u:.· 
oldat ii1c/1!:Jif,!,.:e 1iltu! 1.-i k1'l1 ii::ni: 1nelegités közben kevC~t: li-'.1/1'11,i;
s111·ut viszünk n, folyatléklia. 1nel\- a yaschlorürt- ya::;ch1oriddú al;1-
kitja. i\losb 1·/iló1·11;;1;11u11iui1111Í s_(iiÍ,:is rni11il(n1i1íf udnnk hozzá~ i.:31l1t'•i 

inelegitjük; cl:li:or a ueyezet:t. f1'.·1nek hydrox_yl1jai kcletkeznek1 111c
lyek küzül a ro.,J1,11clro:1·.1J!l,. ,·il:!((Jf-f)t> és ch1•1;n1h,1j1l1·0,i_'/ldc."a1)rrdt:k11! 
képeznek; a, zinkhydroxyd (az ammoniában) és nrnngánhydroxyrlnl 
u1 chlórn1n1uoniu1n segély1'.•vr:l\ pedig oldva 111arrv.1nak. 

.lfHfiLIWP8 1;1,1;.i17:1·:·s. 

A· csapadékot NnOH-val öntjük le: 
,: .• < "''"''·hi··uv1·os mru·"d,i/,: a szürl8n [fi',·,(OH),;] trrn; 

a. keletli:ezett oldat s111ffragd.:ülrl . "'"'· . c/11·'5111 
van jelen. Ha chrómot találtunk, főzzük az oldatot; 
ez itltal az csapadék képződése közben elszíntele-
nedik. A .'i.:intelcn fulyacll7~ho:~ chlúl'(.0111no11'i1unof 
·adunk i ./'l'luf 1/<-~.r.:apacldk . • . . . . • . ul11n1i11tu111. 

A (r{1N)C'l és (II,"'.')()JI által eliiid,:.,„11 csapa-
dikrúl lesziirl folyadékho.z NaOH-t. adunk s főzzük: 

barnás csapadék keletli:ezik: [1llii!!(OEl)n] . . Jna11!;ri11 :· 
az erről leszürt folyadékhoz erős kénhydro-

génvizet adunk, .f'eh61' csapadék - . . . . . . -;;i11k. 
. I-Ta a vizsgálanclú anyagban 117iosphor11a1;.~ól; voltaki a B. oszt.ály leviL-

laszt.ásúnál azok is kicsapódnak (phosphnrsa vas calcin1n, nu1.gnésin1n, búrynn1 ), 
stroutinrn), ?il.ielött tchht a csapadl:k cletnzéséhez fognúnk~ ke\-·escf; abból só
savban feloltlnnk s 1uol_ybd~lI1savns arn1noniu1u111al 11ho"1'horsarra inegvizsgúl
jnk .. A„ phosphor.savsók küH.in y{tlnak akkor, tnidiju a chléiranunonin1n é;:.; 

'( [f
1
'SJ0ll-va1 keletkezett csapadCkot nátrin1uhydro:xyddal kl;zeljük . .:'1„z ekkor 

uldatlnuul 1nanu1<t• csapadéklJnn lehetnek: vashydroxyd, pho.:q.ihol'Savas va:-;, 
a fi!ldt'érnek 1J\io,.:phorsavB<)1iT 11ho,,;phorsa Yas a111nt<111-n1agné:::in11L lia pl1o::;pl1ur
sa Yat. talúli:unk, ugy. e csapadékli1111 inntatjnk ki a r<Lú!I. helüle ke\·eset. sósav
ban fei0ldva. _:\. tiihlJi fétnekre nézv(> a feutirtnk ,.:zerint ,iúruuk el. 

d) A III. osztály csapac1ékair61 leszürL folyadékot; sósavval 
lltlt.0\itjük és addig fözzük: 1nig kénhydrogén szagú.t elvesztette . 
Ekkor :::ziirlúzzük é::' a. sziirlethez .~·.-.:(:11 . ..;r1vos t1·n1111011iuu1uf. adunk; 
f'1:/1tÍ!' C.<:(([!ffl///.'. keletkezik: [j~, o,-:,-;;frÍ//f r(:i/l('Í SZéll8UV:3Ók alakjában. 
· E csa11adékot .~(;,.:(/r/Hrn fe1olc1juk. 

E folyaüék egy részéhe?. gipszo1dntoL ac1n11k; 
riiy!ii11 f',,fiJ1· C.'itl/ittrf/f,· !1Í1/U(rÍ ( fJ11,..:,'( J.i) /1tÍ1".1flUll : 

ha. e ké1nlel(_iszerrel csak l:.ésijlJl) (uéliány perl: 
Jlltilva) iün lt"tre a c:-;apaclék. st1·011ti·u·111. 

.t\ képzőc1ütt:. c:'apadék:ot szürlÉ'll elválas?.tjnk: 
a, lecsepegő folyadek egy részéhez fölös a1nn1onic\.t 
é~ 0;·1:a/;:;11vot adnnl:: ;,feh/I' 1·s111Jr11l/k . c((fci1u11. 

Ellenőrzésü\ a lángreali:eiól\: szolgc'tlnal:. 
() .cl s:::1.:11.„11va8 111i1111011iu111 riltal k('l1·ff,·1,.-:ii cso111uf1:kni/ 11.'s.:·iirl 

(v1yr1d1.:f1·llfrJ1 lehetnek: az ijti.irlik os:::tdly .(1:11u·i (kúlitun 1 nútrin111, an1-
1n0nilnn): l:n,,-ábbft. a ·11111,r1n/.„t11111. 1ne1y a ~zénsav;1:-:; a1nn1(1ninn1rnn\ 
(1ll1hah'.1 1 an1111onitnH-1nngnésin1n kct tet: ~:H'.it képez ;;; igy a :rv·. osz
bí.lynú l 11en1 vú1ik le; ezenkivii1 az cle1nzés alatt hcvitt a.1n1nonin1n
:::;Ók. 1ni(~rt ls az a111111011.in1not. o folyadékban 11en1 lehet keresni. 

_.:'\_folyadék kis részét plati11alen1ezen elpárologtatjuk; /i11 11 

11u11·url/k lierit{"nt? elillan. ngy kúlinrn~ .\r11 1'>s :lf!t nincs ,ieleu; ('sak 
ilf,Y) lehei. 

}[a. van 1narac1l~k. 11g·y n folyadékban n nulr istnert a1nH1oniu111-
1nagné:::i un1-r('a k1 ·i1_'1ya l, 11;G Hl.e ne 1~cli.itt.. 1nag1\\'.•si n1not keresünk. lI:t 
l"nlált.nnk iuagnésinn1ot1 ng,y azt lehetüleg kivt't1at:ztva1 a le::::zürt. 
!'nl,vadékoL 1ii.ngki::;(·rlctileg /:tíliu.1111·0 ('.•::-: i1(.ifl'iu1n;·a viz~gáljnk. 

llogy a káliurn és n{drin1nra ner1Ye:c: nton is k1~1nlelhessünk i,az elHzete
:-l!U leirt ri:akniélkkal). ngy a u1agné,;ittnH•t tel,ieseu le kell \-AJa,;ztaul. J~ céllJOl 
a. folyat1Ckqt. szárazra p:'n·ol\·a.a:r. a1n1noninntsók telje,,: elüzé:-;o vűgott- kihc\"it
.iílk,,; n. 111at·a11(>k(lt pi1.1· (:sopp S(:,;;avral rn1;gned\·e,;itve \'izbcn oldjnk (az oll1at
l.Jan chlí'.1nnagn6sittnL ch]()rkáliuin é,; 1;lilórnútrin1n lehet.} s a.z olrlatot.. c;:;y 

' l 



ideig eolciumltydru:r!f(ldal főzzük j a Jnagn&Sium ~hydroxyd alakjában kivúlil- -
.A.z erről lesziirt. folynclékbnn csak a Kés i\ra-sók és Oa(ÜIIJ~ ·10°hetn~k oldv·L~: 
utóbbit (H,N)~ COJ-al kicsapjuk s ismét szürlézve a folyadékot .l( é:; J\-ra-ra v·:lr~ 
ké1nlelés végett két. rószro osztjuk. · ' ' 

2. A s" v "k f o 1 keresés e. 

A savakat; mindig a fémek kipuhatolúsa után keressük. A ta
lált fémekből ugyanis közelitöle"' meghatározhatjuk az előfonlul
ható savakat; ig,y 11e111 lehet e~istöt tartaln1az6 oldatba11 sósav 
vagy btl.rytu:not tartal1nazóba11 kénsa·'".r stb. ' 

A.z előleges vizsgálat, az an•raba oldása szintén e<Tyik vao„tr ' 'k l ~ J b b,, 
1na~1 - savra mutat .. gy a 1én1elc megállapitúsánti.l egyidejüleg 1neg-
tndJnk1 l1og:y ·va.11-e s;:t!nsau1 k/nhyrlroqén) tu·si!ncssav, kuva.'!av. ch1·rí11i~ 
:;ai: jelen. lTgyauis: · ' 

ha a;1, a11.yag oldásúnt'd pcz~gés l\:öz beu kelle
m~s s~n1gn, illetöle~gl ~zagtalnn gúz fojlöc1ik (ez 
1nesz·v1z Je vezetve ie ter zavarodást okoz). . . . <i·.::é11s(11:) 

, ha a fejlöc1ö gúz záptojc.isszÚf?;u ( ec:etsavas 
olomolcfatban fekete "sapnrlekol; (P/,8) idéz elő) . luJ11hwl/'{}!fÚ" 
van j eleu. · · 

.• d1„<:éness111: a II. oszt:ályu fémeknél található. 
J(ovasar az előzetes vizsgrilat-11úl zJhrJs11h1_1/',-;Ú-gyönrrybe11. 
(-,, . . 1 1 '1 ' '1 11 t ' „ „ "'· 1 ' 1 1 , ·' rr?·111s'.1v,Je en e :ene az o ( il , sarga vag;y \-orus :::: \.eu t)'t 1'l1-

ge11 hozzaadasara .:·D/d lesz. 
e:\ többi savat a. vi::cs oldntb(111 kC'rcssük. (lia az anyag vizbou 

ne1n oldódott, lég·enysa.v nincs jelen.) ' 
.l\. vi;1,0s oldat eg3r részéhez: 
légeuysavaL é::: légenysayas ezüstut allunk1 /'c/11r,. turás csa-

paclék (AgC'I) . . . . . . . . . su.wu: 
.<:irrga csapadék (IT1"A\<)Jí)-ban 11em oldódik . . jrh7h.11clrog1~n; 
súr!fris fehér csapadék (tfürnény H„V(nH)-ba1111ehe-

zen old6clik) . . . . . . lJJ·Úu1hydrog1!J1. 
li. két; utóbbira. elleniírzésiU n,i k:é1nlébeu l'h1Ór\'iz;1,e} t

1

•:-i chlo
roformmal kén1lelünk. 

„A„z a1n1noniás olüatban a cl1lóreziist inellett c-yanezüst j::-; 
lehet; az eredeti oldatból ntt uj kémlévol tehút a /,„i/,:sa" re<ekcii>it; 
kisértjük meg. Ifo találtunk, ngy az A:1XOa által olöic1ézett csa1m
dékot. tégel~yben hevitjük; a eya11 elbo1nlik s fé1nezüst, ngyszi11téu 
a jelenlevő jlgC/„ .·lgl3r inarac1 vissza. 

.:\vizes oldat uj kén1léjéhen keressük a lt:rJt'iliJ-"<!vat. {l~. ny, 
ogyszerü elemzésnél.) ' ' · 

1\.. sa1HrnyH oldat egy rl•:;zéhez chl(;rhúl'yu111ot 
(ha ,lf/, Jig,", Pb tal:íltatoth·olna,légenysavas bá-
ryun1ot) aclunk, feh/i' c.'!aJJad/1.- . . . . . . kL:11i.:11u: 

nj kémlél18z 1nolybc1Hnsavas a1111nonin1not és 
légenysaYat ac1u11k 1 gyönge n1elegitésuél sdr11rr 1 1or~ 
alak.u csapad{k . , . . . . . . ' . . 11lio.<:jJho;·,i;au: 

, n} ké~.lébe cur1.:u111ri-paj1i1·u,..:f inArtnnk; ineg- ' 
szara.clas ntan '})UJ,r;bai·n·ul . . . . _ . . . bifl'sa1·. 

Elle11örzésül a bórsav több reakciói!; haj~juk végre. 

Jff.\'r) f ,f;r:; f.'8 1:7 f,J!.i'Jf Z/~'8. 

; Szerves savak kémlése. 
Ha az elövizsgúlat szerves savakat gyanittat, ngy ezek ke

reséséhez /'L fémek és szervetlen savak kikeresése után fogunk. A. 
femeket e1tá:Volitjuli: szénsaucu; ndtr-i'.u'111nak az eredeti oldathoz adása 
és főzés által j az 1-L1_ osztály fé1nei részint mint szénsavsóli:1 

részint mint oxyclok lecsapatnak. 
Az erről leszürt folyadékban lesznek a savak nátriumsókká 

egyesülve s a fölös kemlelőszer. Ezt elbontjuk sósav által; a feles 
sósavat főzés által üzzük ki. Az így elkészitett s bepárlás által tömé
uyitett oldattal következőleg jimmk el: 

l. A fol.'lad<'k egy 1'és:céhc;; (H1 N)OH~t ,qyüngc alkdliki<s hatás 
bcdlltdig, - azután (Il.1?\7)Ctt-t. és C1a(OR)~t adunk; a ll1Ji:e1·ékct i:iss:-;e
rúzz11k .-: 10-20 1Jc1·cir1 dll·1ri hag.1Jfuk. 

Ha csnp1ulék tdnuul . f101·kDsav és 

lehet a "sapadékban. Ha az crröl loszürt folyadék-
ban folfözésnél esapaclék keletkezik cil romsa" 
van jelen . 

Ellenörzésül a citromsav többi reakciói szolgálnak. 
A csapaclékhoz .Ya( 0 H)-t önt.link (hiclegen), 

a keveréket vizzel higitjnli: s több:-:zöri összerázás 
után 8Zürlézzük; e szürletbeu, .ha felfüzésnt31 csa-
11at1ék áll elij az . . . . . , . . . . l1rJrk!í.wJr. 

Az ererleti fölyaclékból veti; uj kémli>hez ecet
savat és gipszoldatot atlnnk1 ./1:ht:l'ji'.11on1) z1oralakn 
cs11pad1.U,'. lcépzödik . . . . . . . . . o.1~ald<.1 e. 

2 . ...'.'l.:: eredeti .Folyadék /11tfs 1·c'.-;::let1tt ).(rf)/f-ral tclif;fiik) a:: Cf!i
.„.::d s::dra.::ra pdrolo!fh1~j1d· s a, ·11urrn1h:kho;: bors;:cs;:f /s ti.i'll11_.:11y kén
,„.al'al ad-ua hcvi(jiik: 

ccetae!hers-;,ay ccc/$arra 11111tal. 

H . .ii.:: eredeti /o/yf/d1Jk ha1'ii1adik rés.::lct1!lu:;: 1-f!JL'l'J..-( adunk: 
fel1ér zavarod~i.s. . l11t11f!yasui:. 

~avakIHm ol!lhatat1an anyagok yjzsgálata szá!'az 
uton. 

]{is kén1lét sz8ne11 szóclú.varforrnsztócsü elijtt 1negön11e::iztünk. 
1 . . Fthér f'é.1ns;:cn1csc hcletkc.:,ik: 

a) lepedék nélkiil . A!fC'l,,lf!Br„,ly.J. 
fi) súrga lepec1éldi:el. . kúns111.-r1s úlo111. 

~ . .P'é1n8:::e111cs1~ 1u'111 kclctkc.:ik . . A. inegolvas:d:oti: tön1eg ezü~t
péuzeu Yizzel inegned vesittetilc: 

«) ez ezüstpénzen fekete foltot iüéz elő. Finomul poritott 
uj kémlét vizzel rázunk, megszürlézzük s n szürlethez oxalsn;rns 
an11rio11iát adunk: 



a) fehér zavarodás tíll be 
t~) az oldat tiszta marad 

" (téns. calcht.1n; 
kénsavHs l1d1·,11u1n 

( stronfü1m ). 
, ."J ~i_ i;énzc1~rabon fekete ~'olt nem. keletkezik; uj poritoM. 

ke1nlet tome1;3' ken savval gyengen ineleg1tünk: 
a) sznro szagu gőzök keletl;:eznek . . . /IH1í1·c(rlci~u11: 
tl) gözök 11en1 ke1etkez11ek. Szódá.val platina- ' 

soclron:yon összeolvasztva felpezsgés inellett ii·veg 
keletkezik . 

e) A test fekete, elégethetö 

Az alkaloi<l:ík fölkeresése. 

krJvasanJ kovrr
sa vas /öldek. 

s:::t!n. 

A) .-lltalú11os /,·J11ilclí.ís::<:l'ek . . A.z összes alka.loichUi: és sóik ki
csnpatnali: vizes olc1ataikb61: 

J. C1
s!'l'.0Jí,"ui: oldata á.1ta1..A„ csapal1ék1 1nely /'('li/n:.-; horszeszbeu 

oMóclik. 
2. J<id,,/,/ot últal. A jóclfest.vény helyett jódnak jóclkúliummal 

való oldata (jódozott jóc1kúlimn) célszerübbcn használható. A csa
padék IH11'nr1 ~· borszesz feloldja. 

11) ~4 s.;;ú11sarr1s a//,·dl-i/,'. inind.en <ilkaloifls('iból levúlasztják <1z 
il1eti_i a1ka.loic1at. :\.. kicsarJolJ, alkaloiclának v_izben ·val('.1 oldókon:y
ságclJ vag:v olclhatatla11súgút. vévo alapul) kövc·tk0zö c~oportot kh
lönböztetünk ineg·: 

1. CS//jJOl'f. :'.l.-1kaloi11úk 1 1nelyek. hi,11itott (!: 100-200) (jldutbiíl 
s::1!11savus ndtriun1 d/trr/ n1·111 c,"a111tf11((k k-i) ininthog,y 1:i::lJ1~11 olrlhat1Ui. 
Irle tartoznak: 

(() :.\. /oly1:ko11y és i/lrí_, sr~-frít."IÍf/OS s:;rr;111k által jellegzott; alka
loidák: conii'.n és nicoti11. 

Co11Uu: bürökszagni 100 r0sz Yizbcn oldóllik. 80sava~ oldata platina. 
chloriddal nc1n ad csapadékot. 

-:-i~i(·11ti11: dohún;1;:-;zagn: \·iz:-:el kiiuu,·en ke,·erel1ik. S1'1saya,.; oldatúl.1nll 
platiunchloricldal sárga esapadi~k küpzürlik: 

. /,).cl. .'1.:il<i1·d, 11en1 illó, s.:·oytalr111 ril!„rduiddk: at-ropiu, colchieiu, 
cfH1e111. coffei111 eserin (rhysostig1ni11 ): pilocarpin. 

. 'l'iim~:u,11 /,„511wn· irfnit. lnagatarUtsnk últal kiiliiu böztet.lietök ineg. ~.\. «11! ch;. 
··i11 e.-: öi:i·í1i: kGnsavban sárg-a szinnel oldórlnak: e szin az eseriunGl csak· 
hay1ar olajzöld lesz. Eri.ís f;::1c1111M1l' a colchiciut YiolakCk 1 az cserint sárga. 
sz111u0l ol(1.ia feL 

..:l. i:übhiek a liiu1é11y k('ll"aY1Jan g:.inlch:uii{ (lldúd11ah; l0genv::;av ho;-:z{i. 
adúsiira scn1 úll hp vúlto1.ús. l[n azonban a l;:i.'11saYoldnthoz t'us(':ftl~n'.ido! adunk, 
a ('odri11I heitllU kók ,.;zin<Jz(it1i~s. árulja el; lL1 az alkalliitli'tt hi"'Ított 1C,„c1rvsa,--. 
:·al vi~f~ird;in szúrazt·a pitroljuk =-- 'egy c:-cpp a1n1noniíti- adt~1k hozzÍ~: ,:~~(f'!.'i11 
,1eleulctt)lJülL f,;f,„tcijri;,1' s~·i11 útl !ie . .-11,·011in :-;a,iát:-;zcrii szagot t:<:1jeszt. platina· 
len1czen val{1 elűgctf,,.,ni'·l. ..:.\ i•ilor:tu·11iu ezen rcnkciúk cgyik0t. se111 1nuta1ja. 

, [ [. '"'"1'"rt: Alkaloicliík, melyd' higitott (1: lü0-~01}) o!th
t.nkbol -".:/nsarrts 11dtri1u11 tiltnl .(eh/rl'li r0rt1n1f111If,· ki. J1le tartoznak a 
köYet-kczö szi1árc1, ncn1 illó; szagtala-11 alkaloidúk: n1r_1„1tf1i11: a 1Jor111.1t
J>hi11„ a~·1n1iti11„ ch/111'.11 1 c1'.11ch1Jn1'.11, [jfl'l/t:h11i11, ccrat1·i11. 

• 4coilit[n és veratrin tön1ény 'kén·sa.vlJan sdi'qds~uiiriJ;.; sziunel 
oltlódnak: n többi alkaloidák kén::;nvolt1ata sziutel~n. EgyélJ rBak-. ~-

Jf!XiÍZ:EliE8 EUc.lfZJ~S. 

cióikat - melyek alapján egymástól megkülönböztethetők - a 
gyógyszei·könyv i;:i~ le. . . , . . _ .. 

Eze'n alkalo1c1aJi:at oldata1kbol nali·1-n111h,11dro:)~,11d (vag;y J\..(~J{) 
is kicsapja. 1:\. keletkezett Csapadék ·/110/']Jhin. 8s apo111or7Jhi11-:1nl .a 
kém:ze1;fö'.ösl:gében felolc1óclik. E két allml01c1át. (H.,C,TJ?H 1s lu-
csapp, a nelkul azonban, hogy az ammoma felese feloldana., , 

C?li-iu'.11, cinchonin, ucrufl'in_, str.11~7111.1'.11 és aconitin k1csapas utan 
:VaOH-ban ne.m olc1óc1nak. 

,lforphin kálilno-os oldatából 1:hló1·am11w11inm által jegeceseH csapatik ki. 
Va~chlorid a küzü1ubö~ 1norphiun1sóoldatot kékre fest_i (ecetsavas 1norphiun1nál 
s {Lltnlábnn snv jelenletl:ben a festödés nern jö lót.re_); ké11„~auas of(latáho:: egy 
csepp lé:1cnfrsaea.l advn. .~ötélriirDs szin áll be. 

A11omorphi11 oldaUt vaschlori.drlal vérvörös lcs;i;. l\~1S11sa1,olduta egy csepp 
\€:genysav hozzáadására sii/ll/_1:<Jrüs szint vesz fel. 

Az allrnloi(lákra valü kénilelés menete. 
A higitott (1: 100-200) vizes oldathoz j'"T"" kiclinm- rngy 

uátriumhydroxydot at1unk: 
l . . 8::a;1 .ff:f{Ddik_. ~z :. 

11) sz11ros1 egerhug·yszagn 1·11111111 1 

b) dohú11yszagu . 11icvlin. 
2. /).3a.<J nc1i1 1 li(1111~n1 Ji.d1/:r c.,·apodlk lú1> .Fel: 
.:\z alkaloida kis rl·::.;zlet;ét". óra.üvegen tön1i;ny kénsavban old

juk fel: 
o) r1 j-li'1;ho ,"1i1'ftrísvfil'i).-:1·1~ /~'sNírlik: 

a) késGbb barna:vörös lesz. . aco11.iti11 .. 
/1) ca-r1ninvörös, vt;gro víolaYürü:-:. !N.>1·11t1'1:11. 

b) l3.:invú1to::rfs 111'/n rf11 he: n. }i:énsavns oldathoz egy csepp 
f':hr6mÉavas káliun1oldatot adnnk: 

a) kék, inajd vürös1 végre súrga le:"z . . sti·ycln1i11 _: 
p) zöldes lesz ( chrc\moxydsú ). A tiszta oldatot chlc\rvizr.e 1, 

aztán a111moniával bontj11k el: 
arr) a próba zöldre festüdili: . 1.f11'.11i'.n: 
lil1) sárga. csapadök k8pzödik . cint'hon1'.i1. 
B. /)e111 szay ne1n 1~n'.:/i1dD, S()n! csr11.1!11/!_:/,· il<'i11 h/rcíirli/;. }t keYe

rél;:hez c11lóra1un1oniun1ot adu11k: s erősen összerázzuk: 
a) zavarodú.~· jü11 létre: 

a) a ba.r11a. vörös s~~ lévtí alkalikus olda.tbúl 
piszkosbarna csapacléli: válik le . . . . . . flJNui1or1Jhi11 ; 

p) a Szintelen alkaloida ok1atb::m foJté,r je-
geces csapadék l;:épzödi1i: (néha csak egy iclö m11l,ra.) 11101·ph/n. 

b) .:1 JJrólur f.is.:fa- ·11uu·ad. Kis részletet úra-
üvegen kéusavban olc1un1i: fel: 

a) az ol(1at sárga, kevl·~ ll~genysav hor.?.á-
ac1ására violakék . colchic/11: 

(J) az oldat súrgn 1 1nt\jd zöld c;1c1·1-11 :· 
r) szintelen; egy csepp 11ig vase-hloric1-

olc1ntot; ac1unk hozzic: 
aa) a prólJa kékes lesz . c1Jd1~in ) . 
b!1) ,,, ;;. sárga lesz : 
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ac<) a tiszta oldat higitott légenysa.vval 
vizfürdön bepárolva, egy csepp ammoniával bibor-
szinü lesz . coffcin; 

fJ13) a tiszta anyag platina.lemezen bevitve. 
fehér füstöt s sajátságos illatot te1:jeszl; otroiJin; 

)')') miuclkét reakció hiányzjJc . pi{OWTJ'ÍU. 

Szinképi elemzés. 
Ila platinasodronyon kis mennyiségü illó fémet vagy fém

vegyületet viszünk a szintelen lángba, a láng minden fémnél más, 
jellegző színre festöclik. Igy a káliumsók a lángot ibolyuszinüre, 
a nátriumsók sárgára, a litl1iumsók vörösre1 a báryumsók zöldre 
festik; ez által e fémek jelenléte felismerhető, de ily egyszerü mó
don csak:is akli:or, midőn egyetlen ily lángfestö test van jelen. Ha 
azonban egyidejüleg többféle a.11yag festi a lángot, az egyiknek: 
szine a másikét elfedi, p. o. a nútrium sárga színe a káliun1 ibolya- ... 
:-:ziuét i vag:y szinvegyülékek állanak elő s eg,yiknek eredeti színe 
sen1 eszlelhető. Ila azonban az ily 111óc1011 festődött lángot egy szin
tele111 fén:ytörő üvegpris1nán nézzük, a k:ülönbözö szinek eg_yn1á::; 
mellett felismerhetök a nyert színképben (s1JCclrnm). 

Ha a fémsók által festett lángol; il3T prisn1án nézzük, nen1 
nyeriink összefüggő, egyenletes, hanen1 1negtört, kisebb-nag·yobb 
szú111u külö11vált \TilAgos vonalolrból úlló sziukepet. Ezen Yilágo::-:, 
sötét nlapou előtünü vonalak 1ninden elen1 részére meghatározott; 
l1elyeu és inindig ugyanoly szú1nba11 lépnek fel. Ezen \ronalakaf; 
tehát az illető fémek felismerésére felhasznitlhatjuk, minthogy ezek 
1nindig c::;ak: ug·ya.nazon anyag· által icléztetnelr elü. Igy pélcl a 
nútriumláng rninclig csak egy sárga vonalat idéz elü ineghatározotf; 
hel:yen, a kálinn1 lángja két vonalat adi melyek közül egyik a viola 
és incligószü1 határán, a m<isik a vörösben fekszik, a báryun1láng 
nagyobb szánrn vonalakat acl a, színkép zölcl részében. 

A szinkepkészülék (spectroskop) rajzát és leírását lásd a phy
sikában (a 154. lapon). 

Minthogy minden elemnek hat"crozott szinlcépi vonala van, 
n1ely· más elemével össze 11en1 esik, az elernzés ezen módja, az u. n. 
s.~inképcle1n;;és, által lehetséges Irülönböző keverékekben két vagy 
több elemet egymás mellett is felismerni. Legszebb színképet ad
nak az égvényfémeJ;:: és égvényes f'ölclfémek; ezek már a Bunse11~ 
féle gázláng hön1érsékletéuél is elillannak és a lángot megfestik. 

A színképi elemzést Bnns''" és Ki1·clilw/l fedezték fel s 185D
hen vezették be korszakalkotó folfeclezésüket a tuclományos világba. 
Csak is ez által vagynuk képesek némely elemek legkisebb nyo
mait is te\jes biztossággal felisn1erni. Szá1nos elem (C'.~·, Ru., .ln, 11h,) 
ez uton fecleztetett fel. A reakci.ó itt oly érzékeny, hogy 1/:ioooooo 
1nilligra1n nátriu1nsó még biztosan fclisn1erhet,ö; még· érz8kenyebb 
a lit.hinn1sóJ;;:nál; a, iuilligran1nak kilenc 111illion1odrész8t ( 1 / 0000000 ) 

n1ég· felis1nerhe~iük. Nagy szerepet jAt~zik a, szi11képelc1nzés az égi 
testelr alkotó részeinek kutatásánál ü:i. 

I 
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BEVEZET.ÉS 

.ti. 11öi:é11yrd.: (plantae) oly· szerves lények, inelyek élnel„~1 tdpldl
koz11ak és nünck, dc lllHn 1[rc.:nck ( . .., ·111a.r;uk hel.11iiket edlto:::tatni nc111 
kéjJt!Sek . 

.ti. n'iív/11ytan (bolanica) az a tnc1on1ú.u3r
1 

mel:y a növények ösz
szes tulajdonság·ait. fejlöclésüket szerkezetüket is1nerteti. 

;fliahí110:;-nak' n~vezt:etik a' nüvényb111
1 

ha az összes növénye
l~et !cki11f1;t 11{/kiil a::.ol.: (/lka1uu1.:·ús1íra isrnerteti . 

. Alkaln1a:;off nür/n.11tan1url,· pedig ne\·ezzük akkor
1 

ha a, növé
nyek kiilön;'js alkal111azúsára tekintettel van. 11. növénytan sok. irún3"
bau alkalmaztatik, ezért többféle alkalmazott növénytant külön
böztetünk n1eg; il.yenok: 

a g.11ó.tf.IJ·"·"(:1·é.~._-.:i nüt:1:11,11lr111„ Jnely fl)leg az egészben ,-8gJ7 Tész
ben a gyógyszerészetben hasznúlt1 Y[]g·y pedig· az ol;r növényeket 
isn1ertetii 1nelyek g·y1:1gj'szerül hasznúlt, auyagokat ~zolgáltatnak. 
Isn1erteti ezenkívül azon növényeket1 1nelyekkel a gyógyszerül 
alkalmazottak összetéveszthetük ; 

a {!a:;dasd,qi) /f/Jdri11rrri_, r]1·d/s.:f·f/ stb. 11övénytan, melyek az 
általános növénytan is1nertetése 111ellett az illető szakok érdekeire 
forditanak különös figyelmet. 

11. növénytan íCiosztatik dlti:tlri nos Gs i.„:_-;::letcs növénytanra . 
.:i.z últaltinos növénytan felosztatik isn1ét:.: 
l. a s;;«ijvettannr (histolog;ia1 a11ato111ia), n1ely a növények 

belsi_~1 szerkezetét. ismerteti; 
2. az élcitanra (physiologia) Yagy nüvé11.'ffc1·1nés::ctta111·a1 111el,y 

a 11övényi élet tüne1nényeivel foglalkozik; 
3. az alaktanra (n1orphologia): inel,y n növények fö szerveit. és 

kiilsö alakjait ismerteti. 
J\. Tészlete;:; növénytan n1agúhn11 foglalja: 
l. a 1·cnd8z"rf1111t (syston1atica)1 1ncly a, növényeket lén,vegns 

is1nertot/j jeleik s rokousolguk alapján osE.lúlyozza.; 
2. a n(jcr!11yj'ijlrJrnJ::ot,. 1nel:y a 11övényck11ek u. földön való elter

jedésével foglalkozik; 
3. a ni,iur!n.'Jiis/(:nytunt. (palaeontolog·ia)

1 
n1ely az ősvilági 11övé

nyek n1arac1ványait i8111erteti n1eg. 



ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTAN. 

ELSŐ I<'E.JEZE'l'. 

Növényszövettan (anatomia). 

Á sejt. J\Iimlen növeny különbözö alaku rtpró hólyagocskúkból 
áll. melyek rruenae hártyával vannak hatúrol...-a és sajátságos ned
vet tartaln1a~~1ak~Ezen Upró hólyagocskák: s1;jteln1ek (cellulae) ne\·ez
tetnek. 

.A. H1'jt alkotó 1·/s::r:i. ~4 legc,r1,11s:.:.criilJl1 tu'.fl [talúlhaJó az ece!;-
1)8Uészben (penicillun1 glaucum) és más hasonló alsórenclü nliyé
nyekben] gliuiUölvu liJl11flqocsJ,'.a 1 2nikroszkopos li::icsinységü és fallal 
va11 ellát.va; a s8jt.fal ~r,fiulose-hól (növényrost) ál11 art\nylag vastag; 
a folyac1ekok átsziv:irognak: rajta; a srjlla1·to.lun1 /,·ucso11.11aszc1·ii 1.f„c:l11!i'
n.71cne1nil (111.1Jt.I,q!Júl dll és kJz:lii-11ek vagy _Jn·oto1ilas1111í-nak neveztetik. 
A sejtfal és protoplasrn'1 közt áttetszö vizes folyadék talállrnló, 
mely a protoplasmával nen1 keYereclí1i:; ez ~·1Jfncdv-nek neveztetik. 
A protoplasmában foglal helyet a s~jl nw!I (apró szemcsék lerako
dása által tömörebbé lett sejtcsoport). A különböző növényekben a 
sejtek is különféle Yáltozásnak van11ak a1á:vetve, azonban 1nin<1en 
móclosult rtlrtk az ereclcti sej trtlakra vezethető vissza. 

Lényeges alkotórészei a sejtnek: a S('Jt/cd, a zJ1·oluplos111a é~ a 
s~jfJnaq j ezek közt le,qf'ontosahb a ]!i'fJfO]Jlr1s11ut. 

A 75. ábra egy sejtet ábrázol; u a sejtfal, /, a protoplasma <\s 
e a sejtmag. 

A }Jl'oloplas111a külö11bözö szerves anyagok keveréke, fütön1e~ 
gét 111agfel1érn~ye11emü auyagoli: kl!:pezik. N é111ely 1Jehatásokra köny
nyen inegalvacl, igy például viz behatására js ol:r növt;nyeknél: 
melyek vizben nem élnek A protoplasnrn vizet tartalmaz és viz 
felvétele által képes bizonyos lrntárig felcluzza<lni. Ezen vizfelvétel 
(bei'.v<Íd<iH), ha határál; elerte, a viz a protoplasma. belsejében csep
pekben ( vacuola) válik ki. Az élő plasmába vizben oldott anyagok: 
festékek, sók stb. nem képesek behatolni. 

A protoplas1na élet111ii.köclése rnozgásban nyilvánul; e n1ozgús 
rf·ra1nlús-nak neveztetik; a plas1na egyik helyré.il a rnúsikrn val_l'i 
áramlása, néha oly heves, hogy ennek következtében a?. egés~ tieJt 
helyét változtatja (7G. úhra). 
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„:\. stjt111oy (s::.Jk„ n11cleus; c,ljfob!ast) nem minclenikbe111 cle a. 
legtöbb sejtben jelen rnu. Gömbölyclecl vagy lapos, lencsealaku 
(0.004-0.04 mm. átmérüjü) test. 'l.'öbb fehérnye van benne, mini; a 
protoplasmábnn és 11e1n ritkán apró szemcsék vannak. be11ne be-
ácryulva. 7i1. áln·a. 7G. ábl'a. 

0 

Ll scj~(a1. Nem iuinden " 
sejtnel;:: van sejtfala. Határozott ~..._ ):··~e""'> .. . a 
alakkal csak azon sejtek bir- · „rí'>·\. \ 
nrtk, melyek sejtfallal vannak r/~.0\io~-, '',:•1 -~ '1: 
e!littvo. Az élü sejtfal több ré-

1
0EJJ ·~ 

teo-ből úllónak látszik (mikre- "·· ·f L' - :lij } · ·" 
szkopon); száraz állapotban \1 ;'. j .1 J, 

(elhalt sejteknel) eretegezettség . '·.~· -.~.' .. ~ •. 
nem látható. A sejtfal a pfas- „-. 

1nából kiválás és leral.;:oc1ás ut- " :1 

,ÍtÍTl }.;:épzöclik; eleinte vékOll}'i A llim:111tn;:!o~„i 1m hlr,·iuu1;1 
, , l k I 'll .. 1. l ' iry•;b·n·.·,iil \'dt --«jt. a :t .;,·.it· JatszO ng Szer ~eze ;ne \:U 1 lUl'- fal. b a protopla.;u1 1 lmr 1.(•,;1.-

t.\.~Úcsku. (elsődleges l1árt.va) .. ké- s ·.d j,_<;.;.:<·1!11.:ra. e a,;„it lll ig1·:1 
'-' '' a :11:1.:t\<.-'l!~'·."k \'j•I. · :!11zl.,;t,(J1' 

söbb 1negvastagoclik. A sejtfal na;:yit1·a. 

celluloseból áll; a gázokat: vizet és az oldatokat ma~ 
gán átbocstítja. 

A mint " sejt bizonyos fejlödési fokot elerl', a 
l1ozziijntó táplál() anyag a sejtfal vash1gollústira is far~ 
dittatik. A föjlfülö növényben a sejt.fal legtöbbször 
elYeszti cgyenletesség1Jt és incyuastago..7 ik_. inég pedig· 
egyik helyen jobban, mint máshol; ez által a sejt 
külijnbözíj alakot, nyer . • 11. sejtfaluak: minden részén 
e.1J.11c1ilcf1·s vaslayodr(sa csak igen ritkán fordul elő; 
leggyakoribb a:;. f.'f/ye11f(itfe11 i:ruda!1odás: inelynek igen 
számos 1 eltérö alakja. van. A sejtfal inegvastagodftsa. 
últal a sejtek nngysúga és alakja megváltozik. 

.\ pl:i-111a ;iraml;i,a 
a (;hdi.louiuu1 

11.;;fdt ,;l'j1ji"·l1c1;. J( a 

;,;·~t;~l:~t:i;.,(t\;; iil;~;:;, 

.:! sqjti:k r.tlrd,;j11, .:\..z eredeti gömbölyü sejt a 
szerint-: a inely irányban növekedik, vá.lt:oztatja. alak
ját és lehet k('riilcics (elliptikus), lapoi!ra. il.'J(Jll10ii ·vagy 
ltf!n,qerolaku. (cyli11drikus), a szerint: a mint a sejt 
1ninc1e11 iránybn.11 1 csak. két irá.n:yban, varr.r csak hosz-

._, 11i1n:11Ji.k,,„ :!llil-.>·:or 
Száball (alulról felfelé) llŐVekszik. n:q;yitY:I. 

") A mincleu oldalon elterjedő növekedérnél az 
r:lliplikus .';i;ft1-k képződnek (a legalsóbb renc1ü gom
báknál); a inagasabb rcndü nöYényeknél a sejtek 
egy111ásra gyakorolt nyo1násuk_nál fogva .-;okoldaluok 
lesznek. 

fi) i:\.. két oldalra te1:jedö i1övekeclésne1 (csak a 

7·7, ábra. 

L '!'l,uy"l:drn :<'i;,I" 

hosszasúgi és szélességi irányba11) lapos, összenyo- ;'.;';\~;:1 ;;ii('.'1~;;~:'ii11J.~; 11 ~1: 
1nott tdblrtcdakn sr:jtck származnak (77. és 78. ábra). 1,a yitva. 

e) Egyirc.lnyu (hosszuságban) 11ö1:ekeclésnél a hcn'f/l!rc . .; Sf'_.ftek 
h.épzödnek, mel.yeh: isn11~t ldilönlJözü alah:.nak. lehetnek (7f).1 7H. é.s 
80. úbra). 

.• 4 S('jf1]1-'. l11rtnl-nu1. J:l. sejtek a-z ec1c1ig n1úr 111egisn1ert {ény1~ges 
ull:ntúr/,-<:.:l'ke11 kiviil killönböz('~, n. n. idonndt nn.11a-,r1nkat is tartal-

29* 
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ma.znak. Ezek követ.k-ezök: szilrírdak: a ke1nényitő 1 kristályok (péld. 
oxalsavas mészcsoportok), sikér, gyanta, némely festöanyagok · 
folyékonyak: az o1ajok és iuás nedvek (péld. a kaucsuk és a guttn,~ 
percsa tejnedve); magfehérnye felolclw vagy szilárdan: végül az 
élösejtek vizfolyaclékában cnhor~ cserzösav és iuulin. 

80. úhra. 78. úhrn. Főbb idomult an:yagok: a levél-
'·· ~'~\J ....... ...__.f..-··-----\. ") .:iild, e,qyéb /cstékck: a kenu!.n.'Jifü (am:r-

,.:-\ : . ........_ 1. lum), a Je.1Jecek_, a n1ar1./ehér11,1;e (pro-
/11)! '·1)._~\.j'lp.· .· ~.-~:::) teinl-c111.1Jago/.: és a sikiii· (aleuron). 

11,1~/!l .j v !-'-"?----(~ A levélzöl1.l vag:r niivén.1Jzölcl 
1 .,„ ·--<„.:J (chforophyll) azo11 test., mely a növé-

«.:.l1'i A ~::1/;t;:.~~;11\is 1:iJt~ 111' 1 nyeknek a zöld szint kölcsönzi. Apró, 

i~/, !_! ! leginkább lencse- vagy n1ús a.1ak11 

1

·1' ,ei; k '1 1 ' " . ' 1 "111 79. ábra. testecs ~eret rer)eZ. 'OQ:"t,11 Összetete e 
/ ,\,'. v.J 

I liti\ u1ég 11e111 is1neret.es. "1\lalószinüleg tar-
r1J ,

1/l!f talmaz vasrtfi is1 rnit onnan küvetkez-
/f( ,,f)1 tetnek1 11ogy azon nöY611yekben1 1ne-
I!\' i[i/I lyek l:eljeseu rnsmenles l:alnjon te-
,~~![·" uyésznek, ohlorophyll nem képződik; 
·~.! •. (!\ \•!l.. 1le lm a talajhoz kevés vasat keve-
T1 1lJí rü11k, a nüYény n1errzöldül. ..ti. chloro-\;li ÚJ ~ 11r 1,fi\ phyll képzi:icléséhez okvetetlenül 
;:·/·1 fl~i!!i ::::züksi;ges ·a rilágo;;s1Íf/· .A. különben 
!1/j ·~i: zöld nüv6nyfaj 01~ 1 hn :-::üh;tben (pl. pin-

;.:;.l'il'ji.j"I'.' cében) tenyésznek sápaclta], maracl-
;r:..:. - -"": \ uak1 nen1 zöldülnek. n1eg. \ ... annalr 
'1,~.',·1',,' 1 .. l,.111·,.i 1 1 ' l . 1 1 :i azon .Hln o y ni-i\·euj'O.;: ts; 111e ye r e 

!~ .. ll!\i
1
ü szabály alül kivételt, képeznek. A 

l
\" , " clilorophyll a plasrnitban k<ipzüclik s 

\\\ir\\i,\ abban helyezkedik el. A chlorophyll-

1'/~r t \\'\ sze1ncsék igen lriC"siu:yek; uagysúguk 
,'. i ·~.\\~\ u.OOU3-U.OUG 111111. közt -vúltakozik. 

i,;0 .. ,'·\·'·-~r. \,\.\.:. f\ zlildre uern !'estet t nijvénY-

1 ~ 
;\ f!<•f:Ull.:l ki111:''Jo:lr<'ll 1 1 '11 • ' • l • • '• 

~'\-· 'tf:\\\ „1i:•mJ:ihM ,·eit ha,:á!J„, resze r: pu (. il v1ragsz1r1no '- se.11"1e1-
·i•>,it :i;t<.,„.,.r 11 :•;;yitva. ben külöubözii szinü festl~kek va11-

nnk vag}' felo1clva: Yagy aprú :-::ze111csék alakjába11 cl-

'1111„ p1asn1t~j~l.ba11, ne<l\·ében nedvlJen ga:1.dag éS lcYei;t1Yel 
i%J/( telt se.itek vamrnk (i,[,Jc1. a fehér rózrn szirmai). 
r,J,r ICc_nii!n,iJilii .. l,.r1ni,1d1uu·.). J __ o.·on cl van a növén.vck-
\(1' •.. ~,/ 1 ; „ ~" Jen ter1eclve. Csak a fallal biró sejtekben kép;;ijtlik 
<',' és ezekben található. Hicle<,. vízben Óldhatal:lan. forró • 'b h ' or.~"'d:ui q-j! :• v1:r. en felduzzad és csirjzfi ké~pez. :\.. keménvitö Utr-

r,nrb:: há111•srl!tr·- t 1 .. ' ' 1 ' ' ~:e1>;;i. 1 :,i:,.,;~_i'•r ,a mn novenyrl~sze t ,io<loldatt:al k.ezclve inegkékül-
., ung;;in·~~· ~, i1ek. Erecle~·ileg n1indig a chloroph:_·vllszen1csi'.\k belse
J~hen kepzuc1nek s rendk1v.ül kiesinyek1 k(!söbb n1eg11önek é::; külön
fele alak~rn!•· l.esr.nek (81. ttbra kiilönhör.ii kemémyiti-. >r.emesék a 
burgo113ra.bol es t\2.1 t)(L 1 HJ. 1 85. t'Lbra). 

.\-/J r ·r:.,· 1· s·xr'i 1·1::rr.-1 _,._ 

.A„ kemenyitö szen1csék a lrözp~ntban vauy a k:özponton kivül 
m~g körül elhelyezkedett szabitlyszerü r~tegekböl állanak. A 

réteo-e].;: több-kevesebb vizet t.arb.ilmaznalt: az eo-észen száraz ken1é-a , . a 
nyitö nem reteges. 

' .le.'fccck a tökéletesebb eclényes növényeknél képzöclnek a sej-
tekben, sJ~kasavas uuJ~zUDI állanak. s vagy egyesen (tompa négyze
tes pyram1s alapformaYal) vag,v .1egeccsoportok ala.kjá.ba.n jönuelt 
elő (86. és 87. úbm). 

' R\ 
'0' 

l• 

.'.':' t. ú bl'a. 

...:\_ n1a,1//'t~hir11yf>a11ya:1ol; (proteinanyag) a sejtek plasn1ájáva1 
legközelebbi YÍszonybau állanak. Legtöbbször fololclottan, gyakran 
szen1~sés !:ön1egekben: rit.káujegeces alakbn11 forc1ulnnJ;: e1ö. Nag3~itó 
alatt 1elenlétük kipuhatolható. mert cukorral, Jé,-,enysayrn] és lé-

. , . b ~ 

genysavas h1ganyo:x:y(lnllal n1egpiroso11nak. 

S:!. úhrn. ~H. ábra. ~ti. itbra. 

~..L úbra. 

:1i\'.·:;: :~\!~ ;;'~ii' ;~":;: '.; :,\,?, 1': 1 ~; : 1.!Ji1:''.'.~1 '1 :1'~.:~: 1r:~:~i1:~·~i J~~ l> {.~ 1:: 1{'.:~"~::·1'..~~:~~: r\1i:;;~: 1,'.;.~-i\'.;( \u\{~ \: !~{; ~~'21~1 ~1,;;:'.: ;~ i1i1~~.~:-:·~·i ;~ 1 ~'; 
;;"·"·~"t"1t kew"·11yi1i:1i-•!:, fl<> ~ch1u·h i't,<:riut. annyiban <·~lk ki!o:::Lo; n!;\, 111(,rt Dippd1 a honn:.n e J;.;p 
f·f<'ll. :l:: ü;:,:;:pt ;p:idt 1"P111t:n,l'it,~: t=<l"totla ii:r;.'."1"1tn~k. a rni f(dlopi,;unk nt!ri1tt pedi::; •:,; ~r;y ma:.:: ,oz<:t-

o,zl:i":il·<•l 1•r("l. s;,, ül>r.\ a.: Enph<orhi:t ''!•l1~n<l,·n;: t<-jl•\,;_;1, li00-1:::or n:i.f:"yitva. 

.::\. 8ik1;,. vagy (d•·u1·1n1 a. csiriban található in·oteintartaln1u 
a11yng. (ll~y n1agvakban forclul elc:\ n1elyek ke1uényitöt t.artalinaz
nak1 kevé::; zsir van be1111e és apró szen1eket ké1Jez (péld. bab-) gesz
tenye··, púzsitféléknél). Zsíros magrnkbau a keményítőt helyettesi ti 
(pélcl. n szerecsendiúuúl) . ..tlz alenronsze111ekbeu g.va.kra11 sóskasavas 
rné:::zjegccek Yagy 1nús súltat ta.rtal111nzó szen1csék is találhatók .. A. 
1JöYényfehér11yl,J· i2s a sikert ~t ,iódoldnt sárgára festi. 
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.s~jtkézJzűdt;B. E--név alátt ___ á s-ejtek 1~eletkezés0.t é~ szaporoc1ás<ít, 
értjük. 11.z ec1cligi felfogás szerint l(i ,o.:~jtck k1!8::. a11,11as<;jtcl.: n/lhiíl 
ncni kép:~öclnek. 

Az ó'sncmzés (gcnerat--io aertnivoca) elinólete1 1nely szerin 1- k0s;: anyasejí ek 
nélklil szerves, sőt, nen1 szerve~ anyagoknak kedvező talúlk(•ZÚ::;a által uj sej
tek kópzőclhetnónek, eddigelé inég nem tanuhnitny(lztab>tt clúgg(·: a t<q>a'1z
t-alatok ezen eln16let helyességét ne1n igazolják. 

TJJ testek 1niudig csal.~ az a11ya,'if;jfen hcliil /a:11:,·/;rlnc7'. 
A sejtkepződés alakjai: 
a) a sejtek 1ne,1711.j11lr.isr:r.. vag.i; 1ncy((j1Jdtisa~ 1nidőu a ineglévö sejt 

egész plasmájából egy uj sejt képződik (pélc1. a moszatoknál). 
o) pcírosodds (co11jugalio), midőn két vagy több plasmatest 

egy sejt létrehozatala végett egybeolvad. A sejtek ekkor egymás 
mellett kidomborodnak, az érintkezés lapján átlynlrndnak és tartal
muk egyesül (moszatok és gombáknál fordul elö e mód); 

e) a sejt e!.: szr1po1'oddsa. Ez kétféleképen történhetik; u. u. ~.:u· 
ba<l sejtkép:~üdés által, midön az anyasejtben t\i se;itn1agok s ezek 
körül nj protoplasmabnrkok képzödnek, melyek az anyasejt épség
ben maradása mellet!. nj sejtekké fejlMnek (ritka eset) és ''"-1,;d,ís 

86. ábra. 87. itbra. 
a l· 

iit>.:ibr:i. ,Jcgccck a ll!.'G"lda li<•r:wld(•>lia len·léhiil. a m:i;;:'~no' fü~gy::etc~ pyr.m1L:, h UJ:ya11•1,:„11 "bk 
ikcrjcf'ecP. li(\\l·SZPr rwgyilva. t'ii. úl1rn. ajl·[;'eco:wport a.: ·~liihbi niJY uy l•:V(·l·:i„~! (11:·::y;'.dt·; l',n;(· 

mi~). b a:. Fr„-tipna \'la•!i('mu (mCz[.:<!(a\ tör::„:bi;l. 1:1:,1.,.:„r nar;:yit;·a. 

1_iltal 1:al<í s~jtk1Jpzihl1!s utján: n1iclön az anyasejt. több iióksejtté os2- 1 

lik. li sejtmag oszlik ineg legelőször s az igy képződött uj ~ejt
magok körül a protop1asmáhau Yá1nszfülak lépne};;: fel, Yégiil az nj 
sejt.el;;: cellnlose rét:eggel (sejtfa.1) vétetnek };;:örül s az anynsejt elha
lása ntá.n összefüggésük ezzel lnegszünlk. 

.... ~z ujszülött. sejtek egymússal összekötteh~sben lnnxadnak \~·s 
.c.~jft".-:01,1ortokuf: ezek pedig növé11yszöveteket. képeznek. 

,'Jejtcsu1Joi·tuk. Igen kevés növény All egf:sz í~lrtében egy sejt
böl1 a legtöbbnél a sejtel;;: cso1Jortokká Yannrtk egyesülYe .. A„z cgye
~ülés ldilönbözö 111c\c1011 történhetik; a. sejtel;;: összefüggése i:ily 
szoros, l1ogy csak 111esterségesen szal;;:itl1ató 1neg ..... ~zo11ba11 gyakra.n 
a. szomszédos sejtek egyenetlen i1övekec1ése közben az összefílggl.·, 
sejtek falai részben vagy egészen is szétválnak és ez últal <lZ ily 
sejtel;;: l;;:özt hézagok: u. 11. s()tkij.:iJ/,: tánu1c1nak: inelyek lgeu kii1i'1n
bijzö alaknak s rendszerint. levegövel teltek. 

J':dt'n.11~:1„ (vrr.'ia). Ezek több se.it (az n. n. eclénysejtek) egybe
nvilásából képzöc1nek a.z últal. hogv a sejt.el;: érintkezö falai résztien 
ei'tün11ek1 c1e u, széleken az ös'szekÖi,teté~ luegrnarad: 111i últal c~f1 -
a1aku me-nete1<:: •:d,;nyr:h„ ké11zöc111ek .. ~\z edény alakja Gi sejt0k ~'nst,a-
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goclási rétegeitöl függ ~ az alakot és az edénye};: tarla.ln1át, illető
leg megkülönböztetünk: a) valódi edényeket, b) háncsrostokat, 
.:) rostás edényeket. d) tömlőket és/) tejes-eclényeket. 

a) Az cd''".'l''k következő alakjait. különbözte~jük meg: f/.<Jiil"iis 
cd1!n.11ek ( ras11 a llil 111~/',.:ra) _. spi1·úlcdé11ych (vasa spiralia 88. ábra a-c )1 

luilús, glidi'i.is (88. c't.bra._(-h) és l(!1Jctdiseil1!11yck (89. ábra) .. A„z ec1én:yek 
~Ui:alábau 1nagasa.bb renc1ü 11övényekben1 a gyürüs edények főleg 
gyorsan növi_i szárakban (pélcl. tökféléknél) a spirá.1ec1ények a fa Cs 
bél közt lalálhatr'<k. 

88. áb1:a. 
. ' 

\1 

.\ J'i .,.;·, '':••;•!;;:•. ii•:·!<iv\·:1<,~; ilr1.c<;t.1!1f:l·•:;:et\' 1 a-() ·"l•i•::Jc.ch':nyel;, f-j :;tt!!i·nd··k ;, );:ii:·; a-l'!'°":' (aroH
;.,J « n•nck" fart<·Hr;\. tn :t lJ!Jl~c')tc·k .. !(1(1,-.;·nr 11:c.,c·it·::i . 

h) .:L h1inc„n·o8lok hosszu, i:öbbn:yire vastagfaln1 hegyes7 ritkán 
elágazó csöveket. l;;:épez;nek. 'J:öbh háncsrost egyesülve képez eg;y 
cd ényn:yalti bot. 

e) „4 1·0.'if(J.~ <:d1':11ytk (ras1i. (:1·il1J·o.~·i:t) ol;y egyn1Ús fölött úlló sej
í·ek egybeuyi1ásából s;:.::úr111aznak1 1nelyek11ek gödrösen va~tago(lot.t, 
keresztfa1lai renüese11 rostaalaknlag l}rnkadnak át (!::10. és 91. ábra.). 

d) .:1 tiJni.l<'ih a rostos sejtekhez hasonlók, 1nindig tüjegeceket 
tari"al1naznak. Levelekben s a törzs l;;:ülsö kérgében fordulnak elő. 

'") _·1 tr;jcs ~·dl~ll/Jf·k egyszerti vagy eh'tgazó: l1éha hálókba fii.ző
clöti; csövel;;:et képeznek (92. és D3. ábra). Tejr::zerü nedvet tartal
nrnznak. E nedv különbözö anyagolmt (mézgát. gyantát, opinmot n 
nui.kuil 1 l\auesnkot stb.) tartal1naz feloldva. ' 
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Ezen edéu:yek.en k.i'\rül vannak a:nöYé11;~.rekbe1~ inús csöalakn 
kepletel,t, u., n. ncrh„·tart6!": mel:yekben saj~tság·os anyagolt .képez
tetnek es valasztatnak k1. Ha e neclvtartok csak egyes seitekből 
vag~ sejtcsoportokból álla11ak, ·iit1'.i-i,<///Ck-11ek nevezt-,e~nel~! hft pedig 
a. szovotek:be11 hosszan nynlnak e], vczetük-nck nevczil;:. .1 lycnek az 
olaJtartúk vagy olaj vezetők és olaj mirigyek: fi/fa ;if rrta rtúk: ,1111n. ntri~ 
n1iri,q,11l'k„ rnézclerflru:;.:tdk (a Yirágok_ban\ · 

-S1~jts.:ü1:(;ft:k és sr;}fcf!yc.c;iilé.i.;ek. 88. ábra. no. úbra. H . k 
· a az egyes se1te - inarac1andóa11 

!U. ábra. 

A tük ro·;;á5 ,:1.,j:j.-i J;,·rb;:!f:da 
follllrül 11(~;;V\•: fo1.,il r(,;:z0n a 
·.a:.1:1r,itl• :myac:1:nl Hh·ly ;'<'.<'m;;\. 
·~ijk kt'·p<·ht·ll tiinik ,. ;;, :<]<, 
rt~:~·:·n ti:·<~(:!. Er<\,•„u 11n;;yltn;. 

és életmíiküdésükben különbözö
]tép gá.toltatva kapcsolvák össze. 
,111:jts:~iívctck képzödnek. Ilyenek: · 

a ·1·osls:.:,ijret (pl'osr:nchy111a D-J. 
ú.bra.). E szövetnél a se1· tek véaei . , a 
hegyesek1 végeik kel szorosan egy-
1náshoz feküsznek: és sokkal ]1osz
::;znh bak. n1int a. n1ilv szélese};;:: 

a 1'111i·c11ch.1Jnu1 ~<szövet:.~ inÓly
uél a. sejtek soronkint1 sik vartv 
•1omborn' oldalaikkal helyezk~~1-
nelt egyn1á8 inellé és 11en1 sokkal 
hosszabbak. inint a. n1ily szélesek 
i:D5. és 96. :(bra '). l\Iint11~·ét SZÖYCt:-

1u'.1l a. 8ejtek n.lakjfl és helyzete sok
fé1eképen változik s a kiképzö
déf' sohase111 egészen s;-:;abú.lyos; 

a colcnchyi11 (en.1;uc:..:) ::;;;i.iuetct 
oly sei'tek alkot1'ák. me]vek szö~-„ ' • ' J ö 

leteikeu eröseblie11 Yannak 111eg-
,·astagoc1va, n1i11t olc1a.laiko11: 

a (tnutd/ks.:,iJ1:cl (tela., cou
rexta) hÖsszura nynlt, fomílalaku~ 
egyszerii vagy úgas sejtekből úll: 
1nelyelt nincsene1\: szabályosa.n 
cgyesi.l1Yo1 hane111 fona.1ak gyanAnt 
f'üzöc1nek eg;yn1ús 1nellé: vagy n. 
lcgkülöubCizübb for1nákbau össze
Yissza kuszálódnak. T.iegil1kábL 
gon1búkná1. zuzmóknúl és nehánv 
;noszatnúl találjuk; " 

k/11.::lís.::{iurd11ck 11evezzük azt: 
:~,;i~.;;0 11:~~~,:~;~'.;'. n1elyl.1en a sej telt folyton szaporod
-,:1J:it;::i;;()s 1·a.:. nak: pélc1. n. növények tenyész
r1,:.1,~~'.·;;~:~l~~k~~'.:i. knpjaibnu. a ca1nlJin1nban :-::tb. 
:.:.·.n ":'.r'r ua. e1öfonlnl('i sz(iyet:ek. Ezekkel c1len~ 

• ;:.1·it\•;t, 
tétes 

a. be/orrr1.<;.:Jri vn,g·y 111.1ro,.;züL"ct: mely a nüvéu}" fejlöclésél_1c111 ne1n 
müköc1ik; sejtjei 11~rtelen elhalnak: sejtueclvüket elveszítik; a sejt
fal parMnyaggá (rnbuinJ Yt\ltozik (elparitsodik) és l:lkarót ké
pez~ inely az alat,ta fekvö sejteket, kúros hefolyúsokh.'il n1egvécli. 

K0t, fajtija van: az (qa.:i parr1 
(sHbcr) és a kt:rcypa;·a. (1Jcri
rlcr1na): szorosan ezek el nen1 
különithetők, mert egymásba 
á,tnlak11lnak. 

„A„z i'.ga.:i l'a,·a. igen ru
ganyos szo:vet, vek~nY.fab, la 
pitott, ~aJd,nem kobos seJtek
ből áll \ !H. abrn). 

A /:é;-"!JZ'"rdt táblás, job
ban megvastagodott es felülről 
tekintve szabályos, sokszögletü 
vagy csillagos sejtek alkotják 
(96. ábra). 
' J:l. pa.ra a i1öYenyek sa
játságot:: beforrasztó szövete s 
'1niut ilyen, igen fontot=. 

T\j•·' ,„i,;O.' in;·q;P" ~-:1J:it:: 1<:1·\·len~hi\l ki"•·.;1\•<I· 
<litva. 11:0.i.,.,:or 11<1' yil\';1. lfon•.:e·11 nt:\n. 

f:1r1~11•:;•'.11f'l' ;,ri11tiií rn\'t·;:.<'l·» G <:!l;~OY: 
ti\];:· 1·. :;n.i. '.:nr na1:yit·;;\. 



,')'1jf,;yy1 .~iilc.l:l•:/;11r:Z az óriutkezli :;ejt±hlak legalAhli részbou át
a.lt1kulnak Yag.r felszivódna,k s az egyesült sejtek egyuuLsba, 11yillis 
által képeznek n1a.gn~at1b eg1'.•szet. 

A uUvények fejlfülésP. 
Nag,yon kevés növén~y egysejtü cigész (]etében: a. többieE-

1negszún11:.llhatatlan összegü scjtekbi.il úllana.k. 1\. lecreg)rszerübb nö
vén3rekn8l a. sejtek egyszerü sorokban, (rJi1tíl1d1il1:0~11 ..... kövctkcznek 
<~gy1násntán (fonrílszövet·- a fo11<~-lrnosz<.1t_;·1k é~ 11(~mely gombáknál): 
inár szervezettebbeknél a se.itck szélességben is o::;;.la'UnJ;: el és l·z 
által egyrétü .':>1jtfapok 1\.cletkeznek (nén1cly 111oszatok). :\.. innga
sa'.Jb ren~lü 11ö1:éi;-:yeknél és _cíltalúbau leggyakoribb a sejftod: hol n 
se,Jtek n11nc1en iranyban ter3ednek. 

.A. szervezettebb viritgl:alanoknúl a csira Yagy :::arj auya~ejtie 
több sej~~·e oszlik. __ .\._ ,·égén 11~a:adl1 sejt n, f,,.ny{;;.:·i,isr:jt, 111ely oly 
nagyra i1u n1eg: 1n1nt az an:yaseJt volt s ng·ya11ugy oszlik el i:ovúbb 
mi. ábrní. . 
, 1\. 1~irágzó r1üvé11yekuél (egy- és kétsziküeknél') a nö;,-ény fel
,;·pülésc n1_(Lsfor111a. Iti: az egyes sejtcsoportok kivúlúsÓ.11ak ~ora 'a kö· 
vetkező: Onúlló szöyetként először a &;;r vao:y 111idcr111 is szövete kép
züclik ki; a n1indjúrt. alatta. lévö sejtek p~i·encl1y1nn1é~ ;,-agyis cf.-;/i 
h/ 1·1,:7:Ji': ( pci'iZil·_' 1110) a1a.kulnak; e szöveten belül va11 a &/l.-i;:i:irct, n1el,y 
i;em sokára, töb ~11)-'ire ?-en1 igen lent a esúcs :::Jatt: a jll'IJ<:(u111.1i 11 r;1 r<t 
.;;::: vijg.'.fs.:·i;i;(dr.; val1k szer. 
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A„ !11/r:i.:'i)c,:f c.1 hosszabb l·letre szául ul1Yé11.)·ek11t:l a Löbbi szC1-
vettöl igen eltérö és fröu11ye111negkillönbüztet.hctö. Legnagyobb a?. 
eltérés a bör és a többi szövetek k:özt a, száron és a leveleken. 
Fiatal korban a.z epider1nist eg_y1uúshoz fekvő, egyne1nü sej h~l;: al
ko~j{tk; k~:;öbb azon?au. er;yes se,ite.k egyszer va_éfY t;ö'.Jbszö;· osz
tódnak, 1n1 altnl nz ep1der1111sen hasac1ekok_, n. u. s,:t{Jll.'Jilru-:o!.: l:amal1-
nak 1nelyeken Ut a i1övények lélegzenek.,I.egtöbb szájnyílás van a 
zölcl növényrészeken (leveleken), kevesebb _a 1~irágszirn1okon. 11. 
szájnyilások száma igen nagy, nogyságnk legmlmbb 0.0002--0.0008 
111iÜiméter közt változik. 

A bőrön sokszor sajálszeri\ képletek találhatók, ilyenek: a. 
hajszlílf,~1!pl!'.te!,: (szőrök és f:;erték, f'ulldnkok vagy cs1)1!Jk)~ tiiskt!k1 pik~ 
kclyel· es 1nu''l[J.1Jek. 

~~7. ú bra. 

,\.;~ Eqnioelum ."<'.irpni<i•'- ti'•r-
1.•é1wk kti:.;'.til\>t! !w„;."<: f1•!:í 
](~~t:r:il 1"l;intv<'; S a! ny\._,.,,·; 
i'••it, a;: 0:·\,.,,.;,!J »"nnit~H); ;t \\'· 

i1Í:·,;•ztii J'('j•t>i;l ,;'.:irrna.:Ht1 
fi;ik.<»ilek•.·I jdzik, 111. a t l; t'.! 
nuir 1:::!.!0. l •·j11'k anya-<•jr.-. 

:1:.r1. 0:»r 11:io:yi;·;;1. 

98. ábra. 

K•·r•'-::lm·'t"::d :i ;::»·;1lw: '.„••111·,~ Til1 ;\ ]1,inc· ··1•:111\·i. 
'i.;.1,u::·.r:1k. K 1·(-i;„nyúdu · :ibl:11lt.; ••.•i•·k•·•·ill•·<·•··· 

1·:irb11;·.·•1nk1n l!:i.ln<J<, !';11:11'-11." ··1:. ;;-.,1.,, ·''' 11a::yi1vn. 

/1 f1:11y•:ly.~·.::ere1.:l,· t'.::e1·k,·::1:i'<: . .:~z epider1nisen ki.\·fi.l a fentebh 
crnlitett ~zövetek a tengel3'szer\·ckben (gyük1~r <}s törz::: for(1nlnak 
10gkife.ilettebben elö; rzeknek szerkezete k<.ivctkezíj: 

Képzeljük, hogy e tengelyszervek ala1\ti'1111cze pari:nchyn1<1 
1nelvben a teuo-elv i-i·ánv<'i.ba11 (alulról felfelá·1 i·o.„f,,'1·jfr.J:f,:í{ 1ílf1; ki_itc
gek·- és eflény~;;:: ,,együt:t. tL ii. N/1:ny11_11ald.lioh fntnclk. Ezen. e<l~ny
nyal:lbok t,s rostsejt.ki.itogr::·k. egyrnt'is 1ncllé helyezl~edYe kepeztk a 
.f'as::.i,ivef1·t s körülYeszik a tengelyszerveli:. központ.iálian parenchy-
1nából ki~·pezett l11·let: inig J;:ivülrijl a :-;zi11ten pare11chy111úból képe
zett ki:"ri·.ii (Ds. ábra) által Ynnnak feclve . ...:.\_ kCrgen fogl:1l helyet- n 
hán1 vagy bőr, e1>iilr:1·1nis •. „:L l.·1.:r,,!f 1.:s D1.i1 t•)u.U fFJ1•r,111"hy111 1 íl11;l rill,. 11 

.fr(s.:·i_,i i·ct '.xl 1!n .1111 ,11rd rf {101.'1,1 t, ~·o.-<t:Jf,·11 f 1:s 1·d;! 11.lf •1,· r: t t.a rt '' ! 111_11.:„. . . 
_-\.:· t!rh:il.IJll!Jctldl/{__il,· 1·c.~·::.:e1. ..'i.z cd(;nyuyalabok (/1!3i:1cul1 cr1su-

ru.n1) rost0s kötegek, 1nelyek a 11övenyek pn,renchyn1sz;::1\·etébc a. ten
gely irú.nvában s olclalirúnyban az ágakba és levelekbr~ (,a levélbor
dál~ha.) behatolnak. 'l'alálh'ai:()1~ n1in.c1en 1nagftsabb rcn<lü nö,~é1:yuél 1 
rnelyek ennélfogva l.'clí!11yi;s 11i.ir„:il!J1}._:~nek (pluidi'!!~ 1.:11,,c11laru•) is ne
veztet.nek; ne1n találhatól;: a go111búknúl1 moszatoknfll i.'.::-: zuzn16k-
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l\f·rt·.'ilrh•\-.;H l!o;··Hn, 1:.,Í>Ui' (lni:.._\,;L) l":T;.:« l't~1-,:+'·1.l;L pp kt•111\-nvfalú t'.:YllMLlli j•Ü"<>' 

~ ii nw,: iÍ!1;tl ;;.itü lti>U •;c:i td;!.ii! a l:d; :1!: l:\•r.·;:pa 1·a pfl J•:< !'<'!"' li."!11 ··j~·· k 1"·11,\~1;yiti; ,;;·.„ie1„l;J;.~ 1, SI' 

: ~~~ r ,:::::hl~:~~~: ::'1:1:;_'.; :~t,~~:>1;~'.::~:~~,l; ~-:'.;\:1.~ :;~ ;:;'.~, '. ::.'.fr'~!:: :.;; ',' .. 1 ;·~~;:~!':~·-·,~,:1~;,:_:;1;1;~~:~ :i:.'.~.'.·~·::~:-~:f'.i:'~~-,'·\· {;;t'.'ö:;:: ~{:'!~:;i::{\;;i~t„: :~{~:~;·}!':~~: 
rendesen körülveszik a ktilön böz{i alakn e(1/:nyeket.. E:;; :'t lhl-l n1inc1t•n 
erlénv11va.láb két. részre oszlik: ' 

·- 1."a ki\·i\les~) /Hi11c~r1_is::i·r 1 111ely hajlCko11y rcisb.;ejtekböl áll: 

-Int 

2. a belülesö /l1rds::re, inely elf'ásoclott prosencl1yn1sejteltböl és 
ezek közt levő ed~nyekből áll. . , , . „ „ 

E kettő közt foglal helyet nnndeu eclenyuyalttbban a fe.i'.odu 
58 ·tekből álló rész, nz n'. n. vií,rri1~·züvct „(cc11n~.tu·111.), .. 1nely ~z e~~ny

J ]·1'bol· l·özt levő tért IS betölt!. A vogyszovet novekcclese kovet-uya' "- \. · . , ... 
keztében hosszabb,odnak és v~sta;soclnak az eclenynyalttbok ;, ~e.it.ie; 

anl·s r·e'c.i;zben l1ancsse1tekl;:e reszben prosencl1ymseJtekke es ecle-ucry "" . i • ' ' í!' 1 
nyekke alak;iln~k; A cambmm '.e;p~!rnbb vekonyialu, nec vben 

azclag, kemeny1to taTt.almu seite!.hol ,111. , , .. .. .. 
g _4..z ed&nyek keresztmetszetben nag,ysaguk <~ltal k.ulon~)oznek) 

t ··bbi seiteknél sokkal nao-vobhak es sokszor nnnt finom hkacsok 
a .o , "" , ] 'b k . '. ~· bacl szemmel is láthatók. ltz ec1en3rnya a na - n11ncllg a 1as 
~á:zéhen (leginkáhh a törzsben) tulállrntók (99. ábrn). 

lOU. úbra. 

A.:; f'';(:!l!Jlll/cdál1~1/; elhel,1J1·.:;f,:erf,:,,,1, /s fui:úúlik1:1J.::/;d1:.-:1•. „A_z edényes 
kryploga1noknrtl és az egysziküeknl\l nz cr1énynyalál)ol;: a törzsön 
eq1;es1!r~l (:~s s::·1!ls.:·1;1-r11 hatolnak át s egy1núsl:ól parenchy111szövet. 
~llal ,-annak elvúlasztva. A 100. áhrithan látha7ó ovalis részek ily 
edénynyalábokat 1nutatnak, a 1nint azokat vala1nel:r egyszikii nö
vény száránal;: kereszbnetszeténél nagyitúv.al 1út-ni lehet. 

A hr}fpl11gn1110!.· (vagy virúgtnlan"ó°k) 0(1:ily11yal<.ildai1'0;1 11i11c,-:,
nck rrJsts1;jtcl,·, ezek csal;: ed~n:yekblíl állru;ak, 1ne~yekef:. .11arenchyn1-
szövet vesz körül. 11.z c.rJ/ls::ikilf1nu[/ az eüe.n;ynyala.bok b1zonyo.s rend 
szerint hel;yezkednek el. 11. törzs körülei:én vannali: a háncsseJtek, a 
törzs középpontja felé a prosenchymsejtek és az edények, a ket.téi 
közt van a !'r1111l;t11n1 (képzüsejtel1:)1 1nely azo11ban csal,: a gyül.·1;r he
gyén és a li.ii'::s ·u1.;f7/11 lclp1:s fovd6l~F1Jlöd11i. In11en van1 11ogy. a.z eg?'
sziküek tör7:se a kl~:-:1,ibhi idC1l:he.n rsnk hosszi'tban növekszik._-\ pnl-

1 
1 
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inúk pélclául bizonyV5 idütül kezdve csuk i~1agasa.bbak leszuek, Je 
többé nen1 vastagodnak. 

~·1 k/f,;.;,;, ik ii1'l,: 11él 11 .: eil1:;1//11,11a1 ril1ok l<Drl•f' ;1 i.'l h,J.11e.:1:tf ck :' háucs
sej ~j eik ld.Yül vannak, a fús rész az edénynyahtbokka.l Lelül foglal 
helyet. 1i_ kettö k:özt van :1 crun11iu111: mel;r az ec1ényu:ralábok körben 
elhel;yezése és a 11;yo1nús folytán gyii.rüs ala.ku lesz és az cdi!11ynynld~ 
boknak ne111csak végein~ tle azok 1'!ff[ . ..;.: hoss.--::riÍJan toi:dbl!/'1Jli_ídé.-;i'1.~ képes 
n1u !'ad, 1niúltnl az edénynyalábok évenkint ue1ncsak hosszabbod
nak: de Yastagoclnak is, a 1nennyihe11 a carnbinn1ból lrivül háncs
sejtek, a belső olclalon fasejtek é•s edények képziillnek. Az eclény
nyalúbkörön ·belül a központban a parenchymszüvetböl álló ó<'i fog
lal helyet. 

.lt többéves kétszikü törzsnél. Jnel.Y éveukint vastagodik (111int 
iiéld. a ini fáink) 1 az eclénynyalúbok gyüriivl\ a húncsrészek luí11c6·
.<!.1Jiil'ür1;.' a farészek.f'u.<1.1//íi'iiu,! egyesül11ok; e kett:ö közt foglal he-
1.yet a c11nil1:'11111_1;,1;iirii. Ezen elhel:yezkedés últ.al az c~g,yes ec1énynya-
1tlbok küzt lévli pare11uhy111-rl'.>szek 11.. 11. 111?.~·u!f((i'al.-/,:1í nyo1na.tnak 
i.issze: inclyek a b~ltDl táblaalakban fntuak a kéreg felé s a ilyo1nás 
kövctkeztt~.l)e11 táblás se,ih:kbCil úllanak .. .'-\. háncsgyiirü kl;pezi a 
/l(í11e.,·-ot (lilil'r). a fagyürii n./'rít (lign11r11). :ilíinthog,y a ca1nbinn1::;zö
vet.1niuc1ig ueüves és puha: a húncs a k1!rc,r1-geI(corle.1· 101.úLraR) 
a fáról lcYtí.laszt.hat.ó; ennélfogva. ki.í:::i.i11,'ií;f!„.8eil a luf11cs is a k/1·1:!1hez 
:-:.:·ii1nitt11til:: bárha az az eaé11ynynlúbol\. külsü részét képezi . ..:-\.. 101. 
úbrán Jf"küzpont a /„.fr·t (1111·d11lll() é:s s1 a l1/J,„11gr11·ultut (n1dii '/111:M 

1ltdT1tn„-:) 1nntatja ... A. ca111bin1ngyürü (dtal évröl évre kivúltlsztott 
fn l~S háncsrészck az t:löhbi évi lerako(1ásoktól sziure és tli1nöttségre 
11ézve külüubözök: 1niúlt"al a két.szikü fákon észlelltetü u. 11. 1:ryyii
,·iil.: keletkeznek 1)01. ábra H részében láthatók). 

A g-y(ikér és Wrzs honcszerkezete. ·-. 
1lz elöbbiekböl küvetkezik1 hog,Y a nö\·ények tengelyszervei 

háro1n rétegből úllanak: 
1. :\.. kivül lévő kéregbiíl (cort,„~') 1 ine1y parcnc:hyrnLi\l áll ESS a 

folbőrrel (epiclermisí van foclve. 
~- .t'iz ez a1nLL 1évö fftrészb(il (li,1;n11111)) n1ely edén)·uyaJáLok~ 

hói úll. 
ö . .t'i központi /1(''/-lJöl ( 111u.l11/ /(( ): ine ly pareuchy1n:;ej tel\. által 

képeztetik. 
.tl.z elfásoc1ó kétsziküek11él ezekhez rnég a bélsugarak júrnl

nak, inelyek a bélf".öl a kúreg felé fntnaki az egye:-; eclényu.vnl<íbokat 
elválasztják és sngúrszerüeu elhelyezett ti't.blás sejtekhül állanak. 

Ezenl\.ivül ernlitendü a l/(incii~ 1uely g,yürü alakban a t'(1111/n'1un 

últal vúlasztatik el a fától; ez mintegy belsij kérget képez s /Jt'/s/i 
1:1S1·cgnck is neveztetik (co/'tc:e int1·1·io1·). Iláucssejtekhöl ú.11 és út van 
szőve a. bélsugarakka1. 

AJ(, a kétsziküeknél csak eclényekhöl és prosenchymböl áll. 
_4-z idöseb1) fa Lelii.l van és kernérr;,.~: ken1ényÜl (d11rru11.en): a 
liatalabb foréteg kivül van éö puhúbu.'· · 

•4'iz elfií.soclú kétsziküeknt-l f"-ehút két kéregréteg Yau az epi~ 

<lei·nris alatt .. .:-1.z epidern1is :•itls/i T:1;1:cu11ek .• n tnlajdonképeni ké;·t·g~ 
'i·éteg küzé1i/,·[rc!fllek (co1'tc.T' i11trr111(dnu;. vag)· 111csophl1JC'U111): a haneb 
lit~lsü l;:ú1·cynck (_corte:t: 1:nfi:;•ii_1r) _neyez_tet1k_. __ .. , 

A.z eo-ysz1küel\.11el az ep1c1ern11s (knlso kereg) alatt csak egy 
kérearétei va11 (középkéreg) és az alatt n1iucljú1't az ec1t\n,Y·nyalú-· 
bokb'ól állú fa kl)Yetkezik, iuelyet a 1~éregtéil saját~ágos hüvely 
yá,]aszt el. 

101. Ltbra. 

.A r:ukorn:i•l ~;::iruynyalaloj:inal; l:n"'llllll\ts.:ett'. 11!'. l:1p:H•'ll<"i1yin, ll! faruiit"I;, ~;! cpirai. ;.:IL :;:i,dr:,, 
\:•lt·uyck, Hp h•i1wo')"ll"(«'ndiy1n !:e:. i'no"!:Í,• -<'jll·k, !~( ha1w-n•"!"k. ~)t:q.,,;-01· ua:~·:-itv:i. 

..:l:: eyf/R.":ikilcki!/l " fiJr:::.-:!11:11 11 f,/1 !linc.-< crÍÍ~i.Jil luit(í1·olv(( c·s lii
úny:::ik llf/Y !I hrí11c.-:y,1;iirii; 111i11t hi1.í11y:::anak rr lHJ.ls11;1arak. 

.... !. lt1Ft.-:::.;ikiiek f(ir.::s1.:111:'1 r1 f:r:1·e11 be/s/í ;-,J,-:.--:/11 lui11cs1j1jiii•ii fiJq/ul 
hel,1jct

1 
1.:ol(1111iilt itt s1191u·(1:;r1n ellu:'!/11:.::1df IJtliiu!711ruh va'n'11,rk t:·.~ (; b/I 

erösen hatúrolt. 11. kétszikiiel\.uél a bel t.'.·::: fa közti határvonalat ké
pezö réteget·. l1/lhiivcly11elc 11n;:ezzük. 

A levelek lJoucszerkczete. 
A levelek itllanak: l. etléuynyaláhokból, melyek mini; len'/

m}c a levi:!lnyél folytatúsaként a levelet átfutják; ezekben sok spi
ráledény van; 2. parenchy1nhl'>1 1 inely a levl~lszövetet az 0rek közt 
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képezi. -~ levélpate11c!iynl chlo-roiJliyllbá.U gazdag; ez kölcsönzi az 
egész szövetnel.: zöld színét. _;\ levelen kiilsü és belsü. epiclern1ist kü. 
lönbözt.etü~k meg, melyek összenyomott tá15lás sejtekből állanak; 
e:ek. kozt f~glal .helyet _a.z u. i;. kü.:i'p;·1itcf!, ~nelynek felső s~jtrétegei 
ton1ottebbel1.., m1g az al:;ok: szamos l1~g11yilassnl va11nak ellatva

1 
me

lo:ek alsó felületével közlekednek és a légzési; segitik elö. Csak a 
v1zen ~1szó levelek:nek: vannal;: légnyilásaik a felső oldalon. 

Legtöbb levélnél a parenchymsejtek vékonyfaluak és laza 
::>zöve::et képeznek; a hli1·s.::erií lci:i:lek különösen az epider1nisben 
számos megvastagodott fain sejtekbiil álló réteggel vannak ellátva. 
.A„ vastag· húsos levclek.11{) a k.özépréteg vékonvfalu parenchyn1sejtjei 
vannak túlsúlyban. ' ' 

---'"''"''"''" .. ----

U. FEJEZET. 
\ 

Növényleirástan vagy szervisme (organographia) és 
alaktan (morphologia). 

. ..A. inagasalJh rendü növények ~z:erveit; két fücsoportra oszi;
JUk: a lcngclys::.errclo·e és az ohlals.::ci·eek!'c . ...:\.. tengel3~szervekhez tar
toznak: a gyii/;Jr és a törzs: az olclalszervek.hez: a lcvel1·k. 1\..z il v
ké1Jen tagolt:. növények s.:d1·rrs nijl~/11yeh1u·k (kormophyta) ueve·~
tetnek. 

.t\..z alacso11yabb rendi\ kevésbé szervezett növények (1110~ 
szatok) gon1bák1 zuz1n('1k) testén ezen részeket nem különböztethet
[ ük meg. A leveletlen növénytest icl"p-nek (1/udln.,) neveztetik s az 
1cle tartozó nCivények ftl('])('S nüri!n!Jek-nek (tha1lo]Jhytu) hivatnak. 

Gyijkér és törzs (ra<lix ct cor111us). 
A száras 11övények11él a gyökér és törzs eg-.ynuíssal szorosan 

összefüggnek, a növényeli: szilárcl t{unaszáu1. a földben n1erreri.isi-
tőül és a tápláló anyagÜk fel...-ételére szo1gál11~k. b 

l\:özönségesen a r1ü..,-~nynek a fölclbe11 levü részét egészen 
ff!Jül.-1[r-nek: a földfelet.t.i részt; fii1·::s-11eli.: vagy szú;·-nri-1\: szokás n0-
vezni. E inegkül?nbözt:etés t·uc.101núnyos szempontb,~il. ne111 helyes, 
inert csak: azon resze a növénynek nevczl1eU.í helyc~se11 ~yCikérnek. 
mely lefelé nö és a titplálékot á fölclböl felveszi .. d ~1 ,11;k,:„·1~h,;1 /"fid/ 
a li.ir:::s ./'cl;(cl(; nii. · ' · 

}fa a csirázó 111agból :fiatal növén31 fei'löclik o·;rökí~1rké1' e ( 1·(/d i-
) f ~ ' . , "''' ' 

1.:i;la, l~ ·elé a fülclbe 11osszabboclik1 111ig· a felső részéböl, a bin1bócs-
kab;•l \}d1111111!u) a lewles törzs fejlüdik, mely felfelé türckszik i'8 
a ,'"'Jta levű apró bütykökböl a levélszervek fejlődnek. Ezen tnlajclon
sagok a1apjáu n.. g:yüki;r és t.i.irzs kJjzti különbsérr követ.kezölen is 
1 'f' . l ~· b b ;;:1 e1ez 1etü: 

.il f_(ir:::liii11 ll(:l,11enki11t hiit,1;kük ran11ok, 11u:lycldJD/. oldalt. lcvi!ls.:1.'1'
vek.f'rjlDdnek; íl,IJ l)ii(ijkük 1!s levelek a q1;üketell n.incscnek: e;;: utrJbln: 
dltalúba11 lcj·'elí! nő, a n{it:!Sriyt n földhü.;, ;:;·{ísit.i (;S a tüpldl1Skol f'els;:ivja .: 
he[t;t;<;n sa.frifsd,(jOS k/7Jlettr:l) t"t.:· 11. 11. gyiiksiir•'.fJftel rrr11 i:/di:f'. ' 

sii r · 1~.\TlEI /!.·ÍS1'A.\'. 4.GG 

ll.. gyökér (ra<lix). 
Ha a. gyökér a csira te11gelyéi;e~ m~gho~szab l~oclt\sa ~Ital ké~

zöcli.k s igy a szár egyenes folyta~asat kepez1. s eges~ el~.te~Jen mn
ködik, fiigyükfrnek (radio; znJmana) ne;e~tetik. .. A: fogyoke,;· l?het: 
7,ai·óyyükér, ha vastagabb mmt az olc~'1labo.l.erec1o agak ,(lOo. "'~ra), 
ez pedig alakjára nézve orsúcla.d (racl~"'I: tus~.form1~1 ~0±. a.b~·a 1 ,sarg~ 
répa gyökere), retckalakn (rad1x nap1forllll~, lOo: ab:·a), fo1uds_7"."' 
(raclix filiformis, 190. ábra), .hc'.1gci«lc<l (rachx cylmdnea), gynruoott 
(radix annulata, pelc1. a rachx ipeeacuanhae). 

103. úhrn.. 10·L lthrn. 10i1. úlirn. lOG. :\hra. 107, ábra. 

l\I 11111 K.\ro.:1o\,, 1 y,1 !..1to ,tU - !fJl 'd1r,1. A.,:in:-:1 r·:panr,'i"lacl;~:«:l:1~r~-. -1u:„úl+1·:i./1.hO•u!\-
1'0'· \Cl!:!.~: i k al \!ti!\',(' (rct,J. lL(Lu\, - 10(;. :ibra. Fnn:i\r.;,1Hü f:Yi>i;n· v,i,:l:\1i>,,:1u. l(lj. :'tbi'a. 

l'a;:;nt nü1·<:ny hcijto;: ~:y•"•kert'. 

:i 1ncl1(rkrn;akci'"k olclalvúst a fögyökérb~l ercl~1_1ek; a n1~llé1~
cryökerekli:el biró gyökér iiss;;etcttnek 11eveztet1k (rod1;i• c111nJ101-!lfa) es 
E~lálható a fii.féléh:11él) hagyn1ás növényeli:nél. Szt11:10.s .11üYL',nynél a 
főgyökér 11en1 is fejlöclik ki, ha11c1n ~e111sol.;::lrn a ?s11:az,as ntan elhal 
s helyébe számos n1ellékcryöli:ér lép tol a sza.r also Ye.gen. lia e n1el
lékgyükerek fonálszerüek' maraünak (pél<l. a pitzsitl'éléknél),.nfD:. a 
gyökér bqjtos-11ak neyezi:etik (107: ábra); néh:;, egy:-~~k, k_oznluli: 
gnn1úsa11 megYastagodnak ( inogynros vagy nyola1ios g;) ol\.e1 e1\). 

l1. gyöl;;:erek továb~Já c~úg{c:ottok (rrrdi,1,• rai11o;;a) -'~ag;Y, 1'!/fl:.;:·;'.'-_ 
rii1'k (r(/di;-r si11ii11.1,:1·), nehiJ, 1g011 gyenge1 fi:101n szorol~~\el fed~~ t.c.1\. 
(yyiikha.f a k_. !f.1/iil,;rosf o?..). _1lJI0111~11ynkat tekintve: a gy(.ikcre k. j 11 • .;,, k 
(l'adi,1! lig11osa) es luu;osak ( rud1,'1} cu1·11osa). 

A tilrzs vag-y !;Ztí1· (cormus). 
Szár és törzs látszatra kü1önbözül.;: s a köz0letbon különbüzö 

11üvényrészeket (pélc1. a szal1!1a. s:úra s a fa tV1·.;s~·)' ~:·t,e~e.k a~a.~~~· 
Lényegük é::; rendeltetésük szerint azonba~ ?gyerte~.;:n n1u:.(1a:~e.t~-.~'. 
ininthogy arra lii:ratvúk1 11ogy a leveleke~: v1~'.agok~.t es ;1 gy::n:o~e~~t, 
11orc1ják: 111iért tuc101nán:yos SÍ'.Í.e111pontbul torzs es szar kozott l\n
lönbséget ne111 teszünk. 
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Vmrnak a növényeknek oly szerveikis, melyeket rendelteté
süknél fom;a törzsnek kell tekintenünk, bárha a fökl alatt vannak 
is. Ezért közelebbi meghahirozúsnál kétféle törzset különböztetünk 
me": f'ij/dalattit (földi vagy középtörzs) és fölilfölüttit. Oly növé
ny~~ is vannak1 n1elyeknek. száruk i1incsen s a. lffvelek a növén:y 
tfü·iil ÖYedzik, pélcl. az utilapn. 

11 tű a:: a PéH::c a. nü·vé11.11nek, liol éj>~n kié·J' a [!.1Jijk a /üldliűl. 
Azon törzs. mely egyenesen a csira tengelyéből. keletkezett 

fűtengcl.11nck (axfs pri11u1ria) vagy fütür.:snek1 ág~i1nclléktcngelyeknek 
és pedirr </Ul/jak-na.k (ranii) és dgak-nak (ra.1111di) neveztetnek. 11-z 
árralmak ·a főtengelyhez Yaló helyzetétől függ a növény tenne/e (ha
/,Uus. terebélyesség). Az ágak igen különböző módon állhatnak a 
törzSön. 1\. szár azo11 részét, n1el:y egy111ás11tán követ.kezö ~ét levél 
közé esik. cikk-nek vagy i.::-ne]~ (i11tcrnocli1nn) nevezzük. \ 

A fijldfeletti törzsek legkifejlettebb alakja afatü1-.os, mely a 
föknál és cserjékuel található. 

.A„ fa törzse bizonyos 111aguss<lgig tlgatlannl emelkedil;:: s csak 
azut:ún ágazil~ el. 

li cse1:fc vagy bokor (/'rute.l) mindjárt a tövön kezel szétúgazní 
.:.: magasra ritl;::á11 nfl, 

108. úhru. 
Ft!!cscrjc az, melynél a szárnak csal;: 

alsó része. fásodik ~11eg) a többi része 
pedig ( evi hajtások) eYenkint eh-ész ; 
a vissza1narudt szár ezek11é1 kór1:~nal~ 
neveztetik. 

Pdl-111af(jr,-::s a pálmák s 111{ts hasonló 
l!únJm.'.:tü, ~1t:gy,:z_•··:.;ldU ,:_i; 1iar:.1.dolt 11üvén:_rek t'tgatlan szúra. 

~:~:·r l;('J't),1,'.lmet,1,:t!tl1e11. ri. s.::aZ.n1as:::á1· 111egvastagodotf; cso-
mók (görcs, bütyök stb.) által izekre osztott, belül üres és itgatlan . 
.fi. {/,IJ(.:k/nys.::ár tö111ött, puha és níncsenel;:: csomói. 

l!iinek és f"'U11en1íl szd1·nak neveztetik a pnha. s uec1ydusun n1a~ 
rac161 n1eg 21em fásodó szár (dudva, gyom).. . 

\;-annak a szárnak más külö11nen1ü fa.iai is, ilyen a kus;:,Ú .~·::ríl' 
(inda), 1nelynek azon tulajclonságTi van 11émel3r r1övényeknél) hogy 
cson1óiu vagy· végén 1nellékgyökereket ereszt a földbe, 111elyek 
azután önálló nöYénynyé fejlödnek 

.... -i. szár (kt!J'eszfJnefs;;efhcn észlelve) lehet hengerdcd:, iiss::tJll/fO
·n1ott, /;/t{}ii, htironi-, n1!g.11- sfli. élii1 bará::dolt. Leggya1~or1bb n hen
gerded alak. Vannak kivételesen eltérő alakok is ( 108. ábra) . 
.._ Irrí11ydra 11{.:uc lehet a szár: er1yenc,i.; (ccudis ercctu~) vagy 111crcv 
(e . . «t rictu:;) 1 a szerint, a nrinfi a föld szinetöl 1nnjdnen11 vagy egl.'.~szen 
függélyesen emelkedik föl; /1;/cmclked::, ha tövén kissé n földre dül 
~ csak a.zut{u1 eg,yenesedik fel; l1úkolú, 1nidiin az egyenes szúr a 
tet/511 csa]~nen1 vízszintes irányt vesz fel (péld. 11apratürgó); ko11ya.1 
lecsiinyí.i; yirbe-,11urlia1 1niclön 'ton1paszög a.Jatt eg,yik olclal:·úl .n, iná
si1~rn ku11:yarog; gyükcrc::í.i ((·oulis rcpen:;,)

1 
n1ídti11 a fölc1sz1nfi1 olda

lon gyökereket bocsát; 'U.-;;:Ó (vizi növényeknél); kus;:,(í, .(cl(ullí„ le~ 
kergDd::ü. 

'l.1

arlanut s.:erint. lehet, ugy a szár, n1i11t a gyökér cg,11nyúri \egy
fYes: jegye 8 vagy (1)1 k(Ff11yi.!ri (kétéves~ bi.e11nis: -~vagy (2) ús 
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, z,·,· (többéves 1)erennis: 2.L ). A fii1~ és cserjék jegye a küvet-ore 1 , • , • 

kező: l>. · 1 ··1·· 1 • 1-Fölclalaft i s.:fírrd.: . .ti. g·yökerektül főleg az altu.1 ;:u .onJozne "1 

ho"v leveleket sőt rürrveket viselHek. Ezek azonban koran lelrnlla-
oJ ' oJ 1' 'l · ···1 ~ 1 1 ak 11av hoo-y közöusérresen csak a beforrac asro 1su1e1:1u ~ ie le-

11<' "'" ·"·b ) 'f'"111 it· · 1 r··1'· 11· · 1"1 ° · lyeiket (10~). a ra. il.. · o e a. a, ·.1 szara;: · .o Jv a a ;:Jai_: a ,ri .:e~ '""f/IU1ui 

és a hag.11111a. . , ,. „ , JUH. ilbra. 
A tőke (1·/uzomu) evelo 110Yenyek-

uél fordul elő (109. ábra): többnyire " e d 

vizszi.nteseu fut 
1
a fo

1
·1a 

1
a(lat,t. 1~,~lisme,11·- \·,~·>>)""_j-,'\ _) \ ._.e. 

hető a levélsebhe ye trő e es e) es arra, '·( r"l'.Cr~--íj--"'-' 
horry számos mellékgyökeret hajt, és ve- \[ . / ,; i .- :;· •r( -·; „ 
"'\~ egy szárat bocsát (11). Ezen evi haj- /.l-','t~ .. i:'-) .. • ... ft)-.1,' .. ·1Jcf·.'i1,.) .. ii~. i/„.'_i " . ( ) 1 1 t t „ •. l l / i\ ' .. ,, !\ ' ·' „_l--J-11 ' tások rügyei a,, meye;:e ()l'llfl/JCCnc,· /! .· .\1' ... ) ·!'/'./.'\\\, 
(turioues) nevezünk. kitelelnek a föld ' Jr J-._, . •; L '' 
alatt, .\ \'\<llVa]J:iri:i \'11J\',<lll:\l!lll! t{",i;l\ic: a 

A tüke lehet: hciU/!!1'1· . .; (;·hi.::1J111C1 :/.1"111l··i ''-'·''r 1. .'.;.i;:'. 
ciflindricu111). ;u.:.</.1fi.:/ii, lt;jiilntt„ ,r7ürcsíi.\·,. ;.„ <i \,~:~~'.;.\_ 
/,··úsz1í: laí1Jo.«, clrír1a;:,(;. . , .. , . , , .. 

11. [fiunú (iuh:r) husosan inegvastng?t~Ofit: tubli~-k0ve~l1e ~0111-
bölyclecl fölclalath szúr, melynek levelei igen npruk s .c",ak hatni 
péh1ányok1~ál látl.1atók: sol\: :~övényul·l (pé1L1. a btn·gony:.u:a;,~. ': ~·,n"
inók gödre1be11 pihennek a rugy?k, 1nel:yt~:;: 8.:' 111<.1.-'.1.eh ll•;~\ ez1e\11,J\.. 
Nén1ely nö·vénynek csak eg3r1 ina.sokual~ tobb gntn<.1,1nk \·a11. _,A_ gn-
111ó][ e~y éviO' ~lnek1 azonban a gn1nús növények 1:~·velC1knek tilnuok 
fel 1ni~'thoo·,~ a TéO'i o·nn1ó elhrtlí:áyal 1nincliú.rt· nj k('.\pz(i(1ik .. ~l. gn1nú 

) :::;,,J b b ' 

1 lU. ftbra. 111. úLra. 

110. úlor:i, Ai'. :1i;<•r ];n~,1,nr p:i.ro:: L:llU:i•j:i 1a id,·i, h tar:1li). l 1 !. :'-hm. (i_;.-mnatl<·nia •1iiorati,-"i111:c 
1t~ny1·rn pftrn.-.: i.;nm<•j:> .. 

lehet; g(.in1bijl.t/ii. (t,nhera glol~o~a) (110:.á!Jr~ t-,nbera sn1c1i: nz llrc~1i: 
Tuforio páros gnn1ó:ia~ a n re$.1: /1 az 1;J): l'.'.1:.:'(;lak11 :'agy !1_·n.1,11~'.'.n' ~ ~.,, 
orchis n1acu1ata paros gun10.1a~ 111. abraJ k11.110.'-' 1 f._·,Jrf(·(/l(/k/! (fuhe1a 
jalapae). . . . , . , . _ , _ 

J:\.._ liag1in1úk (11ulbu.~) sz111fien 11usosuk7 rf,; /,,r1,/1;1k (hJg}n1ap.1.k~ 
kelyek) rc; 1; 11 ak :· ezek. a tön1ött ; fi.;11!.·11cl.:, (lr:c1!s_. h~gy1natengely_} 
nevezet,t szárat veszik körül (11:2. abrn a a flokhagy1nak1 ho:f.'JllUl.-.·r_11:11 
b a tönk). A levelek rendszerint jobban kif'Pjlf1dnek a Lünknél 

BO''· 
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(112. ábra), (1e neha a tönk. gumósan' megvastagoclik s a levelek 
io-en visszafejlődnek s a tönköt csak kevés levél föcli. Az ily hagyma 
h~1gyn"'!f"inúnak (7nclúol11bcr) neveztetik. A 113. ábra egy virágzó 
növény hagymájának különbözö részeit mutatJa. 

112. itbra. 113. ábra. 

l l-L úhra. A riigy (gemma). 
r 

1/·') · A rügy a1iró, t.ömötL levélkepletekkel foclett kis 
.\ fi szárrészlet. .. A. rügyekböl keletkeznek a növények úgai, 

a ·( \ .. · valamint a levelek és virúgok is. '/annak gyül,·ir1·1·iifJ.1;11•! 
)</ ftil':::.-;-és lci:l}rii!/.1/ek, '1i111lJ1,;/" (kinyilatlau 1nagá11os YÍri:lgnk) 
fgi és tcrn1.i_i riiy,ip·k (melyekbül egész virágzó ág keletkezik). 
1 ,, il. 11övé11ye11 való helyzet szerint vannak u/f/l'ii:f//<'k 
\_' /: (114-dik ábra a)) ha egy úg hegyén állanak, oldall'iif//f!'l,: 

1> Q~.·t,···>' (114. ábra IJ), mic1ön oldalt a levelek tüvébül erednek, 
'\ 'I ezeken kivül tübb kiilönbözü helyzetü rügyeket külön-

\'\ böztetünk ineg·1 n1elyek együtt k1'.1:1:tele.~· riif!y1:knek. neYez-
\ \~l tetnek. 11 ualúdi'. gyiike1·r:11 . ...;olza :;c111 fOrdul1u1k 1:U.í i'ií,r;ycf,·1 

" 1·<·.crü~y 1 i. csal;::is a tükén (rhizrnna). 
olda\ríiµ-y, :1 \ •• k t ] " ·· 'kJ 1 ] " /' 1" 1 

v("l\>lt'n~ld;: <'l· .i.1.. rngye -e )Ul'SZ8l'll p1 - ;::e ye ;::, U. 11. 1'11,ffif 'N.uh: 

1:\vnli1ú~n ntún. (tcgnu;nfa) boritják1 melyek együtt a rügy lio1·11!1:'k-únak 
neveztetnek. A rügy célja a növény fejlesztése hajtás últal, tcrme
kenyités 11élkül. Ide tartozik a fenyük.nél előjövő sajátságos, i1ik
kolyekkcl fedett hajhlB is (turio), melynek tongelyéliül a tül01·elck 
fojlötlnek. 

111. úbra. 

fedölevelci ; azon leve
lek, melyeknek tövélJűl 

<·virágok' erednek (111111·

ráki b1'acte111) : nérnely 
szárakat födő lcye!ek, 
pélclúul a Mrsnitl (115. 
ábra). Ha e mcllékleve
lek hüvelylye összenüt
tek és a 1,riráo·ot tal:arM 

h 

ltkkor virtí.o-l1ü vel '·'-
" J 

1 
115. úbrn. 
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nek (simtlw) neveztetnek (116. ábra):· Ide tartozik számos hasonló 
levelképlet. 

11Jellékleeclck (stipulac) azok, melyek a levé!szár két oldalán a 
szúrból ereclnek, p. o. a borsónál (117. ábra); ezek a tulajc1onke11eni 
levelnél nagyobbak. Különbözö alakjai vannak. 

_.11 lci:{l r{s.--:ci. Kifejlöc1ött levéle11 H förészt különböztetünk: 
rneg: a lci:ilnyclf't (]!tt,iolus)) a. lf:t.:1!llc1i1.c.:t (lanii'.11a) és a lcu/lhiieel.1Jt 
(ea[Jina), mely utóbbi azonban csak egyes fajoknál fordul elő. 

Ha a levél11yél i.ge1~ rövid: ugy a levél H.1fe7ellcn Yagy iil/i 
u·. sesille), ellenben nyele.< lf. petiolatmn). Ha a levélnyél a szárat 
többé-kevésbé körülvevő csővé alakul, ugy a levél hüvelyes. Ez alak 
előforc1nl némely ernyősökneJ és füvekneL A füféleknél azon a 
helyen, hol a levélhüvely (a) a levéllemezbe ('7) átmegy, halvány 
vékony luli·tyácdrn, a lcv•'ihártya lútlmtó (118. ábra). 
11,..;. úhra . 

. ·~1 

l ui. Jibra. 12.lt, úbra. 

_·1 leutli:i·eh. i-1. levélle1nez a. leYélerek (11crri) ~i.ltal vau átsz~)ve. 
A. levélerek folytatúsai a levélnyélnek s keresztül hálózzák a levél
le1nez szöyetét. Ezen erek futási iránya szerint követkczii nég·\-féle 
cr(:•zci:ii leveleket különböztetü11k n1ef;: .....,, 

1. 1idrh11ztu110.-.: ereldlcl clldlott levelek (f. paralleli11ervin1n); az 
l:rck cgy1ntis 111ellett lépnek be a leYéllemezbe ós elá.gazús nélkül 
fntuak: a levél l1eg~yéig. ~L'a.lálhatók füvel\:nél 1 lilion1ok:núl stb.: 

2. ten,1;en:s 1·i·ii (/'.11~.dnlrdi1u.'i'Ve. 118. ábra); 
H. ü1111:/ot1ott e;·ii (.(. pcdati11crr•' 120. úhra). EzeknE~l az ér a 

uy6lböl n, levélbe lépve, 1ni11c~járt több ágra oszlik; az clunvez~~s a, 
kw1ek <lhl\iútól er:d;. . . . . „., , , 

.J. s::a1·n.11a.~· u·u \/. 1u1111at111crr{'); it1:, a. foer egesz n lcvel he~ 
gyéig halad s olc1alvúst úgakat:. bocsc'tt (121. ábra.). 

-~\zo11 legvastagabb ér, 1nely a levélnyéllel egy irányban a 
levél l1:özepé11 huzóc1ik végig:,fii- vagy /;ijztf1)1rrneh neveztetik; belőle 
johbra.-balra. 1·endszéri11fi (kétsziküe};:nél) nagyobb oldaler1},: f:'nh1ak1 

lnclyel;-: ismét vékonyabb erecsl;:éket bocsútauak. 
IIa a levClnek eg;·retlon füere yau, péld. fenyül1:110l, akkor az 

t•rrzct r1yys.::erii1 különben i.i,-;s.:eff'lt; néha. az érehigaziísok finoru 
hálót.. J;:t,pez11ek, ekkor a. levél 7Hilós Ci't:::cUi ((. rcfic1d(!tu·in). 

sii n:·.\TLEI fl.·ÍSTA.Y. 

A levél alakja: 
]{Uriildi't lekinlee lehet a levél: 
kerek (f. rotzrndmn), p. mályvalevél (122. ábra); 
t~jdsda~l (f. ovole'. elliptisum); másfélszer oly hosszn, mint 

széles (123. abra), p. zsalyalevel; 
hosszas (oblon!/111n)1 két-három~zor ol;y hosszu1 rnint széles. 

1:23. itbrn. 

121. itbrn. 

!2H. abra. 

1:26. úLra. 

/\ 
i \ 
! \ 
\,. J 

\ 

/rn;·dolaku (f. ensif'onne) p. a liliomlevelek. 
~1 levél i:lilldt (hasis), azon részt, melylyel n. len\] n nyelen áll, 

tekintve: 
s.:lvalak-u (f. cordat-uni, 125. ábra); 
i:esealakti (f. tcn1'.f'or111e, 126. ábra) ; 
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nyil<1s (sa11i'.ttat11111) 1 11!/lÍ.rsaluku (Ji;{stat-1011 1 127. ;ibra nyilas és 
128. ábra nyárs alalm); 

ey_1;cnUítlt~n .felii vng~y f'e1"d1'i 111ic1ön a föértőJ két oldalra fekvő 
levéllemez-részek: nem egyenlök1 ez szúmos levélformánUl előfor
clulhot, miclőn ezt megjelöljük, pélcl. "!/.'!'"liitlcn sziwlak11 (125. ábra). 

A hc.Sl hc11y1't (apcce) tekintve, lehet a levél: 
tompa (123. ábra), kackit..tt, lcnyi1·ott, ha felső részén e<>yenes 

vonul áltoJ határoltotik; kicsípett vagy csorba; hc11!fcs (121."ábm), 
kihcyyc::ctl (124. ábm). 

&éiiit tekintve a levél: 
éps::élü, minclen bemetszés nélkül (127. és 128. ábrák); 
cs1)Jk<!s (crenatu111) 126. ábra), ha a ben1etszés renclszertelen s 

a metszetek gömbölyüek; 
.fo,17as (dentaturn 12H. 1ibra) ~· 
f'ii'l'Jszes (s~~rralu111, 123. és 125. ábra); 
rojtos 7' .fodros ( cr is11111n). 
i-\. levéllemez 11en1 n1indig kl~poz 

]Q\). ú l'<t. 

/ I · 
/j\~'1 

~ -! ! J .• • 

. 1\ '. r/ e 
·:·::.., ·; 10'( 

130. ábra. 

osztaf:.lan1 összefüggő egé
szet, hanem néha külÖn · 
büző bemetszések által 
több részre osztott; e te· 
kintetben lehet a levél: 

/J \ .:/;·~, 
~------- " ..... / ' ----

·-· -- 1 / 

osztatlan (inte,111·lun),, ha. 
az egyszerü vagy üsszete!:t 
levél lemezén mélyebb 
hasitékok nincsenek ( 124 
·-128. ábra); 

:/,;;(;'.:'.'.'? kar1.:lyos_. széles, ton1pa
1 

a levélfelület köze11éio-'·-:;[ 
\.'r, 

\11 
" \ 

\. 

, ·1 · b ;zetny1 o sallangokkal(pl. 
a szölölevél); a karélyos 
levél lehet 2-. 3-. 6-) 7- stb. 
knrélvu · ' ' .. ' 

h11.~·it 1dt (//ssu'/11)) keskeny: heg,yes, a levél közepéin· bevÚO'Ó 
osztódásokkal (levélszoletek), 11élcl. a ricinus levél (llD.~íbrn). ~z 
isn1ét lehet 2-B-szor, kúzalah:nnn stb. hasitott; · 

o8:dutt (111u·tit1un), l1a az osztás csakne1n a föérig nyn1ik s a, 
l,cvélsa.lla.ngol;:: (levélrészek) csak kis hcl~yen függe11ek össz'e (120-i.k 
abm); az osztott levélnek igen különböző alllkjai lehetnek. io-y lm 
a sallangok átellenben állanak .<>.cd1·11,1;e1s1u1 os.:·toftnal.: nevezt~tIT;;:. 

Az üsszetett levél lehet: 
len.11cr1's (/. di,qii11t1un s . .111d·n111t1un) és s:::dr111;as. Ezek eg·yüttc

sen.fii.:-iitt leveleknek is neveztetnel\: . ..:\. tc1u;e1·e;:n;1;! a közös llJ;él he
gyén t:~bh levél áll. Ezen levélkék szú111n. ÍJ, í\ 7, ritkAlJbau 4. r~eg
gynkor1bb a D levelü; pélLl. a lóherénél. inidön a levél luí1·n111.-;-1u1.k 
is neveztetik (lBO. úbm). · 

.cl_ szdr11.11as lc1-'1!l úga.i egy közös nyél a lecél r;cri11cc (rachis) 
l1osszában foglalnak hel~yei:. :Thfidöu e geriu~ hegyét· egy levél z<'tija 
?_e1 a levé~ jJlÍratlanul s.--:\ir11,.i;ri81 ha kef:.tö zú1;ja be1 pdrosicn .~·::.di'll,1Jas. 
l\.ut egyn1ussnl sze1nben allo lovolecsko 1.'f/!J jJii1··nnl:

1 
az il;y levél pedig 
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ll •rlCSCll nÍ1'111JllS·nak neveztetik (11Jl. ábm): ellenkező esetben, ha 
~ lev.elk~k 1181n, e~n1ássn1 átellenbe11 vani{ak a levél vdltako:~va 
szifr 11.71as. A lewlkek szúrna a leirásnál fontos; ha nagyobb levél-

131. ábrn.. 



.iLT.ILd.Y08 .Vii VJ~.\TT.·L\'. 

A levél helyzete a szifrou. 
. A már emlitett, nyeles, illü és hiieclycs levelek közül k''l" „ 

emlrtend"k "!" • k' 11 onosen o · az u o vagy mas ·epen nyeletlen levelek némel J k · · 
Ilyenek: a ~z,~1·ülelö (f. amplcxicaulc) lernlek, melyek ismlt a a, ~~L 
v~l;iY csak fé!'? df/jle_lök •:.itt.". _nyeletlen levél átkarolja féli~,q~~~~: 
e\"esz.en a s~arat. Kulonos faJta,Ja ennek az útnütt lcv<il (f.pe1'foliatii;n 
1~6. ab.ra) es az cgybefo„radt levél (f. co1111atwn, 137. ábra). A levél 
i1eha ~1zonyos 11osszuságban össze11ö a szárral· ekkor lefiito" 11 ,, 1. !le-
veztetik (138. ábra). ' . '' 

( 
.. A.-lhevél rendesen lapos, ritkábban hcnqcl'ded. fondlalaku csüv" 

a varos agymánál), 11éha kancsó- vaay · · · . ' ' 
hólyagalaku (ezek ritkák\ b 138. abrn. 

A levelek a száron kiÚönböző ideig Íi { ~7--:J 
1.uarac111ak. Legtöbb növénynél minden 1 i 

1
1 „<SJf;p 

cvon lehullanak; de egyesek11él (örök- ,] ; /! ,•_':(_ /);_'~J~_/7V. 
137. ábra. ii / •; / 'j;f .. ,- _,,, 

li3ti. lthra. /\'-.._----..... ---"'1 T ! //;....~:~""' \ ,\ ~-~·e: i i[ ~if!~'7JJ:7 
\ \ ' t f:'' 
\. I~ ;, ', ,,„ \ fi\', 

__ _\ ti 1' 
\"-';~' 1 

\ITí'„ 
" ' 

zöld növények) több évig ( igy az erdei fenyünél 8-J 2 éYi" is) 
1neg111aradnak. b . 

„ ~~ levelek súnc klilönbözii árnyalatu c:ü/cl (fözök1 kékes-zöld 
szurke:s-zölc1) i .szi_nüket. a bennük !év~ chlorophylltól n)·erik. Egye~ 
le,_eleknek ~aptsttgos fe!lynk ::a:L "'.emely növények leYelei scipad
uck'. _Az egyes lev_el_ek _k\Üonb~zo szmü (vörös, sárga, fehér) foltjai 
(tarka _le\;elek) ~nlonbozo festekek lemkodásából származnak. A sá
pa.dt_nornnyeknel a chlorophyll egyátah\ban, másoknál pedig a más
szmn (11em zöld) foltok helyén hiányzik. 

.:\.. lcvJ! dllonufn,11a lehet: kü::'r.in::;L:qes levéls.:crii fiiszerii, Uiii'· 
nt:iilii~ nedvdúsJ husos (vastag): 1ut.z11:ross::e~·ii1 luirt.yús. ' 

lllellékszervek. 
Az_ ~dclig felsorolt szervekhez függelékül a következö mellék

szcrvek: J arnlnak: 
, . -~\.. ka~s~/1:/~-a~u:.~1 cirl'hus) i. kac~k.~ri.ugós vagy: fonálalaku ké11-

}et;el ... , 11101} ;l\. l clteke1 odznek a kozellevo trrrgyakra es kapaszli:oc1ásra 
·c.:ag,y kuszasra, Yannak rendelve: pélcl a. szölönél. .:\.. kacsok két-

xii l'l~.\TL/clll ..is T.1 X. .17c, 

f0lék: d!fkacsok és le tél kacsok, a szerint.) a mii1t ágakból vagy levél
képletek böl erednek. 

.A.„ tüviské/,; (s1)inac) ke111ény, hegyükön szúrós J;:épletek; a szá.r 
vagy levél útalakulltsából szárn1aznak; megkiilönböztetünk d.rt~ és 
lev<iltUviskéket (pélc1. a kökénynél ágtö,-iskék Yannak); utóbbiak a 
leveleken foglalnak helyet. 

A tiiskék (awlei) szintén szúrós képletek, de ezek az epicler· 
roisböl erednek: és a szár belső szöveteivel nincsenek kapcsolatban, 
miért a nöYényri'.>l könnyen és simán le is törhetők (Iiéld. a rózsa 
tüskéi). 

A s:;ü;·ük (pili) az epic1ermis függelékei. Legtöbbször egyene
sek, néha fodrosak. A szőrökkel fedett növényrész lehet: rn·tés (sc
fosus )i bu a szőrök ritkák, vastagok. és merevek; l1or:.:.11s (hi1·t11.-:) 1 

t:rdes (ldrs11t11s), ha a szőrök ritkák: és tapac1nak1 s::ürCis (pilos~ts), ha 
a szörök hosszúk~ hajlékonyak és ritkák; s::ös:::ös: ha hosszúk: és 
sürük, fi11omak; sclyr11es (:;e1·iccus), lut a szőrök. rövidek: igen süri1k: 
fényesek és lesimnlók; gyanfas (p. lanata), ha. a szörök l1osszúk, 
puhák, összevissza hajlanak; z;unudos (,J. Jloccosa). ha a slirü szö
rözet kön11yen letörülhetö, Yagy puha csomókban magától is lehull. 

-~.fullcínkok (ikrás vagy mirigyes szürök, /-'· fjlanll1.dosr11~: pélc1. 
a csalánnál) merev szörök, hegyük törékeny; mar6 nedvet tartál
maznak, mely a fullánk hegyének letörésénél a sebbe szivárog. 

Ha e képletek mim1 hiányoznak, ugy a növény ko1n1s:: (ylobu-) 

A virül!.' (flos). 
'-• . . 

:\.. virúg arra van renclelYe, hogy a 111agot: a növéuyek szapo
ritó képletét létrehozza. _!\.virág vagy cy,111'scn (jlus sollta1·!'.us) vagy 
l(jbÚ vi1·dg e!fy cso7Jo1·tl1r1 C,</!fi~sifi:e jö11 elő; nt:óbbi esetben 1_:ir(i,1p:al
nak (inflol'escentia) neveztetik. 

„A„ virág yagy 11 y!-l cs.~ koc s1i 11 o . ...: (_1/os pcd 101t· uh1t us) vag3' iilií 
(Ilus sessilis), a mint a nyél többé vagy kevésbé rnn kifejlüch-e. A 
Yirágnyél a szárnak egy ága. 

I\Iegkülönböztetjllk a virág- 1HD. ábra. 1.J.U. úbra. 

nál <-L t-'ii (n1·1i1z()) rús::ekr't és a taka- ~/~ ,.,----....., 

1út. Elöbbiek llYirág lényeges ré- J.,!J.(_-.• ... ~_;·,·.,"~1-_1 ') (-~. ·. « .. ·-_·[._1_,·.· ·)_:.-B 
szei .. A„ takaró hiányoz11at is. _ \ -, ~-„ 

r\.. takarót 1nindig a külsü ré- 111"',Í '- '- ( 11 t 
szek képezik s h<t ezek két külön- .-.\ l_1/9· >=-"~ (J),@ .. -). 
bözö szinü Jevélkörliöl állanak, ~F, 0; \c·J ('*:{""\.)'--"' . 
ngy a külső \rendesen zöld szinü) '~;,1,;,'fi_l,~S . · ~; n,_ , 
kchcly-nek (cali.•:J, a belső más _ ;\ i. 

. ( i1 ! t t,v· \~, sz1nü Jiártú~nak coi·o_ a_ nevez ·.e-
t 'l (l<)l1 '1 ) ·rr 1 „1„ b ' i:1;1• <ihra A tck<~tc uad:iJytii 1,,,1yilt> ;,_, p:irt:lja . 
. 1;:: ;:1.~.a.Jra. -~-a e ;::non seg iH1 •• ibr,1 \l(Hhh.1r1,1v1r.·J~ K.11.11111, 

IlillCS meg :3 fl. ta};::arÓt l'SüJ;:: egy B a pci.rw,S :t idmul:_. St a:: any:L 

levél vag;y~ egy levélkör képezi (vagy ha a két kör egy1nitsb'il ne1n 
különbözik

1 
pélc1. a lilion11uiJ), ~1.kl;::or a virágtakaró lep1:l-nek ( per1'.

,tjon i111n) 11eveztetik. 
_~\. j'iJr1:'s:;·ck1.'f képe.:ik: a hinu:k (porodúk, ,-;t1,1.111iiu1) és a f!'i'n1/i 

(anya
1 
.Pi8till1oni lJ.O. ábra). „A„ ter1nöböl, a hünok gö1nbj1~Lie11 kelef„ 

l 



kezű virágpor (himsejtek) által történt termékenyülés 11 t.•\n " t ._ 
n1é~ (g;,yiill1ölc~J ·~é_p,~öclik. Ezen részek mincl levélsZerŰek '~va~1y 
le;-el~;p,letekbol le.ilo,~t~k s a virágnyél végén lévő kis oszlopocsk'it
bol (\,1ragten.?ely1 .a v1rag vucol.:,ja) nönek h:i. 
-:. .:l. ~e.rmo1 a !.1~1;11:1;::, a pá1:ta és .~;::e11e_l3r eg;r-egy l~ört (;,iri.'tgkör) 
k~~~ezn~~ 1. ha a 1·11agban e neg„,y kor n1111cl k1 ·van f~1löc1ve, al;::kor a 
vuag h1.'~".'flalan (fl._compld11s), különben hidnyos (Ii. i11completirn). 

Hianyos a v1rag, ha a kehely és párta hiányzik· c1e hi-inyoz 
hati.k valamely főrész is. E tekintetben különfelék a'virán-ok mé~ 
pedig: ::::> ' o 

himnűs - tekintet nélkül arra, vajjon a takarók nem hiányoz-
141. úbra. nak-e - azon virág, melyben 1nindkOt főrész 

" (termékenyítő és termékenyitenc1ö) meo-van · 
~-==/ .. . üzc;rf.'I (Jl c1icli;ii) a virag, ha vala,;elyil: 

n--1l~J _ ~. ~\ fo:·e~z 1;1a113rz1k, meg pedig hirnvi1·dg (fl. sta-
/: O C\'\. · m1111ger1), ha csak: hllnek vanna.k tern1ö nél„ 
IL-O ({jb)--f)\ ·, kül (jele cf); lcrmü vao-y maqcas vin\o· (11 

s-"\.~~ , . pistilligeri), ha .. a hímek };iánvzanak (·.i·ei"e 'e.'): 
Sl. 

o.v,· •. , .. '- v. ú ú / ;·! ~ J ' _.,,,.,,,.- ~· "-:../ , . n1cchlü virágnál (fi. sterilis1 fl. llentri) 
~ rn.1r;c1 a két föszerv hiúnyzik (pélc1. a bnza-

F.r:y kel'e·':i':!<~,, vir:iµ-u nl:1prnjza v1rag fészkében a legszélső "\-"irágok). 
K n kl'!1\'ly-, B a p:irtnlc\·ekk. ·1. 11ÖYé ' • ' t / ' · (' / 
tit n;: any;< ko.'!trekű~::il wa~,.7.arj:; , , .:: ' ll{' 8S, Vll'agza f!,1/,1/ nh~I .f. ·li/()~ 

no1c1)„ ha. a 111111- es a tern1ő virr'to-ok eo-y 
n?~ényen feltalálhatúk; k.:tlnki (ii. rlfoici), lm a him- é~" a ten~·ö 
v:rl;gol;: két különbözö növényre (egyiken a hím-) 111ásikon a torinö 
v1ragok) vannak elosztva; 
.. nt'ís fi::;vl'.rf.1J (f~I. polyga;mi) a növény akkor1 ha. egyszerre nős és 
ozveg·:y v1ragok J önnel;: ra.i ta elő. 

11. ·viriígrészek a Yirúgtengelybiíl a vacokb('il nDnek és peclio
kiv~il a kehel.11i eznttl.n befelé a ,;rirla_. adntú.u kGrben a himek s véo·ttl 
belül a lermü a magzattal (UL úbm). J\Iinc1ezen körök a teno-elyt 
cg?szer :·ag;3' többszörösen veszik körül, ntóbbi esetben ta~ja.ik 
szarna in1uc11g szaporodik. .._ 

A 1'irüg;részek egyimíslloz Yhzon;ritott ülfasa. 
{lnsertio.__) 

L12. ábra. 
:Különösen 111eg·fig.yolcndf.'1 a vi.

rágtakarl'ikuak és hirneknek ah 
tiu3~úhoz val(J úl1úsa. Ez ige11 fon-

\ f (' f , - - 1--_1,, / tos s a petc•fészek úllúsúnak -jelG-
\ ( ·1,\,!,_IL·'J /i') / lésévelfojezzükeztki: etekii1tet-
"·, ~'.jfflf;· ~);;Jf / beu a peteföszek (0011:i11111). ludsü 
--~ "í':;:'.:'..>2-?'~I (onu·iiun ,..;11„io·u111)„ vagyi~, bc1111 
~ ~~-.... van a virágban~ ha. a virú.gtaka.rók 

., • , .' 
0 

.„ „ .. ' ' .. , .. .. . és a hímek loulebb (alapja mellú 
t.;s, ,tt1 _e1.us.1L\·e) zu1:iak 1.;;:.orul (14:3. ú.bra); kiifsli (kint va.11 a virt'ig·
bol1 ot. 1.1!fcrun1) a pete±eszek, ha. a tübLi Yirá.gr0szek a tetején 
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1·1H. ábra. 

állanak (143. abm) ; kföéJJcnrill ú, ha a többi virágrészek tövükön 
összenöve kis gyürüt képeznek s ez a szabac1 petefészket veszi 
körül (i11scrtio pei-irfY"" 14c'1. abra.) 

A virúgzat (iuflorescentia.) 
A szerint, a n1int a viri:ígzato11 az egyes virágok fejlődnek, 

kétféle: cc11ti·ipctal (közeppout felé nyilú) és cc11lnfuyal (középpont
ból kiinc1ulva nyíló) virágzatot különböztetünk meg. A w1t1·i71Clal 
vircíg.::.at ( i 11.flo1·(:Sctnf ia cc 11tri]wta) 110111 végzöc1il;: ·vir~tggal, hanen1 
hegj'e felé a "\rirúgok még cSal;: fejlüc1-
nek1 míclön az als('.i része11 n1ú.r kin:yil
tak: tehát a kivirágzás alulról felfelé, 
vagyis a kerülettől a:központ (a tengely) 
felé történik. A cc11ti·if11gal virár1zat11cil 
(in/I. cc11fr(fur1a) a tengelyt felül kinyílt 
virágzárj::t el1 111ig lejebb az egyes virá~ 
gok még ki nem fejlöcltek; itt tehát a 
virágztis felülről lefelé, vagy-is a h:öz
ponttól kifelé történik. 

C'entripctal virúg.:xdok: a kalász 
vagy f'ü:::ISr; a./iirt, a bu,qa1 az 1.;r11y(iJ a 
go11tbv irdgzut. 

C1cnfr1/'uyal virdg.:atvk: az dl131•11yii, 
a csc1nbűkvird1J.:at. Elöforc1nlha.t e l;;:ét
féle virágzat 'együtt is1 a inidő11 a vi
rágzatot összetettnek mondjuk. 

1-lG. úhr:t. 

1-lG . ábra. 

A (ii:::ér vagy kalds;:, (seic({) nye
letlen vUg:y igen rövicl nyelü virágol;;:ból 
áll) melyek: 11osszn közös tengelyen (1·a
chis) hel:yezkednek el i az egyes virágok 
helyét aprú kalászkák (fözérkek, spicn· 
lcw) is foglalhatják el; pélc1. a pázsit
félék kalászri (összetett füzér). Az egyes 
virácrok vacrv füzérkél;: különbözően (Orvos, átellenes vagy s11ir:.'tl-

e. öJ 

iLllúsbau) lehetnek a tengelyen elhelyezve. , 
... :i.z el vastagodott \'agy ell1usosoc1ott tengely torzsanak vagy 
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csutká11ak (spadia~)) az ilyennel bíró vi1:ágzat tor.c;sav-irágzcd-nak. 118_ 
v~ztet~k (116. ábra). Ha a.f~zér teng.elye igen hajlékony és a nü
veny:·ol l~h11ll (az egyes v1~·agok p_ecl~g a tengelyen m.egmarad.nak), 
b:;1„~;a11ak1/c;me11t71m) mondJ.ul~ (14,a. ah;·a barka, 146. abra egyszerű 
fuzer, 141. abra osszetett fuzer, pelc1. fukalász). 

147. ábra. 149. ábra. 

1·18. ábra . 

..._t\_.fürt-nél (rrtct:nuts) a virágok 11yelecskék által va1111ak a kD
zös nyélre illesztve (148. ábra). A fürt '.'!.'!'·"„;;, ha a nyelecskéken 
1na.gános Yiró,gok vannak (1c18. ábra) s öss.:eleff_, ha ezeken ismét uj 
fürtöcskék, n. 11. csillin.rJ"l'' (billengek) foglalnak helyet. Ha a fürt 
nag;yon gazdagon ágazi1;: szét1 uirdglon1li-nak (thyrsus) 11e-veztetik 
(péld. az orgonafönál). Ha a viráglomb alsó ágai annyira megnyúl
na.k, hog3r n virágok körülbelül egy sikba jntnak1 a virágzat sdf1n·~ 
nak ( co1',1f'lnbus) i1eveztetik. 

NÖ T"kV!TEFfüÍSTAS. 

A buga (z,anicula) oly viráglomb, 
melynél mindig több ág erecl a virágzat 
tengelyének ugyanazon magasságából, ugy 
hoo-y a csúcs felé az ágak folytonosan rö
vid'itlvén, a -virágzat kúpos alakn lesz 
(149. ábra). 

Az e1'nyű (umbclla) virágjainak nye
]ei egy pontból erednek, ugy hogy a virá
gok egyenlő magasan állanak. Az ernyő 
lehet e,qJJS.~erii. és összetett. Az egyszerii. er
nyönél egy közös nyélen több virág van 
(150. ábra); több ily virágzat egy közös 
szárból kifejlődve képezi az összetett er
nyőt (p. a sárgarépánál, 151. ábra). Utóbbi 
esetben :iz egész virágzat nagy crnyíJnek 
neveztetik, egyes részeit ,~rnyi.icskéknek 
(1unicll11lae) vagy 11.'.is e1·11yünek 1no11djuk. 

151. ábra. 

479 

150. úLra. 
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Ugy a nagy, mint a kis ernyő alját murvák veszik körüi, melyek 
a nagy ern:yönél gallér~nak (involucrion), emitt gallérkcínak (invo-
lucellmn) neveztetnek. . . , . , 

A go111b- vagy f'ejccskevird,qzai (ca1J1.turin~i) ?'pro, szarta~~1: \'lra, 

152. ábra. 

153. ábra. gokbol all, melyek rov1d len-

~ 
\"'°'~·. ,.r

1
_, ~ \'(,.!'. ~bely)en helyezkednek el (152. 

l / Uif ~„'1Jt;I a ra . 
\,,~ .. '' ,'.J;;,Y fi.· .. ··\ Az dl.en1yű (cyma) h~sonló 

\ _ u·1·1(vy1f.". a~ ~rnyo~oz ;, azanban.~tte~y 
\ \' .: 'i v1rao- alol ket vagy tobb ag 
:// \. / erel' s ezek ismét tovább 
~ r ágaznak és végükö11 mindig. 

\• .~ uj virág fejlődik (153. ábra 
\ 'l összetett álernyő); ha ez 
\ ~ elágazás csak egyszer megy 

( 11<1' momljnk (115. ábra). 

~ 
11. csc·1nli~k vi'.rúgzr~t" (.1r_lo-

mcrulus) ki nem fe.iluclol>t, 
sürün álló álernyűkböl áll 

A Yirügok és virágzatok elnevezései. 
151. ábrn. 1. A.z ('f/yf:S uirr.i,q (jlos so7itarius) lehet: 

t·• a) CÍfl Vffqén dlfó ( //. tcrn1i11alis); 

} .. '.~""~: .. i.,•.·~.:--,', li) zdvJlh,ú11a~jlJ(n1 cillú (a levC~1\yél és szár érint-
~, kezesi helyeböl kinövi>, fi. tt . .:illw·i•); 
'"~.ki,;. e) Üi'VÜH (jlorcs vcrf'icillati)i n1iclön ,a s1zú(11·~ó1l körül egyenlő magasságban fejlöclnek o, virago' . '"'· 
'~_:: ábra); álü1-vü•, ha csak két átellenes levél töveböl 
~ fejlődnek virágok. 
~rv · d) [J.'fük1.'ri (.fi. 1·mlicalt•), mely gyöktökébCil 
~ ered, péld. az ibolyánál. 
<cl:·~·~ 2. A kaltís:c (spica) lehet: . , . , 

""-~~.:.;o-· r1) la::.a (lt1,):a ),. péld. a \~erbono. offic111al1s-nal ; 
;~~ lJ) (isszcn,1101noff. (dcnsaJ co1~/'crta) a gabona-
~~,, RS"- föléknél (bnza, árpa, rozs); 
":~;. :w:- ·' e) 11/.C.ffSZaki'.iott; kinyujtott (!don,qata); ri)uidi-

~~íi\~ ;:::L~)'.Umciata); t~júottlaku (•1coitl<:o); _qümbi;/yií (ylo-

_ _,"":--J77lt~-.,,,. Kaldszalaku rr harkr1 (ru11c11tu111) i.~·. Ezt korai-nnJr 
-~i:JJ~';-~ mondjuk ha a levelelr előtt s C(/l/i(l1)ii-nek1 Jut a leve~ 
~.J.~..,._ lekkel eg

1 
yütt J. elenik mebo·. ' ·. · . ., .;;;->;)\.(;~~ -

"''~~~--,.,- 3 ..... /!i. tor.:sav{1·úy;;af (.~·pacliw) lehet liiitu:lycs (llb. 
=-~'[;2'~ ábra) vagy hiiv1{11nélkiili. . . 

1.'.YÍ '1. Afiil't (raccmtt;') leh~t '!i.'!olc(ttlu (!''.'.dalcrol1S), 
l:iíl ha a virágok csal;: a szar egyik olduLn1 feJlodn~l;::; 1_'.l/!f 

oldalru l11éj11:, ho, köröskörül nőnek ugyan, cle egy oldalra lelrnJlmrnk, 
pélcl. o, melilotnsnál. 
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G . .:i.z úle,rn/jií (cy·nu1) lehet Filldsan 1:ld1Ja.:t;
1 

D-, {}- ::;[{;. úgn. 
6 .. li. küzös virdgalap ( vacol<) lehet la1Jos„ do1n1'01'1t, kúpos (n1int 

a chamo1uillánti.l): gii111b~rl r1 k u. ii i·c.11es, h uso$. }Irt levélképletekl;::e 1 
(fedölevelek) van boritva, akkor: mc.:telen (levelek nélkiU), .w·t,is, 
lercleB stb. 

A kehely (csésze, calyx ). 
A kehely, lrn teljesen ki van fejlődve, a virág belső gyenge 

réBzeit takarja. Némelyeknél (pl. az ern;yös virúguaknál) ni.ncs tol~ 
jesen kifejlöclve. Az igazi kehely legtöbbször zölclsúnü s rend
szerint egyszerü levélkört képez, csak ritkán több soros (165. ábra). 
Némely növényeknél (fnchsia, szarkaláb) a kehely olyan szinÚ, 
n1int a szir1nok ( cal.IJ·'' col urat us), tehát r1e111 zölJ. 

A kelyhet egy .-agy több levél alkotja, a levelek néha össze 
vannal;:: forrad \·a. Ezek szerlnt a kelyhet <'.ff.1/- vag,y t;;/;!1/e1·el ün1./,: vag,y 
öss.::cníitt-nek lllOIH.ljuk. T~ehet ezenkivül a kehely .«.:rdJ1íl,11r•s vagy 
ré::;::a rú 11,11os. 

..:'L s::a/;úlyo,~· cyyl1·r1·/ii /.·c/11:/,11 lehet l.:ci·1J,· (e. rotatus), !.5ö. úl.ora. 
1n111kúalaku. (e. clavatns), /;/i,·f1'1da/;11 (e. tnrbinah1s: 
156. úbra), l1ü,t1rutl1d.-11 (e. 1:.1rceolatns, lü7. úbral, c81·11-

,qcf,1Jiis ( campanulatus ), tii/ c.--;1!1·1-.--; ( tn bnlifor1ni~): csUv1.'s 

vagy hcngcrr_lul (e. li""1:1. c'tlJi';t, Uíti. úbra. 1:'.")7. {tl1rn. 
tubnlosus s. c;ylin
dricus )1 fl(íl_1/fl.fft-'H (e. 
inflatus ). ]j„ig,yelni 
kell a kehely szé
lére is; e szerint a 
kehely foga; (clen
tatus)) ha a hasíté
kok feléig nem, ha
sadt (fissns), ha fe

„. 
léig és odolt (partitus), lrn fülénél mélyebben hatolnak be. Eg-y-
1evelü kehely11él leli:intetbe \"esszük még: a fogak vngy 111etszei:~k 
számát (1-, 2- stb. fogu Yagy metszetü); több levelitnél peclig a. 
levelek számút (1-, 2- stb. lernlü kehely): 

A ré~zarú11yos kehely kt?r~jku (e. bilabiatns)1 ha az egylevelü 
kelyhet két mélyebb hasíték felső és, alsú ajakra osztja; .','1/i·kunt_1i11sJ 
ha. helül üres és fonti.lalaku függelékkel bír; vag,y /;út:;h/ii, 

11. kehel:y a. virágról kinyilúskor rnindji'.ut l~(esl//; 1 lJéld. n 
n1ák1uíl1 168. úbra 1 vagy a többi virúgrészszel her\·ad el. 

Néha a kehely i1en1 hull le1 hanen:i a gyü111ülc::;Cin is 111eg1naral1 
(szamócrr)1 söt nen1 ritk<-'tu tovább is nüvckeüik (p. n búbit:ás nöYé
nyeknél). 

A 11lirta (corolla). 
.A. párta rendesen több g,yenge le\·élböl áll és vagy szintel211 

(f;hér)i vagy szines (tarka) .. A. sziuozet né1nely növényeknél ige11 
valtozik. :LegTitkúbb a zölcles szinü virág; pélll<lnl sárgás-züld n 
.szőlőnél. 

HJ 
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A párt.át egyetlen levél is képé'z1teti (egyszir1uu vagy fori·t 
szi1·1nu párta). Főbb alakjai ennek: a fJömbölyded (cor. globosa; 15H. 
úbra)1 bögrealaku Yagy hasas (cor. urceoJatn, 160. ábra), ltarangalahu 
(cor. campanulata, 161.ábra), tölcsfrdcd (162.ábm), cs(;bcs (1G3. ábra) 
kei•ckcled„ eres::es vagy kariuuís (1G4. á.hra) 1 n.11cltcs (165. ábra) és~ 
159. ábra. 160. úbra. J.Gl. ábra. 1G2. i\bra. lti8. úhra. 

k{tajku (lHG. á.1Jra). 1~z ntóbbinú1 felsö és alsó ajkat különbüztetiink 
meg (lab1'.u·111 :;1111crius et i'.11/'cí'Í1ts); az ajka};: fogasok (~;:ét-, 11árom
fogu) szoktak lenni. A ketajkn párta ási1,:, ha az [\]lrnk messze 
úllanalr, különben cs11koil ajku . 

.ti. többlevelü púrta egyes levelei s::::i-1·i11ok-nak. (JJelalu .. Yirág-

lGG. ábra. lGG. úhl'a. 

164. aura. 

1íJ7. ftLra. 

lev61) neveztetnek . ..:-\_ tübbszir1nn párta alakjn :-:;ziutén .~·.::11/l(r/yos 
rugy -r1!s.0:arán.1;os (111iut u kehely)1 gün1bülydet11 haraugos stb. Itt 
tekintetbe vesszü.k a.z eo-;:1es szir111ok a.lak1'áL külcsöntis úllúsút es 

bJ ' 1 

számát is. ]~ehetnek a szir1nok: /pPk 1 s::irala!.:uak~.fo[1nsr1k, 0nlla11go
sak, klt1iasdln1ak, nyal.-11su/;. 
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A többszirmu párta gyakori és nevezetes fojtai a következ~k.: 
A kercs:des vird,q (e. ci·uciafa1 167. ábra) négy keresztbe allo 

a kehely levelekkel váltakozó nyakas szirom képezi ( crnciferák 
családjánál); 

a viturlús ·virdy (e. pupiliunacca lGS. és lGU. ábra) hüvelye::; 
növ8uyeknél jön elő, négy, vagy öt sziron1ból áll. Ezeli: közül a leg-

168. úbra. 1G9. úLra. 
1. II. I. II. 

nagyob~ a uitorlu (cc."i(l11m) f~lülúll; ~klalt van, a két evező (alae), 
alul pec11g egy- vag3: k:etlevelu cso11al.· ( (;1u·111ri) 1:o~1a1 he~y~t.. ~· ,h~
inek és az anya a esonakhan vrrnnak (polcl. az akacfa v1ragJantd): 

170. ábra. 171. ábra. 

· a szcg„fiivirdg (e. caryophyllacca_,_ ~70., 171. úbra) egylevelü 1 

többn;yire csöves kelyhe van, ennek tovehez Ya111utk a hosszunyaku 
szir1nok (rendesen öt) orösit;;e; 172. úbra. !."i~J. álna . 

. :, 
a ·rÓ:::savi1·cíg (e. roscu.~ea.. r -.~-- ri ---~ 

172. úbra); öt sziron1 al- ,.. ~ \„.// -:"'--·-...., 
kotja1 111elyeli: a bögre- -'~---- ~-:·-_ -~--\:;:_!' ';i·: /-,_,-" 
vag>~ ,t[i;ny~ralakn vacoll.: - ----- .. --· 
kar11na1an allanak.; 

a 1núlyaavi1·áf! (e. 11ud
-racca) ötszir1nú; a szir-
1nok !:övükön jól kiszéle
setlnek s a 11imek esövé
vel üsszenijye az anyát 
1 . . ~\' 1_1-.~ 

e takai:ják ( csészenrng- \ 1 
nak is 11eyeztetik); 

a 7,:ucsnuÍ.'i rirlÍ!f (e. n1il1·0J'ur111/-~· 173. úlll'[I); ijí szir1na tetején 
össze van i1öve s kinyilúsnúl alnlrol reped fel és fl Yirúg fórészoit 

· kucsmaké11t takru:j a. _ . . .. 
J\.. fe1Jcl (t1t!1'if1nii-i1un) kclH:l.1111cr11ii (perig. ca.lyc1Itn'.11 , ha Z~Jlcl; 

fEilu'.>r vagy inás :::zinü .->.::irn-n111e111ii (_p. corolly11nn1) 1_1olye1111_(1k 
31''' 
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(p.~l.ea) neveztetik a pázsitfélélmél és pi!Jcelyes a fük bar
kaJaual. 

li lepel ala.kjá.ra1 ha többta.gtL tagjainak szán1a.és elrendezé
sére nézve ti.lta.lában a kel1elyröl és párt.áról eln1ondotta1;: n1aicl-
ne1n mind állanak. ' ' 

' 

L 

A vir:ígok segéllszervei. 
174. {tLra. 

\ 

Ezek sem a ta.ka.róhoz. sen1 a f(i. 
részekl1ez nem sorozható!~; ilyenek: 
a ·1ncllékpr.írta (paracvrolla), a IJárta 
és himek közt foglal helyet; gyak
Tan sz€p szinü: levél- vagy·fonúla1aku 
szervek képezik (pélc1. a nárcisznál 
az alsó eláll<) viráglevélhez hason
lúk; 164. ábra). Ide számitható néha 
a sarkunt,11u is: Yalan1int a 1)/íbita 
( l'"l'l'"s), mely a kehelyből képződik 
és az elvirágzás után a ter111ésen is 
még l:ováb b növekedik. A bú bi tn. 
1~r1.1;s:::crii .• tollas„ ecsctalaku; fonálakn 
vagy szörszerü képleteltböl áll és a· 
gyökönkeféléknél, fészkesekuél stb. 
fürdul elö. ~ii.z állu'.u1ek is a segéd~ 
szervekhez tartoznak. 

Itt en1litenc1ök fel a ·11u!:::111iri,11!Jek 
(11cctarilu11 ) 1 melyek a 111ézet (nectar) vúlasz~jt'.tk: el; 11en1 önúlló kép
letek. Leginkább a szirmok belső felületén fordulnak elő vagy 
mint mirigyek:1 vag,y pikkelyek, vag3~ egyes 1nézelválasztó göclröcs~ 
kék alakjában. 

A hin1ek (sünniua). 
A púrtára a himek világköre következik. A himek teljesen 

kifejlöc1ve hosszabb vagy rövidebb fonálalnku szálak (himszitl,,lilo
·1uc11tun1), mel.yek tetejükön gö1nbbeu, a 711'.n1f'1;júe11 (hin1gö1nb, IJOr
tok1 untherae) végziiduek. ~'i. 11irnfej többnyire két félre válik ::jzét, 

a felek közt levő szöYet (·1·e_.;;_zfc!kn1:l" (co11nccti'.vu111) nevez-L75. ábra. 
tetik. J-i. hi'.nu:k a vi'.rúyuk lii11111en1il i1c1n.::ü;;zcrl.'ei;; Íf/Y i91;n 
/'f)11fosal.:. Leglén:regesehb ré::;z a himgön1bökben fe,ilüclö 
vil'lÍ{fjJO'I' (hi1nsejtek). J-\. hin1szálak egészen is hiúnyoz-

1 i 1· \ i 
1 ' \ 
\ 1 ' 1 

',J i ~í 
\\ 

l7ü. ábra. lu1tnak1 a n1ikor a liin1~ 
·" G gömb nyeletlen. A 17G . 

. :---. úbrában a rhoc1odeu-
'"'r' dron himje látszik a 

1 ,,:, ( 1 hi111sztí.llal. Egyes hí-
) .1 1neknél a virúglJan a 

q 1 hin1gömb is iiányoz-
hat, péld. a scrophularia ötijdik himjénél. A himek is levélnemü 
szervek, 1uit mutat az) 11ogy sokszor levélalakuak (17G. ábra külün
bözö alakn himeket mutat). 

Fontos a hímek száma1 egymáshoz viszonyitott hosszasága1 

valamint felfüggesztése is. Ezekre való tekintettel lehetnek a virá
gok: annyi himmel birólt, a hány szirom van rt virág·ban ( stamina 
isomera)i kétszer annyival (st. c1up1a) és számos himn1el (st. nun1e
rosa) birók, mic1ön 5 viráglevélre 20-50 him van jelen. A felfüg
gesztésre nézve lehetne};: a l1imek: n, vacokon dllrJk, va.g3ris a virág-

177. ábra. 178. hbra. 180. áhnt. lRl. úhra. 

\1,0~~~ 
f '\fi 
~ '1 / 1 ,, 
(' .li 

~ i/I 

lengelylyel összenőve (177. áhra): n kehef.~1en dllcík, a kehely als{) 
részéhez llŐV8 (178.1 179. ábra) j R JUÍrlálHI 'l'l{es;dr;fft}; (C0l'Ol1ae Ín· 
serta ), pélcl a gyapot;virágn::í.1. 

./~„ hímek nagysága szerint: egycn/lJ hoss.:11ttl.-1 két .flif1f; h i 1ncst!~ 
(stamen c1ic1ynamnm) két hosszabb és két rövidebb him-
1nel; nl(!f/J (iibb hinicsek (st. tetrac1inan1u1n) négy hosz~ 18:!. ábra. 
szabb és két rövidebb himn1el. 

.:i. hi1nek szálai 11éha egy csőbe összeuöuek (;:,q,i;
falkrisak st. monaclelphum, pék1. a mályvák, J.80. ábra): 
máskor két (kJt/alkds, din.delplrnm) vagy több esoportbn 
is (sl. poly(((lclplrum; 181. ábra kétfalkás, 182. úbrn i:öbh
falkás ). 

Néha a. himfejek is összenö11ek: ezek az eg:yütt
nemzök (s.lJngcncsíák). pélc1. a fészkes ·virúgzatnál: mint 
az anthemis stb-nél. 

A pnrtok (himgömb) többnyire két rekeszre (!oca!cr) van 
osztva, ritkábban négyre (a11.fhe1·a 11i- .. qurul1·ilocularis) ). i1éha osz
ta-tlan (a11the1·a unilocuhu·i,.;; ). E rekeszekben van a virágpor~ mely· 

e 

a 

legtöbb növé11:ynél apró sárga, sze1nekböl (magános :szabad se;jtek) 
áll; csak ritka esetben (p. az orchicleá.kn~l) uyug;-:>za.nak ~zek v1asz
nemü tömegben (184. ábra: a) o, tök, ú) a pamflorn, e) . a cnphea 
platicentrn, d) n. c1ipsacns fnllon111n himsejtje, e) egy orclmlea him-
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portömege). Ha. a hin;ipo1'. megé,rett, a. himfejek hosszában felpat, 
tagnak, meg pedig a lnmfe.J belso olc1alan a termő felé nézö ritkáb-· 
ba11 a k.ülsö oldalán; 11éha k:opácsosan is nyilik a l1in1gö~b. aza 
e9ye~ darabokra válik szét, vagy tetején lyukak (többnyire 'kettő) 
kepzoclnek. 

A termü vagy anya (pistillum). 

A teljesen kifejlett termőn (184. ábra) három részt különböz
tetünk meg: az alól léYő, többnyire tágasabb és vastagabb petefész
ket (ovarúon s. ,qcrnicn) a középső vékonyabb csövet, mely l1ibe~zdr
nak (st.'llus) neveztetik és a felső gyakran vastagabb bibét (stigma). 

.ti. termő a virág nönemü tenyészszerve és a legbelsö virán-
kö;·t képezi; a termő levelekből (c111·1wllum) alakul, melyekn~k 
szai.na„a m.ag~_at_forradásrriról ism~rhető fel. Azon termőt, mely egy 
lewlbol kepzodott, '!/.'JS.:cciinek (p1st. s1mplex), a több levélből kép-

18·.L úbra. lS'li. Alira. 187. itbra. 

- 1 
lSf1. úln·a. 

zőc1öttet iJss.:etr:ftn„J.: (pist .. compositnn1) nevezzük. Snka11._1Fis '_planta 
}lolicarpica) azon növén}·, 111el;ynek: n1inden virúgában több egyszerü 
(örves vagy spirálhelyzetü) tern1ö van. 

:~petefészek belseje egy yagy több rekeszre (fiók) van o~ztYa. 
Egyrel;:eszü (185. úbra.) a hüvelyeseknél. ki!ti·ckcs::ii (lSG. ábra) stb .. 
iit1·ckcs::il pélcl. az al111áná1 . ..t~ rel1:eszekb~n vannak a p1:fr!k (!ir1du111 ); 
111el:yekböl a inag~k lesznek; ezek inagrügyekne1;: (,11e111 niulo•') is ne
veztetnek .. :\. petek i13"elet1enül vagy nyélre (jJetekijt(J1 (11111«·11l11s) 
<..~rösitve vannak a. inagzat.ban elhelyezve1 az n. u. n1ayl1:ccn (jif,i
centa. ) . 

.,, .:1. 1J1'1Jcs.:·rir ne1n fontos. ennélfog\·a u6ha 11iányzik is: i1éld. a 
inlipúnnál. 

.. A„ li(he a himsejtck fe1fogiisára szo1gúl. Fontos szerv: soha~cn1 
hiá.nJ"zik. Igen sokféleképen iehef'. alakulva. ' 

„ :1. ri:a?z~t .: f'clüldl!d (superun1)) ha a. kehelylycl nincs összo-
nov:; uT:·l•ill? (mf~rmn), ha a kehelylyel vagy a lepellel összenőtt. 
A /J16cs::a1· kozonsegesen a petefészek felett; (st. tenninalis"i; néha 
azonban alatta is (oldalvúsi:: st. latcralis 187.ábra) ~lll; néha'a 1nagM 

,y(; r· l~N l'LET!L-l8 T.I N. 

190. ábra. 181. ábra. 

zat melyedésének közepéből nő 
ki (st. centralis), lehet ezenkivül 
hujlott,. qü1"bc1 s7Jirdlala.ku stb. _i1._ 

liibe: ail;) ha a bibeszár hiáuyzil;: 
(pékl a máknál); 11ömliölyded (st. 
capitntrnn); ecsels:cel'ii ( st. penicil
latum, 188. ábm); l'"T!fhcs vagy 
loll<""~Jllnmosnm, 189. úbm), s.:i
rou1nc111ii (petal0Ycleu111, 180. ábra), 
fo11dls.:"1·ii (filiforme, 181. t\bra). 

A ter1nés vagy gyiin1Ulcs (f'l'uctus). 
..:l. o·yün1ölcs a mogter1u€kenyitett magzatból fejlődik s rnagú.bau 

rejti a 1~agot.. E fejlődés (érés) alat~ 1;:ülönfélc Y<Lltozús?~~on me~y 
a 1naazat keresztül; n1egnagyobbocl1l;: a rnagza.t a 111agheJJal, a szo-
vet n~eO'ke1nényec1ik1 rnegl1l1sosoclik stb. , 

.l[: qyiiniülc.-: alkutó i'(:.:::::•:i: a ii1ayn)tü (gyümölcsfa.1, per1car· 
pin1n) és a '1/Ulf/ (sen1en). , . „ , .. .. 

...:-1. nu1grejtön háro1n reteg 1sn1erl1etu fel_: 1. ''.ekony1 b?rnemu: 
a kiil;;ü liürl'étep (epictu·pi1un'); :L a belsü liüri·cfe,11 (e1uloct~r1n1u11.); e 
kettő közt H. a többé keYésbé vastag, gyakran. husos es n:c1vc1us 
1,c.lze'r)réteo- (n1n;oc11r1Jiu1n) focrlal hel,yet. A külső börréteg k1képzö-

• ''" . b /''/ •• \ a e se szerint a gyün1ölcs s i ina J s;)j r(is,:. t [(l;.~cs,. f; ([ es~ 'ill l 1'l,7!f'.:s. -=-: n1ag-
zat rekeszei. forradásai stb. n, gyü1nolcson 1s rendszerint fe11smer
hctök: az ö'sszeforraclt l1elye1;: a gyü.r:i.1Cilc;sön en r1·atl}k-nak nevez
tetnek. 

Iüililnbiizö gyfünUicsalakok. 
.:1. o-vürnülcsök n, gyii.n1ölc~l1éj ini11Dsége: fe1nyilúsnk 1és a 1Utl

(Tokhoz ~;~ló viszonvul~·· szerint o::;ztat11ak a követl\:e%Ö föbb cso-o , 
portokba: . . . 

1. _b\111yilú ,11,11U1nülcsijk: egyn1aguak. :2. 7\,h_Yaf{i"Y hiie':.l.11 ( ca11-
sulo): többrnagu, felreped. 3. /)::étluu;ttd() fe/'liit:,._ (.~·clu..:ocar1n11111): „a, 
gyi.hnölcs tlibh részre esik szét.. ·i. C1so11tdr_r1yil1i1i_ilc::: ulr11,1}11): a. gyu-
1nölc::;fal el van fásoclYa. ü. Il1u;os ,t/.'fii"lnülc!i Yag~' fi 11y,11u ( l1aci:a): a, 
gyün1ölcsfa111úsos, nec1vc1ú~. 
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.tl tok (ca1Jsula) . ... 1.. tok többn1aO'u száraz: g·.)'"iünöl<·s melv in 
' ' 'l t · "' 1 ° · ' J egeresn~ va.rra a1111e pattan (kovucl) és kiszór:ja a magvak:at. 1i_ fel-
repecles vagy a tok hosszában történik (182 .. 193. álira) eo-é~· . 
~ok t~v~ig (~opitcsos kovadás1 1lehiscentía valvaris t· a s~étha;:c1~ 
szel,ete], kopa?""'·•-r:ak (rnlvae) neveztetnek) vagy <•sak a tetőn hasad 
h~tarozott szamn foga km (cl eh. dentalis, fogas felrepedés, Hl4. ú bra); 
neha a _:-el~eszek helyben maraclnali: s csak a tok fala repedezik 
~eg (l~~o: abra), pl. a maszlagnál, vag;/ a i:ok teteje feclör·ske alak
.iab~111. ·val1k l,e (kupakos vagy csalmás repedés; cl. (·jrcnmcissa 186 
19'.. >Lb1:~l pel~l a belé1;c1;lmél. Lib~sok'.rnl nyilik a múk feje s ;: 
tok tetOJell 1neg a n1egere::: elot.t ny1las tan1ad a rezecliínál. 

l!J2. úbra. 193. ftbra. 1 íJJ. ábra. l ~lfi. it bra. 

1D7. úl>ra. 
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A Oo.rJ.1JÓ11úl (l1acca) a, n1agrejtönek minden rétege húsos (J,Jélcl. 
szölő, ribizke, egres stb.). Különös formája a tül:1J!fiimölés (peponmm, 
kabak) több levélből alakul (három Ml, ritkán négyből): a rekeszek 
a gyümölcsben nagyok és hnsosak, miért üregek ne1n n1araclnn.k. 
Icle tartozik a c1i1111ye is. 

Fel 11c1n nyíló ·vagy ::drf. fJ.IJiinzülrs. ]!'alána.k (magrejtö) n1inclen 
rétege száraz, egynen1ü néha egészen kemény: fits. I\:.evés 11:ivétel~ 
lel egymagn. Icle tartozik a kas.:at (val('.1di zárt g,yii.mölcs, achenho11) 1 

roel,y akülsön1agza.tból 198. ábrn. 19fl. ábra. :2(l!J, úbra. 
keletkezik és a szc1H . ft 
(Jiéreggyümöles1 rjr1ry- /~;· ~·:> 
opsis\ hol a magrejtö (:.:~:.·!{ ;.~:z:. 
hártytís és a magra '"'.:;,. ~,]:~~~· 
erősen rá va11 száradva \

1
·:'1f}\~··-' 

( aszva, pl. a bnzaszem ). \ '· 
A leppencléknél (sa-

mara) a magrejtö a ' 
111ag körül szárnyak 
alakjúban terül el (198. ábra). Irle Lartozik 
n, niakk i:::. E csopo1·tbri. tartozó gyü111öl('s

.. _J 

csel birnak: a gabona11e1nüek1 a. e-01npositák, nén1ely t1n1hel1iferák 
(ánizs, „kön1ény1nag sl·,b.). 

*·U.11}fii111iilcsfi/,'.. lTa a gyümölesképzésben ne1ncsa k az auyu 
hn,11e111 111A.s szervek is Yesznek részt,: ll. n. rí1!/!/ii1nii!csUk s zúrrnaznal~ 
Ilyenek: a. l'Ó:::sa csi1il"r·l1r1yy1;jr1, n1el3r a vacakból fejlöclö tL; a Lnla.i 
képeni gyümölcsöt a helsejébe11 ülö szurr'1s csontárkák képezik; a 
.<;.:anJ1Íc:::rt. (198. ábra\ 111el,y1tél a 11e(1vdús jóizü tömeg szintén a va.
cokból fejlöclik, a felszínét boritó apró <~sonfaírkrlk az igrr.zi gyü
mölcsszemek. Az alma lrnsos tömege a kehelyből fojlöc1öt.t, melynek 
része lái;ható is rajta (200. ábra); ez bogyónemü {dg,yümölcs, és 
tulajdonképeni termése ,a perga111entszerii többrekeszü tok a kö
zéppontban (a csntka) . ..:1._lgyün1öl0s továbbá a f!::o:l(:1·) a boróka bo
gyója. 

„A. ,<J.1Jilrni_i/1~.„zon1liok (sy111.:ru·1.1itu11) megfelelnek a különféle vi
rágzatoknak. Igy a :;„-:úll~f'iil·t nem eg5~ gyümölcs, hanem számos 
gyümölcsből (bogyóból) összetett. Ily összetett gyümölcs u fiiqe
gyilrnijlcs (syconi111n), inel~ynel;: belsejében számos zárt gyümölcs 
van egy gyümölcsle1Jé11ynyé egs·esülve. Ide tartozik a t.üleYelüek 
toboza is. 

A nrng· (scmcn). 
_4_ rnag a 1)ete érése által keletkezik; a mag t.eháii n. megérett·. 

pete. J\Iag által a virágzú 11övények szaporocluak . 
.ti inagnál kö\-et.kezö mellékrészeket l:ülönböztetünk meg: (f,l 

rnagl.-ijfüt (f'u.11/culn"') .. 1nely a yietckötöböl nJal;:ult é.-5 a n1agot a ter
més belső oldahíhoz erösi ti.; néha e 1nagkötö igen rövid és alig ltít
ható . .ti n1agkötö az érett 111agr('.1l levtllik: azon folt: ·hol a„ 1nagköt\:i 
a maggal összefüggésben Yolt, a nurg küh/;,iki!nr·k (un111ili(u~i nevez
tetik: b) a ·1na9li11clt (arillu.-<_) 1• ez azon függelék1 111ely u placentából 
kezd növekedni ée a mag fölött elbornlva, azt heföcU: ez kiilönföle 
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lehet: né1ut selymes szörökké, darabokká hasaclozik 1na1'd álboai•ót 
1 , A 'bf·· l'k' ' ' ' "· ;;:epez. mag eg:re ugge e -e1 a szdrn1;ak es a s:di1·ük. 

J\Iaga a mag áll a h~;l1ól (integn111'entnn1) és a 1na!l/n:/filíl (nn
cleus) . 

. A maghéj két rétegből áll: kiilöü (tesla) és bclsi;/,i;/ (te"mcu). 
a külsö sárgás: a belső fel1ér O'vencre finon1 hártvát kér)ez. v , ' 

A b ·1· ( "'"' '" " mag e nuclens) a főbb rész, ebbe11 van a csira. (c1nb1·1io) 
n1ely a növén~y továbbfejlődésére szolgáló kiin<lnlási szerv. Néha~~ 

" e 
'202. úbrn. 

i 
j ! 

1 i 

\:'.)~ 11'1\~i:~~i;; i~ t~ 't~~::: :~e'.~·:~::;~:;i:~~; '.~~·i: ~~: '. 
1 
~ ~-:\ 

1

~i'. ~'~ 
:-'.~;~;:;~:~~~,' i ~ ;~:il~;:~11'):·e·~~·:~: ~~\'.!1'.7:'.":~ 1~-i~·;l~}: 
hah; a,~,; ha J;1ikl\',·1:1"1;, e ,\„ !la iintal 
l•~n~k·l•, e a rii"y, h " ((igy\tLt~r, g a:'. «1-

dnl;yi.'tl;"J't·k. 

magbél egyeclül a csirából áll (péld, 
a fehérnyét nen1 tartalmt1zó n1agok
nál) ; gyakran azonban mellette még 
más sajátságos szövetanyag is van 
melyet a tojásfe11érn;yéhez hason}('; 
helyzeténél fogva i1(jvéil/J.{ché1·ny(;11ek 
newztek el, bitrha nem fehérnyéböl, 
hanem főleg keményitőböl áll. Ezen 
szövet néha olajat is tartal1naz. 

~·t c8Íru. Ha a csira egveclül képezi 
a inagbelet, akkor -,,-ast~g.1 hnsos; ha 
1nellette inás szö1-etek is vannak. ncrv 

' bJ 
rendszerint vékonv levélszerü. néha 
igen kicsiny . . A ~'..,ii'db•.;l /r;jU;dik az 
11j 11ii 1..:~:·n,11. 

_:\, csiTa egyszerübb alakjában go
lyócskát képez) legtöbbször azonban 
a c·si.ra lds növénykealakn (blaste1na)1 

lnelyen kis f!/Jiík/1·/,·/t (1·t1(/1'<:ul11) és 
egy kis ril.11yccsk!!t (1/CiillllUlr1 111l U'i11ul a) 
és egy ;,-ag_y két lev~lképletet : :-;zik
;.-ags- csira.levél ('cot.ylf'r/011) különböz
tethetünk 111eg. --~ g·yökérkéböl lesz 
a ni.i>:ény gyökere; ez tehát leCelé 
11ö1 a inagrügyböl nt) !'elfelé a szár 
, 201. és 202. itbrn). 

.:-\.. sziklevélke . majd magúuosan 
ú l l '. (gy:.::~ a,: iil·k ! 111f,I/lr11·ot 1;! cd 1) JI e.~·)) 
majd kettesével jönnek ~[ij (k.:t
-~:.:il"iicl.-~ rl(cot,1;lcdo11e.~. 201. ábra)1 

néha. egészen hiúnyozuak; az il:,r 
nö1-ények s:: iktcl1:nek1uJi'.(ai:.otyl i:rlon 01) 
neveztetnek. X éha. a c:sirún a szik* 
leYeleken kivül múr Jintnl lombleve

lek is vannak~ pélcl. a pasznly11úl és borsónill (:202. ábra). 
_"\. fehér11;yetartal1nn i1öv8nyekuél a sziklevelek az nj növl'Hj.t 

elsö leveleit képezik és k.ien1elkec111ek a föl!lbi..il; a fehérnyéL 11e1n 

h:1rt:al111azú 111agoknál a többnyira hnsos, >:asi:ag sziklevelek a fö1cl 
a~att inarac~uak és az l\i i1övé11ynck a fehc~ruye helyett elsö táphí
lrkul :::zolgalnak. 

..:l 111ay csir(i::<isr1. _.\. esirú.zúshoz ::::ziik::::ége::: kellékek: rl/gst!f/CS 
11cd1:i:s.~ti.~1i lcv1.'.<.f;; és nieley.'i,;!J· .:-\. ~ira n„ 1nagba11 11yn~v('J úllapothau 

4!ll 

van ha azonban neclyes, meleg fölclbe jut, nen: melyen a .fe.lület 
alat

1
t hova még levegő jut, elkezcl csirázni, vagyis inegkezd.od1k az 

nj nBvény. f~jlöclés~ a ma_gból. Err~. l~g_tö?b növ_é~ynél b1zo~J'.o_~ 
hosszabb 1do szul;:sege8; 1gy a .cruc1te.ra.1.„nal .a 10-ili..) a ?om1:os1tak 
nál a 12-ik, a hüvelyes vetemenyelmel a H-1k napon .ielemk meg 
az uj növeny a föld felett (kikél), némely gyümölcsfáknál oz csak 
egy év után történik (barackfa, gesztenye stb.) 

III. FEJEZET. 

Részletek a növényélettanból (physiologia). 

.• A„ 11övények. élete sol;:kal egyszerübb, n1int az állatol;:é, n1iután 
a növényelL önként mozog11i nem lévén képesek, l;:énytelenek alkal
mazkodni a~on hely tulajdonságaihoz, a hol élnek. 

Létezésükre mindenel;:elött szükséges a i:i:;: a növénynek 
n1inden részecskéje vizet kell l1og:y· felvegyen) ugy a szerves a11ya~ 
aok képzűclhetése mint a felhalmozott szilárcl t:íplálószerek felol
Júsa céljából, rnl~mint (föleg a sejtleveleknél) a sejtneclv pútlása 
vérrett.. En11élfoa„va a i1ürú1n;hen ,..:;::akadatla.11 üi::ú1·anildsnak kell !~11111. 
Ez

0 
áramol;: inajcl felemellr8clnek) 111ajc1 leszállanak, vagy olc1alra 

térnek· a kipitr~lo-ást pótló áramlás a gyökérből hat felfelé. 
_-l 11üe1;n1;cl,,_: ~ítsajrUitdsa is a11.11a,1;csci·éJr:: . .:l. 11ö....-ények elhasznál

ják a sejtek 1iacry-obboc1ására és njak képzésére szolgáló anyagokat, 
1

en11élfogva a ~övényel;: épitöanyag és eröforrt\sait pótolni lrel.1. az 
által, hogy táplálékot, vagyis oly anyagokat .iuttatunk ho7;za1uk, 
n1elyek a továbbképzöclésre szükséges anyagokat tarta~mazzak. ~~z 
il3r a11yacrok a nürinyek tcí11ldlús::creinek neveztetnek es vagy 111111t 
ecrvszerlf elen1ek. vacry n1int vegyület.el;: vétetnek fel 1 melyekből a 
"" · " · · 1 E · l t , ·1· növényben n szükséges ele111el;;: k1va.lasztatna;::. .i..i ío yama .~d~a;a 1.-

td8 (assin1ilatió) 11evet visel. Okvetetlen szükségesek a novenyek 
élhetésére a s.:é11r:n1J, o:'-~lj,r;611 1 l(qcny, hydro;7é11 és kén, 111t?rt ezekböl van 
a. protoplasn1a öss~etév'e. Találhatók ezel;:en kiv~i.l a ~lövé117el;:~e1:: 
va8) calcitun: kdli'.un1, -nHl{filé:::.iton) phf).-!jd1ar, '/l(U/'11011 es chlur: k1ve
telként néhány nönínyben zink is. . 

.:\. tú1)szereket a1sóbbrendü növényeknél az egész !'elület \·e~z1 
fel: inagasabb rendü növényeknél e célra lcginl;::ibb a gyökerelr 
log,tiatalabb reszei szolgálnak .. ."\„ légue1nii t,[tpszereket a levelf;l;; 
veszik fel. Folyaclékok a ]e,-eleken át bejutni nem képesek. . 

:\.. Z<Írt sejtekbe a táps1z~rek a _sej.t.f:alon való <lt~ziy;.'lr&ús. (d{l~
(usio) ú!tal juthatnak; euneliogrn (.szilarcl anyagok nem leven,'hf; 
fnsio-képesek) minden szilárd tápszer csak oldatban -,;agy ga.zza 
alalmlrn Yehetö fel a nön~ny últal. 

:\.. S.~1!11c11'1j ll1int szt3usavjut a leveleken át H llÖYénybe; i.tf; a 1/ilú.~ 
gosság hatúsa'alat;t. elbon1lik; a. szüneny vissza1narad a. növényben~ 
az oxygén peclig isn1ét kiboesáttatik. 
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i\.. hydrvgén a felvett vi:-.::nek a 11ö"\ré11yben történt elbontása 
vagy amu1oniák felvétele által is (légenvsavtartal1nn növénveknél) 
jut a növénybe. ' · · 

Az o;rJ.'J!JiÍn a levegőböl (lélegzi;•si folyamat által) és a szénsa\
elbontása folytán vétetik fel. 
, 11. légkörbö~ jut ugyan lt'y•:ii.1f a nö,-é1i;rbe. de a bipszerül hasz-

110~.lt; le~enynek legenysaYSÓ vagy an1monin1nsó a]akjába11 kell fel
vet.et.me. 

J\/11 a talaj kénsaYSóibó! 1·étetik fol. 
A többi anyagok különböző folyamatok által jntnak be. 
„A.zo11 fOlyan1at: mely szerint a növ€nyek bizo~:yos anyacrokat 

felvesznek s aznt:\n céljaikra felhasználva részben (YáltozaUannl 
vagy ~talakulva) ismét l::ibocsitjá.k~ a növények anpagcse·/'(b'énck ne
veztetik. Ily anyagcsere példán! az~ hogy a ::öld növ1Í111;részek a fel
vett s_zénsav,bó1 1 a ~zénenyt visszatarl:va~ vifdgass1i,qon ~);1:y,q.S11t fehr„l-
11.),, k1, a sötetben felvett szénsavat pedig változatlanul úthocsátják. 

... ·1z a11!/a!fl'Sc;·c /x df:;1~jdtíirís (vrrgy dtha:::onitds) uéqbe1nehet1!81!hc:: 
rilú,rtos.s.t,í,11 ''kvetetlen s;:iiks1.:r11~s. Sötétben ilthasonitás · r·sak igen kis 
i;nértékbe11 111ehet végbe; '1ni116lfogvn a növények ~ötótb~n 11e1n 
elhetnek. 

, _?\T;;1x'n.1J1'. u:f!/1;·1tetek. -~. növéuyek f(j elemi szervei az o,1',l/ff1:n~ 
;;;~c11c11,11: h/fclJ"o_r;1:;1. es lége11y . .IBzekliez j<irnlnak a kén és 1nús elen1ek. 
n1elyek összesen az út.ha:.;ouit;'u: folytún a legkiili.;nbözübb anya~ 
g,ak,ká.. egyesülnek;. Ezeknek is1nertetése a vegytan kört1bá v~1ló 
leven1 itt csak röviden t'el fognak en1lit.tetni. 

i~ vegytn:-i azon ré:;ze: 11101.Y a növényekben képzödt::it-t·. an:-·a
gokat 1:;ruertet11 nLiv/n_1;re:JfJf111111al.: is neveztetik. 

, .f~ növén~·ek s.:er1;et11·11 alkotórészei (fé1ns6k stb.:i art't.nylag· 
cs:-kel;y inenny1ségüek s együi:!; li11111u„i/kottírt!:::.:eln11·k is neveztetnek. 
1ninthogy a növén,yek elégetésénél a harnnban visszan1arac1nak'. 
Nagyobb menn~yiségben c:sak a Yiz forc1ul elő, 1nely inint általános 
oldószer szerepel. · 

, }~ s:::eri·e.-; alkotórészek feloszta.tnak: l(qr:11,11ffr1·fal11nu:rki'" P::.: 
legr.:11yt ne11i fi:rrtaln1.a.:iJ/,,·r1. 

l~/!genytr~1·úil'lln1ak: a proteinanyagok (nö·vé11yalbun1in és ehhez 
hasonlol:J; a fost.anyagok (chlorophyll sl'li.) és a légenyt tartalmazó 
alkal01dak. 

, Ii~ge 11/jl 111:111 ta 1·ta'. iiu!.:·r;k .-' a. szé11hyc1rátok (keményitö, inulín
1 

1;iezga1 1cnk~r1 celli;lo~? ). ; növeny1 savak (aljakkal sól;:kA egyesülve) 
es egyeb legenynelknl1 szerves \·ep;yületek. Ilyenek a kaucsuk. 
~utta:pe,rcsa,. vis~in 1 viasz ( cerin és nlyTicin); zsírok és zsíros ola: 
)Ok; illo ola,Jok es gyánták; a légenyt nem tartalmazó alkaloidák. 

A :<iza1iorod<ís. 

A növények a földön folyton sza1,orodnak. horry io·y a kihalús 
által beállott hián:y pótoltassék és a. föld nö\~én,y~'etib't:'ől rner)' ue 
fos~tassék. A ~zaporo'.lús egyik legföbb feladata a növényi élet~1ek. 
Ezert. n1eghataroz0tt. rclo11en egyes se1tek önálló 11övekec1ésnek in-

]( 1JSX/. f:,''f'Ji.,'/\ _.{ _yr'j r·1~·"y rb'.' f,E1'1'':l1V nrJ L. ·193 

d ] lak e, s eO'yes ké1ileteket. kérieznek. E képletek a szaporodó sej-
111 b , • l'k( t') tek 5 a belölük l;:eletkezett növenytest az ivac e - gencra 10, . 

A. szaporodás lel1et iva1·tal~u1 és 1'.vciros.. . . 
Ivartalan s::a11orotlds. ~4... seJtel;: vagy se,Jtcsoportok it~t egye;ie~ 

_ min,len föltetel nélkül, képesek uj növényt létrelrozm. Az igy 
,en. k ' " , 't k 
sza}?oroc1? sejtel;: c;-:irdz.~ __ sr;jt:_k'.~ek i11e~rezte~n~ -. .:;-, _c~1r~zo" s~~~·~, 
:.1t.al vala sza1Jorodas knlonbozo1 1neg pedig - ,sp.01 alc„ J,.clo :5,Jfi.k, 
,I ' ' ' / 'lt 1 t „ ' k tclí'.pcsi'.1·dk, kelií riigyck es 1.ga;:,1. ril.fJ//C ,: a a ,Qr(.e111 -., , , 

J:i.. szervezetlenebb 11övények leggyakrabban s1Jorak alta-1 szapo
rodnak. F411úrdknak nct:i'„::fct nck azon cgys;;('/'i! s.:aporodrí sl}fck, niclyc.~,: 
küzün.-;é1;cs ,:tet;f'altttcleh kiizhcn túnul(l11~1k. Legtöbb esetben eg:z_s~.e1~:11 
egyes vagy kettes fallal kör.ülvety. se,Jtek, n:e1.y;ik gyaln·~ll: kulonos 
tartókban kepzödnek. A spora neha tobhse,Jtn rs !ebet. ~.srra benne 

· csen. A s1Jórúk a.nvase1"tie1t s1iortuu11u111oknok nevezzuk ..... '1_la.kJnl1..) 
nm ·' . " . 1 . 'b , 'l 1 „ l" miiködésük élethossznl;: és képzöclésük te ;:1ntete en a. spora;: ;:u ou-
félék és };:ü

1

lönbüzö elnevezéssel is birnak. 1 
A spórákat sok esetbe11 a kcl~i .'i1jtek pútoljál~- I9y :l pyi.hnölcs

penész (1nncor 1111tc·ec10) se\itfona1a1 1H:n1 ,kedv~zu t'.~l~~al~k -~~~let~ 
erryes tagokra hullanflk szel;, n1elyek 1s1net telJeS 110\'ell}ll)'~-' ~1..ep,c 
s~f;: fejlüdui; ezek a kelD s1jt1:h :' abbf~~u __ ,külö,nli?,znek Ll sporaktol, 
hoO'v ne111 terrnészetes életviszonyok kozut!" kepzolluek: hanen1 be-

bJ 1 . 'l teges folyamatok erec n1enyez1 L ! , . , _. •.• " 

il. te1i·11csil'{k (u0nirlh11_11) . zuzn1ok_, ~::;. n1ohol;:nal ,1onnek elu. 
.:~pró sejtc:soportok ezek i seJtJcik egyesules1 törvényei n1ég nincse-
nek n1egálla1Jitva. , : , . . , „ 

.::\.. kelü riig,1;ekli1"11 (mohol;:núl) a s.eJtek nutr ~~a:xtl:y~zern c~~
portokba egyesülnek s ily .állapotban valnak le a n.ovenyr~.l. A irnt,J-
1uohoknál különös csész1keben: a lombos 111ohoknal a. 110\-eny min~ 
den részén f'e.Jlőcluek. .. 

... '1_ valúd1'. i'iig.11r:k különértékü sejtel;: nagyo1~b cs~port;J~l s az 
nj növényeknek már ke~detlegesen ~.zervez~tt ke~~le~e1: ~el~ .~ei;
gely- és levélszervekből allanak. A rngyekrol a noven)8k l~nasa~ 
nál külön pontba11 bö\·cbben szólot.tun.k. Icle ~artoznak a g1111i 1 '.~ Y,n.g} 
haq1i1na . ..;orjuk is1 n1elyek nagy önállósag~al b1r1:al;: s ~z a.nyai:H~\~;;ny.
röi 'leválvU. a fölc1ben

1 
mint a valóságos csira tovabb kepe~e~ Ít\l.~oclnl. 

Oltú,..,, l'i.:tn1.:/.-; .• . ~:::apuri:tds duyvrí11,1;oh últol. _'1_ szapor1t.as rngyel;: 
últal a növényt ne111csak mintf.'ajt c~pecies~ tartj~ fenn: 1niut a __ m,ag
ról való sza poritús, hane1n 1'elrnházzct az UJ n~venyt a~ ~nyauoven~' 
ininclen tulajdonsúgaival. :E'ino1n cs~re::;~1y.efaJOk n~a~·Jaina:;: elvete
sónél is

1 
pélclúul csal;: vacl cseresnyeta no a 1nagbul; ha azonb~;1 ~ 

vad fá.ba 11en1esitett cseresuyefa ágút oltjnk be) ugy az ne1nes tava 
növekec1ik. 

r'i. magokból csak a fujt, a rügyek últal az t}foj.:·úsokfff tenyészt-
hetjük. Ezen alapszik a kül~ut'éle oltás. , . . . _. . , . 

Ha a vadóci~n1ak. ~a.Jat rügyeit levagJnk es ~ 11e,n1e~1t~tt inJ 
rügyeivel hozzuk össze oltás vag_y s_~_e1nzés által (oltas~H~l l.~1s ag~alr 
szen1zésl.lél egyes rügygye111ozzuk ossze)1 ngy ne1n a ·vacl fa: hanem 
a nen1esitett 'elfajzás fog kinöni. . 

A c1ugvimyok levágott neme~itett gulya!~, 1'.1e'.ye,kt;~ys:e.nte~ 
a föklbe clugatnak; rügyeik lefele gyokerekke, felfele to1zsz,e fe,l 



löclnek. Igy szaporittatik a szölö1 n róZsa stb. Rügyek által valú 
szapor?c~ás ~ne.g.Y végbe a tükcdarabok. i'.11ddk és vess.~fík által való 
szapor1tasnal is. 

!val'OS s.:ajJorodús. Ezt a pcte,-;ejtek eszközlik. Ezeknek kikép
zöcléséhez két különne1nü sejt szükséges, 111elyeknek kölesönös 
é.rintkezése ált.al a sza1)orodó sejt ,iön létre s melyek: inagokban 
véve teljesen képteleneli: a szaporoclásra. ;l. kölcsö11ös egyesülést 
tcr1111Ske11yiilis-11ek nevezzük; megkülönböztetünli: ter1111!kcn.11itií és 
icrniékenyiilö ele111eli:et. Ez utóbbi l;:épezi a leendő i1övény csiráját, 
lm a termékenyitö elem a fejlődésre mintegy felébreszti. 

\ 1irágzó 11övények11él a szaporodás szervei a ·virágokban van
nak s a termékenyitöt a 1'iráypor (himsejtek), a termékenyülöt a 
pele (magrügy) képezi. A termékenyitési folyamat abban áll, hogy 
a virágpor a petére hatást gyakorol, miáltal ez további fejlöc1és-
11eli: indul. .:-1.zon növén;yeJ;:nél, hol a pete a magzatba van zárva1 a 
vir!tgpornak a bibére kell hullania. A himsejtek és a pete termé
kenyüll1etése rendesen összeesik a virágzás idejével. Ekkor a hi111-
g·ü1nbök felnyílnak é:-: a hirnsejtek (18r3. á.bra) a szél vagy rovaro1;: 
últal vag)~ pedig sajátságos mozgások következtében a bibére jut
nak s rajta rnegakadnak1 iniuthogy a bibe inagából ragad(Js neÜyef; 
választ ki. Itt indnl n1eg azután a tnlajdonl;:épeui ter1nékenyitési 
folya1nat. 1 rnclynek végeredménye a c::.·irr1 (e111bl'yo) képzöc1ése: n1ely
böl azután a ni",Yény toválJbfojlödik. 

RÉSZLETES NÖVÉNYTAN. 
IV. FEJEZE'l'. 

Részletes alaktan (morphologia) és rendszertan 
(systematica). 

J~g·y nüvényala];: sint'.S egyetlen pl·lclú11yban a fölclön 1 ha1101n 
iuii1degyik több: sz{nutalan példányban van elte1:jeclve. _q_ ·111r1g1H.Sl 

./'r;jlöclött nüté11 // (lényegtelen elté1·í~seke\·. Jigyele1n be 11en1 vé\·e) n1i11-
d tg azon nüvtny/11·::: liaso11lit_. ·n1cl_11nek JJUlff.iúhúl f~rcd (any::n16vén:y). 

J\Iint1azon ni_ivényoket együttYévo, inelyek lényeges tn1ajclou
st'tgaikat.1 is1nertetö jeleiket illetöleµ; egy111ússal oly Jnó1lon egyez
nek lneg·1 n1i11t az egy nnyút/11 szúrnlnzOttak, 11ü1:1;11;1{/'aj11ak (spccir·s) 
nevezzük. 1\. faj azo11bnu <.·sa1\: addig 1narad vá1tozat.1ann1, 1nig a 
növények életfeltételei is 11gyauazok. ~~\. firi tehát elh~·r a t:ermé:::zet
lűl adol;t. szil!tn1 szalx\lyoktúl (t.1unis). 

.tl. faj rdfr~jo/,·n1 (s11l1.-<1)ecics) é:::; /ojtdkl'a (pl'nln~) Yúlik. E vál
tozások a n1üvelés álta.1 hozntua1\: létre. lTgyanazon fajta elf:.éri'i 
alakjai r)faj::d,„·rJknak (vari(·fas) neveztetnek: nielyek l~üzt is1nét i:úl
to.:atok (rarir1tir~) 1f~hetséµ;esek. 

J\fin11azon fa,ink~ inel.ve1{nél a szaporod('1 S;.'.;Cl'Yek (virú„gré::;zek1 
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s1~1'.irál.i: stb.) lényegeF: jelleme ng;yanaz1 eg;yüLtvéve a 11e11u:l (genus) 
kepez1k. A Tokon, azaz a szervek alakja és elrendezésében n1eo-
egyezö 11e1;1eket c.'>alddo!(,ba (frf'ln~'lú1), ez~ket rendekbe (orda), a re~
ileket os.:talyokb,~ (class1s) foglaljuk. Több osztály eo-yütt eo-y-eay 
kürt (0sapat1 drv1s101 t;ypus) képez és ezek együtt a ~IÜl'ényo~~r·d;~t 
(regnum vegetabile) alko~ják. " · 

A növ.ényel~ :·oppant nag.~r szú.n;u és kölesönös hasonlatossága 
bonyoloc1ottabb viszonyok kozt meg a nevezettektől különböző 
alosztdlyok) alre11dck1 seregek} felekezetek fBlvételét teszi szüks8aessé 
miért a 11övényország teljes felosztása az eln1ondottak a1apjfu1 kö~ 
vetkezöleg eszközölhető: 

1. Növé11yorszú_q (regmm1 vegetabile) 
2. Kör. csapat (typus, divisio) . . 

11.lkür (s1t!Hliyisi0). 
3. Osztál.1; ( olassis) . 

l\loszt:ily (snbelassis) . 
Sereg (s(:rics) . . , 

'1. Rend (orda seu col10rs) 
l\lrí!ud (snliol'(lo s. snhcolinr:; J • 

Ó. Család (familia) 
1\lcsal:íd (s11hfau1ilia) . 
Felekezet (tril;us) , 
1\.lfelckczet (snlJtrib11s) 

G. Ne111 (genus) 
„A.lnc1n (suhgeuus). 
I-In.d (scctio) , 
.Alhad (subscctio) 

7. F1\i (species) 

.Alf:1j (sul1spccics) yagy fajta (prolcs) 
Elfajzás l,Yarictas :-J. sul1proles), 
A.Iclfajz:is (:-n1l1rarictas) 
\':iltozat (Ynriatio) . 

:-i1tli\·ariatin . , , 

8. ll'üv1'11.11 (plauta, inclivillunm) . 

Pdda: 
\Tir(tgzó növény. 
Z:trnt tcnrn'.i. · 
Kétszikü. 
Egys?.inu11. 

(Jsoportos virúgit. 

-Fészke::;. 
F'élszcrr i r:Í!:íll. 
Ha l:í ta f(\J e. 

Salit fa (lactfü•a ). 

Kerti salit la (lac. 
tnca satiya ). 

Pcjcs saliita. . 

Nyári fejes saláta. 
I:'chérrnng·n sal:íia. 
B(ldros, fchérmagu 

sal:ita. 
I~aetut."a grai:ili:;. 

„ .: ~~ 11C.~~cé;-1yoknek n1eghatúrozott_ elvek szerinti il.Y csoportokba 
oszLts,1t nouen.t1rc11ds::cr11ck (systerna) nevezzük. Ez lehet fcrni{s::.:e!es 
':ag:r ·11_i:etde1·s(qes. -'\z eddig· J8l111erült EZÚn1os rendszer közül a kö
"\ etkezul\: fontosal.[: Lin111: Fends:::ere (n1ester:;éges): ,J1u,· 8 ie11 tcrnuJs.:·f'
lcs_ rencls::crc .. de (/t,uu.lollc t1.~rnuf.-;;;:cfes rcndszl'l'CJ ]i}11dliclie1· Istcá 11 f(;}'-
11u:s.:r:tcs ,re11l~s.:erc es a, leg·n.iabb u. n. vrilugatoU l'ei117.-.:::cr: 1nelv jelen~ 
1~~ ,legalta1anosabba11 elfogadott. .ti. 1ncsterséges rendsz~r~iél a 
no\:en~n:1ne~ c,r1,1Jl!flen e.f!.IJ s::r'ru. kikCpzöc1,ése szerint- csoportosif;t-at:
nal\. os._tal,1;01..hu es rendekbe:· 1111g· a tern1eszetes rendszerek a ];:özel
r~kon J:üvén;yokel; ö~szes tnlajtlons<'igaik alapján esoportosit.ják csu-

·ladokka~ ezeket. pec11g rokon t.n1ajdonsúgnik ~zerint; os.:·tdli;okk•"i és 
1'e111lekk1,:. 
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. Jl 1ncstersfge8 1•endsd.::crnél lehdt 11 nö1;1.h1yek eg_1; :;::ere tulc~fclon:>!Í<jfl 
szetuit, a ternieszcfeij ren s;;ercknél o;; egycte1nes hasonlrdossdg s:;erlnt 
i.:annak osztcil_1;0.::uu. 

Linné természetes renclszere. 
Linne (svéc1 természettudós) H36-ben a növényeket a himek 

kilt-é1>zűdése szcl'int 2.J· seregre,. ezeket peclig a termő (anya) szán1a 
::;zer1nt 'J'r'1nlek'l'e osztotta. :l. rendel\: isn18t, 111:111ckrc és ezek Fajokra 
sza.kaclnak. · ' 

, Az e}sü 2H. sereg a vinl!r:.ú nüvú1111eket (JJ!u11u:1·oyau1.ae) foglalja 
i;1agaban es .~ec11g az I-:~X. H~r~gb? a nösvirágu (a virilgban hint 
es anya egyutt van).' a XXI-XXIII.seregbe a hiányos (csak liim-
1uel vagy anyával b1ró) növények, a XXT\1

. seregbe a 1H·111 eirti1F~,;1.: 
(c„yplogamia) tartoznak. · 

E 24 sereg következő: 
T. sereg: l~'gylu'.n1c.i:.;ek (1J1011andl'ia): egy szabad hiin van egy 

nűs virágban. - , 
IJ. llétl1ir11es1.'/.: (diandl'ia); 2 sza.bad hirn GO'}' uös virúo·-

b ( 'l f' b -~ an zsa ya, .orgona a). 
III. ;, J[dro1nhi1nc:.;ck (tria11dl'ia): 3 szabad hirn egy Hl1s 

virágban (gyökönke1 nöszi~·om, gabona11en1üek~). 
I"\'. .\'(r1Hhi1nese!.: (tctrruulria): 4 sznbacl hiin e;y ni);-; 

virágban (uti lapu) és ig,y tovább minc1ig töl~; sza
bad h1111 egy nős virárrban. 

"· „ b \ l· (Jthi.n1e:.;ek (zunitandl'ia). 
~rr. ·r ( \ !1.ttlhin1e.-:ek he;1:andria). 

YII. ,. Héthimcse!.: (scpta11clri1(). 
VIII. Nyolchimcsck (octmulria). 

IX. J{ile11chi-niesek (e1111ea11d1:ia). 
X. » Tizh in1esek (dccandria.). 

XI. 11izenkéthi,111esek (dodecandrla) J. 11-19 szabad hinr
mel egy nős virágban. 

XII. Tius::hiuu;:.;ek ricosa11dl'ia). 
XIII. ~, .8okhi11iesek (1Jo71jai1(lria): 20 vacry több szabad hin1ii 

nős vii·úgok. · · ei 

XI'i". J(é(f'Df;bhi1nesck (dirly11an1ia) ,: nös virágok két hosz
szab b es két rövidebb szabac1 himszitllal (a1' akoso ]; ). 

X."V·. ·::-.Tégyfübl)htnics(>/,; (tct rady11(nnia) ;. nős virágÓk J hos~
szabb és 2 rövidebb szabad himszállal (keresztesek). 

X\'T. Eg.11.falkdsok (n1011adelphia); n. 11in1szálak egy csCibo 
vannak: összenőve, niely az anyát eltaknr1' a (má1'\~va-
fölék). . " 

XVII. " Ké(f(dkúsok (dimlclpl1io); a himek alsó felükön kidc 
e csoportba vannak. összenőve (hüvelyesek). 

XVIII. 8ol~/'1tlkri.,ok (pol!Jdclpliill); a hímek ~lsó felükön több 
csoportba összenőttek. 

XIX. E.l/f!Ült11e·n1.:/Jl.- (s_1111ycnesia); a hi1nszálak szabadok1 a 
himgömbök csövet képeznek. melyen keresztül tl 
bibe nyúlik ld (fészkesek). ' 
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X..:'"'\:.. sereg ...:.tnyahi'J/lt.~·ek (!J.tJitandria); a hi1ngömb a iuagzat 
tetején a bibéhez közel van (orchideák). 

XXI. ;;, Egylakiak (1nonoi~cia) a 11imes és magvas ·virágok 
egy ugyanazon 11övé11:ye11 vannak. Nös virágok: nin
csenek (tök, tengeri). 

X...:YII. :,. ]{étlakiak (clioi!cia); a hin1es és n1agvas virágokmás
mús 11övéuyen va11nak. elosztva és egymástól több
nyire k:ülönbözölt; nős virágokkal nincsenelt keverve 
(a komló, kenc1er, fözfök). 

XXIII. l-liJsü.:veg_i1ek (11ol_11ga1nia); egy ug3'a11azo1111övénye11 
11in1es, 111agvas és nös virágok is előfordulnak. 

XXI\T. l 'irágl(/lanok (cl',1/pfo,1;a111ia) :' ne1n virágoznu1i:. \Tirá
gok, 11in1ek é::; ter1nö itt i1i11csenek: (go111búk, 1110-
hok stb). 

iÍ Li11n1.::(éle 11ürt:11,11rc1nlek. :l. fel::-ornlL 2~1 :::ereget·. Linné is1uét 
renílekro o~ztott.a fel. 

:l. l:J elsö seregnl~l a.;.-; anyák :-<;i:;;.\.111ci :::zerint o::;zh1r1101k a iúJvt:~
uyt.~k renüeklie: l·ehát: L-~í') re.nc11.':1.11ui1,1físo/: (1111,1nog/!11ir1:) .: egy anyu 
egy hibévelr 2-ik rend !Ct.:ft1t1,11tf,;nl.· é:; ig.v t·o\·ú.bh o, 10-ik renclig (ii::-
1111.r;ú::i-nl.·). :l. 11. renc1 a ti:-:r.11k/t1ru,y1i.~·,,k(it foglalja inag{t.l.Jnu (Ll /::-; 
12 anyával bir/1kat); a 12-ik r1:u11 a . . ~·oko11_.1;1ísok ( 12-né\ ti.ibli anyú.
nl l>irók) últal képeztetik. 

.:\. X.I\·~. t'~:-: X\T. sr~reg cl gyü1nülc:-< a1akja :-:zerint nszh1i-,ik kt'.,f.-
két. rendre: 

XI\T, l. rend 11,1;iti·,_1/cr111/if.- (Ú.1;in1_1•.•s1"·1'111iu); "X.J\-. :2 re11Ll.f„'.'i!tti 
vagy /'(:jtelf nin,i;1u1k (ail_r/iusj1Cl'lniu)._ .S:.\". !.. rend ld:::k,í.-:rd,· (,·(liculu
,'if!•); X."'i/. 2_rent1 !J,,c(ís,;k (-;ifi'!nu."111"), 

11.X\1.l.-X\"'III. ::::ereg· a hin1ek :-<zi.Í11u1 ~zeri1d: u;-;zlil:; reu<:lekre. 
..:\. XrX. :-<ereg a ·virAg alkoh.í.sa :-:;zerint·. usztalik ö rendre. 
.:.\. xx~x.::~IL S8l'i..'g re1u1jeit., sziHh.'.-u n hiinek szt'una ~~:-: ~;zt~l'

kuzt-•lf~ ::;zeriut kiilönböztetjük 1neg. 
-~\.XXIII. sereg H re111_lre: t,tJ.IJ-„ /,·,!t- és l11irond(l/.-i11/:n1 o;-;zlik. 
_,\_ L""'(r'\T. :::eregbeu :Liuué tt ter1nészetes rokonstí.g szerint ·1 

rendet külö11lJöztcLett ineg: 1. I-fa1·11.-:;:tf'i!h:/; (fi.licc'"'::. :2. J/~.Jhf(?t:/; 
(rnnsci). H. il/11s.:·11f11k (algne). :i. fr'uni//(í/.· (fnngi). 

.Jnssieu terntészetes !'(•111lszerP. 
.A.lapitoU:a :!11tuin !~(11u·e1d ,Jc .J1L~s1:c11 J.788-bau . ..::1- csira jelen

léte és szerkezete vagy hiúnya szerint va1111ak it.t a nüvé11yek; foko
zntosa11 nienvo az egyszerürí.il az összotettre, osztlLlyozva: 

I. /3:-:.il:tclen!'l.-'" (11'11fy!"d(11ir·.~); a nen1 ',·irúgz;_'ik csirnlovelC'l. 
(szik) nélkül. 

_IL .l~!//JS.~i/,·ii1J< (111011at.:otylnl1.111cs). 
III. IC(_.'t.)"::il.:iicl~ (di1:0(1;l"(Zo111·t:). lüo t.artoznnk: ''.)a ::;ziron1tala-

11ok (apctalac. pékl. cékla), /J) az egysúrmúak (monopetalae, péld. 
kankalin), t) sokszirmnal;: (polypetalae, p;Jcl. ::;zegfil) 1 d) özvegyek 
( r1iclines irregn'iares, pélrl. fözfo\. 

B2 
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!le Cauflolle természetes rentlszere. 

.:l·ugust.in P//!'r_()JIC de cr(IJ1dolle uj ter1nészetes rendszerét 1813-
ban a növények belső szerkezetére a1apitotta. Osztúlyozcísa n kö-
vetkező: ' 

I: J!;dé!.'f/C8 nöi~én.~ck (/Jlantae. vu.~·c1tlari.:,-;)i inelyeknek ele1ni 
sz,erve1 felsobb fokra 1s fe.Jlettek, edényeket és edénynyalábokat 
kepeznek. Ez oszf.úl;y kü1önbözö nlosztúlvokra oszlik: 

l. Eivülről növök (exogenne; ,Juss'ieu két:sziküi). 
2. Belülről növök (enclogenae). 
3. \Tirágzók (plu1nerogan1ae cndouene .Jussieu eo·irsziküiJ. 
4 E l ' . ' ~ 0 , o, 

. 'l enyes v1rarrtalanok (cry1)too-a1nae encloO'enne. hrtl"'S"i-félék). '-' ' 0 ' ö ' ' ~„ ~~' 

II. ó'1;jtes ·növ/n_1;_rk (pla11tu1: ce/1ulr11·1:.~), ec1énynyalál_,ok nélkül: 
L. levelesek (folrnceae), szun:al és lenlekkel (mohok); 
2. leveletleuek (ophyllne); 1cle lortoznok a telepes növények 

(go1nbák stb.). · 
Ezen osztályok n1ég szúmos c.sal{u:lokra \").sztatnak. 

füHUieller fatvüu természetes refülszere. 
. E11dlichct l~ds.:ló I.~·trdn született JöUCi. ·jnnins 2-J-é~n :Pozsony

ban; előbb theologiát 1 Jnnjd orvosi tudo1nAnvokat tann1t; oryo'S
tu.clo~Tát 183G-ba11 a bécsi udvari ter1nészc:lúr üre

1 
1840-ben n 

becsi eg:rete1nen a 11öv1~nytan nyilvúnos rendes tanúra és az ottani 
füvészkert igazgatója lett;. 1\Ieghalt 184\J. 111úrczins 28-ún. 

I~enc1szerét a 11ü\·é113'ek külső fejlettségére alapitotta. 
I. Tr·le/N'S nörrS11.l/r;/,: ('l~hullo1d11;to); seftesek

1 
gyök€r. szúr és 

levelek nélkül. ' ' ' 
a) Protophyi:a (é.ísnöi;ények): inoszatok1 znztnók n1clvck 111r'ts 

szervezeltül fiigget:leuül tú1nnclnak f~'.':l !'Úpszerükct a kŐrnye~ö l~öze-
g·ekböl veszik. · 

. /J) H):ste;·oyhyla ( elűsköclők); másodlagos 11ö,·ények mely•:k 
szerinte mas ( elu Yagy holt) szervekből veszik eredetüket s cgf~sz
ben vas;y~ részben ezek böl_ ineritik túpláléknknt (a. gon1búk). 

II. i).:úr(/S n(jv/11.i1ek ( i:,1n·1110;.1hyt11). 

1. Tetön növök (aerobrya); tet:en1es hossznéivckecléssel (a szá-
ras virúgtalanok: sejtesek a 1nohok) edéuyesek a. harasztok). 

2. Kerületen uüvök (a1nphibrya, az erry~ziküek). , . , ·r ·· , 1 ·· 0 • , :.; . . et~n, es ~ecületell 11övük (anra1111Jhibrya) a kt':tszikiiek, 
111elyek 1~1net l:elosztatnak · 

o) N,yitvatern1ükrc (ayn1nos1Jerma(~): 111an-rejtö ut:lkü1 (J'eu-)'Ü-
["l 'k) ~· . ' •°O ' . • :·e e - ; 

1)) sziron1talanokra (a.petalae) n1a..-rrejtf1vel szir1nok nélkül 
(mogyoró); · "' · 

!':) összeforrt. szirn1uakra. (ga1nopetali:L':;); 
e(! szaliad. szmnnakrn (clrnlypetalae). 
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Yálogatott renllszer . 
.:~z en1litett háron1 ter111észetes rendszer javából és az ujabb 

vizsgálatok_ erecln1én:yei alapján i1llittatott össze az ngynevezett 
i:dlo,qntott ( rkleht ik11s) l'cnrls.:er„ 1ne1;y a tnc101nány n1ai állásának 
megfelel és jelenleg általánosan elfogadott. Negalapititsában leg
több. érclen1e van llraun {)dndor berlini tanárnak: tökéletesitéséhez 
nagy inért.ékben jUrnltak Jl~nu.dl'in, flacckel és /)r1~hs. Ezen rendszer 
kitiinfl'ti a::: Cf/,11 1:s 'llf/Yana.::011 tü/'.:sbi..íl ercdli alakok rohonsdydnak (s 

lcs:::d r 111a.::ásá Hak l; iilüHhö.::ü ti is.:011.11a it) cso l rfr?f({jrit. 
A legáltalúnosabh beosztás jelenleg e rendszer alapján a kö

vetkező: 
I. TTirdgtalanok (k1·,11ptogc11nae). :N'övények virágok: nélkül, spó-

rák által szaporodnak. Ez osztál;y követ.kezöleg osztatik isn1ét fel: 
1 kör: 'l'.·hpc.< ni;dn.irk (thallophyta). 
2 J[,,/wl.: (musci). 
8 :, J~'di11y1'S l'ii·rí,qtala1iok (kryJ!f.oga1nae -vascnlares). 

II. l'irdyo.~ nijvények (11hnnerOf/l(/i11u). virágokkal Ó;:; inagokkal. 
1 kör: l'l.i;itrat1T111lik (gyn1nosper1nne). 
2 Z1irralei·1néik (angiospcrznae): 

11) egy . .;:::il"iiek (n1011ocotyleclone~); 
/,) k/f.,.:iknd• (<1icolyleclones) . 

Részletesebb beosztás: 

tl:i.-:tdlyo/; (cl(u;.-;is): 
1. J\Ioszn\'ok („dqo.r). 
2. Gombúk ((ungi). 
3. Zuzmúk {tichcncs), 

'l'elepe.< HÜ- \ 
v0nyek . ·1 

• 1 

2-ik kür: Csilhírkák .J:. Ü~iliúrkúk (cfl<U'aCt{IC). 

3-ik kör: Molifél/.k. 5. J\Iájn1ohok (l111JatJcru). 
G. Lon1bos n1ohok ( 111us(~i). 
7. Harasztok (!iiia.<). 
8. Z::>nrlók (c11ni,.;cf(1c1'ctt'). 

1 

]~d6n\'t~~ vi- ' 
rt'tgtn'lau._-11~ . 1 

f 
H. I\:igyón,yel \"f1~l,~k ( o]ili /,;91.od.-!c.u e). 

10. C+yökönter1ni.ík (1'11L:uc11rr)1_'ac). 

5-ik kür: -\ 7 irágzú illi

vények 

l J.. I{orpafüfé lék ( lyco p1)(/ iact:a(). 
~ 12. 'Nyitvatern1ök (1f.'fiit110.,·p1~r;nac). 
< 18. Egysziküek (n1ono1~of/jlulo11<'S). 
( l~L Kétsziküek (dicof,111crlunes) . 

.. A. 13. és lJ. o~ztá.lyok cg·yütt a zúrvater111ökeb (ru1y1>.i.~per11u1e) 
képezik. 

32* 
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Yirágtalanok (kryptogamae). 

Elsö kör : Telepes növények ( thallophyta). 

Első os%tály: Moszatok (algae). 

.il '1noszalok s(Jfekböl dllú i:d/;n1;telen ei::i 11övéuy1:k, lnelyek ll(J-.Y 

az édes 'tize1;:ben, mint a tengerben: élnek. , ~ 
0 

, ., -~ .. lepegyszerüb.b n:~szato1;: egysejtü, n1ikroszko_pos kicsin.Y
segu novenyek: (bac1llar1ak, protoGoccus~ pa11nella), 111elyek ineo·
számlálhatatlan mennyiségben szines nyúkká tö1nörülYe 'tapac1nttl;: 
a nec1ves alaphoz. Néha több egysejtü inoszat összekötött csoportot 
( ;;1;jlcsalú(.~) a ~~;:ot, ~nel.Y a külvilággal sze1nhe11 egy növényktnt; 
szere1Je1. .ti. tobbse.itü n1oszntok fonálalakuak (/01uil11tos.:atol.- ). ::::zö· 
vetla1:ok (lapo-" ·n111s.:rtlri/.), vngy szövet.testek (te·.„f<'s 1110,..:..:(!fuk.)~' 

I-1egnngyobb te1:jedehnüek a t:engeri 1noszatok. J~ontos,:1k e~:ek 
közül a barnaszinü, el{taazó (uc11.~·j'r1jol:, inelyek o-vakrall. eo·é:-:z fJ
kü1sejüek. Ezeknek ha~n.ia· i::;1n8re'tes ·J{eljl ;~agy

0

'i.~ru·(~ch l1l;'V alaiJ 
m~l3:~)Ül júdot g·yúrtanak. J\Iús tengeri n1oszat,ok. sokszor igen sz/·1; 
sz1uuel\: s a legkülöuliözíJbb alakkal l)irnak. · 

11. moszatok n.-:::lrí».:._. /;r-lr'ís1jfr·l: l·s ro/::.r: ·"'f'Úrú/; által ::;zaporodttak. 
.:l. gyüg_yszeré:::zetbeu i~1neret:.escl~ a követl\:ezlik: 
C'luJiu.11'11s cri."fJil·" (irla11c1l ni.nszat) az északi te11u1~1· l·::: <lZ a(

lanti o~e{~n .partj~i.11 tcnyl~sz 1 föleg lror:::zúgliau. }[ivatali.:; lnint (111·11-

:1ahec11 (h1basan 11chen-ca.ragahee11-11ek is 11eveztctik). 
• Ll~n1inal'ia ()/unsluni é::; L111ni1111rilf 1/iyitnfa (bör1nosztlli) n ke-

leti oceanbau nőnek. I-Iosszu :-;zúron egy lábnyi sz/:le:-:~ le\·('.'lulak:i 
lapokat k8pezuek. l~u 111 i11al':r1 ni.'.:\· alat.!i 'í~aszuúif:atik. 

l)phac1·ococt~ 11,-; hcl 1n·i nl hnchul'los _·l11. ( giliszta1noszG t ·i n ], i.iz1'· i 1-

tengerben tenyész. I-Ielu1i11th111:hn;·to11 11é·~'en: ..... i.s1neret:es. · 

l\Iú>oc1ik oe"U ly: Gombák (fungi). 

„A. s;o111hák ::ií:j t.csoi.1ortok hó l ú ll('• 1.'1}1:11 H' cl 1~ 11 11ii r-1:11 ,1111:. I,r_,gi !il.:ú 1i 1 i 
ott tenyesznek, hol .szerves <n1vagok_ rotltadnclk t~::; korhadnak: éli'1di 
növényeknek: teki11thut.f)k1 1uei„„t;Ícgyors teny(~SZí'.~sük ('.·s gY11J:; v1l1;1-

lásuk által jeleutékeuyeu ho;,zújú1:ul11ak ~ szervPs !e~fek f,-Ju;-;:,-;-
lásához. . 

_q_ go1nlJák a lt:•gkülünlJüz~:ilJIJ sziuekkel hirhntuak. 1/c s1•/u1s.·111 
:~ti/dek (megkii.lönhö:;,feté:-; a inn:-:zntoktól, 111elvC'k tarl'nlu~az11ak l'1il1_1„ 
rophyllL). · · 

Le?egys.~erübl1, ah~\:.ia a B·u1nbLlk11ak a c1·_i1JJfucoccHs /~~ 111_1/«'.r

d~_rn:a ( elesztogo1nba). 1!.izek n11kroszkopos lticsin.Yt:ií~gü, egy:-::e,i tii 
11ove11yek. n1el}'Ul\: vao-\· err1·enkint" \·a<T\" co-1„111:t,l10" '<•1·~,J-,1-·1-·t élnek.· , o.. e.. 'o,· ~.. e,_ ·~ ·-' <l \,_, "· ' 

.c'l. go1nbúk: te:::;te (thallu::;) kt'.~t fütarrból: a 'li11h:1.'liHnil1úl l·~ <t. 

lc1·11lütes'.!1Li/ á~l. 1\. ·n1,11ccl;'1u111nincljú.rt a csirfizút:kor kó.Íizülliki :s yagy 
egy::;zern ·fonalalnk11 :-:e1tekhi.'1l áll: vagy lazúbb; pcl~yhe~ 1 i_i1negt:L 
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clá{razú k:ötegeket, Yagy szil<lrd gumódac1 tö1necret képez . .:'.\... ti:rl!iö
fest0rt gon1ba legfeltünőbb része s a közéletbe~ gya.kra.n csak ezt 
tartjnlt gon11xí.nrtlt (a kalapa.lalt az igazi go1nbú.knil) . 

. A. 1nycelium seitjeii~ek végein képzi:i1lnel\: a s11óráki erre szol
c·áló tü111lökben yagy 1Jec11g egyszerüen a sejtek tete1· en vaay bizo-
" '1 'l '1 - · 1 · ) j\I l b ' ' 

0

• 
11yos pa c1ut\:On {brrH1( 11u11,. l agasa) renc1ü gombáknál a basi-
tllurnok tömör szövet.be, az n. n. tc1·1nástarf1Jl)(t vannr:ik beágyalva, 
mely leggyakrabban a termíii:elep alsó, ritkún a febö olchhlt boritó 
te r m (ii'{te,r1e 11 (h.11111e11; u 111 J va11 elhelyezve ( pCld. a k.ncs111agon1báknál) . 

.... l yo;11lHík majdnen1 kivf~tel nélkül "'P1;;·rík által s.caporodnnk. 
A gombák alakjuk s fojlöt!ésük szerint felosztatnak: 
1. f'o11dl~ vagy 111(1s.:at.110111lHihl'(' (pl1_11con1.11cetes_); ide l:artoznak 

erri'éb fajokon ki\·ül a JJe1u:.-:.:'fJ011il1dk (11111cori11i ). r)élcl a. harna 1~e-o. . ' ~, 

nyérpen~sz t 11uu:o1· 1i111c 1:do) és a zöld vagy ecel!penész (ÍJc11ici/lu111 
qll11u~u111 ), .:\.. k<'1zön:c;éges életben Jienésznek neveztetnek 1ni.nc1a.zon 
i1elyhes; fonálalakn gon1baképzö(l1nf>11yek: uielyek a bon1ló szerYe.s 
testeket elle1 dc. 

:l. Íi\1:~.~:~/11- vagy iis:);!l.f/1,mlirík1·a i'h,1111ud,:1'111ii). 'Növényszövetek
heu, többnyire a virúgzlJ 11ö-;;é11yelt e11ic1ern1ise alali: élnek. Tele t.a.r
to::nuk: a ,i;r1l101111iis.:ij,i/ (11.~tiluyu ,-:1·f/Ctl!JJ1), uz árpn: zab é::: bnzún és ;:1 

f'l/\'Ci/li!I. .l[i'fU/1(11i.-: (a kii_löubÖzŐ fll_féléken). 
n . .l)1í!crc-:p1;níl;i•1t (!)(1.-:id1>nnyn:fc8), é~ J!8Üig ezek l!1)t~!ky1J11d1dk 

\fi"•·ii/•·ffini.·, :' ifj11::i :111111l11í!: (h_1/11/''//1<JJl.l/1·d~>·.): li1/S(IH !f'.!lll{Jrí/; (y11:;to·o
iil 1/Ct'f e.~ ) . 

' _"\:z i.1fi1::i ,11011tl1ríl: (ezek kr:~zt van a legt:i.ibl1 1negehetö go1nba.J 
íenyé:.:.zc'.í telepen fi.ildbeu van: ebbül J:Cjlö1lik a küzij.n:sége::;cn isn1ert 
iü1nör képlet (a knlap vag,Y knes1na\ n1ely a föld felett van t~·::: füg
gélyesc11 egy1nús1nc11ett álló spóratö1nlökböl vagy basiclinlllok.ból 
úll: n1elyC'ket ttY. nls('i oldalon ter111i.ih6.rtya. -;;esz kürli.1. Szúmos Ye
szec1cln10~: n1(~rge::: go1111Ja i::: tartozik ide. I'úleasporúsok ;l fcn.11ü 
ti11r1i'11 (!11)ef1L" l1!ri1_:i:l) l'S a. !l//l~jf,íf11pl1í (j11_i7.i1t•.11'll-'> j-'01·11H·;da!'iut:, f'un
f.!H·"' i:11u11·iu.-:_): n l1'.!//Ji..il!i !JOfá('l1„ (0,11(11·/cu,...: ·n1.usC(li'ii111:;,), a. jJUl_11poru.:: 
''.~··fi,:in1,t!is (a dél~ .:~lpe;eken: és ( 1roszországhan'1~ n1el~- <lgaTicits alhnf' 
vagy 1:1111gns lar1r.:1s IH·ve11 i:::1nt~·ret-e:::. 

_-\. h11.-.:.a,-: yun1l1á/; t\'1\JlJl~-kuYí~slJé eri:1~ lu:trt.yú.val vauuak körül
\·éyc: bclsC"jüklicn a s11ór:'d.: tJ.in.1lö\;:Len Y<lb.Y basi(1in1!1.nkbúl fejlöl1-
nek ~ inegl~rés után rt h;'trt:.ya felszakadú:sakor iino111 poralakban 
el:::zállnnak. Il1e larto;-;uak: a :;.:1:rlitli 11(.~((·fcy (l,i1cop,~rilo11 liovÍ:lft-L a. 
·'·:·,.:·111teli-11 .-;.:·ii111i.i1·c~·ij[/ (j1//(rl/1u; inq111dicu:;) ;:;tb. 

' 'f'·· - ,„ . -/ / J E l 1 „ ··1 J0 

• 1 ' 1 „::. . _ 1) 111 _.1JH p1_1(1_1."o. ,:frr { n.~TIJ 111 yc1:les„ • . ' ze \: i:OZll . · :nnto:c;a \: rean.i: 
11éz,·c' a n1r1y!Jon1!"íl; ( l'.'/l'e110111,1;cct1::;). Iae ta1tozik a 1:l11cicep:; 1in1·11u
re11: inely11elt kitelclü myuelinrua. (sclerociinn) (111.yru·11.:.:: (.~eco!e oJJ"
Jilll-/1111) 11/,ven hi\·atnlos . .:\. 1naggon1bák spóratörnl<'._'i,je rt'}1r1'.1 palack
nlak11 \·agy ;~;ü111hül.yü t arh',kban képzöc1ik. 

?'1. ),7:1pilk11[JO111btí ll 1't( (1n /!·1'0111 //Ct'f cs). 

Itt e1nliteut1ü fel a:-:011 rcndkivüli apró 1811yek c~oporlja 1 ine
~:yek 1).~:·'~'.Íf /11 !fi lnf k ,(-.:.(_'hi.::~ 111,.i;cctrí/1> "·wh i,:,'.J n1y 1_:t:.f1;.~) 1~év~.11 foglal~atn~k 
ussze~ l1arha hovat:a.rt-ozosrtgnk e:s bel::;o szerkezctukrul 111a n1eg b1z-



ií02 

tos tt~dornásunk .n~nc~. ~zeknek ~gyes· tagjai oly kiesinyek, hogy~ a 
legerosebb nagy1tasnal is csak mmt pontocskák vao-y apró pálcikák. 
láthatók. Ezek1 a n:int a. levegővel érintkeznek, egJes sejtekre J1ul
lanak szét. Alakjuk különböző: gömbölyded· vagy pontalaku 
(tcrn1p), hen~erclecl ( bakt.érilon) vag,y csavaralaku (vibrio: spirilhnn

1 203, abra). Rendesen v1zben élnek s lm e viz elpárolog (kiszárad!; 

003 . b .. tócsáknál stb.), a levegőbe kerülnek 8 

,1 ;J 11,, • ,, ·v .:? § Jl;f) 
\ 

- · a i .l. útn1enve az emberekre, ragadós beteo--
, • '•· •• ,ccc·~'·'· ségek csÍl}\inak (eontagium) átszál!itÓi 
,·;,1· "-;" iJ<YJ lesznek . .illtaldban olt) hol jelen 1.:annal~·, 

;:;:~~-t;;,;; 1:r:k1 
rothadást és korhaddl$f iclJ::.nek elő s.:ét-

111 [f:J..-- hulldsuk dltal. I.egnagyobb szerepet 
··"' játszanak a baktériumok, melyek elő-

Y idézik a lépfenét az állatoknál. A cho. 
l. lloikr'-'riuuwk. IL \"ii.r:t°•k. 11. Lq'· lerabetegek ürülékében stb. is .1.elentthothrix!ünc. IV. z„or;lof·a ciiokl·:w. 

v. Ri·<>ff'll\'!!la grncilt•. 1(!(){1.;upr n:" keznek ily aprú lények. Ide tartozik n, 
r:.1·it1";J.. 

lr..~jilothri;·c &uccalis is1 n1cl.Y reggelenkiuh 
rninden ember sz~~iában !Jagy rnennyiségben jelen Yan, de bet:eg
séget nem okoz. Ujabb időben szúmos betegség okát keresik ily 
schizomyceták (főleg baktériumok) jelenlétében. Ily oszlógomhúk 
idézik elő a fogak sz11vasoclását is. 

A lrgg·yakol'ihh megeheti) g·omllák. 
~l.11a1·fc111J cae:1'a:·c1;.1 (~:>Úszúrgo1nUn). T(nlapja !1Hl"aucssziuii

1 
fehél' .ú.,ltok

kal; szara es lerneze1 sarguk. 
A.<J. proc·~n:.,· (naperny(igoIUba) igen rnaga::: :-:2iirk1~:-; barna. f\:ulapjF. 

dombol'u, szán1os, soronkint futó szakadi'tssal fedve. ' 
A!f. md(cu~. !(alapja n1ézsúrga; ;;zürö::;-1 kicsiu;v: S?.ára 1.•nruasárgn. ú:d1Ji-

rrviirlivel. . . 

'""·· .Ay. m11iu!1iUs súrgásba!'na gyün1ülcsszaguj lenH"zci s(1rgúsak, ld~si.Ji.ih 
bnrnúsakr szúra bürszerü pikkelyekkel fedett. · 

.·lg. ca1;1pcstu· (chan1pignou) fehét; lernezei 1..:izsaszinüek, kés(.ibb fekei>.::~ 
lJiborszinüek. 

A:J· pumonao: (mújnsi go1nba). f(alapju. liarangalnku, behajtott. széli.L 
halványsárga i szúra fehér. · · 

.. :!!/· <illil_;n;us. J(alapj<i behajtott széliir laposr v8kuny fehéres) szára tinon1 
barna, szaga íokhagy1naszerü. 

A:;. ddicfo.\·us egeszen narancs:;zinü; kalapja uarancssziuü tejnedYPt· 
vitlaszt ki. ' 

Jy. io1 ~1rl1ts.l(aLtpj,t 1ilhéjb,1t11a1 lentO?.ei r'ehl'tet. ,z:11,t "dlga rl'e,int·1.h·e 
r't>h('l 

. . . A:;. ca111!io1·dl11s (<·antli. ("ibnrins~ t.0jú:;gon1lia··. tujú:-:;.,úrga :-:zin\i. z~iroc; 
rnp1ntatu. 

.:lg. ust,·ea/11,,·, barnús rü\·iclszúru csornúldmu együtt. ni.i. 
Bo!dus luleus, szár.~n~.?g·y f?.rürii\·e.l; si~rgi:tsfcli,,]r vagy l!arná:::. 
Bofi;tug -"ca

1
1cr, gyuruJe n1ncs1 szara. tehcrcs1 E'?-iirko Plnrlkedésl•]d;:<.'1 : 

kalapj<l baruavi.irös vag·_y súrgús. 
Bo1ct1!a bot·iiu!s. J(alapj<L yjJúgosbar11'1

1 
!npos. 

~ ,Pol; g1·~z111;lal11.v~ .pot. sulilami:11lo,~us, .B. cd11lis; utUULinak kalapja barna, 
also oldalan ieher (kesobb bnrua) lyukakkal; :::zúra \·astag-

1 
tojúst1ad, hnlvúny-

barna. · 

II.11rl111u11fClék (szarvasgo1nhúk). 1-ilsú felületük tiii>k6s.If. imlil'i.ca{um, ka
lapja virúgosbnrnn, pikkelyes. II. n:yan,lum1 kalapJ·a súro:a. II. cotal!inum. fe1·· 

• j' l . ' l' . l ,_ . ' nngysitgu1 e 1er ;:;zttra e agazo, ecsüngö tüsk<JkkeL 

Cf"val'ia~:~/,-!1 ti.,, . .:'l.prú, ü:l1t':r gonibúk súq;a vngy yi_;r(•t-:es szúrral1 bnukó-
alaku fejjel, csoportok Lau jönnek elő. , , , , .. _ . 

Jlorchcl!a e.~eul,;,1/n (kncs1nago1nLa). Szan1 ±eher, ures. J(alap,Ja. harang-
varry go1nLalaku i;agy :nél.ycclé:::okke~.' fe,ketés, ri~kán sltrg-a. szinü. „ . 

0 
Jfdcelldk. ]\.alap,1nk rcncletlenul ret0gcs1 rancos. ll. c,u;uf,.:11lt:. J\.alapJ.<i 

barna-. 11. inju[n fahéjsziuü; szarnszcrü nyulvftnyokkaL lf. z;a!lida. I(n.1ap,1a. 
hah·{u1ysárg<t. ., . .. „ , , • •. 

1'ulic1· ci!Jt11'i11111. Crü1uholyu 1 hnrgonyahoz ha:-;oulo, k1yul t'ekete frdes, 
fehér: Unrni'ln u1árvúuyozott húsos go1nba; a föld alatt ni.i. 

Hyakori mérges gmnhák. 
:Jyari•:<1-' ll!((S.:t!1·i1111.~ \légyölő gal('.1ca). ]\."alapja y(>rös 1 i'eht~r i'oszlh-

nYokkal. . ~ . , . . . . ... . , 
" A.11. 1iJwlrr;id·.-s. _Í\_alap,Ja teher Yagy ,:,argas; sznra t·uven buukosan 1neg-

\·nsbigodot.t.. . . . . .. , , , 
Ag. 1,an/lu;riiu;s, _l(nlap.J<L Uar.uus 1 ~z:~n1os _!ehyr ,.tosz'.anynyal. 
..Jq. r11!iesct11.,._ }\.alapja halvauyyorose~, !chP!.' Joszlanyokka!; t'eh0r hn-

:-:;únak sz'inc halí·ány\·~rös~e r"?egy át. . „ __ .. „ . „ _ .. •. • •• 

Ay. i:mdícus. 8zurn t.ehl•r, kalap.Ja· kn!unhu:-:u ;-;zinu \VL>ru:::1 kek, :·:0ld1 
li;;rna vuo-v fehUr). 

A;.;~~J°(10,'f~·r1:,·. Kalapja :-:itrgn 1 haritzdúli:-; hnllúinos é'Z!~llel; szúl"n ú·húr; eri.is 
:-;:1.agn. 

A11. /,,,·nli11'"i"'. \-"(·iri;::;es-i'elii:r. TC.dapj:\11 :;\_lf;•t é:-: Yí1úg0snhb i"·vek lút-

hntt:>k. ,, l . , ··1 !'! „ „ f1··1 
!Jold11s pa1:h.'!JJ1u-. J(alapj<i vilúgo:-: _iarna, ~2<tra rn\·at- ~os1 a (J \·uro'3, e u 

.c-:itrgn: ine:tszési lap.iá;: 1nc13"kól,(iil.. . , 
JJol. ·'·11la11ns. I1,_a!apJa ~i1rga::;-ieh1·r~ szúra f'e!ilnzziu1t.. .c:/,t(-t\'iirii::;; n1et

szt'~si lapjún iuegkéküL 

Harmadik oszblly: Zuzmók (lichenes ). 

.-1. zuzruók sejtes növéuyek cdényn3raltí.bok nélkül. Szövetük 
laza. le(l'inktí.bb úipare111Jhyn;úbúl úll. ICövekhez, sziklltkhoz, fúk
hoz 'sth~11öve is ten_yószuek; gyökr:rii.k ninc:s s tci.pláléknkat nem 
azon ti:istböl veszik1 1nel:rek nf:íuek, 1ianeu1 n Ieveg<'jhöl és a neL1ves
sérrbC1l élnek. rl1elepük igen különbözíj: n1ajd kéreg8zerü1 levélalakn, 
rn;jc1 szárral ellútott i ntóbbi ket;tünél gyakran több szövet:réteget 
lellct 1negkülör..böztetni. 

Szú.1110~ zuzn1ónál a középréteg (sejtközi ú.llon1á11y) koosonya
:::zerü auyao·ból áll (péld. az izlandi zuzn1Ón<il), 1nely füzésnél a viz
ben olcl!;clik és kihülésnél n1egkocsonyúsoc1ik. Ezenkívül tartalmaz
nak a zuzn1ók keserü anyagokat és festékeket.. 

~~ znz1nók .~·1Jú1·úlc: ·últ:al szaporodnak, inelyek spórat-örnlökbe 
vannak bezárva. IDzeu spóratön1lök izelt szálakkal ke•:erve 1nereveu 
fele111elkec11;e állna.k C.Q")-,llHÍ.S 1nellelt és képezik a ter111iii·1:te.1;r:t„ inely 
vagy a telepbe be111él3';édve, \rngy azon pikkel_.rek, göbök stb. alak
jid)au f0rd1.ll elü s a. telep többi részi!•töl. leginkúbh bltrna, vag,y vörös 
színe által inegkülü11 böztethetö. 

.. A„ zuzn1ól~ beosztása: 
L 1?1!f1'f!CS telepiiel« {lichen!'S het•:i'OlflL'l'icJ) • . 
a) Gallytis telepüek ílicheues thcunnobasti), 
b) harnszttelepüek (Jichenes phyllobasti), 
e) kéreoteletiüek (liehenes kryoblasti). e • L ' 

2 . .:.'{t:1n r~te,qr.:ii !1.:lepilek (liclu;111·:; lia111oeo111tTicC,l. 
rr) I{ocsonyás znz1nók1 11) hetüznz1nók. 



R,égebben szá1nos zuz1nó használtatott gyóg·yszerüL .Telenleg 
csak~ cr:t1·aria islandica (izlandi zuz~1ó) ~a~zi:~tltati~: Ez telepes 
zuzmo, nalunk magasabb 11eg:y·eken, Skancl1nav1a.ba11. J.zlaud szio-c~ 
ten sikon is tenyész. Hivatalos mi11t lichcn i::;landic11s.' 0 

A znzmók általúban hiclegebb tújakon vannak eiterjeclve; io-en 
font~sak,. mi11t,hog_y_ szi~lák?n~ sőt vaso11 és ü;roge11 is ké11e~ek 
tenyesz11i. .A„z eszak1 kapar ·1;r1dekekeu1 hol semmi mús növény inár 
nem tenyész, keményitötartalmuknál (zuzmócsiriz) fogva az embe
reknek és illlatoknak tápszerét li:épezik. Szúmos znzn1óból festéke~ 
ket készitenek; igy a laloiluszt a rocella tinctorid11úl s más rokon 
znzmókból. -~ n1anna zuz1nó (par111e1ia csculentr1) adta Persiában 
Kisázsiá.ban, a Zaharán a hibliai inannút. · 1 

II. kör, neg-yeclik oszb'1 ly : Csilárkák ( oharae ). 

_hiJtalános növén:ytani szen1pont.liól érdekesek~ de se1n ipari 
sem orvosi hasznuk ni11C"se11. (i-,vógyszert: egy se1n ké1lez. 

IIJ. kör. Ti'rohfélek (musci). 

~ii. 111ohfélék sejte::: nö\·énvek edéuyn:yaláhok nélkül. 8.1_H~1n°lk 
és kelő sejtek által szaporotlnal~ .. e\ s11órc~k tokokha zúrtak. Eli.i.f'or
clnl t.er1nékPn;vült. petesejtek ;ílt:nl Ynló :-:za11or<.1clú5: is a 2ru.ihok1ull. 

i">töclik o'ztúly: Májmohok lhepaticae). 

A ·n1uj1111„Ju;ktöbbn.ylrL' élé11kzölcl szinii a11r('.1 uü,-/,uykék inel\"('k 
átmenetet képeznek a tele1)e:-; n«.iv~nyektöl a Szárral hi1:1_·1 uö~„én1.;ek
hez. Igen el vannak az e.n:ész földö11.teri'e1lve. de O')'Úo·irszerül \,ao·v 

' 1 ' h 'lh ' ~ , . "· "· "'" mas i:ent. a~z1~a t;to 1.u1.yagot. ue1n uynjhn1nk .. Hégebbe1111uíjft\jús 
ellen hasznaltak i i1111En1 ered neYiik. 

Hatodik '"zt:íl.'·: Lombos mohok (musoi frondosi). 

A 1'ejlödés felsöbh fokán úllanak1 inint a 111i~in1ohok, inert, a, 

i:ele1Jes nö·rényekrc 11Hlr. egyik ::;en1 en1lél:eztet :::-: n1incl. 11ellgerclecl, 
leveles szárral hirnak. H11órúk1 kelö sejtek és indák últnl szapor01l
nnk. C+yógyszerül eg:y sen1 haszn:llf:atik. 

TV. kör. Edényes virágtalanok. 

Hetedik os"t:lly: Harasztok (íilioes). 

. -1 hcu'lU•.:trJJ,~ (jitic1.:,-:) J/C111 v1:rú.y::,1J ul1!i1//l'S 11Ui:t:11_11r1~·. 
.cl. föld alatt vagy a fölcl. felett fnb\ g·yakrau faalaknlag fel

e1nelkeclö (a forró ;_;,-i haraszt.oknúl) t:i::1kéjük Yan, rnelyböl az aJs,:1 
oldalon szún1os hajakkal borított g:yökérke fut·. n fölclbe

1 
rnig a f('ls/í 

~·úsz sz(uno::: légi gyökeret bocsút. Levélhez hasonló szervük hu ros.:t 
(lomb, frons) newt visel és szitrral bir. A fiatal lombok a törzs tete
jén lépnek. fel s kezdetben :::pirálisau vnnuak beo-öngyölüclyo 
(2CH. itbrú " . 

/!/;·s;: 1.1·."tr.'S .1L11\ LI.\", 

:l. hara:5ztok spórák és rügysa1jak ültal szaporodnak. 11. i:erM 
mések (s11orangiumok) többnyire a lomb (leYél) alsó felületén ?S?
yiort.okban vagy n18.s ,helyeke-n is tlllanak és a bőr hajszúlképlete1lHil 
ereclnek. A termes 
egyes csoportjai (sori) 
különbözök s alakJnk 
az egyes ne1ne1i:re jel-
Jeg-zö. , , 

.. .:\. gyogyszereszetre 
érclekesek: 

az i!dcstüi:ü z>úfrdn.IJ 
(polypoclium vul.'[are). 
Sziklás helyeken te
nvész ; leYelei egyszer 
s~árnyaltak; termései 
gön1bölyü esopori~oknt 
kr~11ez11ek. Tökéje rlii
::011111 l'of.1;11odii lHi>Yen 
ismeretes. 

.tiz a(liont/111111 capif-

:201. ábra. 

'i 

. \i ... '!' 
\'(' : . 
·"·.··1 .. .. \ 

! 

\ 

/ 

lui< re11eri.„ L. haraszt- '·. 
lombja herlH:r ca1)il1 i \, 
l°('/1<.'J"Ís néYenis1nerete5: 
n, gyógyszerek ki·izöti-. 

I 

_.J..-;plcniun1 scolv1Jc11dri'.1: \·agy .~·1·alop1:11rli'il!in !:(lici11oi"11m :· i:-:nll:
reb.-;::; 1ni11t herl1(1 .~·colo_z.1e11drit (l.iordalnptü). 

Nyolcadik o'zt:'tly: Zsurlók (equisetaoeae) . 

.:-i z::;urlól.:. knszó töké,·e111irnak: n1elyböl éyi hn.i tú::;okat ert·::;z
tenek: ezek izeltek; az izeket. szú1nos légi gyökér födi. ~zúrnk z'._ild 1 

Fünen1'ü; t.öbbnyire barázdolt1 llgas vagy eg·yszerüeu izE·lt: ;1z 17;C
ken a. lerelek ös::::ze11öv1'.~séböl alakult fogas hüvelyekkel bir .. A. szar
ban nagy légtartók vauna.k, }l. zsurlók s1Ji:'.irá.k (•s petesejtek. últ"al 
~zavoroc1nak. 

E1nlite11dü a. háli(t!_fu,:;-;rdy ( <'l_JH/.,·i:f11111 f(i't'1:fi8(: !„): rnely h:r1nP-



öOfi 

ketleu n1ezökö11) hou1okos ~zúntófölcleke11 vadon teuyész. l1yógy~ 
szerül is l1asznúlt.atott. 11. zsurlók szárúnak börsejtjeíben sok: kova
sav van felhalmozva; ez últal az merev lesz, miért némely faj (péld. 
az 1Jiuis1·~fu;11, hle11101c) k1111nu11uts1J .::.-:ur[,;) zsurolúsrn. is használtatik. 

„A_ .~I o;:;.:,tdl,1;t k/j.1czü ki_1;yú11,1;elt:/é(L:k (ojJhioy!osS((1.) (s a .1/.1Jijkij 11 -
fe1·111Dk (rhí::ocar1)('({C_, JO~ih o,-:;;fúl,IJ J közt gyógyszert szo1gltltató ni.i-
Yén~r nincsen. · -

11. oszhíly: l<oqiaflifélék (lycopodiaceae). 

Heverő t.öbb águ szárral birnak. :\_ lernlek egyszerüek, uye
letlenek és szá.iakkal megrakott érrel bírnak. A szár a földhöz for
duló olrlnlon mellékgyiikeret hocsát. 

:\ korpflfúfelék ~poraugiun1ok áltt1l szaporocluak.; ezek kopá~ 
c~osan 11yiló tokba Yannak zárva; e tok a, levelek tövéhen foglal 
helyet; néha különös füz~rdecl gon1bot képez, 
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Mintegy 30ü fajban vmrnak a korpafüfölek elterjedve a föl
dö!!. Fő cs.a1.ádok a lycopocll111nok, selaginelldk (szárazföldiek) és az 
isoeteák (v1z1ek). 

Ci-yógyszert szolgU,ltat a l!Jcopocl.i'.1un clarat1011 (kapcsos korpafü: 
20f'1. ábra). Hegyes vic1ékeke11 nö. Sporangiu1nai az árrak heayén 
két füzért l\:épeznek; a sporangiumok.ban levő spórAk a.

0
!11cop,_/J;·1u11 

JH?Yen is1nert sárgás finon1 port szolgáltatják. '· 

V. kör. A virágzó növények (phanerogamae). 
12. osztály. Nyitvatermök (gymnospermae ). 

! . alosztál;y. L o 111 b o s nyit, v n t. e r n1 i.i k (e y e n de a e\ 

~Li. lon1bos nyitvater1nük forróö·vi: ú.gatlan filk1 inelyek ter1ne
tökre ~ézve a páhnúkhoz, leveleík fejlöclésére nt•z\·e a harnsztokhoz 
közelednek. Kétlakiak. Mi.na a. két.féle virúg a ~zár tetején n1iut 
toboz jelenik n1eg. '--

2. alosztál,y. rr ü 1 e v el ü e k (a e t~ l' 0 !:'a ej. 

Ezen osztály két. ren(let. fop:]al n1agií.ban: a h:il1zf1sakat e~ a 
gnebtceákat. 

]
1 Ú.k vagy cse1~jűk; türzsül\: <l i.etöu ne111 ritkán évszúzadokon 

keresztül is növekedik 200-300 láb n1agasságra is. :1. levelek tisz
tim lomblevelek (borókn, tlrnja) vagy húrt,yanemü pikkelyekkel 
vúltakoznak: (a fen:yöféléknél a rügytakar(:d;:); ezek apr/1k: ogysze~ 
rüek 1 tüa1a.knak s nen1 hnllanak le, 111iért a uövé11y rnindig zöld 
maracl. ~;\.virágnak nincs takarója s a virágok: vagy egylakiak vagy 
kétlakiak . .:-1. himvirágok (helyteleuül burkának is nevezik) egy 
tengelyből állanak, melynek alsó részén pikkelynemü levelek, a 
felsö része11 pedig számos hím Yau spirálisan ell1elvezve. _'1._ tern1ö 
virágok különböző alaknak: s vagy rnagitnosak. vag~· tengelyen spiM 
nllisa11 elhelyezkedve tol1!'rzt (conns) képeznek. 

Fájuk fasejtszövetből (prosenchym) áll s crnk a belövben 
\·annal\: eclén:ysejtek. Szövetük egyébiránt a kétszikíiek/,hez hason
lit. :Nevezetes. hoi:ry a {uH.:Üe•A dus lral.:.~·11111- 1:s 111;ú11f,_rfa1·!1rln1u . • A. 
gyitnra a fába1~ eg6°sz In8neteket (gyúntan1enetek) 'képez) a. tüle>:c
lekben: inirigyekben foglaltatik .. A. tobzosak a2 egész földön e! 
vannak te1jcclve, n1i11cle11 éghajlat, alatt.. :E'\elosztatunk: ci1n·11.~(t!l/ki·,) 
t-i,«.::i'~ (u (<!1/k /'e és . t'e il yii f'il t: /; ;·," 

J, c.salúd. r)ij-i1't1.~·/1:1!:'/,: (1·up1·1•, ... ,-;inu.!•). 

Hi1nszáluk \'astag·1 2-12 tö1nlőalakn rekeszszel bir, 1nelyben 
a hin1sejtek foglaltatnak . ..:1. peték egyenesel\: s a 111urvalevelek tö':.--Ó
ben állanak. A termés vagy toboz (tlrn,iárn\l ,;, ciprusnál), vagy 
álbogyó (a horókánálL 



Ide tartoznak: 

a Jun ipc1·us con1 n1.11 il is T.. (gya.l ogfenyi.i boróka). _]'aszerü tör
zse van. ágain B, err\-enlt_í n1an.·assúo·ban elúlló en·\-enes tüheo·vü levél ' ....- . '-'" ,„, b b„ 0.1 . 

ú.ltal képzett üSOj)Ol'tokkal ·, n„ hiinvirárrok 11iinszcilai Yastarrok. B-fl 
' ' ö C> , 

zacskos poroda.val; a nösvirc.í.gok a levelek tijvében <il1anak; a te1·-
1né~ a rnásodik.: évben rnegérij; n u1agn: lcékesfekete álbogyó: inelv 
/'ruclus Ju11i1Jeri né•;.-en gyógyszert képez; - " 

a j1111ip1:ru.-. .~·ahinn vagy Sitl1i'.11r1 (!l:'fici111dis (nehézszagn bor,Jka'1. 
_t1_lacso11y cserje1 siirll; felfelé álló ágakkal: igen rövid~ ine1·E·\-~ hát.só 
lapj_án be1nélyedt, 1nirig~ygyel ellútot.t pikkel:yes leYclekkel. I.evelPs 
ciga1 s1un111itat1::-:: sobiHru: néYen hivatalosak. Ezzel rokon a lnagnsra 
növő saliina ri1·11i11i1u1„t i.,·örös cedrns) .. \.irgini<íban níi Kevésbé 
hat<isos: 

a thuju occid1:nf1_1l/,-:, Faalakn i~örz:-;e vün. -.;izszinh?SC<ll e1nyn1ú 
ú.g:1kk~l. 'Levelei tojásdadok: fiatal korban' 1u~gysoro~a1L kési:)hh 
szetszeirtan elh0J.yezve. rJ:er1néso J-12 1eben:yil t.oboz. Eszak.-.:\n1e
ríkúba11 nö. l',·1111.;les tl11u'rr'' néven hnsz1uí.l,ink .. leveles flgnit; 
, a. t'ulllst1·i.-; 'liurdril'u1ri.~. EJ,lgazó c:-;erjt.•, összenyon1ott clgakkal. 
I~:-;znk-.. A:frikáhau h1:0110:-:. ]{/·r~:r:·bi;J a ,,·1~ntl11rfl/;11 11rí11t,1 (:-:an(_1arac(:a) 
fnlyik ki. · ' ' · 

~. család. ·r;.,,.:·,u~~(//1?,· (ta,,·i111'11r). 

! liJugl1n1bjük ket.rc•k\:szi·1 . ..:'L 1'\~tr· egyenesen t:::: 11u1g«Í..U\):..:an, 
'vagy különös <Ígon csoporto::::au <ÍlL C1·yúg,yszerii.1 a. l:i.::;zafi1 (i1c1:118 
li11cc1rtu) n1érge:-;. kt~•t". ::3\)rlian úllé1 börszerii leYelei hasz111i.ltath1k. :D6l
Euré1r1ában hŰufi~ t_' -Lt: kc·l'Ll'·1d.1eH h:nyé;-.;ztik. 

l-[i1ngö1nb.iük kloi:.1"t:•kc::'zi·1~ tt~rJJu'.·~ük i.oboz . .:-\ i.obu:t. fedelese11 
e1l1elyezett H1nrvúkbí'.il á::' 1na,~~:pikke1yekl.1ö1 úll. :\ pikkelyek hi:1r· 
1Jen1üekk1'.' \·;'dnak \·ag-y 111(1gní:..:od11ak. 

..'.\. -ft•nyiik ip:e11 bec:-:0:-: -f<ík; lta:-:zn{datnk últalúnn::.:au i:::n1eret:0;:.:. 

l~öf1jok: 

F;lnu,-: ·''.1Jlur.~f1·i.~ !„ (crdc•i t'enyij.', 'J\:11gcrzi._ilcl tillevelci kette
~ó\·e1 eg·y hüvel.ybijl iiöuck ki . ..:\ hitn•:irúgok a t:cng1.'lybe inélyed
t-ek ::-: pikkel.Yes, k(~ÍTekeszii, 110:-:;szú.ban felnyíló poroc1ú1k >:annak; 
a lti'.f\·írügoJ.;: h n.-;os pikkelyek lJtil úllann k~ n1elyck11el.;: 1Je1:3i.Í o1da1ú.n Yfln 

.. . ' . t 1 . J . l 1 " l . . „ 1 'i . 1 1 . . 1aegeros1rve a ny1.o1c tcgyeYr· 01e (~ 11ezo \:O: pere: a ;o JOZ ;:;zar-
ral lür: tcrjúsda(1 ki'ipo.s nhtkll; <l I;ikkelyek e1Helkerlt'.';;;sel b.i.r1_1ak 
kül:3i::1 oll1n1nkon . ..:-\_ 1nag szúrnyalL :E::::zak-Eurúp{t.bo111 honos. }1nJtÚ
sai f11i'iu111:1:1 7Ji11! lH~VGll hasztH\lh1h1ak. 8zo1gúltaí:ja a lc1·11('11ti111,lujilt. 
1: 11((/iul tl1~'i'cl1i11thino1~! 1 a fl.'!'jh:11li11t (tlu1·el,[uthi111_1), a .t'rli('1· :;:::ui'k(.!f. 

(1·1·.~·i11(1 _pi11i) .. a fol:y·ékony kdtni11.'lf !·jl;:,_· /(,111(,1ai és a.J'1·f:!'f1' s::ui'k11t 
(Jl(,„ 1111rrr/is:l„ Yalan1int a 1~1dophoni11Jnof. 

T.ur:- vagy s::·1u·ko.'! (e 11ylí (j1i11111Y z.iicu1 Yag,Y 11l1ic:; JF'cli11t1f11): a 
~:i_iri_is _(cllfji) ( (1fii1:s c1:cr:1.~·o.) :· az olasz fenyü (J.1Ínu.~ _p/.1u1stei') stb. inind 
r~z e]éhblYel rokuu~ 1nafias fák c'.·s szint:é11 terpenti11f'. szolg;Alt:nhutk. 
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~'1. ;relenc:ei tert)entint a larúe decidua adja; az abies canadensis~ 
böl, i1y,er1k a cnn~c1a1 balzsa1not. SzAn1os 1nús fenyöfajok különböző 
o-vantakat szolgaltatnak. 
:::i.· ...., 

lT. rend. C!-ni;fucedk (!J1u-'tac·cae). 

_-\. gyóg·yszerészetre érclekke1 11en1 bíró növények. 

Zárva termők (angiospermae). 

rn. osztály. Egyszikliek 1111011ocotyledones seu monocotyleae). 

:i\fagokkal birl) \"Ír:í.gzó növények . ..:-\... Yirúo·ok lakarúja t(ib!.l
uyire egysziuü és csak ritkán lehet kelyhet és }'.lúrtút uúlnk IllC\(r

különböztet.ni. C!sirújoknak egy l1~\·e1e ,-a1i. 
0 

Ez osztitly 12 l'f'Hc1re u~zt:atik ~ 1nln11c11 reJtd isntét i'öl.1b c.:-:ct
litdoL tartalmaz. 

I. reurl Az l"zcík (llurial,;s). 

\Tizi Uö\·(.nyek: u:-::01nÓ~<111 i:agoli ~zárral s rell<1e..;eu y;'1l1.ak(_1z/, 
levelekkel. \Tirúgj uk leple töki;, let:.lell iil ki fr:i lö<11'jtt; a Yirúg-za t füzér
üed. Egy1nngn zúrt g·.yii1nü1e:-:ük .\·uu: HlL'1y 11i-ha c::::cH1l-ürt kl-pez. 
l\Ia.gfChérn;yéL 11en1 tartalinaznak. Jele iarl:1Jz!Hlk: l. c:::alúü a !1/11 1/r
J'/h~k (uaiadaecae~l és::!. cs. az 1«~-.:·J11.1:0:/1'/,: <.pnhn11i<.u~). 

LI. rend. J!ot·:;;íriak (helohitw). 

:lliocsúri ,·agy Yizi u(i\·én_}„ek. ltatlo,·clü kt~l:soro:-: lepf~llel. 8 
l~ül~ü levcl~k zi.ih1nk s a kelyhet:. k1~11c•zik . ..:-\... tern1ésiik tiiszü; lll~lb'
fel~ernye nincs beunilk. J. ee::[tlúd: .f1111,r111(·in(·rik. 2. <:::'alád /1/1/,'ír/1://k 
(nhsn1accne); U. esalúd ,,;,.(·.~/:~///.- (bnto111eac~)-

LII. rern1. A ht'katuiajl"<'l"k (h,nlroc!tari<IPs} . 

-· , Ep'.Y~t~en lu:,~OllllCYÜ ':'salútl: a h.i1d1·uc/url'idrik {dtal képt:ztet-.ik. 
\11rag·zu Ytz1 nöYt~11yck; az 1szt1pbau lt>HY0~znek. t/1k1;~jiik. ku:..:z/i lere-
1eik tübb1iyirt-' n yiz fe'lsziu(;ll nsznak. ' ' ' ' 

.r\r. r(•1ul l:uzo~·ü11_ro:-.;ak (:·q1adicilloral'). 

. . '\íirúgjaik l)nzugúnyalakuak; iuegva::;lagoílolJ tengely1.:n lSpc1-
(11x) 11ag:r" szú111ba11. sllriicn c::c:opori:osnlnak s kez1.letbe11 eg.Y kCizü:"": 
Jte1n zöld, hiivelyncnlli l.1urokLa (spatha) vaunak t.nkarva. :I\[aQ·iuk-
11ak van fehé1:je. ·~, 

Ide tartoznak: 
. 1. usahíd: .:l (i1:'/,·rrlu111"~1:/'!:/1_:/,: (le11u1ucnu:). T\irz:-;ük li_\Yél 1n<'.1c1júra 

kiszélescclik s a Yiz szint'.\11 us::t.ik. Tsn1erete:-: nü,·l·11vek /11!/:u/1:11!".'it 
1H'.\v alatt. " 

, 3. 1·salúL1. „:1 ,r;,11i!k(_:n_1~(1;/(/,· (t,11phuc1-(/1'). ]Dvelí\ fíi:-:zer1\ vagy ii 
uailhoz ha~on11'i t:er1netü növéuyek. Ide hut(_lzik a y,111?.-/11,11 (fiyplia ). 
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, 3. család. 11 kongtyvirdg.f'élék (aroúleae.: a1'ltccae;vagy cal~ac.cac). 
Evelö: fünemii1 111ocsári növényel;:, gyakran gumoa.laku tokevel, 
virágszáluemli vagy leveles szárral és legöng,yölö~lött le'~.ele~lt~l. 
1?irágaik egylakiak, sürü11 csoportosulnak; a buzogany felso reszen 
renc1szerint a hímes, alább pedig a termö virágok helyezkec1;1ek .81 . 
. l\„ magzat 1-3 rekeszti. A ter1nés bogyónen1ü, i1en1 11y1l1k. iel. 
Európában csal;: apróbb fiiszeríi növényekké fejl?~ln~lr i a tro1)1kns 
égalj alatt azonban nagy, szépen fejlődött for1na1k 1s is1neretcs~k. 
Néha élve inérges; de illó anyagot, tart.al1na.znak1 ugy hogy a fris-
sen mérges növény kiszúritva árta11natlanuá lesz. . . , 

G·;yógyszert szolgál!:atnak: az aco1·us ca~an111s J_, .. ~ka/1~10~). 
I~eletről szár1nazó) 111oc;:;árok és pata1;:okban es azok ,kornye_ke17 
növő fíínetnü növén:y. Gyökere kuszó) izelt1 a buz.oganya U.JllYl 

hosszusúg·u, virágokkal silrii11 ineg· van rakva; levelet karc~alak:1ak, 
l1osszúk, púrhuza1nos i<.1egekke1. 1\. kehely hatleve:Ü: porodak s.~ama 
G a lna(rzat háron1rekeszíi. 1\. liogyója husos. Hivatalos a gyokere 
r~int rhi:::u11u1 calruo i. -J rUlil ·n1n1_.'1ii((f 111n (1nocskos kontyvirág). Erö
:-:;en iu8rge:::1 ::-:záraz-liszte::: gyöktükéje t1ihcra nri néven gy('.1gyszert 
ktépezetl. 

4. család. A 1H1111.la11edk. ÉvelC1 1 1neleg tarto1nányi fakülsejü 
növények. 

V. renc1. A JHilmük (pl'iucipes). 
Ide egyedül a p:'.tlmák i:nrtoznak. J!'aalaku úgatlau törzsük 

tetején van a levélkorona. il. levelek vagy. l:gyezöalakua~~ vagy 
szúrn•~altak vao·y errészen o~ztatlanok. r\. v1ragok eg.rszeru vagy 

·' , "· 
0 

' '11 1 1. . '\' 1 
0 

• úgas torzsan a ana ;;: ; ;;:1ny1 asu t 
-OG. abra. lött közös bmokba (spatha) lakar

vák s renc1esen özvegyek Yagy 
nösözvegyek. 1\. gyün1ölcs bogyó 
vagy csontár. A magok g,yakran 
olajat tartaln1aznak. 

Mintegy 500 faj páÍrna teu3:es.z 
a forró öv alatt: ezek reuc1k1Yul 
uses uö-:ények. 'Egyes f~1jok gyü: 
mölcsé ből egész fölc1terület lakosai 
túplúlkozuak. i:ontosak ~ ~(lrt!,olyr1 

11rílmn (phoenrs Üactyl1!:era): a 
külünbözö 11zd11•1 7)(iln1ríh (srig11:-; 
rnn1phii stb.)1 a. l\Iolnkka sz1get0-
ke11, Ine1yekue1;;: ke1néuyit.Vlar
t:al111u bele kikészitYe1 ::-·.:ú,</Ú név 
alatt jön kereskedésbe. J:\. c1,1cu.~ 
11111.~il'c>a (20G. ábra) olajat szo1gúl„ 
tat (cocu.solai). ezenkívül ezen ~s 
1ná::: púln1úl~ 

1

leYélrügyeit inint 
fözeléket (~lvczik . ..:\.z ol1(/pdl'!1uílJt;! (elais gnineeu:::is) (i-nineúban és 
Braziliába11 a, nál1naolajat nyerik. .A„ colccli 1IJ>ríluu:1 ( areca catecha) 
Kelet-Incliáha1Í r1ö1 bogy6iból nyerik a 7Jril-111acolecli,uf. A ;;árkd 11ypt~f:111a 
(<1nemonorops c1raco) lrnlet-imliai tüskés, ~uszo\iáln'.a; bogyo1 " 
sárkányvért (1·esi'.na vagy .'3(U1{}Uis 1li·aco11is) 1zzaclJa,k ki. 
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Dél-Eurúpt~ban csak egyetlen ,pál111afaj, a tJrpcj)(il11111 (cha-
111aerops hu1nilis) ten~yész Nizzáig. (Eszaki szélesség 43 fok.) A. 
többi rnind forrúövi növén)-. „ 

VI. renc1. A 11eI~·y;is l'iiTCk \glnmaceaeJ. 

1. csalúd. il 7Hi::8itf~il1!1.: (fJ1'a1i1i11cal'j. Füvek; csak ritkán \)eg
inkább a forróövi púzsitféléknek) képeznek csei:jéket (pl. a bam
busz). 1\. pázsitfélék gyökere néha kuszú tlikét is képez és rendesen 
nag}1szinnu Yékouy 1nellékgyökerekkel yan ellútvn. r\ szár (szaln1n) 
ün·s. belül zár!; büt.ykük illtal ízekre osztott:. kornsav-tartalomtól 
iner~v; a le-\~olek rendszerint kard- Yagy lánclzsaalaknak, púrltuza
n1osan crezettek; a leYélhüvely hn::-itott j a virúgzatot kalász yagy 
buga l\:épezi. Az apró virúgok a knhíszon Yagy bngún süríin csopor
tosult levelek) n 1Jefyvrlh közU Yanuak rejtve. \ 1ir<Ígaik nösek

1 
rit

kábban egylakiak; kelyhük és koronájnk nincsen. J\. hi1nek szá111a 
21 3 vag.Y 61 a hi1ngö1nbdk hosszu szúlon hi1nbál~1dnak. ,:\. inagzat 
egyrekeszii, r'gy1nagn. A i:errnés fel nel!1 nyitó s:::e111: a 111agvok 
dús ken1é11yit).itnrlal1nuak üs Ytk'Jll_Y húr!.yú::; 111.1grejtDYcl yag.Y a 
virágpelyy[vval (toklász) is ö::;sze Ya111u1k BÖY(~. „A kis c::;ira n nagy 
1nagfehé1je külslí oltlalán fekszik s a nagy szik (pniz::-) Yeszi körül. 

il. pázsitfélék családja. .igen gazüag, hasznos és igen elterjedt 
az egész földön. ·\'adon egé:::;z réteket1 rnczöküt kL·pez. lile t:.artozuak 
a tenyésztett y1d1:1i1r111.·111ii('k1 iru::\yek legf1~·1bb túp . ..;z1_'t'l:i11ket szolgúl
tatjúk: fL buza (triticun1 u1dyr11·1) 1 a. roz::; (;:;1·(«ile i',·1·erill'), az úrpa 

· (horde111i1 rul,r1ru·r) .. a znb (11t'ena): a k<:,le::; (11 111iruu1 1111'/i.u:urm), a 
tengeri >:agj· knknricn (.::.-'11 ·1na.1;s), a riz::: (1)1·,1;.:·11 ,,·11lii:.1)! a cirok (~or
,11luun i:ul.'lr1n:). Fü alkotórúsziik a k(:li1~uyitl1 ::i uéni.elyekbcn az 
aleuron. Szltrnosau cukrot is tartnhnaznnk: e tekintet:hon loO'főbb , .„ b 

8 cukoruárJ (,'f(1c·ch1u·un1 1;/'/i1:iJ1r11·11ni ). l\[,~rgcs c·gy Yau küztük: a szé
ditíj >:aclóc (lol i11111 frn11d1.:11!1ui1). J,.,1egnagyobb n. kelt"tiutliai bn111busz-
11úd (l1ru11IJ11.-:n 1u·1u11ltn11cl'o), inel,y 10-20 rnéter 111agasra ]s inegnö. 

c+.vógyszeré.-::zi tekintef'.ben fontos: a ti:-:;ztrr hnza (t1·itic1u11 1'1tl

gr1rc)„ nlinthogy n belC1k~ ké:-:;zitett kt~rnr;,uyiti„it (~1111.';lam) haszuúl
juk. ii. tnrackbnza (trili1.~u111 !'l')Jr:11s i:ag,r _0;11:11r1,1;1·11ú1 r1·p·-ns) igen 
alkaln1atla11, ntakou l's 1nezük(Jn clte1jedt fii (.tarack). E.nszó g_yö
kcrc (tlik01 J)!'i'j(' l/ljiilc1.:,. (i·udi:1· l/i'(!/ili11i.~·) urjveu gy(~1n·yszerül hasz-
náltat.ik. , ' · ' ' ~ '-" 0

' 

::l. csnlúd. ó'1í.~F1Jl/k (c.'IF'-'1'11c,·rr1). Jtveii:·., p<'tz:::itszerü növények; 
a 11ec1Yes1 n1ocsúro.s talajt kedvelik; n f'öhl altdJ. gyakran n1e:::sze 
összefutnnk Yrigy gu1nókat képeznek. J3'ö1d fel1::U·i ré;;;zük el 11e1n 
úgaz(J, c:son:iJ~1t1rn1: g,Yakrau húrornélii .• ~l. le\·elek n tij küriil csopor
t:osulnak1 llli.Yelyt l.:épcz11ek; púrhnzan10:::: erezetli.ek . ..:\ virúgzat. kn
hlsz: bnga: ecset. Yagy .~on1 b. 1''er1n6sük szern: (le a rnng· nincs lissze
nüve a 111agrC"jtü\·cl. ::\é1nelyck11ek t:.ökóje ke1nónyitöt1 n1ézgút: cuk
rot, illó olajat.; gyúnt:út: csersavat tartahnaz. 

(}yógyszert fl luniiu/,\-;(Í:; (c1rr.-;1,' a1·c11oi·iu) :-;zvlgáltaL. .Né1neL
ország ho1nokos teugerpartjnin gyakori. li-yökerc ru1li:!' 1'(u·h~i,:: ru·p~ 
narúrr· (nén1et: snrsaparilJa) n~~\·011 hnsz11últatik. 
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VII. rend. Elleufordult csirüsok (euantioblastae). 

Meleg fölclövi, fönemü növények. 

VIII. rend. Ji:ormuisok (corouariae). 
\Tirága.ikna,k alul álló, leginkább hal1netszetü1 sziro11111emü 

leplük. van. .A. gyümölcs tok vagy bogyónetnü: háron1rekeszii és 
szán1os fehé1jés magot tartalmaz. 

1. család. /:3zitl,1J~/é/1[k (j·1u1caf'<'lll'). C+yógyszeriil használt nö~ 
vényt 11en1 t.artaln1az. . , " . ... .. .. . 

2. csalacl. _.t .-; ]Jd rg(~l!!l1!k ( aspa ro9ea1). Evelo, f~111evu n?veuyel~ 
vao·y félcserjék terjeclő tökével, tüskés görcsö::; szarral, valtakozo 
\-a~y örves ~ziv- v~n-.Y nyúrsalakn levelekkel. Néha az ágak leYél
ne~{üen kiszélesecln~k é~ pikkelyncn1ü le;;elel\'.kel feclvé~\: .. .:-\. ~t~pel 
~zirom~zertL ii1 ritkú\Jhan H--J n1ctszetü, ug,yauanuy1 a luu1ek 
:::zán1a. _e'" 111agzat lu'Lro1nrckeszil .. :\. gyü1nölcs vékonylu'.~,in bog.yrj.; 

Ide trntoz11ak a különbözö .~·nlilu.1·-fuiof,·: 0niila:i· 11tedi!:a (.i.\Iexi
cóbtiu') sni. 0{1ici1urli.-.;„ :;m. ,-.;1111liilitir:(G D~l-.::-\1nerika északi részében i 
tüsk.éS 

1

kúsz(~ "cserjék hosszrl mellékgyökerekkel. Ezek szolgáltaijúk 
a 11iYatalos nrd/ .•. : sar . ..:upal'illu1:-t. .ti. sn1ilu.1: china I.„ gn1nós. tökl·je 
,·!ii::rn1111 china•' uéven g,vógyszert·. kepez .. _-\. ka1:_cí.r~ szig~teu _uijvij 
J1·acr1lu1u d1·acu !~. értt:ktelen sárkányvér!: (sa11gn1s dracou1s) ad. 

Belföldi spúrgufélék: a sp<.í.rga (asp1.1 i"a:r1u . ..: o//i ci ;111! i;:) „ u gyüng,Y
virá n· (.·oi1rrrl/l(r1:11 111ojali...:) a varjnszen1 (paris qnaclrifolia) stb. 

0 

U. csalc'll1. J lift;;n1{'t!l//;, (lil/aci:ru'). E csalúüba kiilsii a1akjnkt'Ll 
iu~.zve eo·ynuí.stúl io·cn "eltér.:> növények tartoznak. ]~egi.uk{ibb fü
nen1iiel\~·~1é1nelvek0faalaknak (1u:111eiy aloü-k) . .:\_ virúgok inag:'tun
:-;ak vng:r külür~'lJözü alakn virágzatot (go1nb1 fürt:; ernyü stb) k(~
peznek. „:\.z egyes virág·oknak szabályos, rends~er1nt h~tl~_\·eln ~z1; 
ne~ leplük van. ~-\_ l1i1nek szá1na ti. „A. n1agzat haro1nrekeszu~ hos:...:.z1; 
hlbeszitron liüru111u1et::::zctií bibével. ..:-\ ter1nés rel;:eszekkel nyila 
(vagy felpattanó) lok. G·yakrn..n hagyrnaalaku földalatti szúrnk van. 
Szún1os k.épviselöje a családnak iniut l1iszuövény is1nerete::;. 

l\Iegkülönbözteliiul..:: 
u) t ul iJHÍ 11111: Jil iü-loet (t 11! iJJaC1'r!!). f[agy1ná:s 110vény~k. tel.1 t::;,811 

szétvúlt lc11ellel; 1nclyek tövén gyakr,111 1nézcl \·álaszt'.o '\ ct11. ! t.10 

tartoznak: a csú::::zúrkoro11Ak (trit.illaria): L'li tulipú11ok (tnli1Ja) é:-; a 
liliomok ililinml: 

/,) {(.l 0.::(1!1 /Í,: (!! f ,/f n('(u ) . rl'örzsük faalak11: gyükeriik. boj Los: le v~:~~ 
.loik ht-~sosal~: hasi toti· szUÍü c:sövcs lcplii.l>: van· . ..:1- levelel>:böl nyerik 
a:r; aloi.:'-L N~vezetcs fajok: az l//o"' . ..:Óc1:if11!'ino („\frih:ában\ ol .. ~·1;í
c(lfa. <d. liarduncnsi,..: stb. ; 

, e) hagyn1one"7niiekt:l (asphodehu:). Jl'agy1naala.kt1 fCilc1i :'ZÚl'l'ttl 

birnal~. J.\Iugjnk riüeg: kére~nc1nü héjjal ~Jir. Iüe ta1:toznak a l~ü~i:J:_1-
S(;gosen hagyrna név alatt 1sn1eretes növeuyek: al/1.11111 c,cJI'-' (Yvros 
harrvn1a és._ennel~ ki.ilönbDzö fajai) i az alli111n s/_(tivu.111 (fok]1agyn1a); 

OJ . ' ') a. .iúcint (hyacinthus). (:J·yúgyszerül 1u:isznúlt?.t..:1 i <~. ten.1,11:ri hr1!Jffliu:r 
(...:cillr1 n1arifili1f1)„ n1e1y a küzépteuger 11arLJaln nu; !ep1agysagn1 
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nedvdús hagy1ntija lJ1il/;n,..; scillae né\·en isn1erotes. Mag·ns szúrán 
Jeher fürtös virágzatot hord. 

-1. család. l\.i.kii'ic~félék v((,qy n1/r,qt.'S lilionzok (colclu:c„tceru: s1·n 
·1nclanthaceae). 

. ~ .~+yal;:7:un .. g~1mUsa.n . 111e.g;'"astagoclott1 hagyn1aszerü gyökérrel 
b~.ro t,nne_rnu .n:iveuyek .. „A. v1r11glepel ,hatlevelíi, u~:>:aua.nnyi hozzú~ 
11ntt es kifele lorclnlt hunmel. A termes tok; felnyilaskor a rekeszek 
oldalt hasadoz11ak szét. A mag fehe1:jetartalmn. Ide tartoznak: az 
üszi kikirics (colchicu111 a11fttn1nolc L.). Hag'.)"llltÍs gyökeréből öszsze] 
szárta.lan, tölcséralakn; hosszn csüvü lepellel biró Yiráa fejlődik, 
melyek: tavaszsza.1 nőnek ineg teljesen és fejlödn8k hár~1ur~kesz1i 
tokgyiin1ölcscsé; a leve leli: is csak következő ta.vaszszal nőnek· szá
raz ~·éte1~en_ ter~yész .. J\[agja (se1nen colchici! l~~sználtaJik gJóg·y·
::;z~rn1. l 1 f'fu·r .::11s.::pa (t·c1·rrtrn1n rilh. l.) gyDktókeJe leveles szárakat 
hn:Jt; a levelek hossznsuk1 egyenküzii.eu erez ettek, alól Jinorn szörök
kc! fedvék. _·\. YÍl'<Ígzat bnga, ovalis lepellevelekkel, n1el:ycknek szi'.'
lén 101tiinö Yonal van. :\. tokg,yü1nölcs ki.izepén hasn.c1 fel; a. n1agok 
szúrnynltu.k. Közi'.c\l-Clll'Ú.Jiai lllUO'HS hecrvsl·aeken. orr)'es helucke11. 

' 0 b.- t:l ' o. ··' ' 
nct1vos l't1 teke11 is nü. G·yökt;ökéje gyúg·yszer (rhizo1nrt veratri). -
1lle.1.~icd/ Htflarl i/&1 (,..;afl(ul ill(/ o/Ji1! 1'.1uu·11111, :Brandt). „..\. 1nexicl)i ,.:\.nde
sck vidi~kt'~n teny1.'.>Szö gnn1ós · uövén;y ; ilyc1es~ YÓna1szerii le \'olekke1 
i'!s fürtDs virúgzafitnl bir; a virúglepcl Vivén 1n(!zf:.ar{JÓk \-annak. 
Ciyiin1ö1cse 1iáron1rckeszi'í, 1ninb'„,g,y l'.3 111111. hosszn t~s f1'11cl1u' sa/111-
dillo·· (!1ili(tsan sou1011 s:tbac1illn.(') néven gy('1g·yszorii1 ·hnsznú1tafii.k. 

TX. rernl. A clios!'o!'e:í k (dioS('Ol't'ilf'). 

Dl'.ilL Lijbbuyiro !'elfntú Yng·y kns?:/1 uii\-/·n.yck. TTar.únk1H111 
t•:<ak aJ'ol,11011rldr (t111n11s con1n1uni8) !"ouyész. 

X. rern1. A kat.'<losfornlliek (<•n;:dae). 

, T~evoloik rnerevek~ karclalaktHtk: párl1uzn,111os erezettel. Ile1)liik 
;-;:r;alJalyo:-; vagy ré:::;zarÚ11}'0S1 hahnetszet.ii, n vagy 1) szal.iat1 hi1niik t):' 

11áron1rekeszü inagzatjnk van. :\. inagok :fehér,iések. 
l. csalúc1 . .:.\'D;;:::·iro111(t!l1:/, (i1·idca('), JDvelö. knszó t:ökés. ritká.h

ha11 l.1agj'n1:.í.s ili.iy/·nyok. · ~\ Yil·úgok Íi::inyi\ú::; ;::llí!J hüvelybe !ak<ll'
·vú.k. I.eplük haL1net:<zctii 1 s:;:;iro1n11e1nii, szine~. _e\. hú.ron1 hi111 n lepel 
kii.Isti hasitt~·kaihoz vag,y a rnagzathoz 11l1tJ. .:\. 1nagzat hltro1n ür1•
gí.'.'.lJc•n sok IJote van. _-\. bi.l.10 re11l1esen clszéloscdott: sziron111e111íi. 
_-\. h:irn1í'.is ro1\eszekko1 nyilú tok. I\.e(1 ve:- llisznüv('.·nyck. ~~\.z i1·/s 
Jlo1·1'11ti11i:r (ibolyús 11ösziro1n) g-yöktt1kéjo rhi:::l!11u1 ii'idi.« núven ismeri . 
gyógyszer. En1liteudö fii,iol;: n1ég az iris !/i'l'111a11ic11 és az i. Jiallidl(. 
Ide tartozik a jóféle s1U·'rrín.1; (1:ro1~1L~· sutie1h· [,,.). 11ülcséra.lakn: hosz
szú1 csöves leple hat.szorosa.11 os;;~t.otf', szóllel bir) n virAghüvely kt•f:
levelü; n lJibéje oly hosszn) n1i11t a lepel; csakne1n lapos, felül 
kiszéleset1o!;l·. végén fogasalakn. JZelet.en 1::-: <léli Enrópában honos. 
. .:\. bibék hasznúltat.nak. 

2. család. JL:: 1u1rr1u.í.~·,~(/l1!!.· (bl'onu.:li11!·1,ru). J\[eleg t:arhnnányi 
l'iivf!k vagy fólc.~c1j1jk, .A.í'; nn;uuÍ,:-:7.nrll (:J,nanns~a ~nf;iya) n 8nk tnag~ 



znJ, a ·virágzat, f:engelyéye1 összeolvrul s i"ohozhnz hasonló hú::;os, 
ige11 li:ct1ve::: izü gyün1(ilcsesopo1tof'. képez., 

3. esahícl . ./l.:: trf/OP(;/i:/,U,'. (o,1111rcnc). ( lri:í:::i f-(1rrú('ivi nii\·l'•nyek. 
Ic1o t:artozik fi. hol:yte lenül 100 t':vcs nloi'•nek unvo?,et;l' ayo re o 11uT Ica 11(r. 

-J. csalú.1.l. il;; u11u11·.11flidedk (<:·u1urr,11llider1c). :E'itue1nü. ltngy111ús 
11i'1Vt;nyek . .lt1o tartozik a ndrc-i'.s (11t.11·ctss11s). a l11íuirúy (.11({/(111tl111s): 
az 1111uu·yllis <1isznl'ivéuy stb. 

XI. ren11. A piz:ing·képliek (scitainiueae). 

::!07. úhra. 

(;yiim11{•r (Zing:il•Pl' nfill!in:tl(') llli'<hfo t·~ Yir(,. 
i:;n~ ~ir;u 1 JU«;: füldabtti tiik1"'.Í\~. 

]forró övi növCnyek. 
1. esalúcl. _,,_.·! l1ru1dn11f,· (nur,.;:o

cc<u} Némely fajnak pnhn, bogyú
ne1nü gyün1ölcse (Uru11ii1) a. forn'>
üvi tarto1ná11yokban a gahonúi; 
helyettcsiti; más fajok kech-e!L 
disznüvé11vek. 

2. c~alúd. ..:1 f!.'Jlind11;i:f'i:/1:/,: 
(:i'.11,qib1:1·11ccrte :;, ru110111cac). 'Illó 
olajturtal1nn f'üszorcs növények. 
Ji:úszú vag,y gn1nús tőkéjük Yan. 
A sz:'tron, mely a levélhiivelyek 
i'lltal vnn boribva1 v:'tltakozó l'pélil 
levelek foglnlnak helyei. I.epliik 
szines Cs kétsoros. 1Jin1ek szú1na 
hat í ezek l;:ét kürbeu a leplel\en 
úl1nnak s kiilönfélekt'.1pen át.a lakn 1-
tak. 1\. inagzat l1úro1nrekeszü, ~ok 
rietével. .A. g·yün1ülcs húro1niiregü 
rekeszek.kel nyiló tok1 ritkán i.;'i.rt 
bogyó. J(izúrólag J(elot-Indiába,n 
L~s C'hinábau ten;yésznek. 

I(1e tartozó gyóg,yszert; :-:zol
gáltató növények: 

il.l11i11 irr ,<Jrrla n,110 (T{oscoe ). 
(J yökere ac1ia a l'h. ,r;alu 11 !Jae 111ajol't~. 
illpi11ia r:f.'lici11u/'1u11 (JhinCtbau te
n;yész. < +yöli:ere rh i.:„ ,qr1ll( 11.1J<t1' 'lil i-
11or (ki~ galangagyükér) néven is
n1ert gy(1gyszer; az elébhinel ezt. 
jolJbnal;: tartjú.k. \Tadou ní.i. 1~'/etfir
ria 1:ordu111on1u111 (JLoxbonrg). }\fn
lrtbnrban a lieg.yekeu >:adon 11ij1 
ten3rt~szLik it:;. ]}'l)lig üli:), felül g·yn.p
,ias1 alúl börszcrií levelei vannak a 
szúron; a kehely c::;livcs koronúja 
uv:g·nynlt.. ]'ern1ése hosszas tok1 

n1el.r ,/'l'ucin.-: ca1"d11;no111i 'J11.i1111i·,.:.-: 

i1évc11 isn1eretes gyóg·yszer. Szú-
111os nuí:-: cnrcl.tn101uu1n faj is ltHe-
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: · zik. Z1'.11gi'.bo· o.(fici'.nalis (R.osc.)1 gyi_i111bér. Levelei kesken:yek, lánclzsá
snk (207. ábra). Viritgzata kalltsz, a kehely csöves.Keleti és Utú-Indiá
ban hoJ1os. Elnynlt; gnn1ós1 harántgyü.rü.s gyöktökéje a rhizr1111a 
::i11,qiberis-t szolgáltatja. C1u1·cn'.IUl zcdoarút. (Rosc.), citvar. Kelet·· 
Indiában és Jávába.n gyakori. tl·yöl;:tökéje ·rhi.::01na zcdoari'.r:ie 11éven 
is1neretes. C'1l/'C1Una longa ]~. c+,yökere rlu'.zon1a cnrcu1nac néven isn1e
retes. Sárga gyántát f;artalmaz; ez 111int kén1lelöszer használtatik fel 
(knrknmapapiros ). 

D. család . .il (',(f//ll((C<·rik uogy ni ara ntacedk (ea.nnaccae s. '11/al'anta~ 
cr:r1r.). Hasonlitanal;: a gyön1bérfélékhez. E1nlitencli.ík: a ?nru·anta 
orn1uli11aceae .L., n1ely Nyngot-Inüiába11 és Dél--~n1eriká.ba11 tenyész. 
Szára hasitott1 levelei tojúsc1aclol;:, hegyezettek. 'lirágzata buga. 
C+yiiktükéje ken1ényitö tartalmn; a .belőle nyert '//lru·1111ta~l.-eH11r11yiNí 
(rnnyl1un ·111rl'ra11lhac, ar1·01i:-ront) g·yóg:fszer is. :l. eannafajok i1én1e
lyike kctlvelt kerti nüYény (p. a disznúcl). 

:S:II. rencl. Az au~·altimcsek (gyuaudrac). 

(Jsalácl. fi.us11r11:fél(':/;. Orchider1e. 
J!'üszerü vagy knszú 11övé11yek1 bojtos gyökerekkel vag,y 

különböző alakn gnmókkaL A levelek a szárt átölelik lúmlzsits ala
knak~ é11szélüek .. A„ virágzat li:alúsz-1 hnga- vagy fürtszerii. :\. le11el 
hnJlevclíl, n.e1n szabályos; az eg,yik belsi_i lepellevél pilis-sí'.' alakul 
s iu'.~ha sarkant3.rnval is bir; a többi 5 levél együtt si'.s(1k~nak nevez
tetik. A. hímek a. bibeszárral hnsos oszlo11p{1 nC1nel;: össze; a hin1fej 
n1agasa.b1Jan áll1 1nh1t a bibe. rrermésül;: fell1asocló tol\:. Igen szú1nos 
apr/, n1agjnk van, n1el,yel;: hálóalak11 héjba vannak zúrva: 111agfehér
jét ne111 tartalmaznak: szikleveloik n.i11cse11ek. E csa.lác1 f'o.jokbnn 
iue11 aazdao- ·, több inint 2f)00 fai· isn1eretes: loir1ui.Q:Yohb részii.k 

b t::> t::> • ' ..... ....,, 

forró övi nedves Cisercli.'ikben Cl; ott igen díszes növényeli: és légi 
gyökereikkel a fákra kapaszkod11ak . .ti. inCrsf:kelt égalj kosborféléi 
1 'l ' ' ' ' 1 "' "I 1 'lk't ' l ' 't"t 1:eves Je SZl'P: a pro növenye L \...TU1no1 \'. so;: nya. ·a· es ;:en1eny1 ·e), 
tartal111az11ak. 

l!'ontos az orc/11'..-: ·n1r.1rio !~. <J·nmója osztatlan: levelei lúnclzsa
alaknak: réteken touyész (ag,lr kosbor:1. f)1·(·h. J.}(tlustr1:.~· (Jacq.) 
(J. 111.(t.~c1d<1 _L ... (). n1il(ffll'i8 L. stb. n1i11c1 :~alc11gyökerct (tulJc/'a salc.p) 
szolgáltatnak. 

Ide tartozik a /iis.:e1·1.·s r1u1.Ui1.t. (ururill({ _Z}f1111(/'oli1r~ Auüre\\·s) és 
n1ús vnniliafa:iok. l\:nszó növúnyel;:1 röviü:::zú.rn, htpos) 11nso:::, heg,yes 
levelekkel (~08. áhrn1 ; v:'tltakozva úllú fürtös virúgoklrnL A lepel 
sárgús-zülc1: t.01npa levelei Ielnillanak. 1'er1nés.e hossz11, nec~vclús 
tokgyün1ölc:::; szún1os apró inagot tartalmaz; igen kelle1nes illatn 
s vanili11 nC\-en haza.tik kereskedés be (,/'rlu:tns ranilla<.·). 
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1-1. """l"tly. A kétszikiiek (dicotyledones seu dicotyleae1. 
r\. kétsziküek osz!:{dyút; a 1~síra. pAros sziklevél é:-; bolsi) sz(i\-eti 

:-:zerkezetük, valrunint a· virúgkördkhf'u uralkodó üt:ö~ 87.:.'un .il:l
legzi. 

rl1örzsük últalúbau Hégy, (~~lesen 1negkiilöubözf:e(·.hetíi ré~z1J('1l 
úll; ezek: a hii1·: a k1!n',</J az cil1!11H11/ftddűok és a, 111:/ • . A„ bőr (11 f,iatal 
növén:yek11él rendesen zöld szinii) a ké:::f:il)lii évekbe11, néha inar nz 
elsőben a parak(;pzüdés k.övet:keztében a kéreg eg,\- l'!.'.·szúvel le\·ot
tetik, 1niáltal a törzs elveszti zülcl sziuét;. („'"'.\. ~;,::;zöveti szer1;,:ezet·r-röl 

1n's;;u;n:s .1Llh7.l.I'. 

};l::.:(l Li'1\·c1J1JCH az ::ú.lh1l(t11us r1~sz,:-be11.) J?("1lilJ tn1.1,iduH::;itgaikt1t1n a 
kfjt:-:1.ik(tl1kkcl egycz11ek ineg a kiilün oszt:ílyba. sorolt 11.'Jlftl(lcr111,:;1« 
i~, inelycknl:k szö\·oti ::;zerkezete nz cg,,·szikücli::t!nél :::okkal lLik(·
letcsebh. 

_·1 kJt.„·zi/,·iir;/,: l1ui,'f:;tri,"U: 

1-::::(.i nlo::.:zh.U,\-: L(~plc:icl; (apctufai· 8. ii11.1nochlcu1i.1Jrlcae). 
:2-ik ]i

1
1J1'/'fs.:i-1·11u1uk (111unv- s. ya'lllO[>r:faluc). 

H-ik ,(.,'::.al;ad.~::.Ír'iillU.1k (1iuly- seu l'lCl!fc·i'OJ11:!alu/_'), 
/-:-·ti 1ilos.:·! d/_1;. l. r1:1u(: Sorpeutári<l k. - II. i'e 11rl: I\Io1;súrhúrké11iie k. -

1II rend: (~entro:-:pernu'd.;:, - JJ".rc11d: I3or::.:félék. -
1-. rciu(: (~sanúlképüek. - 1·1. i'cnd: JJarkúsok. -
1 "/ I. i'r:1u1: Ebte,iképüek. -. l "III. re11rl: Tlabérképüek. 
- I_r. i·ei1rl: Szerecsendiófélék. - ~\-. i'c11r.l: TAil)oaa
ké11ück. 

::!-//,· af1J,..,·.:t1il,1J. !. rcl/rl: l"';'tilapnfé1ék. - ] {. i'f.·i1t!: ~L1úgkelyhüek. -
f l t: ·1'('111/: JTaugn.l;;:l·pllC'k. - 11-. l'!'iiil: C~sl.ivt1 :-: szir
Hl!iak. -·-·-· 1 ·. i'C11,f: Sodort !1i1111-iósal~. - 1 ·1. i'1·11d: 
(\:11koiJ njknak. -- ! ·11. 1't·i1d: J[akl.;:tcr11úik. - 1 ·1 TI. 
i'Cilrf .' r;cil1zafaképi.it:k. -- ]~\-. 1'(:i/,/: (_!,-::p11g·c\-,\·([kC'
Íl:ll•k, - _\-. i'(iid: C1.-.:oporí:o:-: \·irúgnak . 

.J-i/„ (tluH.:f1íl,1;. /-s/J s1'1·e:1: :l. kehel,,-: :i1úrta és hiint:k (:tjyiikl'1n i.i . ...;,...;zu-
11i'if:.í'ek. };__-,h„!,11h1·.: 11/itf -'<.:i1·n11ur/,„ 

[, ;·cu1l: :Er11yC1skí.'.'lJÜt:k. - 11. n·n,/: J.:gTr•::.:kt'·pü1.•l.;:, -
/ / I. i'c11!7: 'l'ökgyiilnült·::iflek. -I l·-. r1·i117: 1\:,lkt ii~;.:ft'.·lé·k. 

1-.,·e11rl: J~iiz611\-k('·11iiek. l"T. ,„.nrf: l\f,·rt,n::::-
kt~püek. - 1 ·.rf. 1·0;1l: ((('.1z::.:uYiníg11ak. -- 1·Ll/1'1·11d: 
1Líivelye:-:ek. - ]_\~. 1'C:i1'(: }~l.1s\··kt'·piit:L. --- .\'. n:ilil: 
Iialzsn1nos 11ö-,,-é11Yek. 

:>ik S••i'Hj. J 'rli';,,/;1·1r 1i/;fl ;:;::11·11111 1 1/c. f, 1" 111{: ~:'J','.:.:;J'ii
k1~pück. _:_ 1 !. i'l'ilil: l\I(1lyval::l•piiek. ! f !. 1'1'.'11rl: 
Ibolyakep-th,.1;;:. - _rr·. rend_.<; y<'11thd:l\r11t1"1k. - 1·.1··:nd: 
Rarau('sfélék. - l~ [. i'1·iul: .Tnharfak1.'.·11iiek. - 1·ff.1'ei1tl.: 
~l'eje1i'•keft'.'lék. - l~! []. i'('ild: (~('ilyanrrki·11ii(·k. 
f~'<-. 1'1·ntl: l\Iákfélék. - ~\. 1'{'1u.l: rraviróz::.:tlk. - .\·í. 
i'ei1d: Sokanyások. 

I. alo~ztúly. I.;ep]esek (a.pei~n.lae s. n1u11o(·l1la111y'11.<ar>). 

I. re1H1. Se1])l'11t;írilík. 

r!_\jlJl_inyirc felfn(/! UÜVl·nyek fnt(i vng,\- g11J/l!'1;-: ti'1kl·\·p!: YÚlia
kozva úlló egy:::zerü le,·elekkel. _:\_ liilnok n bibe:-:1:<Í1Tal i·1:-:: . ...:ze Yttnllak 
11í°1\·e . ..c\. t:er1nl•s tok: a. inag· fehé1jehlrh1h11n. 

l. e:::alúd. l\.ru111rí."l1·r'<·lii,); (1u·p1:11tlica('). :Fl)l'l'1.:.1 úz:-::iai Hl.iv('.~uyt:/.;:, 
:Leveleik ka1111auhlknak. 

2. c:::alútl. (/-/91.'1·(1'<(11 1·r1,r1,11 /a!'/,·11si1f.111t{/~:/1?.- (111·i::;lo(1whl1·111'). ~Z•l
bá1yos1 húro1rrf(„lú lu1~n11t vagy ré:::zar:'1.11yo~: f0nlr~erf•:.:zii lr\1dekk"! 
bjrnak. Ido tartOhllak: u huni.f~1!'/,·os11!11u1 ('.•:-:a k1~qf/'; ,'//,1/''1·i1·1íy (11ri
r:.ful1.Jcll1'.1t scrJ>1·11t(/rirr\,rnelynek ['{'ikéje i'1t.·li:i· ,,·1:1'}li'J1fr11·i111· !l('.'\"l'll Í[·:n1 1:

retes gyógyszer; ez ]~::::iak-.:-1.1nerikn d6li r~s.zóii ho11(1;-;; a /01·1·('/.: !.-11111;!
n.IJ((f,: (asu/'1!111 eHrtJJ1r11:11n1) gyökere a n11//.1· 118a1·(-!; k/~11ezi. 
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II. rencl ~locstírhúrképüek (attmtticac '"u hippuritlaecae). 

Füne1nü_ vizi növények: töhbuyire órve:;levelüek. I-1epliik ki
fejletlen. Háro111 csaláüra o:;zla.nak:: 1. Lót·hrkfélék (hi111i11rirft.ac). 
2. :hlocsárhúrfélék ( cHllit rich i ncu('). 3. 13ozontkafé18l;:: (l.'.eJ'(!I o 11hyllcac ). 

III. rem1. Ceutrospcrmák. 

Zöld~ egyszerü levelü, gyökereken vagy fákon élüskűc1i_·, növé-
11yek. 1. család. f3antalacecík. I.1eplök csöves, 2- 5 hasitéku. .A. ,~ru1-
faltun a.lbu-n1 szolgáltat:ia a. santálfál;. 2. esalác1. Fagyö11!!.1J.f'i!lék (lora11-
ilwccac ). Ide tartozik a fagyöng:i (visc11m album) és a fonyüg Oo
rantlnls c111·0_1Jacus)1 1nelyeknek bogyóiból a rnac1Arlépet készítik. 

IV. rem1. llorsfélék (piperi(ae í<Ctl pipcraccae). 

Szárnk e:::omúsan os~tnll) elszórt uyaláhokknl. :Leveleik ina.Jd
nen1 púrhnzarnosan, vagy ~Z~\tsz(Jrtau. hálúzatosan er('zetJek. Nt1s 
vag.Y özvegy ·virúgaikual..: leplül..: 11Í11Gse11 :-:: mnrvúktól tá1nuga.!va 
ülnek a heugcrc1cc1 torzsán. rrcrn1(:sük bogyó (~(}~). ;'tbra). - J<lc 

:!(_1~1. ;\brn. 

ll/{SZL/él"lé8 .1 Ll/\T.l.\~ 5l9 

1d}ici11(u·u111. l\Ji11. a. li.osszn borsot adja (pip. 1011g11111); az 1 rrlliu11!e 
r:fon,q1tla l\[1q. levelei /uli11 n1aticu 11éve11 i::::u1ercte.::ek. 

l\Iiucl fOrró övi növén~yek .. A„ cnbeba f\')1eg a Sznnt1a szigeteken 
nli; a borsfélék I\elet-Inc1iúha111 a. 1na.tieo J?crnba11 honosak. 

V. rond. Csan:ílképiick (nrticinac). 

:Fák. cserjék vng\· fitvek. 
J. c~nlúc1.' C1sanrUi~·épiiek (urticr1ce1u). Füvek vagy cserjék :-::zL1-

rökkel é~ égeti_'> s8rtékk:el. Ide tartozik az rírua csuniil (11i·fica Hl't:H1-) 

és 1nús csn.nálfajok; így péld. a.z ·11.,·ficu. dúiico_. c1 nálnnk is1ncretc~ 
nagyo b 1.Jfaj ta. csan<.ÍJ. ..ti. kend l'i' c,-;u udl ~(art. can11al1i11a) Szi l.iéri(t ban 
:-;zlivct.készités céljából mü \·eltetik (111onseline ). 

2. c;:;alAc1. Kendci:(/,l/_k (ca1nud1Íi/.ef1('), I\:étlaki 11üvé'll,\·ek; a lii111-
viroígok ü le..-elü lepellel ~s 5 hiu11nel fürtöt vagy t111gát. képeznek. 
il inílgvas virúgok: harkrlsak1 egylevelü1 nz egyik ulr1alon ha:::aL1l 
lepellel. .A. inagznt egyrekeszü. ~Cer111ésüli: sze111. 

Nc'dn11k honosak: a /;0111/!Í (lu11111d11s l11111dus,1: szúra kH::;zú1 1.:~r
d~~::: ; (i 1 011Puc::: lcY('lei U----:-) leht:.:u_\.Ül:k1 tü:--:ké:;.;eli:; a l1ii 1 t\·irúgok lingú i. 
a f.er1n("1 virágok fürl:rdnkn harkcí . .t k(!pcznek; a lu11nli11f :--:zolgúltat
jclk. ]\.:özép-Eur('.1pr.'Lha11 hcnios . .:i. si~·1rgyárhlsra 1H~'z\·e fonto::: ipa.r(·ikk. 
.:1. kc;11f(r (1_·1uu11(!1i;; ;;,lfiert) i::nneret:es1 hnzúnkban t:e11yésztet:t- ni.\v(•ny. 
l\?rzsiúból l1ozatntL be. „:-\.z erc11ei.i honossági hel\·é11 ter1nl'1 il\clo\.
lni1i:í.bnu :::tb.'i gyüjti_itt nri-.-éuy \"irúgzi'i állíl..í1ohll~«1u h(·j'/J(/ !'(;l/)/'l/1i." 
ii11lio11' uéveu gy/)gyszcrt l;:e11ez i ngysziutén 111agjai i:-: hnszn,tlt-at-
11ak (/i·1u·t118 01·11 sc·111i1111 c11n1111/iis). ]\.elcten a ken11er gya.ntús anya
g1.1L 1zzar1 ki, ni e ly ho.~is-ual-: 11eveztet.i k s az opiun1hoz hr1sonl1:1 l H'1<l i \J• 
:-:zvrt l.;:\-"11ez: nz ottani n1;pek.1uec;e~zi1..: \·ug·\· elszi,·júk. 

H. c::::n lád. J:.;1,CiJ(~(i) él.: ( 1111J;:,:f! u. 1. J!\'t~--·Yagy fÚ.n(•1ni.'i1_tej11er1 veL 
::--:zulgAl.tat.ó 11i_ivé11yek. Bogyószerü úlg-yü1uölc:-:-iik \·an. lde turtoz
~1ak: a s:ol1:1··cjH.'J' (liiUi"lls 11 ( 111·a): úlgyün1~·_ilv:38 j(iizü: <l s1·!1;c111~c1n1· 
(1J1111·118 (//l,o_): lov(:lt:.•it. a sélve111her~í\·ók eszik': f(1ja· inin\111:el:.ti'1110k 
lJec:-:es, niiut épület-Ó.'i hntort:á. „A.)icu.'! 'cui·i1.·11 sz0Ígt'1itai,ia ct fii gót ((lf!li 
11i_'o\·é11y'): a /ic'US ind;cll !„ a Ltkkn('. {r~:'iHt\. Lu·cat:): i\ /i 1 ·11 . ..: ,.(11.~tic1( 
111eg:-:z'ú·r~d t 'tej ueü Ye képezi a kan1 ·::;nkot : cl ch iua i ·~ ...... Ja pú ni p<lj 1i r
cpr:rfa. (l,-r.111.~·-"1u1efi'! fl11 1i1iri/'-·('1) 1u'1.u.(':::úl1úl !in(1ll1 :-:zii\·eh~t 1'.·~ pa-i1i-
ro~í.. ké·szit:euek. ' ' 

·!. (·:-:ahl\l. ]\.-cli.'JL:1:(1_1/;:11:/,· (01·t~.1<'111· 1 1r11.·) . .:~z •..i(·1·Úlli ~zip;ch_·kcu 
LcHyl~:-:zuek 1'.·s a kenyérgyii1ni.ilc:-:ii(-. ~u1.it'ik. 

;l. (·::::tdt'111 .8:::ilf'1'.f'//1:k (11/;11 11c,_·111·). :Fúk Yagy c:::erjt'.•k. r_t\_:l'llt!'.1:-.;iik 
crryn1arrn é:' húrb\·Ús ~zúr11Y11yal \-au ki..irül \'('.•\'\.'~ ( si1Ha ~zllfa. 1d 111 us 
c;7;111n·,..,'irit:- :::tb. 11Üni fi'tk). " ,, 

\·r. rend. -i;arli::ísok (au1cutaceae). 

]fúk vag~- 1·se1:jék ;·,zvegy virúgokkrtl; ;1 lti11H•k 1niudig1 a111ag·
\·a:-: \·irúgok csak néhn :'i1Ltuak ]1;irk;'1kbt111. ~\. !c11(·ll ;1pr1'• pikkí.'lyt>l-:: 
Ynrrv :-;z\'q·ök helYnl:f'e::::itik: n("lta ('Z cgészen 11iÚ11\·zik. 

·~·· 1. (_·:-:alúcl. °Í 1lt1.!1í11- vugy l11;,11l1írj'1~);:1(:/,: (1ili1fa1;,!„,:,r1·). Igctt ~:zf"I'· 
11agy di~zfi't.k. 

' l' l 1· 1· /'"!"' . 1·. '1 F'l "'l '\I 1 ' :-•. C:-:itl ar.. · ií:; '~. c„•:i.'. ( ::;(1 ,u:111e1u:_. 'a..: vag}· u~Cl'JC ..: 1 va. _.ct i:uz(.1 
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egpzer[\ lovelckkd, két lehuU.) pálhával. A viritgok kétlakiak, lmr
kii-t 1\:épez11ok. rrcr1nésül\: kétkopúesn tok. 

A külünbözi·, fii:ock (rnli>:) s~úmos alakban olt01:jedtek a föl
dön ; núlunk követl~ezük: tenyt~sznek: a /:i:~o 111.oru ./'íi:; (s. bali/flu11 ica) ; 

.f'ch{1· ./'ii::;, (s. alba): csür,qe .fii::. (salhr· .fra,qilts): llliln:·1:/'í~z (s. zh'llfa11dr11) .: 
1tf-.óhbiak kérge használta.tik; salieint tartal1naz. Jde tartozna.1.;: a, 

honi 11yd1:fúk (populus )1 méD; pedig : rczgü n,1;d 1:/'a (po7J. ln~111 ul a)) jC
kete uyd1:/'a (1J. n-i,qra) 7• rügyei f/C'}}U11ac po1ndi i1éven használtatHak 
u, g·,yóg:rszeTtárak,ban; a Jt'gcn,1;<j:a (1101J. pyrao1idalis) ~· eziistl'.'rtlil 
nylh;/'a (p. alba). J~szak-Amerikú.ban honos a hal:;scuaos nyú1'f'rt tz101i. 
Oalsanu'.fcl'n ). 

3.' csaÍád. Di~flifi!lék (Juglanclcac ). Fák, szárnyalt, pállrntlan 
levelekkel. A virágok eg;r1nkiak. lt tern1és csontár: n1elynek k.ül::;íi, 
hé;jn, 2, ritkábban 3-4, darabra szakadva lelmll: '1 esontos ré:sz 
zárva rnarad; e n1ag i1égykarélyn, fehé1:jétlen; a szil\:levél szabúly
tala11u 1 rec1ijs és négykarélyn . 

• ~ rli~fa (.fuylans ·1·1·!1ia) levelei g~·ógyszert· képeznek. Gyü1niil
ese ·jóizü. olnitartal1nn: fúja becses bútorfa. 

' ~L ('.saL't~l Tii/gyj(~/i!tdk (cu11uli)f,rac). J?Ak Yagy cse1:jék, YÚli'a
kozt\ egy:::zerü levelekkel: lehnll(', pálhák.kal; virúgaik egylakiak. 
A hinrvirág barkút képez. „:.\. f:er111r) virúgok inagánosau Yagy t·so
portosan á11anrik. r.I.1er1nésük n1akk-nak 11eyeztetik; ez egyreke~zü 
és egy1nagú. -.:\. inag fel1é1:jés; a. csira nag·y húsos sziklevelekkel 
bír. T<le tartoznak a szelic1 :;c.-;::tc11,1j1· (.casta11ac t'(;S!'O): a fürtös f;;t,1;,1; 
(1_1uc1·c11s ::.·cssUiflor(r), a 1uoc::;úrtü1gy (_r111ci'c. ro0,1u·)1 a l'Sertölgy (1111. 

co·i·i'. . ..; 1 cserfa), a 1-:isúzsiai (~S türiikorsz:.igi gubacstüf.1.1.11 (111ercu.'i i11/~-!·
lol'ia) . .:\ pal'rrlül,f/!J (qucrc .. <;ul1u') Spany0lorszúgban: déli (Jlaszorsz{tg
ba.u és Eszali::-.A„frikúban honos; kérgébi_'il ,nyerik rt paró.t (paratt1-
c1ugók): a festij j·,ölgy (1111, tinclf)ri(/) fájút. JBszak-.:1-rnerikúbau sárga 
J'esti'iül 11asználjúk. 

ö. csalácl' Cl-,1j1-'·l'l!JúnJ't.(/'ih:!.- (cr11·11in•:ar-). Ilyenek: a fel1ér gyer-
t.yúnfa ( ('r11·11inus hct 1il 11 s) _: a küzönséges és a. c:::övei-i 111111111'_1/'tÍ ( cor,y-
1l1s aveflana és tnbnlosa). ' ·' 

G. t·saláü. i\~1;i1:fi1/1:h:J.. (l11:!11/.i11u1:). lioni nyirtúk. 
7. család. JZ11ridcciík . ..:-1.z észa.k-a111erikai 11i.'/l'i11•··:11 1;r~1·1)~"·ru gyü-

1nlil(·se viaszt izzad ki (11üvé11yyin;:.;z). 
.-:;. (·salád. (_.1ru:;·111u·iiu:dk. ~l 1 r0pik11s (~.gijvi: ti.ibbnyire au:::ztrúlin.i 

fús nüvéuyek. 

VII. rewl i':l11!•jképiit'li (ITitO<'CttP). 

l. c:;a1llil. !:.'&!ejJ;_:fik (cuphorl1ieae). ]?ák, cser,iék Yagy fii\'('k. 
rl'e,i11edvük gyakran csi111:1t::, 1nérges; szétszórt leveleik 1nelléklcve
l0kkel ellútottak. 'lirágaik inagánosak vagy áler11yt1sck: u("1:;,J~: 
egy- vag;y kétlal;:iak. }Ioni ·!hjainknak leplük Yrtll; bibPszúrnk t··~ 
l1iL(:jiik osztot.L 11er1nésük háro111rekeszü tok, 1ni1111en rc·ke:;zhr~n 
1naggnl. Ide tartozik: a. honi <1itrj (tifhy111al11.~· s. 1·11phorl1io). 

..:-\z r:111Jhurl1iu rc...;/11{1;,rr1 -r. c1111/i, r~f.jicin11r111i1 ..tlfrikúban (l~gy11~ 
to1111 1i.et:hio11ia) t:ere1n. ~I:üskl·~ ni:iYény levelek nélkül; a lli1n- r'.':; 
l:l'r111r~virúgok kiizü:-:: bnrok.ban vannak. Ebbi.'il nyerik az cuJJ!iu„l1i11111-

gyant.ÚI:. -- ..t\. c1·rJ/r)l1 ('/utcrirt egylaki, csc1jeszcrü l'<l: hegyes i1ou-

ü2! 

lozott levelekkel. ·\1irúga buga. J'a1naikábnu honos; kérge C'Jl'lc:·i: 

ca.~c1_11·illal: 11é1-e11 gyt'.1gyszerill hasz1u\ltatik. - ~l'igli111n 1~(/ici1111l1· 
(1{]of;zsch) ~· 1\Iol11kka-szigeteken f:enyész. Magjaiból (yrana tiylii) 
a crotonoln;·1at; (uleun1 crotunis t-i,11/li) nyerik . 

l?icin-i115 cu1nu111nis L. (repcdí') hi1nho,i). Szúra zöld; levelei kéz
alakuak. \"irúgzata. bnga. Gyü1nöluse tüskés t:ok. IuL1iában: ..'-llgir
ban stb. tenyésztik. Kedvelt disznöYéu:r· l\Iagjaiból nyerik a him
bojolajat·. (1.1h·11n1 l'ici11i). 

l?ottlcria ti11ctori(( (roxb.). „A. inalabari szigeteken hono:::. --
(iyü1nölc:-.:eir(il gyúntús, tég1aYürös1 iztelc11, gö1nbölyi:i sze11H.:~ékbt1l 
álló por kefélhcti'i le: inely k(/ 111ula néYen gyógy:-.:zert képez. 

E1nlitenclDk 1nég: a si11ho11ia lirasilie11.-;is (\\.illt1eno1Y_\ inely
bi'il kanf':snkoli nyernek; a 111anihut ·utilis.o.;Í'11ut (:Polil), 1nel.Y a 11Hu1-
diul'o és top-ioca nfrven isn1ert f:'zÚg(lsz0rü t<'q.ianyngoknt szolgúlt:atja. 

1. t·~ahlll 1301·os::!ti1~t:-:tf;!,· (rlap/111(//rlurc s. (1;111cl11\·r11'<·1ie), ( .':;e1:jék 
vag,Y kis fák: ritkún fünen1üek. Ide tartozik a 11011i,t~1rk11s l1ui'o,-.::Jd11 
(dapline n1c.:·crc1u11 .L.). C\::e1:jc1 Yis:~z:ís láHdzsaalaku lehnlló le\·elek
kel: virágai ülí'ik, tülc~éralaku le11ellcl: :::z\,'irösck. 'J'ern1é::;e Y!.irö::; 
hnso:-: bogyó; csoutár-111ag,ia 
fPl1é1jl~t ncn1. i:a

1

rtal1naz: l\:érg·e :2.!Ci. lthra. 
corf<:,1: 'lnc;.'e1·1:1 neve11 gyogyszer. 

2. csaJtl,1. J:,\iisft'fi.:fé!,_:k (1Jo1.:-
uy;11.'af'). · ' , 

3. csnlAd. l::ii'Of1·aced!.". 
-J. csa.lilc1. 13al1érf'/lék (!a11i'i-

11c11c). 11.'öbbuyire ineleg· ·t:arf.o
IIHÍ.·n:ri: fiiszeres fák) váltakozó 
egyszerit levelekkel. 'i:-ir1igaik 
lep lesek . ..:-\_ i:ern1és csontúr vagy 
bog\-ó. Ic1e tartoznak: 

~, lruu·11s nol1il-is .L. (1Jabér·). 
J,eyelei hlir:;zcrüek (j'u.li(I !111;
ri'~, öri:ikzöldek. kellerne:-:: sza
g11Uk. c+.rü1nc1::se bogy(\ :n1ely 
(i'uct11::; 1(1ui'i 11é\·en isn1eretes. 
Ebhr,J '".itoljúk a habérolajat 
(ul. 1011ri'l. „'\ babér I\:eleten 
(Kisúz~ia -:::tb.) t'.•s 1)01-}~nró11ú~ 
ban honos: 

<l cin 11r1n1oi111!111 .:·eyla il i/'11·111 

(:JJreyn). .:~z tígnk koprrszok, 
c:::ak1H:1n nég,ysziiglet-e:;ek; <i le
velek h1iro1nerü0k. reliil -!'(}uv

:y 

liik~ alól 11álr~1zatos ~rez('tf·el cli<ítottak . ..:-\ lC'pc-:l hi'1r;.;zcrü. liat-.1nut·:;zetü: 
] :~ poro(l<'t.i a. van n(·gy ::;orhan. (-i yü1nölcs0 lJog-,y\J. l1az:\i a J(1; lr:t-I111lüc 
C.1eylo11. J\:(~i·gc 1:1,1rtcx c1'.11no111u111i ::·1:ylu11/ci 11úve11 i~n1cTeb:·s és 11110111 
illó olajat !:arb.thnaz. „:1. Cihinúl.1a.11 hono:-:; ci1u111.111•Ji11u111 c1--.-;ia r_illnto:-: 
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fahCjfa) li:ereskedésben közönsé~~'enf(1h1[j·11év alatt jön elfl, l~IJlJi'1l 
i1,·erik nfahéiolajat (ul. cin111111101i11); 

' a c11·111J1f1ora< (~liici11r11·11u1 Nee~; (l~á~1nforfa 1 :210. f1?ra). Eliptikn: 
levelei nyele!:;ek. felül t'énvliik, alol 1n1r1gye:;ek: a v1ragzat egy~zerü 
buga; a iepel bÜr:;zerü. Gyü111Dlcse bogyó. C~hinában éf:i .Ja.púuba11 
honos. 

]Tás részeibül fellenaités által fl kúm.fol'I nyerik. 
11- :;ass1~fl'as <~[/icinol~ (Nees) E~zali:-.:-\.n1erikúba11 te11yészi_'1 fa. 

}\íja li,1111111n saHssa./l'ai:i néven i:sn1eretes. 

IX. rend. Szerecsc1uliól'élék (m~Tisticeac). 
'..:!11. itbra I. JI. 

·"~·~;l~ 
~ 

. 
. 

J.I'. \ 

.(f;~~::;:-.<· (i 1 ·---. 

.\ ~[n'i>-ti.-a fra;:;\1\.'' J. i:;yiimiil.-c(> 1 r. 
111;c,:j:i (;1 u1n~l:at;d oliú' ;:l·lha·a•I< ;"!t 

· l«pdlt!l !nrn-bl1al vJr,i:: 

]~orróövi c~e1j(~k vagy !'úk. 
It1c tartozik a 111.'11·Í'."tic11 ,(r11-
'/ 1·011:> ( szcrecsenc1iófa ). J_,cvn
lci nyÜ1esek: bDrszcriiek: út
tetszöen pont·ozot.tak: heµ:,ve
zettck: a vin'lgok 1.;:ét.lakíak. 
l}víi1nölcse fe1hasn<l('i tnk-
11~1nü 1Jogy('.1. :1. 111ag nngy1 

feli(~1:j('.-:-:: 1 ulnjdú~; széthas;H1ozotL le11ellic (arillus) van takari·a. _~\.. 
Sunda-szigetek.cu honos. - ..:\. 1nag .~·.:c1'('c,,·cndi,; név~1; (_s~n1_cu 111,y~ 
rist.icae ): a. 1naglepel 1nint ·11u1c.:.i.~· (hibúsnn szerecse1ul1ov1rag} Jin;-;z
nitlt"lik. Utúbbi <lús illó olnjt"rtnlmn. (2LL áhrn). 

:S:. rern1. J,ahodaképiiek (oleraccat•), 

]!,i.i'reli: vac:,y cscriés nüyények. 
1. l'::-:allul. .._,_,;,_\~11cto,r~i1u·dk (i1Úcf(1gi111·111). I«l1! tartozik u 11"1ln11k 

1nivelt.' és keclvelL keleti cli!:;zni.ivény: a délig nyitó (n1iro/,//1"..: j 11-

f((11/(). (-iyökerét a. jalapagt11i1ók 11a1nisitú~{n·a szokt:ák ha::'z1.H:t.lni. , 
2. csalúc1. iS'1_ískafi!l1!k (11al.11.r1011eru-). FüYck :·agy CSOl'.JP~ niive

nYek. cili:kekre t.arrolt s?.Úrra.1. errys?.erü1 többn\·1re váltako;1,o h·ve
l;kkél. A pt\lhúk ~ szárat kÖrülf~gjúk 1:s hii\:elylyé vagy kürtt.é 
nijnek össze . .::-1_ lepel 3-1 G- vagy G. le,:elil. i~ lii1nek (?\ G, 8 yagy ~}) 

a lepel tövén ti.llanak. 11- rnagzat szabad és egyrekeszü. ..A„ ter1nés 
csontárnemü vagy husos; nen1 nyilik fel. 

Icle tartoznpk a. különbözö l'heurnfaj1jk (rlii·u.111 11aJ11/.11ltu11: 1-11. 
o{tí'ci'.nah: ~tb.). _\zsiába11 (Chi11a1 íJ.1atárorf:ir.ág) honosak_ f:i <t reba1" 
bara- vag}' rl1enn1gyökeret ('1'~1cl. rhei) szolgú.ltatjitk (:212. úbra). 
En1ber11yi magassúgu, füszerü 11övé11yek. I~er~ieiukben uem ritkáu 
teny~;sztik. 

Ezeken kivli.l nevezetesek: a cocci:1lu0a 11e(Fe1·a. (~,yngat-lndiá~ 
ban)) inelyböl a ki11u-n1ézgát 
nyerik; a 11ol.11,r1011Hn1 li11cto
ri'.11il1ból (Ch.ina) az ii1c1igóhoz 
hasonló kék festéket keszi
l:enek. Hazai növényeinkböl 
a ]Juluí nka ( tab.lrka1 .J-'a,qo1).11-
1·u111 csc11li:11l11111.) a külöubözö 
sóskák: réti Sóska (1'1u11e.1· 
11:eto1.;rt!. a. s1;1anyol só~k~~ (r. 
/11s11an1c1c") t~:-: a. kerti :-::oska 
(r. s1..!Hfrrl1b'1 kereklci-elü) tar
tozuali: e c~a1úilba. ..:-\.. 11uf.11-
,r1u11u1n l1islorta !~. gyökere 
régebben r1ul. l1islol'ia1: 11(1v 

alatt gyógyszc~rül ha:;z1níl
tatott. 

B-ik csnL'td. "l li&utoppfi!lék 
(che1101Jotle!1e). Fünen1ü növé-
11,J„ek, nec1Yhe11 gazdag, élek
kel biró szt'trral; váltakozú 
pálhat.lau levelekkel. e\ pró 
Yirúgai 111urváli: tüvébeu ;-;ü
rün állauali:: és füzért képez
nek. Leplük közönségez.::c11 
zöld. .A. tern1és cso11b:lr. --'.'\.. 
n1ag lisztes; fehl~1jC tartalu1u. 

Szán1talan ide tal'tOz:t'1 
honi növén:r haszont:ala11 
l1nl1vúi'. képez. (iyéigyszerü1 
11nsználtatik a. J\[exikóbnu 
hona~ 1:hcno1iorl ÍUill r1111liro

sioiil('.<; _l. füve (hFrba chenop. 
an1hrosioiclis). Ertékes i11ar-
11öYé11y a burgundi vagy cn
korr/~pa. (0eta u!!l,</Ui'Í,"): fö

21::!. úbra. 

zolékül haszntll,iuk a spi111'it·,0L (,')1inucia fJl1:j'1tceri) :' a. piro:-: 1:1:klúL 
(l1etrr ciclrr) st.b. 

~L c·::::nláü. _·! pai'11.fl'1Sh~k (r1_iiltfi'(U1fac1.'r1c). Pnclv;lkat k~!pcznek. 
};é1ne1yek di:::znüYényüJ t011yói'ztct,nck, így a ui:)!'ös 11111·/j (amr1ra11-
tus caucl11f11s), a kokastru·i;J (celo8ia 1:/'ÍsftJta). , 

3. c:salác1 . .-t:~ ((l/;ör111ij.„fi;!é/,: (p11yto]acc·aceae). lel.e la.rto~1k a.z 



alkör1nös (JJh.11tol((cca dn~(1J11fi·a). "Razúja eredet:ileg J\fexic(\ t1e ,iele11-
leg Eurt'ipa. déli részeibe111 hazánkban is VlHlon 11ö, Yagy l(.~11y1!:-;;z~ 
tetik. 'lörös bogyóit fcstCsre hasz1ullják a cukrászok. 

2. alosztály. A forr L szirmúak (i\I o no)' e t a 1 a e). 

:r. rend. Uilapuk<'piiek (plmnhagines). 

JTüvek: vagy (·se1:jék. I:Inzánkbnn leginkább n1iut1 gyo1i1ok i'.•s 
d mhúk tenyésznek. 

II. rencl. 'l':igkel~-hiiek (petalantheae). 

Viinemü nöYenyek földi eltörpült szárral (tőke), rüvitl 11yelii 
Yag:r nyeletlen töleve1ekkel. Fákat és cse1:jéket is képeznek. 

1. család. J(ankali11f/f1:1" (JJl'inndaceac). Egyéves szárn, fü11e1nii 
11övé11:yek~ évelö töl;:ével, inel~y t-űkeleveleket hnjt . ..:\.virágzat ernyi\ 
ritkábban fürt.. Fajai közül 11én1elyek disznövényül hnszná.ltatuak 
_\ pi·i111ula uf.flci11t1li'..~· virága régen gyógyszerül Ü; haszná.ltatn!;t.. 

2. család . .:-\. lii.IJi'sinedf,· (n1,1;r."flnu.tc). J3ogyt'igyü1nr)lcsü for1<1-
iivi C:-3erjék vagy fúk. 

n,' (•salúd. 15'túru,1Ji!lék (styrnceae ). C1se1:jék vagy fúk. 1\j\J b
llyiro „.:\.zsia és 1ln1erika tropikus ;,~idékein tenyúsznok .. Ide tartoz
nak: a .-if,1;ra:1' ben;;?/n (D:yran:ler) . ..:.\gai ször?s;k; levelei liosszasa'.~, 
heg;,-czettek~ szabalyta1auu11ugazottak . .:1. Y1ragzat buga. ~\. t.er1n(•::; 
tol~.'·.:\. J\Iolnkkaszig.eteken, 8i~1nba11 l1011os. ]\:{~rgl-hö1 a 111egsérb}~ 
holyt~n a 11e11::ni;,r1_1;a11fu fol:yik ki. 

„:\_ ;;;toraxfrí.ból (st,1;1·(1:1: of'Jii:iiuilis) nyerik a. stornxoL 
J. csahí.a .. „Jz éli('1!/'af'c://k (eb„nac1'1u). C!oylou sziget.011

1 
a i\foluk

l~úkou honos fúk. Fekete fájuk: éf1t11/'a név a1att hozntik kereske
désbe. 1\z („-<011r111dra ,q11tta (Sián1bau houo~) tejnedve kl1pczi HH:.~g
~zárad;,-a a ,q11tta1>1·rcl11.ít. 

III. rend. Jfau~·ak<'11iiek (hito1·1H,s). 

:PA.lháUan HéiYén:yek „:J-~) tagu YirúgkürüJ.J;:el. 
1. csrdild . ..tl.z 1í/"u~11;u/;.:1/k (f111·ci11('(/•·). C~serj8s iti..ivéHyPk: Y{d

takozó börnernü, g):ak1:a1~ ürük~ölcl le;,-elckli::el. :Kálnnk ho110~<1.k, :1 
kül(1n bözö áfon:rafa.jok: fekete úfonya ( i-urc i n i1r ·iilf/i'l ill 11 s)

1 
veres td n-

11 ya (rac. l'iti,"'i idaci:) st.b. 
" . 2. c.salácl. ]{a;1gr~J'él1.:k (i'l'Ícac,:a.€') . . Irle, ta.rtor.ik t~ n1~.·1le1·s,:·,'.i/(i 

(a1·cfu.':daphylos uva ui'si)~ 111el:y·nek le1-·ele1 gyogysze1t kepoznek (/ 11 /. 

11va1; 111·;;i). 

3. t~salác1 . ..:.'l:„:ri.1ca/iJlck (rl1tJ(ln1·acct/!'.J. Ide tartozik ;i, lcd11111 t11-
lnsf !'c, n. rhododc11drrn1 St.L . ..:\.külföldi aZulon- l~:-3 rho(lodL•11droufaj!. 1k 
keclvÓlL disznöv<!nyek. 

".I. c;::alúc1. ](i) rt ik1Ji:} 1Jk (11irof 11ci 11 ('). .:\lat ·:-;on.Y téliz iild c.--e1:i \:' k. 
ü. (~salújl. Jf,J11(1fr(lp1:1íl". }'úk gyC1ker1.:i11. i!lt.J~kiidű füue111ü 11ii

\·l·11yck. 

1. esn1úc1. I,u{1·1111111iru:1·<1f'. JI'iivek1 ~zabályo:-:1 f) kar~!jn pú.rt:ú.vnl. 
Jii1nek szú1na i.:i •. --\. JJ1a.gzal; 1iúro1nrekeszii .. -\. ter1né~ G kopt'LcBOS: a 

nJ~87,lETE8 .ll.lli"LLY. 

reke:::í:ekrül lefeslö tok. Ide tartoznak a .1ili/(1;1', 1u:111011hi1(/ és JIOl1·111•·

i1itun kerti ui.ivén)~ek. · . „ .. „ .. „ ... , 

2. csalúd . .iL:· a1't.'tl1/.._·nf1://k (c118c1duccae). FH11etnu
1

elof'kotl(l11( 1\ ;·

nrok; inús 11C1,,-t•nyokro rútekergütlznck t::-; szi;,'l'.l gyiikerekPt hnG:-:a-

h~nnk. . ,, •.·· .. ·.-' 
Is1ncrete:::: az Ui'1t11ka (c11scut11)„ rnel,y a lncorna.t::.,; ina::: 1tlt·l'\.\ v-

nynket. pnsztitjn. . . 
. n. csalú{l. J{aj11ufika/'ih:1„ ( l'Ol/t'll'rula1'f(/(. ), Funen1n vagy c--cr-

.i<'!~, l~e..iuel1vef; t.artá~n~azó.nö~·é1i;'):elc tekerg(i szúrraJ, válinkoz(\: (,'P.-
(\J1··, ]e;,-olekkel. .A. v1rao·ok szetszort·ak . .t~ f1.111vul1:u!1i."'i sca1111i1011ut !. •. 
, t::> ' • ' . • 
O"yökerébűl nyerik I\:is-.. :\zsiába.n a scan11non1n1ngya11t:.at. ~ re.sI tlfl 
~Cain111011in.e ). ;\.. 1:on t:ulvnlu::1 p1irya vn.g,y Íj)011f 1·11 1~1u",qrr~ \::.\Iex1ku bau 
llouos) o-nn1ós o·i~ökerei a tul)cni y„alf/11r1c-t kepez1k. Ne1nelyekuek 

b b. ·1 . 1 't o·1nnóját a n1eleg tartornán;rokba11 eszi\:' 111111!; a n1rgo11ya · .. 
ci '~.1:. csaliít1 .. 'l l1111·1;1)1111a(l!l1!k (~·ah1n1.1ceu..:.). l!'iíne1nü „_ a 111elt;gebb 
l. ·~r!"on1<Ín}'"Okban fa-· va;,l; cser1'eszerii - n1:.ivé11yek: felfel0 úll1J

1 " . "· . l . „ 1 . t gyakran púros leyclekkel. \Tirúgaik egyese\'. ;,-ag,y ernyut: Juga ·,, 
fürtöt képeznek .. A. kcbel:y· többnyire ötinet,sze!;ü

1 
le nern hnl~; a 

púrhi szabályos, lehnló. IIin1 anny
1

i van,. a luí.;1.v in~~~sze.tii, a„ part~.: 
A. 1nagzat rendese11 k.'!trekeszü, tle al!·ckesze_k ;t.ltal„'Lol~b~i;le os?A.tut1i 
is lehet. _e\.. gyiünölcs tok vagy bogyu: 11tigysza1n11 ieht.:1:ies lHaggal. 

Itle tartoz(', nüvénvel\:: 
a liofo111lit1J c,-<1dn111i;1k vagy l1cft:11de/,: (li.1;11.-ic/1111111.s niy•~;-· /~.). ~e1,n 

inivelt:. föl{lekcn. nf'.félen st.b. eg·ész Enr<'.1púban houo:::: .. Le;,·e\e1 e:::: 
n1aaiai (/'ulia 1·t ',"'il'/Jliilt/ li/jo:>riru11i) gyóg·y;;:izerül h~:-;znált:atnnJ;:, nr.é,r
gescl1üyéuy. 1i!iri.í.ga pis;i;kosfehéri vö1·G:-: erozef:ü. l ·l yü1nölcse tct~rJe11 
uyilú tok; 

a 11u1;.::)11qo.-; i'cdDs.:iron1 (rl((fu1·11. strri1111111.i11Í11n1). J~jgl-sz l~nróp:'t
ban ten.yész. ·c+yü1nölcse ~1ag-,y 1 tüs;\:~:"!: nég~·kopúcs;~:::n.n) ,oldalt ±81-
nyil(J !:ok. Leveli:t és 1nu.g.1áli hasznalJnk ,gyogyszerul; inerges; 

' a !1t((ln1gu(1jtl (rrl1·op1t /),~{f11Jo111111). ;\.rn,y~k~~ és n:(~V?~ helyen 
ken. főleg crjlökb1:11 egész Európ:.Lbau gyn.kor1 .. Levelei IO.JHS<1a<lok~ 
heO'~"ezet·1·.ek e()'észszélüek, alól pnha ;-;zörökkel ellútva; párosan 

"'··· ' "' '1 1 l . 1 ' · 1 't 11 '1 · 11 ' 1 :í.lla.uak, az eg,yik leve 11ag,ro f J: 111111 ·. a inrts1 \'. a ·.e ::111.· )011 a .. '.}: ·: 
virúg nyeles; lecsü11gö; a virúgkor<111a hürangalakn:, ut1nets~:tu szt·.-
11~11 ..-issznhaitotL biborviolaszinli. .'\ gyii1niilcs k1:LrekP:-:zn fckeh.1 
bogy('.1: Ine1:r~et. a 111egvastagodott ,k.ohCl.Y Lti.rl; fenu.. <Jyúgy:-z('rill 
lnéro,es leveleit. é:-; O"vökert'.~t. hasznalink: 

t:l t:J., • ' ' ) 'I ' • ' , ' 
a l"C.-it'i'c:rlcs 1,'.''11csn1' (.-i1i/ai111111 •l111c1r1i111r(1 /,. 8zara1 t~:-: ug<tL a 

sti'.i1ite.., (lulcrui/11i'111-l; ~zo1g,u1·n!ják. ,.:\. liidegr~b1J í
1'S7;aki v~cl1'.·kek ki 

vt.'.d·elt'•;,-cl egész ]~nrópúhau lin11ns nö\·('.•ny. ;\.ru.vekos v:-: ne( l \·e:-: 
l1elr011 t:cnvt':::::z: 

· a 1111}~ri/"1( (c1fJ'·"'iic111n 11111111111 /„). (J-.yii1:1ülc:séuek k~'1 zö11:-:(\ges 
lin~ználrd:n úlh11Anosnu i.s111erf:.. Ct·y(1

!p;yszerül 1s haszaú._ltahk; 
Cl bnl'rJl!ill/11 (sofr!/11/lil t11h1·/'()f<lllll\ n jJl(/'((l{i'.cso1n (.-<oli11111111 l,1/ 1'".„ 

11;•f'.o.;ic11111) ~'t1t:~1ún<:1sau isn1er!i gaz(1nsági. t~s t"úpl<í.lú ;.;zerL.s:;;o1gúll~ato 
tt(.iy1'.,nyefr. I<1t~ tart.o?.ik a. r!1J/i!Í11,11 i~ (11i1:nti111u1 fr1li1tc11111 /,) .. 



V. rend. Sodort himhcísali (<'ontor1ae). 

1. család: l\~re1:i11J'1.;/{k (ascf<-'JJÍtuli'ac). Fline111.iiek vagy c~er,1e
sek, gyakran felfutok. Legmkabb a meleg églrn;]lat alatt tenyésző 
tlisznövéuyek. Legtöbb n1érges) csipős tejnoclvet tartahnaz. N;'d.nnk 
csa~~ a ;n~.~rr:giil/J >vi11ceto~·1;ic1u11 ,o.l'fi!'i1udc) ]1onos. rl. cordillerák 11yu
gat1 le.ito1n tenyesz a ·111ar~df:1ua conil1_11·rou10. melynek ~éro·o ninbl_i 
ic1öben gyógyszerii.l l1nsz11álf:.atik (eortex Couclnra:ngo). t:i ' 

'.:!l:i .. ú\Jra. 2. csahi.d . .:\.z apocy111~ríJ,· (11J1111·i-
11car). IIoni növé113reink közül a 
t/fi .-:iild billi'.11,q (vinca 111innr) hi.r
tozik icle. A clélenrópai olcancler 
(nerinm <•leander) kedvelt clisz
nüvén:v; leveJ.ei n1érgesek. Ní'.·1nely 
l)ra.ziliai és kelet-indiai a.pocyuea
fűjból kancsnkot i1yernel\. 

D-dik csalúd. ..::l. st i'f/Cli 11i11 /~:/ {k 
(sl i'.IJ('h neae). I~orróövi use1:iék vagy 
f{lk. J_.egtöbbe11 erös inéregtartal
rnuak. Ide tartoznak: a. /r1 rkus
n1r1s::.la.<1 (s1'f.1jchnos nu;1~ roniic<1). 
:U'ú.s cse1jc.C+yümülcse 11agy bogyó, 
Jnelyben a.z ebvészrnagvag,y va1ju
sze1n néven isn1ert nagy lnc'.>rges 
inag (sen1e11 strych11i) foglaltatik 
(~l:L ábrn,). E:eletimliában honos. 
_-i_ sf1·,11ch11r)s lfj1111fii (13erg) vagy 
i!Jlli_[fia r1111rrr1J. Ma.uillúban a ~zL 

Ignác.zbal~~t (fab~e ?L I7nat.ii) 
szolgaltatuak; ez is es szan10::.: e 
csaláclbn tartozó nÖ\"ény renclkí vül 
inérges. Ide tartoznak rnég: a 
f/Cl.~·1· 111 i ll'lil He111pe1·vi'.rc11s (ICözl;lJ
.A„n1erikc'tlJan ), 111elynek gyökere 
g_yrJgyszerül használhi.tik.. ..:-\ s)!i

!/clia 01ru·ila1ulica és .~'fJ· 1utfh1I11u:n
t ica szintén gyógysr.ert szolgáltat
nak. :E családbí1 tartozó 11öYén:r 
atlja. a. e1u·„1.rr· 11éven ismert 1nérges 

Ebv.'.szm:1p·bl <'gy 1·i;< :1. , .. ~;;r. ~\1()._,,:<>r"·' uagyi1:io'. ( ' · • a11Ya::!;ot· anyanöven ve 1s1n(:l'l''\i-
len1 valószinüleg stryc11nos to.xifera) ; 'inig 1ná~olr külöi~féle, a ben
szülött,elr által 11yilaik n1egn1érgezésérc használt anyagol:oJ (n:vil-
111éreg) szolgáltatnak. 

"'4, család . ..:-\ tarnicst'1ll1!k (qciil·ir111nu'). 1Tüuen1ü) néha userj(~s 
11övények) útellenes leve'lekkel)' knszÓ: gyüriis gyöktök.évc1. ])ús 
lreserlianyagot tartalmazók. Ide tartoznak: a r1'.{lrr~t'ii (nicny 1u1tlic::! 
fri/'oliata). :1. gyök.töke végén 1úJ a. leveles szúr; a levelek: hüvelye
seh:, n:yelesek, httrmas:í;val álL:i.11a.k1 világos zöldek. 1\... virúgzat úl
erny:.í: 1'iiocsn.ra1\:ha.n, árlrokln1.11) hi.;;rakban og{~sz é:-:zaki Enr('1p:llio.11, 
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..... \zsiában es .ti.1neriktlban tere1n. J ... evelei használtatnak gyúgyszerül 
(foli11 f;·1:/'olijíln·i111). 

A 1cülönféle fal'11i'.c.~'/i.~joh (gc11tirr11tr l11tca L.) gont. pa11noniea) 
az Alpeseken és a Kárpátokban tenyésznek. (j·yükereik a tarnics
gyökeret (1·adi~1.~ ,11cntiu11rr<:). szolgúlta~ják. 

]iJrylhi·ca ce11fa11J'tn1n (J?ersoon). Főleg erdiikbe11 csakne1n egúsz 
EurópAbau elterjedt. Közönségesen c:::,c1:i1/'fi 11(./,: nevezik. Fiine1nü1 
bokros növény, ülö1 hosszukás, D-5. erü kopasz leYelekkel. \-irúga 
{Lpró vörös; kelyhe (j(:.n1etszetü. l:i:yüruiilcse tok .. A. virágzó fii hasz
náltatik n1int he1·lia cc11lauJ'i'.i'.. 

5. csalitcl. OlaJf'af'élúk (nleaccac). Fák vagy cserj>ék. Irle t"'rtoz
nak: a l\:őrisfa (f1·a:·1;1'.111c-;)J az orgonafa (;:;yri11,r1a ·1:117.goriH), a fhgyal 
(li,quslr1un vulyarc) . .Az olc~/la (ulur e/11'0J1aC ]~.) fekete1 eliptil:us 
alaku, csont.ú.rmagu bogyó g·yümölcseilJől nyeri1\: a faolajrtt; (olenn1 
olivarun1). 1\.z olajfa J)éleurópában 11011os. „A. ui1·úg.:ú kr'írisl~f. (//'11,i:i-
nuH 01·1111s, Dél-Enrúp:lhan adja a, 'l111u1ndt. · 

(), Család . . lrí:;111Íi!/'<!{t:f,: (ja;;111i1111rc). ]~Ol'l.'('.1 i.iv a.lait honn:::; S7.t;p 

diszl'sc1jék >.'agy .fúk. Núlnnk egyes púldoiuyait t,euy1;szti.k. 

VT. ren'l. A cosukottajlrnak (persona1:w). 

1. Ci-'rtlúd. 'liílo.11rrt1Jh (s1'i'Oj1/nil11ri11et1(). ]~ünen1ü 11üv1~11yek1 út
elleneseu Cclló pálhútlan lernlekkcl. .\ kehely 4,-(, metszehi. a 
virú[d~oroJla. s7.abúl)•l:ala1i. 1cihnllú . .:\. g·vii1nülC::; tnk \·arr)~ bon·1'('1. 

- • ' -J "· o. Ttlc tartoznak: 
az i..i/,:iii:f'ai'lck,n·IÍ (ec1·lHt,-;c1u11 thrr11;;11s ~ 1nús verLa~cn1nfr1jok). 

Szúraz rnczöl\:Üll st:.b. ui.'), Súrga virágai ( !!ore:- yt"•rha~ci,1 gyógy
::-:zerü111aszn:l.ltntnak. Núlnnk 11011os n\ivén.y; 

a Jliros !f}fiis.:iivirú,r/ (di!7itali;; purp1u·t·11 L.). Szút·sz/1rf:., hosszas1 

rún(·os, alul pului..1 szőrös levelei hnszn(Ll.ta!:-nak g,yógyszeriil (l'nl. 
d(11italis). Vndo111 főleg n.z észa.1.\:enré1pai hegységeken, <le legelőkön: 
sik1 ho1nokos i:alajon1 völgyeldJen is tcnyész. l\[a.g·yaror;:;zágo1i ::; 
Nén:etorszúg kelet.i részei11 sz(1p bibor\·i.iri..isr ha.ranga1a.1.::n virágai 
1niatt kerte11:be11 tenyésztik. -

HasználtaJna.l;::. rnj~g: a. c.-;ik1Jr/,:11 (•Jrrrliolr( o_(iíi:inali,-;) l<'uulzsa
n 1 a.kn 1 eve lei ( ré i· e keu h::inyi~!S7.) 1 a .<J.IJ t{Í t o rd n !J.f'il (! i 11 u i' i a L' u! f 1a I' is 111 int 
h1·1·/J/I lin11r1'.r.rn). 

2. csa1áí1. <)1·1.iluu1chcif!.:, 1[ás ni.ivények gyökerén é\löskiill.D: 
110111 ziilcl nöYén,yek. 

3. család . . -lcrr11th1c~f'/}1:1>. Több11;yire fo1T\'1üvj (1i::;znüvények. 
~1. ('salú(l. !9esa'/JU'<tc. _,_'1,_ scsa111ur11 •)/}ici1ude (()Cirl)gorszúg·bnli 

hono:-:) 1nag-jaiból az olcu1i1 scsrr 111 i n~reretik. 
G. család. lfi,qnnniac1.'ur:. ]~\.11T()l.ivi cserjék vagy túk. lJél-..:\ n1n

rikában honos a Jaca ;·111nla .. 111ely a, tlrága prtlisanaerfáL adja. 
G. csalúd. Gc.„'111'1'nceo1" l\Ieleg f:.artornáuyi, :-;zép virAgn fii\·ek 

\·agy r~:-::e1:jék. Xálnuk cliszül tcnyt~sztik. 
7. csa1<'u.1. . .:!. re11c1.J'(/1:k (l1.'ilfi/11d(1rir11,). ''Fizi. \·ag,v n10i~:::ári ni"1. 

v(:~nyt:k. · , ~ 



VU. rend. ;J[aklttermök (nucnliförae). 

-~ tern1és 111eo-éréskor nég·y1 ritktlbban elsatnynlás küvet:kcz-
1Aben két 0gy-egJ~nagn 1110.kltra hasad szét. ..A. n1agna.k fehé1:je 
n.lig vnn. 

, l. csahld. ilz r1jfll.:l(soh (lu/1iata(;). :b..,iivek vagy cse1:jék
1 

több
nyire 11égyélii szárrá.1 1 átellenes, gyakran olajn1irigyekfre1 biri~i Ieve
l~kkel, inelyek a szár elvasta.goüott részeiből k:özvetlen nünek ki. 
.A„ virárrzat fürti.is varry ti1ernyöt képez. 1\ kehely CSÖ\-es, gyakran 

' . b ' "· • l 'l l l 't · 1 ti ·1 .\ 1 . keta1 ku, 1neg·n1araclo; a korona sza Ja yta an: ;;:e, ny1 ;o ·; DJ ;;:u. ~'::l 1I-
n1ek' szá1na nég;y1 kettő hosszabb1 kettü rövidebb j a inagzat négy
rekeszü. A terinés a kehelybe zárt, négy felé hasacló makk. 

Ide szú1nos illó olajat ta.rtaJ1nazó gyúgyszernövény tartozik1 
és pec1io·: 

a ~:::a ;10 . ..; le 1:c 1ul 11llf (1!1 i:o nd ula (!{fi ci'.nal i:.-.· 1 lJhaix ). I.1eve lei :"Zá

lnsa k: szélei11 Yisszahajtott.ak. Kék virúga jó i1latn :jlorc:<; !av1111il11lrrc 
111~ven tartatik . ..:\. nö\-ény (léli Enrópúban honos; kert,Jetnl~hen te
nyészt.ik; 

' a 1101·.~·o.-; nu:11l11 1>nr:11tlia }Ji'.Ju.'rif(( f,). ~'\.yeles, tojásclad-l{Lnc1zsás 
alakn, füri1sze:", kopasz lc-,,-clei a /'/)/, ·1nfnlhac 1JiJn'l'il„1c-t. képeY.ik. 
-\.Tjrt\,o·zah.1 lecsüucr·ü kalltszszeríi; az egyes virúgol~ aprt1k, üt-. fogas 

b b ' I' l'll'l \ ]"] kehel;yl,yel; a virúgkorona csüvos: a poroclt:l~ re a o L : n~ la Jan1 
,Ja1Júnban. Ci-ör(;o·orszcl,rrban Yallon !:enyesz. Nalnnl~ tcr1neszhk; 

a. /'o!,,O/'/JIC/~(/. (111~11fh((. ('i'i.-;1111 r.): Eredeti hazt'lja. is1neret.lon. 
N(';!lves' talajon i:eny1'.~szthetü. :Levelei esakne1n ü~ök; tojAsdadok

1 

ráncosnlr, olaj1ni.rigyekkcl hirnak; hivatnJo~ak n11nt·, .f'11li11 ou·1ilhac 

C!'i:.-.jJCIC i , .. . . . ."." . , , 
a. s:;1u1os r(i.:n111l'in (i'o.-;1nar11111,-; o//t(:uuil1.:.:. /„). Ulu levelei sza-

lasal;::: bi.ir'szcrüek) n1irig,yesok. ~„\. /~;lir1. i'f!Si1U1i'i11it s:-:olgtUf;al:iák; 
haz(i~i::i. I)éleurópa; . . 

a .:sdl11a (srt!Pi'. l{(/icinalis !~.). Szára gyap,1as, levelei nyele~ek, 
ltosszosa.k: i·áncosal;:: . .:\. virágajak alsó 1:.8sze ht'tro1n résire osztott, 
lecsiingö, 2 porodúja Yan. J)élenrópúban honos; nálnnk !;(~113.·észto~ 
tik. llo.sználtatuak levelei: (olia sa/1.~iac: 

a H.::1u·kos,-;:::111111. 111.1uT1;pik Yngy !'e!t1~lc tf.ifi.1_11dr (01·i.(1a111ui1 t·11/~ 
,1/01·1)1 száraz~ l;::ii\.·es helyek.('ll: e-:::n i-:1i'0n1 eg1'.sz; l~nrúpúhan gyal(nri. 
.:\:-: egész fü haszni:í..ltat:.ik (herbu ori11a 11 i): 

'a kl.'l·t1'. 111r1.fol'dn1t (11;•i!/1111u1i1 ;,/(\fo;•t11ut l~.): .n virAgz/) f'tivf•f-. 
lto.sznú.ljn1( (hci'ln1. 1111~jol'anae) .: 

rt f;ak11/.: df!n111ff.oa (tf1y11111.-; ,-;C/'jliff1ui/ { .. ) legelőkön) napfl~H~-f'S 
holyekeu egész 1nurópúlnn1 közö11s('ge~. :-\.h illntns vir<igz(\ fi\ 1ia:-:z-
rn'tltntik: knkukfü (herba sc1·11ylii); . . . , 

tt cifl'(!ll/„..;;;cr_r/11 iiU}J~(ii (citro1nf'íí) 'll/~·~is:.:.r1 u/j/1~/llt/l(.~· f;.). ~Zal'[l. 
1nereclt elá(l'azú. 11. levelek 11,·elesek, top1sc1n1loh: vag·\· ~z1vnlnknnk 

' 0 ·' ' ' .'-'' . 'l ' . föo·azoltak. A kehely fölül :J, alul 2 részre oszlott n1lrn. Dc enropa-
b~~l honos. X álnnl;::· l.'.enyészf'.j k. J..;evelei (6d ío n11_,li.-,:t>ac) illó o1a.i b1r
lalmúak: 

az ~rrusi 1)('111cf1;/'ii (n1a1·u!1i11111 vuly1u•c L.) ogt'\~Z :Enr('Jpábnn rnii~ 
rolt1::; alú Hen1 vett hel\·cken nd11tloniitL l'cr1_~111. :!Bz fl.(ljn, a hci'/111 nur-
1·11l1ii (i/!1/-i·.: 

flliSZUO'ES Al.A/O'.!.\'. 

a (/f/ctj;ja::; ./'uya11Üft ([JaluJjJSi8 fjl'andijÍol'aj; főleg· g·aboua.földe
ken közönséges. A fii. n1int herba. galco1;sicb's (gro.ncli.florae) használ
tatik g,yógyszerül. 

Emlitenclök továbbá: a. lJOf/Ost1.1non patcho11l,11 Pellett, n1el:r az 
oleum patL'ho11li-t adja; a srttui·ein hortens/s L. (herba sat1u·eiae); a 
hyssopus f'.lffeinalis (l1erba h:rssopi, izsóp), a..ylcchonia hcd(!/'accae L. 
(herba hederae terrestris); a lmnin111 album (Jiorn lamii albi): a stat
cltys recfa L. és ,..;ideritis scordioides (herba siderititlis)) a zJcs;::il!l'Cc 

(leonol'us lu11at11s, herba ballotae lanatae)1 a hagy11ias::agn taru;'jo 
(tc11e1·iu'})t ;;cord·i11111 L.) herba scorclii). 

2. csalácl l-el'Úe11c{li!lék (verbcnaceac). Fünemüek vagy eB01:j~k. 
Egy részük dísznövényt képez. 

3. család . .il horagincúk ra,qy érLlcHlcveliiek (hora!li11err(' s. trSJ'cl'i
fOlirtc). :b„üvek, cse1:iék vag:yfák, váltakozó levelekkel, melyek: tlihb
nyire merev sertékkel vagy szőrökkel boritottak. Ilyenek: 

li'csfl..i atracél (alka1111a t:agy anchusa tincto1·i11) rrauseh). Dnr\·a
1 

:"ZÖrös fü. Déleurópában honos. l:ryökere a Yörö2 festéket tartal-
1nazó 1·11di,1; ullc(t'JU1ae~t szolg·últatja; a fekete nadályf:.ü (s,1;n11Jhit11111 
'!~Íiti11ale),. 111elynek gyökere gyóg,yszer; a lio/'uyo '!{licina{is lcvc·h.d 
fii:::zerül haszuáltatuak ; az ebnyelv ( cyn n,r;lossu n1 t~(/i'.ci 111111'·) : a l:ii<ltifü 
(1nd'll1011nria L!f."fici11rr.lis) és számos kerti nöYény; igy iiúldú.nl a 11r
f!'l~fts (n1y11.~·otis). 

VIII. rencl. llo!lzafaképiiek (eaprifolia). 

Füvek, esorjék Yagy fúl:. 
1. esa1úc1. r111odzqlt!lJk (cr1pr(t'oli1rctac). Ose1:jús vagy félcserjés, 

ritkábban fünemü, évelö növények. Icle tartoznak: a fokete bodza 
(san1bucus 11i,17l'a)J melynek ütágn álern:yös virúgút és Logyúit

1 
va.la-

111iut a földi vagy gyalog bodza (elJ/1rnn1 111ui1ile: ...;a1nb11c11.-; ebulus), 
n1el:y11ek csak bogyóit használjuk. Szá1nos ide tartozó növény igen 
szép diszcse1:je; ig)· pélcl. a lapdarózsa (vi1no·11,u111 n1n1lus)

1 
a 5erikúi 

lonc: (lunicera cr1Jn'({oli-iu11 stb.). 

2. csalúd. ii. liuzr!rfé!Jl~ (rulii(!ceae). :b„ák vagy cse1:iék) rit.kt'lu 
füszerü növények, á.tellenes vagy örveseu á1ló levelekkel.-~ kehely 
és párta uégyn1etsZetü) ugyanann;yi fL hünek szúrna. -:1. iuagzat két".· 
rekeszü. A.z ide tartozó 11Livények: igen fontos gyúgySzerészel;i, tech
nikai, gazdászati és kereskedel1ni eikkeket k~·peznek . ..cl.z l~gét3z fül
Üliu elt.e1:ielltek; leg·ke;;ésbé E11rópúbau. 

E család három alcsa.ládra. oszlik: 
1. alcsalitcl. Ste/latue. Icle tartozik: a b11::á (rnbia tinctornm), 

111elyuek tökéjét vörüs festékül használják. liégeu gyúg-.yszerf; is 
képezett (i'(Hl. i'11biac)1 to;;ábbá az aS_LN:rula ndoratu L.) melyet: lJorba. 
füszerül szoktak alkalmazni. 

2. alcsalád. C1inchonaj·{:/1:/" . ..:\.tol.lenes épélü levelekkel bíró 
f~ík. \'irágnk fü1t1 buga vagy álcrnyő: a kehely üt;1nei'·SZLll;ü, állandó; 
a. púrta tlilc:-:érr~: hhnetszetü, csillagos :::zegélylyel. l:l,yün1ölcso tok. 
Igen uevozetos c::::nlúd) n1elynek egyt~sei n. g3rúgyszerii1 hnsznú.H; 



cl1inakérget szolgáltatják. Igy a cincho1ut+);c_al-ísaya. kérga a. cortex 
chinae calisayae-t (királychina, china regia) aclja; a cinchona sucd
/'ubra. (vörös chinafa): a cort. chiuae rnhert i a cincho11a ·n1.ic1·ontho 
és e. cÜ11da1ninea, valan1int inás cincl1onafajok: a barna chinakérget 
(cort. chinae fuscus) szolgáltatják (214., 215. ábra). A chiuafák 7-
20 méter magasak; l)él~Amerikában az Ancles-heg.ysép; keleti le.i
töjén és Közép-Amerikában honosak. 

:~1-L :il,rn. 
:!15. :dJr:'I, 

t:indwna purpt:n«1 li:\1H·.c.<ziini1t·!til! i1nr:i11t u:\'\:ir.d. K'"'·~J1nagy:t:i.-, <' !J:Í,u\'-.,:•jki.. 
Cind1Mrn pu q11ir!':'I k<·rg(,h<il - ·it:!tri 1 :«ny11 l1<>;;->;:_1ne1 •;·; : . 1, H'li"-' n;::ir;il:. " h:iu<·,;wjt~k. 

_'1_ cepl111cli;; iptcru:aanh(! kis cserjécske a braziliai erdökbeu: 
szolgáltatja a 1uínyh1tó gy<jkeret (l'adim 1'.pecac1Ca.11Tuu). 

3. alcsalúd. ]1._~1iv1.~n(jv/u11r_k (cu/j'eaeeae). Ide tartoznak a küli.in
büzö kávéfajok melyekuek 

0

bogyó
0

gyümölcsük van. i\fogjaik képezik 
a.z általánosan ismert krí1~ébabot. Legfontosabb az afrikai ká.v1!·fa 
((fJ,/Feo (l/'o/;ir:rl D.„\ 1nely ..t\rábiába11 és kelJ?ti .:-\frilíában nC1• 

rx. remi. ( ',;en!!;et.)" iikelu'piie k (ea1111ian11 linae). 

1. csalácl. 
rlisznövények. 

2. család. f,ohrliaj1Jli'/, { ivlJ,(if/1_.1(11). 1l1obb11yi1e ±Orrú t>g 0 v1. 
Lejnedvet,tarta11nazó füve\...: iitkúbban cse1jék vn,gy fák. Ide i:ar~ 
bozik: az Eszak-_i:\.n1erikáb61 szárn1azó /r,11('lin /11/lata [„ ((1-uz:::rrilt 1ior

honr0Jt), n1elynek füve gyógysz0r. Szán1o:::nJ kf>zülilk szép virrlp;ink 
1nia.tt kertek:ben mftvelnek. 

·!:)Az elneY(:z0s Uiiic/1(111 pl:n1i alkir!d,Y uejt;t!il t>re1L ki 11;u~-11an :t •·Ílill.i
k~rf·g; hnsználA. ta fol.' tán nH\!Xg-.'·(,gyn lí-. 

X. rend. Cso11ortos Yiriiguak (aggregatae). 
1. tfSa~ád. f}yökön/t,qf'élék (valeríuneac). Füuemü vagy félcserjé::; 

növén:yek, atellenes1 egyszerü vagy o~ztot-.t levelekkel. Viráo-aik ál
,,rnyösek. Kelyhiik a magzattal összenőtt. A kehely "'Yakr,:'n bóbi-

• • „ 1 . .\ . t 0 l - t t"• 1 0 b"' ta,va i10 \.L ..:·i par a. ·J-: ~ • vag.r ome .sze u. }i. v sza ad him a pár~ 
tával van összenőve. Ide tartoznak: a '1i1acskug,1/ij/;ij11hc (ralcríana 
(~(/icinn1'is L.); egy méter n1agas félese1:je) hússzinü álernyökkel. 
Gyökere használta.tik g·yógyszerül. A grd(lnzlibr'[J.11 (vrrlf~J'iff;11'./lo olli
tol'ia. L.) keclvelt tavaszi salátanövény. 

2. csalácl. Fli'L.'fakútféiék (dipsaceae). Többnyire fönemü növé
nyek; némelyek kertekben müveltetnek. 

3. csalácl. A fészkesek (eompositae). A legtermészetesebb és 
legelesebben jellegzett családot képezik; mintegy 12,000 fajban 
van e csalácl a földön elte1:jedve és igen becses növényeket tartal
maz. Rüzös tulajdonságuk legföképen a virágok alkatában tünik 
elö; ezek. ugyanis miudeuiknél szorosan eg,y1nás 1nelleti; állanak, 
kiizlis ::izéles \"lH:okrOl nönek ki s küzüs, apró) n1nrvalevelekböl állú 
boritCk által kürülvCve eg3: virágot lútsza11ak: képezni; re n. fészket 
képeznek; a.z egyes virúgok g·yakran szintéu apró n1nrvák tövéböl 
nőnek ki. Ezek csiJvesek Yagy nyel valakuak; öt hi1njük van .. A. ter-
111és sz:iraz, fel 11e111 ii:yiló kas:::(lf (aeheniun1). Tejnedvet, keserii 
anyagokat é~ illO olajat; tartal1nnznak szán1osa11 kiizülük. 

Szán1os lc1e tartozó niivén:y· képez ruaga gyógyszert:, vag'.)-r szol-
µ;áltn,t gyógyszerauyagokat. Ilyenek: 

a. 1niS1·,11es salclta (lacfuca viroHa /~.). Nálunk honos. b1észkes vi
rága sárga és p3rran1is alakn, n1ig· a. kerti sO:látánál (h11:f111.'u sativa) 
a virágok álernyöt képeznek; a n1érges saláta füve hc;'7)(1 lact11ca;· 
uil'osac. néven ismeretes: megszúradt te,i11eclve képezi a lr1ctucr1~ 
i'iu1not: 

ni, tarct,1)at:nn1. r~lf;ci:11((le (pon!Jyolu JJ.ityprtng V8gy 01·os:::li.in.f'opj-'.ii). 
Réteken és 111ezükön csaknem egész Európában teuyész. Ii:eserü
rLnyag tarta1mn gyökere használtatik (i'•ulfr1; ta1·a:1:aei). l\Iagitt a fü
vet friss állapotban szokták gyógyhatásn neclve miatt kisnjtolni; 

a carlina ocr:1 uli.~· ;' gyökere használta.tik (rr((li:•' ca!'li'.i1ae); 
a keserillapu (l(!ppr.r o,(/icinalis) gyökere a 1·arlfr,: !iardcu1ac-t 

képezi; ug·yancsak e néven használtatik a kis l)(u'trnjú11 (lappo 'li1i

nor), és a pókhdló:; l1ojto1jú11 (lr11ipa to111entosrt) gyükere; 
az áldott csiil.~ii//(J (c11i'.c11s be11cclict11s); ná.lnnL-: i:-: vadon terem„ 

kertekben tenyésztik. I-Iosszas láudz::iúsalukn ~ztfr\is levelei hasz
náltatnak gyógyszerül licrlia carclu1: btnerlicti néven; a fészekvirág
zat innrvalevelekkel süriin körül van véve: 

a, 7,_;kiji'ni(í s::ait,1111. (tussilago .llu:/'r1ra). 'Levelei kerekdecL ::;ziv
alakuak, fogazotta.k (j'olia .l'r1r.farae) ;. 

az 111·tc111isia <'Ül({ (.11iliszta iirün1. s más hasonló fajok) . .l\Llesz
Liná-ban1 Persiában1 Arábiában tenyészik, fús szú-ra van, levelei 
aprók1 szürkészölclek1 kézalaknak. rl. virágzat kalászalakn (apró fB
jecskék csomócskákká egyesülve); a vacok kopasz. „A. rnég ki i1em 
nyílt virágokjlrms cinac (helytelenül'°""" ('inae) nhen giliszta
ellenes szerül használtatnak ; 
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az iirü1n (al'feu1is~ alis-i'.11thhon L.). --Egész Eur6pában teren11 

heo-yes videkeken és napos helyeken. Füszérü növeny, fehér-szürke 
selyemszörös, 2-3-szor osztott levelekkel. A '"-7·ágfej csaknem 
o-ömbölyü, lecsüngő. A fü (rnstag szárak nélkül) mmt lw1fo Clbsy11-
Hiii használtatik. 

a ne1ncs 111ontika (anthenzis nobilis L.). Déleur6pa száraz rét
i ein terem. Szára n1erev; levelei kétszerosztottak, simá1;:; a Yirág-
0fészek sugáros, a müvelés által megtelt (a csövirágok nyelves virá
gokká alakulnak), zsindelyszerüen alkotott borulékkal; a rncok 
domború. l~„ tenyésztett növén;r virága a ró111ai s;;iJ,;fiiutl'dgut (jlol'cs 
cluononiillae ronzanae) képezi; 

az orvosi: szil~f'a (111atrica1·ia cha:11io1n,illa L.). Szikes 1\elyeken 
egész E1u·6pában terem. Sz~ra elágazó, a leYel~k fonals~erüek, 
simák i a ·virágfej sugaras1 zs1nclelyszerüeu epy!nasra, fek.vti n~u~·
;;ákl;:n.l; a vacok kúpa1aku1 üres, cs~1pasz, szele;n feher su.gara~ ~s 
belül csöves, sárga virágokkal. E y1rágzat a szarak ltegyen llll es 
képezi a kV.~ünséges szikfirvirúgut (/lo1·es cha11zoniillac i.-ulgari;,): 

az anacyclus o_f/lcinar111n vagy 1.tnacycl1u; ZJ!!re.th1·1011. E:::zak
.t\.friká.ban tenyész i gyökere 1·adi;c z1yrtfhri néYGll 1Sll1Cl'etes; 

az c961f'arkú. cickúl'1Í (achillea 111ille.(oli1un L.) levelei lá1it_lz:::a
alakuak kétszer szárnyaltak. A virágf~j álernyöt kepez; a virágok 
fehérek' vagy vörösek. A fü. és a virág hasz11áltatik. Európa csak-
11e1u miuc1en országában általános; 

a heyyi ka111uu1ür (arnica. 111011tan(I. L.). G;vökérlevelei l:ossza
sak. ·visszás tojásclaclok, csak.nem épszélüek, 5 ideggel; a szarlevc
lek 

0
kettesével vao·v néavesével átellenesen állók, 1-3 ideggel. A 

b.J OJ , , , , , 

virá()'nyél és a virágkosár inirigyes, szűrös, a ;v1rag toJaSsarga. 
Has~niltatnak a levelek, a gyökér és a virág. Eszak-Európa. sikw 
iain és Közép-Európa hegyi ré~jein terem; 
' a spilanthes l}lc/'acea L. füve niint herba spilanthis hasznúlta-
tik. Keletimliában honos; 

az örvény serlecsilc (inndu helenhi111 l~.). li-ytH\.ere 1nint rad hc
lc11ii vug;y i11ul(lc Í.::;meret·cs. 

E családba tartozU részint gyé1gyszei·ül hasz11últ1 .részi;it gaz
tlasáai Yag3~ disznüvények még a következők: a mezei kataug (ci
chori~n1 /11tyl11is /~.gyökere a rad. cicltoriac); a bnzavirá~ (ce11ta1u:irr 
cyanus), kék virágai jlol'es cyan-i néven i~~eretes<;k,; ~ ±e~;:ete ürb111 
(cu·l<.!1llisiu uulyal'is) -racl a1·tcniisia1)1 a giliszta v1rac11cs \fa1HICfl11111 

vlll9are) :· virága és füve illó olajtartalmn,; a l;:~rti lJerer:iér (c:d;11-
dula of/icinalis). A ]Jy1·(_dhr1u11 ca1·111:1un (rozsaszin morzs1l;:a) v1rag
fészke szétdörzsölve a bolha1Jort adja; az endívia (cichoti11111 f·11 1li
via) :·az art.icsóka (cynara scolyn111s): a naprafor~ó (lH·liantl111s 1u1· 
nuus). a csicsóka, (hcl. tubcru;:;us)„ a tárkonyürörn (al'lc1nisi(/ tl1·111·u11-

culus)', a ·vad sáfrá11 (cl/rlhan11u_; ti11cfori11s) 1 a szúzszorszép (ludli.; 
11cr('11nis)1 a ::innia (rézvirúg) 1 a georgina (duhli1r ü(ll'iaúilfr:), az f1:-;z1 

rózsa (((stcr chinensis) stb. 

11/JSZLE1E8 Afdf<T.!X. 

ii. alosztltly. 8zabadszirmúak (polypctalae). 

1. sereg. l(e~elyhez nőtt szirmuak (calyciflorae). 

]. rend. Az ernyösképliek (discanthae), 

ií3il 

1. csalacl. Az erll/JÜsek (wmbellif'erae). Füvek, ritkábban cserjés 
niivények. Száruk hengerdecl vagy barázdolt, csomós. Leveleik leg
inkább váltakozók, tövükön hüvelyszerüek. A virágok hiánytala
nok es ernyöt képeznek; az eruyös virágzat néha gombalakba 
összeszornl. Az ernyő alatt murvákból alakult galler (involucrum) 
foglal helyet, mely a kisernyöknél is található s itt gallérkának 
(involucellnm) neveztetik. Az egyes virágok kelyhe csöalaku s a 
inagzathoz van nőve ; a szirmok száma 51 s ezek a 1i:ehelyhez nöttelc 
öt hin1 van . .ti. n1agzat több11yire kétüregü, s mindenik üregben 
vau egy pete ; 1iéha a magzat1iak csak egy ürege va1i. -~ két bibe
szár tövén tányéralakulag elszéleseclik. A termés alulról felfelé :l 
<rerozdre hasadó tok. .A„ csira li::icsi11:r s a nagy inagfehéi:je felső 
~észé11 van elholyezYe. _~\. terµiés külső, többnyire domboru, oldn1it.t 
hdtnak nevezzük: ennek 11osszában 5 kie1nelkedés huzódik végig; 
a középső a gerin'c) a két olclalt li~vök bordáknak 11eveztet11ek. 

..:"\.z ernyösek felosztatnak: sikniaguakra (orthosperinae\ hn·rd.:
dds niaguakra (campylospermae) és orli.;as 1naguakra (coelosper1nae)1 

a szerint, a. mint a ter1nés két gerezdjében a magfehé1:ie különbü
zöen van összenőve. 

Leginkább Közép-Európábfl.11, általában a 1nérsékelt Cga~j 
alatt; honosa.h:. 

E családba tartoznak a következö növények: 
a) sik111aquak: 
a petrczs~lyr,111 (pet1·osel1'.nu111 satiuun1 f-f,!ti'111.); ismert, kerti, zöld

ségül használt növény; régebben gyihnölcsét gy<1gyszerül hasz
nálták i 

a kiintén 11 (ca r11111 C(( rv1~ _L.) g·yökero orst)a.1akn; ::;zára harúzdAs; 
kétszer :::zárii.ya.lL gyök:érlevelei va11ual:. +·\. virágoknak gallé1ja 
nincs. C+y-tin1iJlcse használt.atik (/'ructus c111·1,/). I\:i·izépenrópába.n 
vaclon tenyész; ter111esztik is; 

nz 1íni.:s (zJin1pi11elli;1 nnis11n1_ J,.). (i-yökí~rlevelei szivalakuak., 
csaknen1 gümbölyii.ek i a többi levél 3 hasitékn . .ti virágok11ak nincs 
gallé1:jul1:. ~f.1enyésztetik. (}yógyszert képez a gyümölcs (fi'11ct us 
a.11is1'. vul!Ja-ris); 

p1'.n1pi11rllu .';rc-1~1/'raya és JIÍ'llll'· 11u1,q11r1. Ezek.nek g,yökerr hasz-
ll<Í.1t:atott gyógyszeri.il (radi;1~ ]Ji-111p1~n1;llac) ,:" .', . -, , 

az d11·izsk(1.zu1r (f'oeniculu.1n 1:11l,qni·r) fo1· 11. o//u:_uud e). ~zar~-· ~1e11-
rrerc1ec11 levelei sokszor osztot,tak. ..A.z ernyö lU-20 sugarn. llasz
~álta.tik a gyümölcse (j'ruet. J~1c11iculi). DéleurópálJau ki.íves napos 
helyeken vadon terem; tenyésztik: is; 

· az (rles kijn11_:1111 (/~lrn.ic. dulce). Olaszországba11 é~ Délenrópa 
n1ás részeiben hono's. Gyümölcse _(ruct .. lf)i;nic. 1·on1({ni neven fordul 
elő a kereskedésben; . 

a ei::i büsöe1F1111 ·t:af/Y ·vi:-:i ka1Joi' ( ucnanthe 1il1r:lla11dr1:un1 1 11hell. 
1u1.iiHficnn1). (j-yümüicse mint .f'1·11ch1s 11hella11cl1·ii használta tik: 



az 01·r1.1::ii .lesf,IJÚil. (l-.,1n'.stic.1l?n (~f./ictnale). _ Közé1J- és Déle11rópá
ba11 vaclon ten~yész. Termesztik. C+:rökere k:épezi a rad-ix lcvtst-ici-t: 

az orvo:;i a11,r;.11nlko, (ro·clu:u1gelic1r o//icinalis). Eszakeurópába1~ 
leggyakoribb. Az Elöalpeseken is tenyész. A magas 'l'átr:\u mint 
ritkaság előjön; gyökere használtatik (i·ad. angclic((c) ,· 

anl'thuu1 .i11·aveulc11s _L. (fructus anethi); 
i11111eraloria Oi'eoseli11n111 (racl. imperatoriae): 
a sdryl(. r{p(( (daucus carof(I L.) és más európai nüv€nyek. 
~e\. m{ts Yiltí..g-részekben növök köziil e111litenclők: 

_ a scoroclos11ur ./'octicl1un Bunge1 , 1nelyböl a büzaszat gyá11tti.L 
( '"'' foel idu) nyerik; hazája Közép-Azsia: 

a .fei·tdc( erubesccns Boissier, mely a galba11mézgagyant'5.t (yol
b1uunn) szolgátatja. Perzsiában honos: 

a do1·cn1q nnFn1011in('IUil L. NJ7Ugati Perz~iában te113rész. ~:\.z 
cnnmoniák mézgagyanta. nyeretik belöle. 

b) /Jai'Ú;:1{d,-; J'ill1f/UC/J,~; 
a liifrlijs /Jii;•(ik (co11i111i1 ii1aclllr1t1u11 L.). Szára l1e11gertlec1, üre~1 

úgas, alól viiriis foltoklrnl ellátott, teljesen szőrtelen. A levélnyelek 
hengercleclek, csüvesek. A levelek tövükön hüvelylyel birnak, több
~zör szárnyaltak . .ti. virágzat ernyiJ1 fehér szinü. Hivatalos a fü 
(hcriu conii). Egész Európában sze1n8tclombokon stb. te11yész. 

e) odva.-;1no,q1íak: 
coi'i11 ndr11n1 .vrti'.vH111 (k,11·i1t11di"oi11). Dél-Európába11 tenyészte

tik; a keletről származott. ;ÍL _-\. fit poloska-szagn. Clyümülcse j/1 
illatu ((l'uchu.: cori'.and1·i). 

2. család ... :1.:: 11ruliaccdk (_a1'Cd/11c1'1ri:). l?c:l.k vagy c::::e1jék. Ide 
tartozik a 1·1'pl.·t':11,1J l101·ost,11d11 (licdr:ra heliu.). 

3. csulác1 . ..:l szül<Ilí!lék (an1prlidcae). Ic1e tartoznak: az ismere-
t 1 t " ··1·· ( ·1. . . . ) . ' . "/" ( l . l es ior c1·1nu s.::ri 11 _1·1 1s v1111.fer11. es a uo1"J$f,IJ(UISZu u an1pc.ops1s u;-

rleracca). 
4. csalác1 . .:l. son\/iifék (c1Ji'ller1e). FAk vagy cserjek (l1usos somfa: 

cornus n1as stb.). 

IJ. rPnd. Az eg·resképiiek (cornicnlatae), 

1. család .. .:!.:: egi'1:~F1!lifk (l'ihcr:ria0uu.·,. qí·ossul(u·i({e). Cse1jés 1 gyak
ran tüskés nöYények: váltakozó levelekkel1 fürtös Yirágza.tta1. ri. 
kehely egylevelü. A magzat együregü és bogyóvá fejlöc1ik, mely a 
hervadt kehely ú!tal diszittetik. Nálunk teremnek: a ;·ihi.:kc (rib"' 
1·ub1·tu11 f_·t Higr111i1). a szőrös pi.~:J;t (büszke. köszn1éte: ri'.!Jes vagy 
ura c1·isf't:1) s ennek nuls fajai. 

2. c:::alác1. .·! .Po::. . ..;_r/,-~li!lr!k (c1·11sszdacl'ae). 
3. család. ~-1 vui,(ii.f'é{/;/.· (si:1~n(l'1·agrae). 

IIJ. 1-.~nrl. A tökgyümölcsiiek (pepo11ifera-e). 

1. csalúcl .. :l begQ11ir1cerí1". Forróövi növények. 
2. család . .él trjf,:J-(_:/1,:1,~ (1·11cu1·bittH·ene). TCuszó vag:y futü növ€

nyek: váltakozó érdes levelekkel és kacsokkal. _.A. virúgok iitüskörüek: 
üzvegyek. :i. púrta szabályos: ütlevelü vagy r~tn1etszetü s töven a 
kehelylyel összenőtt. A himek a i1árta aljún függnek. A bibe vas-

tag é::; karélyo~ .. ..:-1.. gyü.1uülcs, rc1~c1ese11 11agy, bogyónemü é: töknek 
(reno) 11cveztet1k. Icle tart.ozo ft\1ok: a súrga dinnye (cuc11nus 1nclo)_. 
a s;;,vanyitÚ--„!.tliorka (cuc111nis sofiva), az u1·i tük (cucurhita 11ejJD) ezek. 
számos vá.ltoza.t.ba11 n1üveltetneli::. Gyógyszert képeznek: a sdrtök 
vagy keserü uborka (cncionis s. cit.rul!us colocynth·is) gyümölcse 
(lruclus coloc.'lnthidllrn). mely a keleten (Aegyptom, Syria, Görög
szigetek~ Japá.n1 Keletinclia stb.) 11onos1 a ·ntagrugú (1!cballi1on s. 1no-
111urdica. elateriu.1n gyii.n1ölcse: valamint. a ,11önye (br.1J011i'.a alha. és 
rlioica) tőkéje (rac1ix bryoniae). 

3. csalácl. Golyotr~/'é!.4;k (1J11ssijlul'cae). Felfutó, délüvi1 fü.nemü 
vagy cserjés növények. Szép ter1netük. és vírágaikért kertekben 
mi\velik. 

IV. Tenü. A kaktuszfélék (opuntiae). 

Ic1e csak a kr1kt11szok (cactc(1e) tartoznak. Ezek gyakran kuszó 
vagy f'aalaku, }1usos, forróövi növén3rek. En1lit.endök az u1nuitia 
/icus i1ulica és a ·n1e;i,~Í1.:úi 1101Jril k11kt11sz (OjHtnfia coccú1cll{/-~:ra): arról 
"nevezetesek, hogy a karmintetvek (coccus cacti) rajtuk élnek: 
elöb binek gyümölcse j óizü. 

·v. ren(l A fü.zé11yképiiek (calycantllae). 
1. család. ~· l l tf!ct-éf;(!f'Jf t!h (011agrar1'.r:ae: oe11otlu.'1'eac ). Füvek vagy 

cserjék egyszerü, ellenes vagy váltakozó, tollaserü leYelekkel. Né-
1nclYek J;:eclvelt kerti növények, })éld. a ,(11chsi'.a. 

' 2. csalúd. ~'t sulyon1fiSli!k (trapaceae). Uszó vizi nöYényeli:. 
;-{.család . ..:'l ,fii;~in_1;./"éh!k ( lythrariae). Fiinemü növények. 
~1. csalácl. ~-l tú-liorosfr~f'/!l1!k (halorar1eae). \ 7izi növények. 
'1. család. A _jc.cswwin((éWc (philadclplwae ). Ose1jés növények. 

Ide tartozik: a 11tíJnnk müvelt s 11ihása11 jazn1innal;: nevezett. 7JhUo-
1/elph11s cor11na1·rus clisz11övén;y. 

VT. rend. niy1·thusképiielr (myrtifio1·ae). 
~ l !i. ú liru. 

;,_~a lú\h:l::, 1···1•;·1'•kkel (« ::yi·11uiiki<'öt'l: ;1 li:il P\1!:\\011 :t ::rúnüt~~J111a·fo q;:: 
h:vdd;.);1'\ ú' vir;\:,,o'i.J.:d; in••lktk ":::· c;n\n;',talnw, 
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1. család . ..t-l ·n1yrf1L~f'él1Sk (nl//1'faceae). -~Ol'~'Ó, égöyi ~á~ vag3r 
cse1:jék; rif;kábban fönemü növények. Leveleik ülo 01'1:1-m1ngyeket 
tarta.lnutznak. Ide tartozó gyógyszert vagy fii.szert szolgáltató nö
vények: a ·1ne/((leuca T.,. Keleti11cliai cserje, belöle 11yerik az olenm 
cajeputi-t; ca.ryophyll11s a„ro1n.rtticus f,,, a I\Iol1~kkál~on és A11tilla
szigeteken növő fa (217. ábm); megszáritott lmnbÓl s:ee11f'iis.:ö!f 11év 

217. áhrn. 

,\ fal1lj-fa q:y :·"::' '<·iu1wmn1m1n <'t'yl•'lli<'Hm). ,\ ffü::'.\'l"<-!·: ~':'.•'!::i1i-fa (eary<>]'hy!Ju,: :tr<1m:iti<'u,:)<':::y ,i,::l 
himl1cih;u1 kv<I l•:: kiuyllt vil'Úf'<>kl;:1J. 

alatt is111eretesel1:; fl-iszeriil é::-: illü olajn, 111iatt; gyógyszerül l1asz11cíl
ják. l~11c1dypfus i'csi1u'.(era. ujhollancli 11övé1\y; szárított i1eclve ki110 
név a.la.tt isrneretes; rt iil,lli'fu,-; 11i1ncnf1t (.Tan1aikába.n) aclja a szegfii.
borsot. Né1nelyek1 1ni11t a l;:özönséges n1yrtus (n1,11rt1u; co111n11111is) 
l;:erti növthryek. 

2. család ... :1 !/i'<Íi1dtal1n1!f"i!liik f/l'ct11at2a1). Ic1e egyedül a. grúu:.í.l:
ahna, z111nica. !Jra11atun1 L ... tartozik. Dél-Európá.ba11 11ono::; fa, 
(:3l!i. úbrn). 1\:érge hasznú1tat.ik gyógyszeTül (cortc:t~ ,qrruuiti). 

\7II. renll. Rózsa.virágnak (1·osiflorae). 
Leveleik pálhásak . .tl. virú.g szabál:yos ; a l;:el1ely közönségesen 

öhnetszetü; a. szirn1ok szabadok, a kehely szélé11 függe11ek 1',~ 
~:1.án1ra a kehely1netszetel;:kel n1egegyeznek .. A„ hi111ek is sza.baclok: 
~z{nnul: vúlta.kozó, de reuclese11 rt sziT1nok többesek:ónt for!lnhHtk 
oli.) s n bimbóba11 össze va1iual;: görbülve . ...:-\. gyün1ölcs szúraz vagy 
husos bogyó, csontá.r vagy szern. :\.. 1nagvak fehó1:iétle11ek. 

1. család . ..;!;:; aZ.111afélék (1Jo1nacea()). Ide tartoznak az af'llu{/i1 

(iiii·us ·n1af.us) ~·a kü1·t1fa (ptr. co1111niu1ir1) stb. Különösen em1iten(1ö 
n, birsal·1iu1. (c!fdonirt 1:ul[Jar1:1J), 111elynel;: magjait (sc'Jllcll cy1.loniru:) n 
gyógyszertárbau használj11k. 

~. esalád. „l 1·ú:::sqfélék (1·vs1tcene). Füvok1 cse1jék vagy fúk szét
szórt, pálhás levelekkel. A.keh~ly 11h1cs ~ in~gzat'.:al összeforrv~.' ... 1. 
kehely- es pártakYelek szanrn D: a 20,-nal több hnn szabad. Tobb 
együregü ma~zat~1uli: :~a:i. 11.1obb al_i-·salac1ra oszl1~L !cle .ta.rtoznak .. 

a ha'}i:111.a (lh!fssintca vagy l11·a,11cra a.11thc111l1nlh1ca, melynel;: 
virágai;.ha'szná1tatnali: jlo1·cs kosso vag.Y knsso név alatt. „1. növén~y 
A.byssiniában honos ; . , . 

a különböző ismert rózsafaJok: rosa. cc11t{flol'a L·. IIa.za.iuk a 
]·elet. A leszedett szirmok használtatnak (f/orcs 1·osarum ). A keleti 
.1~vsa. nioschata Miller és rosa da.-niascclla-búl i1ycrik a rózsaolajat; 

a 1nd.l11a (1'11ln1s ida.e11.'i T.„)) 1nely11eli: gyihnölcséböl (J'rucfus 
i·ubi i,foci) szörpöt készitenek; a különbözö szedcrfajok (i·ubus (rn-
ticosus, caesius stb.) j a sza1111)ca (.f'ragariu ·vcsca) .: . 

a !1e1un -ul'baintnt (gyökere ini11t ·J'adi.lJ ca1·yo11hilll/fuc 1s111erc-
te::;)1 a potcntilla ior1ncntilía (rad. fúl'lllt'lltil7ae) stb:' " ' 

3. család. „-t ·1na.ndolaf'é!Jk ((uny,rJ(la7cae). (!se1'.1ek vagy ±al;:1 szet
szórt levelekkel és pálhtíkkal. :\. kehelylyel össze nem ni'>t!; magzttt 
f01 :ue1n nyiló csontárrti. fejli:idik: iuelybe11 l-~ lna.g van; ozekbeu 

111arrfehérje 11i11cse11; a szil;:eli: 11úsosak. Ide tartoznak: a 1iuuHlolafr1. 
( aii~l/f/dal-~1s co1n 1nu11 i:; L.). J\:is-~"l.zsiá.bó 1 szúr1nazi1~. Dé 1-Enró1)á;x1n 
tenvésztil;:. :l.lfi1iai: az éc1es és l;:eserü n1ilnÜ01aÍ'a: 1nclyel;: nz ec1e~ 
Cs l~eserü 1nanclolák:at (a11u111rlal11c du1tcs el a.n1arac) ac1,iák j az öszi 
barack (zU'rsica uu7gcu·is) ;''a kajszin baT~ck (1u'1ilcni'.rrca v1'.l!11.u·i;;); 
a. cseresznye (1n·111111s auinn1).. a Jneggy (/1i'. ci.'i'rr.«11.':), a s~1l~·a (1n·. 
do11i1'sfic(/) isn1cretes gyü1nölcsfúk; u kCikén~„ (Jli" s11i110.-;a) ~smerb 
vaacserje j <l j!J.//llU.'i 7ll'l0'0GCl'(l81Ui love}eiböl (_j-'ulia ft1111'0CC/'l1Si) k.(•}\.

SrtY!iartnhnn gyógyib.'.1 vizeL li:é~zite11ck. 

·vrII. 1·c1H1. A hiivelyeselt (legn1ui11osae). 

l. esalád . ..:L viful'llis eirúqu((k (1u1pilioiu1c1'111:). :Jrüvck, cserjé1k 
vao·y fiík v<iJtalrozÓ

1 
l;:ülönbö~fi alali:n 1evele1di:el é:-' púlhftkkal n, 

le\~6111.yél tövCben .. A„ virágok többnyire egyszerü ornyübe.'. gii111bl~e 
vaO'v fürtbe eO've:-:ültek. ritk{n1 inagú11osak . ...:-\. kehely otfogn es "'" "'", ~ . \]']'" cnrakra11 l;:étajkn; <l párta. részarú.nyos l·:-: ötsz1rn1n. : i:ei· a 8( 1 sz1-
~~n1 képezi ü~szenÖYe a esúuakoL (~uri111i).. a l~ét o}(1a~só ~lZ evezöt 
(alae) s" púratlan legfelsö és legnagyobb ll ntorlal (1;('.dl1rni). A 
inagzat rendesen ogyüregü. IIin1eli: sz{una .LU, ezek esC1vé va1u1ali: 
összenőve. :l. !:er1nJS 2 d;rabra 1Jat.tog1J 11üvely. :\ Illagoknak ritkán 
van 111acrfehérjük. Csirú.jol;: görbe. "' ' . 1 ' . „ ' . 1 1 1(1e tartozik sz<'nnos fontos gazc asag1 n( 1veny _; igy: tl Ja J 

vagy paszuly (11luts1:ul-11s i:ul,qn1'is ct 1u1nic;)J a borsó (1)i:1;1n ~u·1.·.:-11.~c 
ct s((fiuu.m ). a lencse (crvn1n 1cns) stb. C+:yogyszert szo1galtatu nove
uyck: n, tövise:::: iglice (onon/s ,-;1'1~110;-;1.1) gyökcréli has;.1:<'Lljál;:_.: rt t.1·i
.r1011ella .foclll/711 ,i;raeCIUil L. Del:uropc~ba11 ho:o;o;. ~agJa~ a. SIJJ//t'./l z·u~,~ 
ni1;racc1:.t. kó11ezik: a so111li:ül'O (1ncl1lol11s <~/Jtc1.11.11l1;;). :-:;zara 1ne1e\ 1 

feiálló. 8{1rga ·virága. 1~osszu fürtöt l::épez. „N{tlur:~;: i,s honos .. JI~sz
n{tltutik a ·virágzó fü. \herba '/11tlilot.i); a gyokerezo loherc (tr1.f?l1u.11; 
rc]Jt'ns); a:;, écles gyöl~ér (gl,11c_1;1·rh;"za yloln·a L.). 1Ig~n 1:os.szu, elagaz~ 
cryi.ikere van: levelei párosan sza.rnyalt:ak. Del-Enruptiban ho~os. 
l~·yüli:eréért (l'adi;1: liy11iJ'itiae) tonyésztct.ik. Szinten 11asznAlt.at1k 8„ 

.. 'IT 



.11lyc.1Jrr/ii;a. t't·chinata és a ,rfl. gl(ti/{ltdi/o·a gyökere . .t\_ keletiudiai 
indigofcra tini:toria .1:.-ből nyerik az i11c1igot. Honositúsiit e növénY
nek hazánkban is inegkisérlették .. „:\. Jlfc1·ocru·pus santalinus L. Kel Öt-. 
Indi_ában __ adj~ a sa1:talf~t. (lign:u~n ~a1Ítrtl·i111un ·rllfJ/',). „A„z a:.;tragalu~ 
('i'cticus tuskes csei:Je, Kreta szigeten honos. ~ii.dJa a tragacan1hút. A 
pl!_1;s0~tig1na. i:en<·nos1un Balfour) ~yugat-~ii.fri~U.ban tenyész. Magja 
ke_pez1 ~. n;erges ;'al~b~r-bnl~?t (f-alJ~r c·alab(t1'l.ca); a 111y;•o,1..~11lun 11c-
1·c·trae k1)zepamer1ka.1 fa: helole nyerik a per111 balzsamot \ha[sq 1nu-ni 
pcruvia;uon). A n1yro;1_',1Jlon tol1f'~fcru1n szolgálta~ja a toluba1zsamot.. 

2. l'Salácl C1rtr',~Cl!JJÍJU'J.((', ]J'orrÓÖVÍ 11ÖVények. (:l·yúg·yszert SZOl
g~~lt.atnak: a caesal1ii11ia b1·asilicnsis L. Keletindiai fa. 1 ac\ja a kékfát 
(liyinon cconpcchian1nn) _: a 1·opa{f'cra 11Hdt1:fuya1 copai/u·a a,f/icinalis 
7:· és e . . fJuianensis fci.kból nyerik a copaivabalzsamot. E fák: Brazi
l1ában ho11osak; a c'u·rd(juio sili'.fJua L. a középtenger lJartjain, fölea 
(iiírljgországban, nü\-ö ürükzi·ild fa. Hi.i.velyes gyün1ülcse képezi~ 
:-:zt .• János ken;yeret. (t'ru('tns cerato11iae, sili(1ua dulcis): a cl/pte1·11,1.'. 

orlorata és d. OJJputsit 1.l'ofia Guayanában honosak; g3rü111ölcseik f'a!;ac 
tanco (toucabab) neven isn1oretesek; a tan1a1"i11dus inrlic11 .L. I~elet
indiában és Egyptomban honos fa. A gyümölcs összepréselt bele 
i:11nt pulpa lun1a1·/11doru"lii. 1·1·uda jt.in kereskedésbe; a yru;,.;ia r11·11ti
lolia Deli/e .. ca;:;. leniti1:a) e. oboi:utr1 és 1·. an,qusti:folirr: Eszakafriká
han te_nyésző cserjék1 1nelyek a szennaleYeleli:et szolgúltat:i<ik. 

:-3. család. ~·!.:: /r.::(;krf'J/1:k (1i1i1110.~(!uc). r_röbbnyirc forrÓöYi f;.'tk 
t'>;-:: cse1jék. Tele tartoznak: a s::en1c:1·n1eii 1:·1·.:iiki.; (n1.i1110 • .:;11 111/l(ica·) ~~:-: n 
\·alódi úkác:fajok, 1nel;yek közi.i.l az at'acirr ,·atci:hu \"';:".ilcleno\Y Bc11-
galiában a catechu-t adja; az ucacia to1'iili,~· .. 1(, s..:.yrr.(. ,-i 111'lof(,·a é~ 
az(/, scncgal, n1el;yek az arab nir~zgát szolgúlt.aiják. 

1::\ .. n:nd. Az ebseképilek (frangnlaceae). 

Cse1:jék vagy fák1 szabályos virágokkal. 
1. család. J[a_r1ya(f1!lik (rfljllifolhu~('Oe s ilici11euc). Cserjék, bör-

11e1nü. levelekkel. .:l.z /lr::1~ parag·uaicnsis levelei La Plata viclékéröl. 
inint ii1atrS f1:(1 J1ozatna.k kereskedésbe. 

3. család. J(c1:sk1:trigú;-'úl/k (('el11st1·i11u1e). 
G. csal<.'tcl .. :1 he11ge/f!ltk (rlia11l1icae). liasznúltatik gyóg,yszerül [l, 

V•r1·j-11föeis (i'liain1111.~ crithoi·fii:u) esoni:ár g·yün1ölc~e (fructns rha11111i 
('tttharticae vagy bac('ae ::'piuae cervi11ae) &s az tJ1;:,<t;f:a (i-lHOili111s 
t'1·011.1111!r-1 L.) kérge (i-·ortex frang111ae"L 

~\. l'e11•1. Balzsamos növények (thei-ebinthineae). 
. N/tluuk (·sak igen kevés faj últal ....-annak kúpviselvé: több

uy1re a !'orrúövi tarto111án:yoli:.ban tenyészö fúk vagy cse1jék. 
1. család ... :1 :;;:,ü111öric1:f'Jlék (thei'ehinthac(·ue s. 1111rtcr11·di11c1:11('). 

[de ta1'!:-ozna.k: a pi'.stucia leutisi:us I. Déleurópai :t'a: l)elöle nyerik 
a nHtstix g::vantái.; a pistocia th1.·1·cl1inthusl,1Jl az egypto111i terpentint: 
a syriai i'· t1:ra jóizü magva a pistaciadiól·, képezi: az u1101·r(l'1/.i-uii1 
oc1.'irl1·11tcdt~ L. (Dé1-11.111erikában) a scn11.'r'(11·111c~· ui1uc1r1·di11111 t:. ICelet
indiában honosak. ]Jagjaik .~·e111i11a u.1111co!'rlii (elef~tn,ttetü) néveu 
is1neretesek; a 1nt!r.r1es .~·:~önlüricc (rluu; tu:1:icudcndrn11) l!Jszuk-„A.Jneri
kúban honos; levelei használtatnak (folia toxicoc1em1rii). K úlnnk 

f,euyészik üZ ct·ctF11 (l'l11u; cori111·i1(1 és a. sÚi'ga s::Ülil.Üt'it:.t' (rh. coti1111.-:) 
inindkettöne.li: k~rgét cserzésre h~sz;iúlják. , . , , " 

2. csalac1. J]urs1~raccrte. Gyantat tart:.al1nazo cse1:1ek es ±ak. ..:.\. 
bosivcllia 71011yrf(era és '1. sac.ra Abyssiniába11 honosak, az oliba~n
mot (tö,mjén) adjál;: i a bc!lsaniodend1·011 111.IJl'i'lia-ból nyerik Arábiá
ban a rD;yrrhát; a l1als1onodcndro11 yil1:1ulcnsc Paliistinába.n tenyész: 
belő1.e nyerik a mekkai balzsamot (bals. c1e mecca): az elemigyan-
t,át egy c(U/f1;·i·n11~(qj szolgálta~Ja. . , , , , , 

H. csalac1. A n1lnf'1'Wc (rn.taccac). Legmkabb Delenropttban e' 
Északafrikában stb. honos évelő növén:yek; nálunk termesztik a 
rutát (ruta .. f/i'111;colcns), n1elynek sárga virágai vanna.k: a. lev'"eleit 
használják ( folia rntae ). , . 

4. család. Dios1neae. Evelö növén3rek: öttagu v1rágli:örökkel. 
5. család. /3in1a;·11bc11c. Emlii:endü a q11a:Jsia a111a1·rr L. J\_özép

Amerikában (Surinam) honos fn. J<'ája és kérge használtatik (li11-
uun1 qnassia0) . .ti. (Juyanában honos 8Í'ourr11ba 1~(/ici11({li,-: kérge l~ 
o-yÓ<Tyszert képez (cortex simarnbae). 
i:i„ t:> (-). l'Sa.1ácl z.f!.<fOphilloae. Ide tartozik a yHrijuc11111 r.1j}ici11t~lt J .. 
1nelynek rryúutás fája és kérge haszuúltatik gyógyszerül. I\..elet
iucliába11 hünos. Fáj~~t iparcikkekre ÍR ·i'eldolgozzák (_lignu111 sanf·tu111). 

2. renc1. A vacakra nőtt szirmuak (thalamiflorae;. 
1. rend. Szegfiíképiielt (ca1·yophillinae). 

ri:übbnyi.re fiine1nü nt)vényck: Ú.te1lenCS Yag~c kerc:-:zt,ezÖ leYt-'
\ekkel és tí.lernyös Yirágzattal. 

l. csa1ád . . S'zilen(:fiJl/k (.:;tle11e11e). Ose1:jés vagy fiine1nü. 11övi"
nyek, csomós szárral, átellenes,_ épél~i p_álhútlan_ lev:l~kkel. I,~1e ,tar
toznal~: a s;cg_fii.vel: (riia11tht1s) es 1nas isn1ert cl1szv1ragol;:. C.-yogy
szerül használtatik a tujt/k::1í s.:a1i11ru~(ii (saponai'i11 o,{!icinalis) _gyö~ 
kere; technikai f'ontosságu a g,11sophi!a sl1·1dhtuiii gyökere (1par1 
szappangyöli:ér). 

2. család. ~'L l ud hú1~(1://k ((d.~ i11cto:) : többnyire alka] u u1tla11 
dudvák. 

3. család. 1l paroil.1fC-hic{f1!lék (1jaro11ichia(J. 
4. család. /3cleranthcdk (scle1·a11thcac). 
:1. c~alád. ~-"1 p(JJ'csi'.nfiS/t!k (purful<!caccl(1-). 

1I. renll. A mályvaképiiek (columniferae). 

J. c~alác1. „4 111úlyc11/úl/i.:(n11.1li:acear)). Füvek1 cse__rjek yagy !:ál~~ 
váltakozó, egyszeri\ pá1hús levelekkel. A kehely 2-o hambn. Szi
rom annyi ,';an. 1nint a ke11el:yne];: n1etszete. A. sol;: 11ünszál csővé 
van összenőve 

1

( egyfalkús ). ~\.. 1nagzat több levélböl alakul) k.özös 
oszlop körül; több ürcgü lesz; a. termés több üregü vagy részeli::·e 
hasadé tok (pa1isajt,). ,\z ic1e tart.oz6 11övények közül sokan 11us 
nyállrntartnlrnuak, és pedig emlitenc1ök: . . 

o:.: r:ri-lti JJi:1p,~ajt (n1rdi.:1.1 sif.l/cstris L._)„ inely nálunk 18 honos; 
r6zsaszin virágai inegszAritva 1ilaszinüek lesznek (Hores 111alvae 
vnlgaris); . 

a l.-1.!1·ek JHfJJSajt (111alvo 1.:tc.lg((ri.-; u. rof-1.uulij'olio): levelei hasz
náli~atnak; ez uton-utfélen tcrmö1 ige11 közönséges növén;y; 
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a, f'eh1Jr 1ndl,lJva vagy zil-iz (althaca o.f.'ticúialis) leveleit és gyö
kerét használjuk:. Utakon, neclves rételte11 egész Közép- és Dél
enrópában gyaltori ; ter1nosztik is ; 

ct nuílyvarózsu (althaca rosca). Keleti növén:y. Náluult tenyész
tik. l13rógyszertári célra es festönövényül a /ckctc 111dl,lJva1•ó:fso hasz
nálta tik. 

218. ábra. 

_:.\, gossipiun1_.fr~jof,'. (q. herliacr:uni) arho1·e1nn és rcl1'.gios11111) 111ag-
jaürnk szőre képezi a gyapotot. . . , . , 

2. csalác1. ..:1 lufrsf'affJlék tiliaccae). ]J'ák vagy csei:Jek. Hasznal
tatik a hd„~/Ci (tilia pÍatyphyllvs, t. u/mif'viia) virága .CJlores tiliae). 

Ul~SZLE'J'J:'S .AJ:AI<1'.·!~\·. ;)-J. 1 

A keletindiai co1',cho1·rus t~~i)i/is (kcrl'ia) rostjai.futc és flClCtf i1év alatt 
jönnek keres.kedes~e; fo;iasra alkalmasak.. 

3. csalacl. Bntt11er1accae. Ide tartozik a theob1·0111a cacao L. 
A forróöyi ;~me~ik~~an honos f~ C,218. ábra). ilfagjaibúl sajtolják a 
cacaoola.1at es kesz1tik a csokoladet. 

Ill. rend. Ibolyaképiiek (parietales). 

1. család .• 4::: ibolyaf'i!lék (uiolaccac). Füue1nü vagy cse1jés nö
venyek; váltakozú pálhús levelekkel. A kehely és párta ötlevelü, 
az ibolyánál részarányos. .tl. hímek száma 5. ...<\. iuagzat együregü

1 
]uíromkopácsu; a bibe a bibeszúron rézsnt áll. .tl. gyümölcs tok. A 
közönséges á1Tácska vagy húro1nszinii- ibofyo (vi'.ola tricolor) virágzó 

. füve (herba violae tricoloris) gyógyszert képez : az illatos ilml,1;a 
(v. odorata) szirmaival szörpöt készit.enek. 

2. család. Ilan11'1(/'üf'élék (dl'Oscl'accae). 
3. család. 1L szuhcu:f'tlék (cistI11cae). Ose1:jék vag,y füyek. I.ieg

inkább a üéli égö,- alat-t tenyésznek . ..:\. cishis crcricus-búl (I\::istízsin
1 

cléli Európa) kifolyó gyanta ladn1ru111 néYPll is1111:1 retes. 
4. csa1úl1. !1i;l!Í11rr11:. Forró égüYi nö;;l,11yek. 

1 \-. rend. Gyántatermök (g·uttiferae). 

1. csalúd. Ao 01·bú11ej'éz.:7,, (hypcl'iei11cnc). 
2. Coalád. Elaii11cf'éWc (c/ati11cae). 
3. csn1úc1. 'l.1a.111ari:(~l'élék (fr1n1arisci11cue). 
4. csnlúcl. '1

1

ernstrocn1iaccae. Tele tartoznak: a thca cliinc11,..:is i'.'::-: 
eunek 1nás fajai, n thca ·virid-is stb.1 melyek a chiuai teát aL1júk. 

5. család. Cl,usiaceac St.'I! Garci11iacc11c. ]:\:üVinbüzö keletindiai) 
e családba tartozó tejneclvet tartalmaz(~! fiikb(1l (<JC!rcinia 111orclla) 
lu.:braclcnclron cochi11chi11c1u3i0 stb.) 11yerik a. [Jl!l/l'llli'. guttit. 

6. család. J)ipteroca111eae . .ti. i-atcria indica (l~eletindiúban) 
adja a. oopalgya11tát; a drHobalanops cai111,iliorn (Borneo és Snmat.ra 
szigeteken nő) az n. n. borneói kú1nfort. 

1
{. re1H1. A narancsképiiek (hesperides). 

1. család. 1\:ara11.c,~félék (aura11tiaccac). J)élövi fúk yug:r cser
jék, Yáltakozó, pálhittlan, egyszerü ngy összetett lowlekkel. Kely
hük bögre- vagy hnra11galaku: :J-5 fogn vagy hasúbn. -~ szir111ok 
szabadok vagy kissé ö::;szenöttek. -~ hitnek szú111a annyi vag·3„ két
szerannyi; 1nint a szir111oké: és pcllig ezek vagy szaballok

1 
vagy 

eg;r é:s több f'alkúba eg.ycsültek .. A. 111agza!". :.-:zabal1
1 

üt- Yag·3r töl.il) 
rekeszü. Ci·yiiluölcsük a közönségese11 i::.:111ert narancs- Yagy cit:ron1-
alaku. 

A (·itrus nu:dica (citron1) I~i:súzsiúbau honos. Déle11 uá.lu11k i:.-: 
nTii.veltetik; ép igya ;1a1·1111c~ (cil1·11s a11r(ullian1). Mindkettőt gy·ü-
1nölcséé:rt és a gyü111ülcshéj illó olajúért ter1ncszt.ik; a narancsnak 
jó illatn vírúg,iát is haszuú.Jják s belöle szintén olajat. készil:enek. 
A narancsnak szúmos fn,itúja van; ezek egyike a citl'118 bc1·,1;tunia, 
melyből a bergamott olajat nyerik. 

2. i.;:::alcitl. (/crlrclu11„ .t\. 11ara.11cf.:félékkel rokon f'or1·óüvi fiik. 
Ffijnkat ipari t'élokrn hn~:.:11rí~ják t''s ltibása.11 c0drn~ff'l11ak uovey,ik. 
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\-I. ren1l Juha1·faképüek (ace1·a s. aesculineae;. 

L család. /3a1n:ndaccae. rrro1)icns növények. _!\. 7Ja1dl·inia sorbilis 
Draziliába.n adja a gnaranát. 

2. család. Ji;rythi·o;i)yleae. Peruban 1uíi.velik rtz 1•rythl'u.1·1ilon 
··oca-t1 inelynek levelei részegitl1 hatásnak. - ' 

3. család. AjHharf'c(f"1<'k ( acerincac). Fák. Nálunk csalrnjuharfa 
kii.lönbözö fajai vannak elte1jeclve. Ilyenek az r1.('c1· sacchnri1111 1n. 
melyből a juharcukrot nyerik stb. · 

4. család . ...:'l. lú.<1c0zten,1J~felék (h·i1j1J1Jcasflu1eac). liazánkbau is1ne
retes a ·uacl,qeszt1.:nyc (aescul1is hippocasla111i-niJ. 

5. család . ..:l sarkant_11u!.:afélék (tro1H1col"ae'i. l3'ünen1~ i::::zala.g
növények. Kertekben díszül müvelik. 

·vrr. l·end. _.q, tejelőkefélék (polyg·alineae). 

Család: A tejclűkC;l'•'W.: (pol!lfi"lcoe). Hazánkban csak a pai,ljala 
i:eren1; ez apró fünemü vagy cserjés tejelő i1övény: váltakozó épélü1 

pálhátlan levelekkel. Hasznúltatik a /;1-serii tcj1'lií/,:e (puf.115/(du t1111arn) 
füve. Ide tar!;ozik az északamerikai 11ulygaln ;;cncgo L. Ez ('Se1:je

1 

:-:zétszórt hosszas leYelek:kel 1 fürtös virágzattal. C+yökerc• gyógy
:.-:zerül használtatik (raclix senegae). :Pernba11 nö a /;1·r111u'riu fl'icuulra 
cse1jés növény, lnelynek gyök.ere )"lt(li„· J'(rf11nhae néven használ
ta.tik.' gyógyszerül. 

·vIII. rcntl. Gólyaorr v. csörltépii.elr. (g1·uinales). 
1. 0salúcl ~·!. 1cn/f:lé/; (li11u1c). Filnernii 1 egyéves vagy ~:vell.1 

nüvénvek. Leveleik err1~szeriiek. sz<ilasok, nveletleuek. Y<Íltakozók, ,} b. • ,1 , , 

pálhútlanok. Kelyhöknek 4-5 levele van, sziromlevél ugyanannyi; 
a magzat 4-5 rekeszü; bibeszár van 4-G; a termés tok (lengnbó). 
Gyakoriak a le11 különb(.izö fajai: núlnuk inüvelik a l11f::1'. lent. (l/i11on 
1u;ifatissi·11i·u.n1), melynek háncsa szövésre alkaln1as. l\Iagjai 11éjuko11 
nyálkát, fehé1;iükben olajat tartalmaznak.' 

2. család . ..:'l .lftílyao1·rf"él1!1.: (qercu1ian~ue). Fünemü vagy féleser
jés növények. Ilyeneh: a li'..::hi111ii ,11ól1;ao;•;· (!/(;1·ru1i1u11): a.: ijffiime:: 
il {mo;· ;· ( crod i urn) és a JH:hu·_qon iu 11t J mely kedvelt kerti növény. 

8. csalác.1 . .. J.f'r{jvirú,q(él/k (lial&a1n1:11ca1J). Kerti i1övenyek (ne 
uyulj hozzám stb.). 

4. család. „:1 sú!3d(fl'.l1!!.: (11:1.:ulide(le). Füvek vagy félc;serjék. 
Emlitenclők a nálunk növő sósdi (oxalis) fajok: igy az n.•·nlis ~(<'!1-
tosella,. n1elyböl sóskasa.v készitl1etö. 

l:S:. rend. A mákképüek (rhoeades). 
1. csalúd. ~„l heres.:·ftsfk (cr11c~f'n'<rc). Füvek vagy félcserjé::: 

növények, szétszórt púlhútlan levelekkel. A vinígzat fürt.: a kehely 
és párta .::.t-~l levelü1 melyek egyn1á:;sal váltakozva állana_k 0s ke
resztet képeznek; himük van 'J, kettű hosszabb, kettő rövidebb: n 
virág tt.ivén Inéztartón1irigyek vannak. _:\. inagzat. szabad: bibe egy 
rnn: a o·vümölos többnvire kétrekeszü. felfeslő tok. Ide szúmos 

' ~J J , 

kerti és mezei vetemény-növén3r h:ntozik. Ilyenek: a kúposzt'1 
hrru;sicr1 olrracPa különböző fajtúi: a. 1\arórépa (brnssica 110711h·): i~ 
kalarábé (11apol1russii:c1 esculr11ta): o. kerek répa (ln·as1>Íca rnJlrr) 

a fllSZI. E1'E's .·l l~.·{ [\]'~-!:\~. 54fI 

különböző fajtái: a. retek trn1d1anus sotieu.c;): a közönse.ge::: torrnn 
(cncldecu·ici nrnioraeia). 
· Gyógyszerül használtatnak : , 

o kanálfii (cochleal'ia of/ic1'.11alis) füve) 111ely Esza.k-Enrópábau 
tenyész. Gyökérlevelei nyelesek, szivalaknak, a szúrlevelek félip; 
átölelú.k, tojásdadok, logazottak. A virágzat fehér szinü: 

rt fekete ·1·ez)cc (brassica n-i_qra) magjai, inint semina sinapis 
nigra. A felur1· repce (sina1n'.s alba) magjai a fehér innstúrt. ké1Jezik. 

Legtöbb növény magjai o!ajtartalmuak. 
2. család, A 7"ípr(félék (cappal'frlcae). Fiinemü rngy cse1jés 

déli növények. Nálunk csali: Dalmáciában i1ünek. A ca1)pa1·is spi~ 
11osa (kápri) kaporna) virágbi1nbóii; kd1))·i néven 11ozzák keres
kedésbe. 

2. család. _.;'1 i'e::cdqf1Jlék (rescdcu:eac). "i{irágzó fü.félék . .:\. /oq({~ 
·1'e.-:edáóól (1·cscda lutcola) sá.rga fest.éket készitenek; a r. n1(o;·ala-t. 
kellemes illatu virág·áért müvelik. 

±.család. il. fiistikf;f'él{l,: (fun1~1l'tu:euc). r-~yúgyszerül nem hasz. 
rn\lr füfélék. 

ö. család. ~-1 'Jiuí/;fJlélL'. ([)(1L1avr:rucc11cj. Fünemü növények1 i'ehér 
vag_y sti.rga~ n1érges tejued\·vel. ~-\. két1evelil kehely kinyilúskor 
azonnal lefeslik; szirmnk négy va11.; ezek 1\:ét körben állanak. Szú
mos himeik szabadol\:. :\. inagzat együregü. vag·y több tökéletJe11 
rekeszszel bir. ~Cer1nésük tok: n1ely a fecskefünél két kopác~csal. 
a n1áknál a paizsclad bibe alatt tú.n1ncló 1ikakkal nyílik. 

Ide tartoznak: a n1!ík (zn1J1cn:e1· so"11111(/'erun1), mely11ek 1neg·H 
száritott tejneclve a keletröl 1.1pitu11 néven hozatik keresketlésbe ét: 
haszná1tatik gyógyszerül; r1 1n'.pocs (pa11i:1i.:c1· ,·!toens) szir111ai (flore::; 
rhoeados) és t'1!rclu1ll1í.f'ccskl:f'U. V<(tf.'/ !fddii'(' (chelidontiun nu(j11s) füy0 
használtatnak. _'1_ chelic1oníu111 111. sárga tejnedvet tart.alrnazó fii. 
ágas 1 szára cso111Ós: gyengén szőrös; levelei szárnyaltak: virága 
ernyős. Nálunk tenyészik. 

X .. i·eud. A tavi 1·ózsák (nelttmbiae). 
"\,iizí nöYények, igen szép. nagy virágokkal. 
1. csalác.1. il t.i1i1d{rik•:fél1!k (11.,i;n1phacu.re). Ide tartoznitk a fii.11-

1lérike 1:agy 11_11n1plu.1l'a (vi:~i tiJ!l) és a fai;i J'l:.::su (nuz;hru·), n1eleg álló 
vizeken lát,ható szép nagy ±011ér virúgn növények. il. tropicns égalj 
alatt tenyészueli:: az ogyvto1ni vízi rózsa) a. lótusz (n,11111phea lotHs) 
a ganges; lotus (n. 1ndnscl!11.~') és o., délan1erikai t:ictoria rc,qia. 

2. család. ~"'\7c1u111hirt. Forró égövi növ6.nyek . .:\. i1clun1lii1011 Sj)•'
cio.~lUil az i11rli;liak szent ttvvi rózsája. 

XL r·encl. A sokanyásak (polycarpicae). 
:\. ::;okanyások virág-részei szabadok: a kehely és párt.a töbl1-

1evelü1 a hin1ek száma 11agy; ter1nö levél is rendesen sok vau. J\Iin
de11 ter1nő levélböl egy- vagy több1nagu szabad inagzat fejlüdik. 

1. család . . A súskcu:sei'jl;f'élék (berlitridcac). Fünemü vagy cser
jés növények. Icle tartozik a. súskc1csc1;;"<· vagy sú..:;kt(t'a (hc!'lici'is vnl~ 
~/(11'is). 

2, család, J1e11is1nrm.«e, E:eletafrikában tenyésztik. Emlitencli" 
a 1'•:ictdus 11cd1i1.at.us ./}(.', vagy j((forrhi:,t1 co1.01nho illie1'i,': inely szép 



cse1je, J\íozambi{1neben--honos. ~~Y~!;:ere 1·c!d ú)~ .col~11d11_1 né'reu is111e
retes ..... 'i. ·1nc11 is1Jcrnu1n cocculus gyumolcse kepez1 a j-1·uctus engy s12rnen 
t·occuli néven használt magokat. 

3. család . .:l 1nagnoliqff!lék (11ia_<;11oliaccct<: vag.r ll?il.fcl'i·r1e Lind
le;r) szép fáh: vag.}' cse1:jék . ..:"\..z illici-tt111 a11.isatn111 CHnnaba1~ honos. 
< ~')ihnölcse a cs il/ cu;os ún i::st l;:épezi. 

· 4. csa1ác1 . .il l)'ogldrkc~f'élúk (1·anunculaccac). Leginká~„b fünen1ü
1 

néha fél cserjés növények, pálluítlan levelekkel. A kehely ,,_GJeye]e 
gyakra11 sziÍ·om11emü . .e\.. szirn1ok szá1na 4-15; ezek Pgy Yagy több 
körben helyezkeclnek el. A himek szabadok és lrntároza~la';1 uagy 
:::zámnal;:. ....'."\. n1agzat szabad. A .gyün1ölcs egyrekeszu t"uszo Yagy 
többn1agn bog~rónen1ü tol;:. . '- .. 

Ide tartoznak: a fekete 711ínyol' (hcllcbol'U.S 111_<7111')1 inelyuek: gyo
k_'.'re gyógyszert képez .. Il~its !rnlleborns (v!ricl,is stb.) fajokk~'., ~9yü~t 
l\.özépenro1la hegyes ":1L1eke111 (1g·y a Karpi:to~\.ba11) fen:ye~zo_ fu
nemü növény. Szúra elúgazó. C+yökérl0Yele1 .labala.kna.k, ,1Jap1ros
szcr1Jek, eröse11 fürészelt apró inelléklevelkekkel. :\. szar1eve1e1;: 
ülöl;:, kézalakuan osztottak ; . , 

n katika sisokuirifq (ncouitun1 ilct/)l'llu.-;). lieg3res \·1L1ekeken 
(nz .:\Jpeseken, a KtlrpútÜkon) tenyész. I\:t,k, ~isnka1akn virága Yan. 
(;yöl;:ti.ik:é,ie használtat.ik gyógyszerlll. 

En1litendök továbbá: a n1e:.:ci ;;agy ldnykükDrcsfn. (tn1r'1;1011e 
prr!fcnsis _T,, vagy 1ndsatillu 1n·atc11si.~). Füie herba pul~rd·1llae lleven 
is1neretes; a. -nu(jf'ii i-a:7Y ·n1c{jkUkül'cs111 ~1111c1110111: lie1:at1ca l'Clf//f luI1a~ 
tlcr1 trilolJa (folia hepa.ticae): a bazsar~zsa ( 11acoJ1u1 J!1'1.'cgi·11111); ~· 
kanililla. 11iyl'l1(( 8aticr1 (ettől se1ueu 111ge1lao); delj1l1111riun stal'/11-
sny„/o (l~U:li1 a scn1e11 stapl1isagriae). 

FtlGCi l~LEI\:. 
r. 

A Lim1é-féle rernlsze1· Hssz(']rnsonlitúsa a foutosa hb 
csa 1út1okli:al. 

])ianc1ria i\[onogyuin 
]

1ria1Hlria I\{011ogyuin 
Digyuea. . 

~I.\~t.randria 1\[onog;yuia . 
]?ent.n1Hlria l\Ionogy11ia. 

Digynia 
]?onlin.gynia 

H r:xn.111lrin l\[onogynin .. 

(J}eaceae. 
\ 7a1orianenc. Triclcnc, ( 1ypern(·enc. 
1.rn11JJi11cue. 
Pln11i'.aginene~ J) ipsnceae. Sl e 11n h10. 

f Ju l'U q t 11 er1 e~ 1.S\ila 11ar·e111,) 

Oon\;nlvnlaccne. (~-entinnenP: 
c~a1npa11n]aceae:. _:\ 111pc1 ic1eac~ 
:H.ha11111eae: '\-iolarinac, 
Caprifoliacenc. 
U11d,cl ! ij-'c 1·r11·, 

I . .iineac. 
]~ilincPnc1 ,;\1-'11aragPae, 

l•'(!GGEL!JJ<. 

Trigynia 
Heptauclria I\Ionogynia. 
Outanc1rio, 1, ]\[ . 
Dekuudria 5 1 onogynia 
Dekandria Di-, Pentng·ynia 
Ikosandria J\Iouogynia . 

:Oi-, Pentagynia. 
.Polygynifl . 

:Polyanclria Mo11ogynia . 
Di-, Polygynia . 

Didynan1ia C+ymnospern1ia . 
1i.ngiospern1ia 

Tetradynamia . , . 
l\Ionac1e!phia :Polyanc1ria 
Diac1elphia. Hexam1ria . 

Octnnc1ria . 
])ekandriu . 

l'olyac1el phia I'olyandria 
Syngenesia . 
Ci ynandrin Mona11clria 

:Monoecia 
Dioecin 

Oolohicaceae. 
Hippocastaneae. 

Ericaceae: ]~utac.eae. 

(}1u·yopliylleae, 
.il'/11.'fgda/1.:ar~ Thiyrt:aceau. 
Ponir:tc<:ac. 
l?osaccar. 
1J.1iliaceae, Papaveracea(" 
Ran1111culaccrtr', 
Labú:1fac. 
l3c 1·0jJhula1·i-11cr1e. 
C1

1·11c ÍfCl'('({C. 

J[rclvaccac. 
Fn1nariaceae. 
Polygaleae. 
f}t pili'.o i1ac1.:a e. 
l{ipericinear: _·-\ ura11Jiae;ear'. 
cr() 111pos itat'. 
<)Fchirlcu1', 

r 
(}onif~'rae1 C'11jJ1dij·'i'1'1!1'~ 
.Jng1andea.e, Salicineae: 

'\ l-7rfi1·ocfarJ Enphorbi::iceae. 
C'u czt rU i t a ccci e. 

II. 

A f'Hl1l növén;rzet-tc11yészeti v.h1ékc1, kiifönlls tekin
tettel a i'ontosallh ilrogmílírn . 

..:\_földön ll8lll e_g;yfor111Ú11 Ytlllllrtk a 11üvé11yek elf:e1jedve. c::::ak 
igen kevés oly nü,·ényfaj Ya11 1 inely n1inden égalj ala.tt ten3-észik, 
bár1nilycn talajon stb. I{endszerint a külünliözö i.'.·gltujlatcik szerint 
-vúll:ozik n„ 11ü\·ényzet últalános jcJlcgc i:::. En116lfOg,-.1 a növl•nyzet~ 
elte1:Jeclését l:s últnlúuos jellegeit illetij}eg i_:c; a szc.J\:Ú:::os éghnjlnt-i 
felosztúst Hgyeljük n1eg s cunek megfelelDleg· 1negkülünbüztetüuk: 
sa r/;öv i, hidegebb és n1eloge b b 111l /'s1!kr:l t 1!grr~j i„ e:1y1;11lit /; .f„r:I r·tl; ( :"l1 lJ
tropikns) és ".'/.l/1'1i7 /fii i rq,r Ifi fu„ ;·á-/,r1tii: ( ( Lropikns) uövt;nyzet:et (fiórü t). 
Ezen főövck a tllira tekintetében eg,yes vidékekre: fl vidékek isn1l,t 
apróbb övekre osztatnak föl. 

l .. A. ::: a r k i.1 y i 1: i d é k. 

J\[ngában foglalja Európa l·-- ..:-\..1ncrika inc1ga-. t~·:::zaki ré::;zeit.. 
valan1int nén1el;•- lnnga::- hegy~égr·k (_i.Jpo-...1·k. a ITi1nala}«L az _\_11~ 
elesek) csÚt:.snit és fel:::ü l'(j:-;;zeit. 

E Yidéken csak a1acsonv. évE~lü fü11e1nü növénvek (saxifrnn·11. 
gentiana stb.)) törpecse1j8k (rl1oc1odondron, ~nlix i'Íb.J. "inohok~"~; 



zuzmók tenyésznek. Fúk
1 

ültetvények: gazdasági növBnyeh: nin

csenek. 
Gyógyszel'ül használtatnali:: a liel11:11 i~la.1Hlit"Hs, 1'f1J'l'a.1Jdlier-il_. 

li cl-ni 'i'.ll o ch o rto 11. 

2. A hic1egehb mérsékelt égalj. 

a) i(ü::épf'iirópa és ]{üzi!p1L:sia: .. .. . , 
Buja retek es mezök lombos erc1ök(cser-, hukk-, tolgy-, 11_yar

stb. fák, különböző cserjelc), tfüevelii fák és cse1jék (feny~l~ stb.) 
és fi.inemii növé11yelr (föleg fészkeseli:1 ernyösök) li:ereszte\ v1rag11a.lc 
és mákfélék stb.) jellegzik e vic1éket. . 

Ga.::.r.lasúg1'. tc11_1j1[s;.;fcf.i. nJi1;1Snyr:h: a gabona;iemüe~ (bnz,a: r,azs1 

árpa, zab), gyümölcsök
1 

szölö
1 

11üvelyes véte1nenyek es takarn1u.ny-

füvek. . 0 . e; yrlgyszcrcl.-.: C'o l't i ces : fra11gulae, 1nez~re11 _{ t::erc:~s. -1' l 1:~res ~ 
aTn1cae, chan1om1llae vnlg., inalvae ,~ulg.1 n11llefol11; p11mulae; l~l_?e 
ac1os

1 
sambnci, tiliae, verbasci. 1;1uli.a.: 11lt,hae~e1 bo,llad_onuae, ~ar

farae1 l1yoscian1i, n1alvae1 rnelissae, 1ne11thae cr1~1~· es 111P-: :;:1lv1a~1 
st,ran1monii, trifolii ilbr.

1 
uvae ursi. -l11ructus.: an1s1vnlg,: 1·.nrv,1: cor1-

tmc1ri foeniculi 1'i111i1,erí. myrtilli, I'" pavens, petrose\1111, pnell. nn.-
1 ) • ' • • • (i 1 

flrii
1 

ThflIDllÍ Cath. - J?aUf/IU; igual'ÍllS és }ar1elS. - -'.1:il/OfU< voiin.:, 
- Gla11dulur! ln11uli. - J[e!'ba1:: absinthii, <:ent"an.r111 chel1d.011u, 
f'.Ocl1leariae

1 
conii

1 
gnleopsiclis, gratiolac1 laetuc-a~ v1_rosae, :na.i<n'_a

nae. meliloti
1 

n1illefolii
1 

pulsat:ilL1e1 serpilli 1 thy1111 1 viola~ ~r1(·olur 1 ~· 
- Lycopodiiun. - Ratliees :. althaoae). angeliL:ae, ~:rten11~1ai~)·i'1~<:1-1_';: 
bardanae, bellac1onnao1 carl111ae, gent1anae, ~1ele1111 1 li~lle 1~01 _ :, 111.

tlis levistici, ononiclis, pin11)inellae, pyretltr11 s_a1)on.a1:ia~.1 ~a.raxa\"l: 
val~rianae. - J~csina pini.- Rhi:;on1ttfa: c:ulan111 c-n1·1e1s: i1~1c.1s 1 gra
minis, imperatoriae. - 81.3c1de. co1·i11tf.u111. ~ .8c_·nu'.11~1: colcl11c1: (':>:díJ
niae, foenigraeci, l1yoseiami; liui, papaver1s) s1nap1s: ::;t:r~n111101nL -
~I'hcl'cbinthi11a con111uini8 és la-1'1',·i11a. - 1/'11be1·11 n\·0111t1; :::nlep. ----
'/111ri'.ones pini. 

Kiz~trólag úzsiai. a 1'11di,i_'. 1"711:i. 
!1) }i:8.:ak(r1111~rikt1 kü.-::épv1',}1?,·1~. . , „ .. .. " „. . .. _ 
Itt 101nbos eraük, tJtlevelück, eser.iek1 kttlonboz1

.1 i:1111i:1üi10.:k 

(föleg fészkesek) tenyésznel~.. . . .. „ .. .. . .. · „ 
G1-a;;.ilasú11i nfju1!nyek: (:--,-abonanen1uck (kulunu:::en. L.ut_1Jll~.á). 
t_i.'/1íg.1Js::;:1·1~h·: /ul ia to:1.:icod(:/1d l'i. - ff1· r&rlC : l.o 1ie11ae~ [.1in ]Ili'· 

Liyniun sas.-.:a./'ra,-;. - R(ulices: ::.;enegae, ~crpentnr1ae. 
e) ]){/ru11eri!~a d{li tsuc.~(/. . 
Növényzete az észttkan1erikai 1-lórAhoz sok.\Jan ha::;v11l1J. ]!'_öh1-

müvelése nzonba11 11át:ran1arac1t., n1i11thog_y erre fi ,-itlék ncn1 lg'P
11 

alkalmas. 

3 .. A. me1egebh n1ér:'ékelt. Ligalj. 

a) rlfüldkü.:i t1.:ng1)ri tr1J"to1i1lÍ11,11oi" (/J//,,Hrór«1~ „l.(!'il;o /,-.:::ul:r'. 

r{s::c •. EJlüú.:si11). . . , 
, Örökzöld fák es C:30l'jGk (_1 yp1•ns, ta1nuriBk, p1,..ta1 Ia, lJ,1lit'l', 

borost;yán111egp;_v
1 

1nyrh1s: !'iz{, .. Júno:-' keny1"rfn . .Q.r/uuít Lt orl0a1Hl 1
' I 

547 

stb.), és az ~ja.l~os_ok és caryoph:ylleákhoz tartozó
1 

füszeres füvek 
tenyesznek itt es 1elleg;,jk e vidéket 

(ia.:dl.'u.'dÍf/i nüv1;n.lfc:,'.: gabonafélék (bttzfl: rizs); gyün1ölc-s (111a11-
dola: 1~~r~ck1 naranc~, c1trom, füge) i olajfa. 

•
1 

• Cr,11u,r1,11~.:ci·ck: ..:l·ii1.1Jfjdttlrte rlu/c1·s <:l an1cu·ac. - J]ulbu.-: .-.:cil/ae. -
C111'1cac. - Cortc;·s!. '.'t!cl .. '7l'll11 rt~ i. - ]1'r11cl 11 s: anrantii, eitri; - Ci·oc11 5. 

~ Flol'r:": rturantn1 c~an101:11l1ne ro111, lavanc1n1ae. - Folia: aurnn
tn, laui:i:. lauro-f'eras11 mel1ssae, rosn1a1·ini 1 rutae. salyiae. - Fruc· 
t,us:. a111_s1 Yu].~aris: <:~~ocyntf1~clis (keleti), ceraÍ;oniae; coriandri, 
~oen1culi. ,-: hallar: (~1~-..:\zs1~). - ll1·1:l1ru·: n1ajorani th:yn1i. -
„1Iani_ia C:lel_1 Olaszor~_zag}. - J/11.-:ti;1.' (Cluos sziget). - Olí'.rl: berga
~1~~.t1z r·1tr1~)_ a1:ra11t11, lauri) oli1:ar~11n: r~sue. ·~· <Jpi-u1i/, (Kisázsia

1 
• . .)'lta). --:- La•l1<:es: alcannae (keleti), lev1stici, Ji,1niritiae, pyrethri 
s.can1111on1ae (Svr1a). - Rh io·oii1rr il'irl i-: ('i'e].::: 0" -OJo~zOt"za' o·J' ' " ' ' • • ~ .. ' •, .l ... "'", ~ ~ ::::i • - ()ll11/-

11tlfatcs. sn1J/ 11ae. - .iS'f yrn:·1; liq 11i1l11s (I'Cisázsia ). - '!'r111.11(ca nl/l(r (keleti). 
11) ..:'1 jit,'/'.-.:(1-fura1ri /'e11sí!.-. · · 

, „..\. földközi tengej·~ tarton11't113+okkal sokban 111egegyezü. Innen 
~:za rnui z n~~ 1~ : az, a i!l 1111j :1u1:: a 111 .•• u. ~11 J'v ef i rl 111 .' /(( l !1111111 111 és jl 1; i'e 8 e i il 0 f'. 

~) Gluna e.-: ,T111u111 1,'s.::rt/;1 1·1,„-;.:·c. 

()rükzüld fúk tenyésznek itt a követ.kezi_'1 \:salúüokból: .Lanri
neae: C~a1nelli~c:cae. ()elastrinone stb. 

„.-· _ (Y11.:·rla.,· 1 í,r1'i ni.irc:il/f"J,·: C-:·abonafélék1 .'S„an1:::g,vökér, gyi1111öl
l'::-01,.: tea .. 

d) .il.~'.::o/,:1une1·il<u d1:Zi 1't:.~<,;:e. 
C/a.:1la8rÍ,</i ilfji_:1In.11e/,'.: rizs, (·ukornúcl. o'\'"j1°[·i'o ; , o,..' n • 1 , cc. 
1·) ]){/,'. ..! 1ts;;;{i'1Íli1[. 

. , J\:ü~?1;fele 1'11c1r1.i1.ptu.~·:fajok (lecsüng(J le>:e1ekkol) Uil1°r~)ii11.-
1'.3' _r:lszeru ag·akkal 1 ezüsUak :-:;t-.b. :íltal tünik ki. Tunon szúrn1nzik a 
)01111 l'/!C(ll/JlllÍ ,iJ1u111di. 

~i. Jii g .Y e n 1 i t; () f e 1 e b !: ij \·. 

.r~) Jl./'1·i/.-11~aníl1ir1t ]llL-.::.:frÍk. 
. Igen. ;:;;yér a -Hürn. csakis gun1111ií'úk (acaeia)i datolyapúln1a

1 

!':lSSlf1:(_'SOl]ék s~b.-liGl, úlló Ol'\1('tli: k6J_Jc·zik. 
Jn1~en .s7:ar1nazu {!//(Í.t/,i/S-:1:re/,·: JJ;u1~lun·l1iu1i1 (l\Iarokko). - l:'o.11:11 

s,, 11111,1e (N nb1a). - :/unu11 i 111·11bi1·11111. -- !S'onr,lo ni/,·ko ('.1.t:lasZhegység). 
71) Llc?i ('hin,!. · 
~rropikus növenyzete Ilútsúiudiúéhoz hnsonl1~•. 
G'/1r;y,11s.:·1:i'r'/,·: ('11i'I. 1·Í11i10111. i'(t.~ . ...:iu1'. - fi'r11cf. 11;1/si .".f1)/,if!. 

I i'/1 i:~ 1 l /Íi {(. .IJU l lt 11lf1, ,, • 

e) „:1 tropiln1s „·l1111'l'ilc·a la)Fi!1;11i. 
Itt szúrnos nen1 t:ropikns ni3Yé11y (ti'il,,.vek 1·y1n·u~, fit;-; ~t.b .. ) i~ 

! t'·ren1. · · t"l,, 
1 

tr'r1.:·da.)·úy1: 11(in!11_if!,/,·: kukorica, burgouya: g,yün1ölcs. 
G,1;rí!fys:::ci·ck. Jfc,i:i/.·1_;[1úl: Frnct. sabaclillae. - }lerha cheno

poc1ii an1br. - Tubera julopae. - JJ1-1·uhiíl 1:s 11 r1Jf.~ /iflf!Í'l'IJ,.:.: f1(J·tonui-
11yr,f.-l,(;1: <Jort. ('hiune. ·- ltafl. ratanhae. 

:.• ;'." ~· 
.j,)' 
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5. „-\._ forró égövi (t ropi 1c n s) v i 11 (~' k. 

r1) E/ii- /s Ifi.ít."úindiG. 
l~övényzete dús tropikns: örökzj':ild fúkkal 1 H1elyekeii .... knszt'i 

élüscli növények: fonnak ki5riil: púl1núkkal; faszerü füvekkel (ban1-
buszuúc1), scitamineákkal stb. 

Cla:::da!irí,11i 11ijr/11,11ck: C~nkornúd) bors 1 kávé. gya1Jot, incligl1
1 

ta.ma.rínda1 szegfii:;;ze.g, kókuszpúln1a, szág1'.ifn: gyü1nölcsök. rizs. 
c1nrrlrn stb. 

(-i,1;úyy.-;.:1:i·1./,·: JJ,,u::1ú:· (I1átsóiudia). C'a1·.1r11>71y/li. - c:ort. 
ci'.i111r1111. Zc,11l (C;eylon). - C'f(fechn (1Jútsóinc1ia_). - 1''1·1u:t. card11-

1no111i ·1ni11. (1\Ialabar). - (l11ttu r1e1·1:lu1„ ,q11tti (Sin.111). - J{a11urlr1. -
J{i110. - Ol. !.'l'ofrnu:.~· / ...... 1·1\·iili. -- Rhi::an1uta: c.nrr·1tmae. zedoariao, 
zingiberis. .l)1d11a ft1nu11·inrli. /?1·,-::i1111 1l1·r11·r111!'."'.. ,.:..'1,;nr·1; 
str_111:h11i. 

!1) h~f'/<'f/111l/r1i ,-::.:·i:1c!1./,'. 

]J'lórájllk a ~zúrazf'öl11i \·iLlé.l.;:~hl'z hasuuiú . ..:\ b'<tZÜ<t~úgi 11ü\·/·
nyek i~.t sza1.1orodnnk a. /,·,í111/'u1:(1ínrl7 !:1·11,1;1:,.;~ii:r1/ ~:' .-::.:·f·1·f1·s1 ;u/ii_;f'„inil. 

(/_1;tJ,1///·"'·:·(r1);: (-
1111'/J"Jlliylll Ciliolnkkoik). - ('11/i)„,'.. (_.Tavn). ~-

J[ru· (,.; t'.·~ se 111 1 • !! 111.i; !' t.-;I ir·.i 1· (J[o 1 nkkú k ). ~ (J/ 1· 11111 1·r~f ,./!1il i ( 1\[r,lak kúk). 
e) l\.ü.:·,:fl!l(ril:u. 
Trópikn~ l!1:ir{1júh<lll gyak(1riak a ]lii\·clye:.;0k1 <1lui:11(j\-1;~11yl'k stl!. 
(l11.:·1/r1srí1/i 11i;i:/11y1./,·: 1 llu,i-, datoly;l- ('.:.; k()kn;-'zp<iln1<1: k11koric~1~ 

úrpa1 füge 1 aHa1i<'1sz~ gya110(; stb. 
Cf1;úr11;."'.:'ci'1.J,:: J;',tfu1 1~r.rlul1111·ic11 (()u/1101). - 1''/1J/'f's /"n·"'·"''' („:\.by~-

sinla\ '_' 'J{ud. col1uuf,. (::'IJozarnlJi,ple). . · 
d) ~·lrubi11 d/l11y11:fol/ cs1í1:,-::(/ (1( lia/.:,,·11i1111iiri:ll//'.f" hr1.:·r~j11-). 
Clyúgy.-<.:"f'l'l'k: J(11r1-!111. ~ ()/iba111u11. 
e) '1'1·011i/.-i1.-:: .-!1111·r1'/.·11 (!Jrr!.:i!il!„ f),:{rui/l:i'i/;11 ,:.~._:·111;i l'r:,-::.:·1:: ~v:1111-

f/t1findia). 
J)ús l:r('.iviku;-.; l!.'1ra túluyo1uú kaktusz11ü\·eH.yekkc·l az északi: 

myrtnsok e:-; 11úl1ná.kkal a clt.',li ré~zekben; :hi.pAfrúnyok /·:-: Ort·hi
tle«1kl~al a. ::;zigt:Leke11. 

C!(/::.d11,-;1í!li i1iirr:11.i1,):: l~ttkoriC"a, t:api1~)ka. gyii1ui~'1l1·~ 1 kakaoft·i: 
szegfüszeg1 indigr:11 aoJu.Íll.)-". l:l\kOrnáÜ, Yani.lla7 11ossz1'11Jors st1J. 

~:i,1j1Í(/.'J""·:e1·r'/,· J?ra.ziliúból :. 1-tir/.-::. l'"J)(,1irue. ~ !)1~.~f,1 q'.u11;ru1~r. .~ 
l?od. 1pe1:r11·111fi1llfu: es ,-::111·.-::111Ju1·1/lru·. - Delan1er1krr e~zak1 res;.;.elJul: 
.J?r11cf11s: Capsi('i: Ya11ill<1e. - l~iy1111i:i '11111,;sil/i'. - //rrd. ·"'''i'sap111·i1-
1ar·. - i5'1:1111·n 1·111·uu. I\::iizl·11a1nerikú.b1'.„l: ]fii/;:;. 11··1·11ri1111111i1. - l~li:1Hi 
li,r/1!'11-n1 crn1171cl'lii.°u11un1. ~ .??url. s111·saFui'. :\. 11yngotindini. s;.;.igctek
röl: ~-ÍJJi}fllUil l1/((1'f./i1fJirr„, -·~ (

1111·{. ('aSCOl'itfuc. -J:{er/1a iijJild1ifJiis. 
LigiluH1 és 1·1:.-::in(_/ f/Uajr!1·i. 

I>HAH.J\IAKOUN ONJ~. 



BEVEZETÉS. 

:\.. gyógyszerisn1e a gyógy·szerek szár1nazásá.t1 hazúj ukat1 le
irásukat1 tulajdonságaikat, ·valóc1iságulr n1egismertetö jeleit, hami
sitásaik kiderítését, vegyi alkotórészeiket1 begyüjtésük: és célszerü 
eltartásuk: módját s az eg·yn1ássnl összetéveszthetö anyagok helyes 
n1egk.ülönböztetését tanitia. 

G;yógyszerisn1e e-in1 alatt reullszerint csak a növényi és egyéb1 

vegyl:.:észit1nényi: nen1 képczö1 gyóg:y:-;zera11yagok isn1ertetése szo
kott összefoglaltat-ni. Ennel~ megfelelöleg e n1übe11 is ezek: lesznek: 
természetes csoportokba osztya ismertetve . .:1. nen1 hivatalos1 de 
használt gyógyszera11ya.gok a hasonnen1ü 11ivatalosakkal egy cso
portba osztatnak be. A. beosztás, mely itt követtetett, a következő: 

~-f) ó'::ii1:eltcl Tn'r1í n(ic{n}ji .17.IJl;!l/I- /J) ,~{-:fiv(dfel 11c111 bi!'CÍ 11()v1!111j1: 
s:::r·i'((/lf/U!/Ok. / f/.IJÚfj.1fSZiJ/'((i/!f(/rJ()k. ' 

L Gyökel'ek (raaices ). XV. :Míkroszkopos test<'k. 
II. Gyöktökék (l'hizomalttJ. XYT. Tészták (pastae). 

III. Gümök (tubera). X\TL Színanyagok. 
IV. Hagymák (bulbí). XVIII. Oukol'fölék. 
Y. Fák (ligna). XIX. Mézgák (gummík). 

'lI. Kérgek és gyü1nölcshéjak :X:X. l1Iézgagyá11bíl:: (gnn11ui 
( col'tíces ). resína). 

\TL Füvek (hel'bne). XXI. Gyánták (l'esina). 
VIII. Levelek (folia). XXII. 'l'ejneavek. 

TX. li:ügyek 8s galyak (g1~1n11tttc XXIII. Mesterségesen lJe:-;;úritett-
et sun1n1it:ates). nec1\--ek. 

X. Vil'ágok (ílol'es). XXIV. Balzsamok. 
XL Gyümölcsök (fructus). XXV. Illóolajok(olea aetherea). 

XII. rfagvak (semina). XXYI. Zsíros olajok (olea pín-
XIII. 'l'elejJek és gombák. gnía). 
XJY. I\:ínövések. 

r}} „ Íl lat/ 1:1'("1/ ct ii. {/ !f!Í,tJ.'/8::•;1'(11//j((!/'J/."' 

Elkerülhetetlen szükség·1 hog,y csak oly gyógyszerek haszuál
Lassanak, 1nelyek a gyógyszerkünyv últal a. jó gyógyszeranyagoktól 
kivú11t i"ulajc1ousrígokkal bírnak. ]1Jzért a gyüjtőtt vagy készitettJ 
(!:-: a li::eresketlrjsbfil beszerzett ::;zereink.et has:~núlot ()fitt s.-::iyoru(UI 
iJl!:fJ kell ilu'11iis1_:qiik1·c, o::: ij,-;:_.::ct1,ttekcl f!!hotúrf!szcikl'~ 1:i:::<rjúl11uilk. 

· A vegyi· készitmények vegytani alapelvek cs' "" elemzés 
(aualysis) szabályai szerint a gyógyszerkön~rvrenc1e1etei szerint vizs~ 



/Jl-l Vl:JZE"l'JÉ8. 

gálandók. 1Bgyéb u. 11. nyersan;yagok::.: haso1Llók podio· (mindazok. 
n1elyel;: a gyógyszeris111ében leiratnak s a velük egy11e1~üek) részint~ 
i;.;111ertetett külsü tnlajc1onságaik: JnogkülönböztetÖ: ismertető jeleik 
alapjún (makroszkopiai nton)1 részint-fo11tosabbakná.1- a 'JJilk1\1s.:

/:ol' sr,q its~qill i:/tcl e n1 ellett ( inikrosz];:o1Jiai utou) ·vizsgála11l1ók \'al(Jdi
súgukra s esak az esetben hasinúln.ndók, ha erről kétségtelenül nH_~o-_ 
győzöcltünk. ' '" 

Hogy a >l('1'n11S,-.::;:(;ftanc cin1íi részben mcgisn1ertetet;L inikrosz
kopot (góresö) a gyógyszerek vizsgálatára all~a1111azhassnk 1 szük::;é
ges n1egismerkednünl:: annak kezelésével) és röviden azon n1(_Jr-lok
kal1 n1elyek által a növényi nyersanyagok a n1ikroszkopi viz:-:glt
latra. alkalmasal\'.ká tétetnek. 

..:1- n1ikroszkopi vizsgálat:. célja a uövé11yrészek szi.ivetének észle
lése; olyanoknal;:: kell tehát. lenni a uövényrészek:et n n1ikroszkopi 
Yizsrrálatra elök6szif',i_i inócloknnk. hon·v a ;~nüvé•11\·t.an<:-ban n1eo·-....., ' '='·' ,„ 0 
isn1ert szöveti nlkotiJ clemekol·, a vizsgálanüó részen a inikroszko11 
:-;egél~yével ininél t:.iszi:ábban ~ \·ag·)~ leg·<:tl<íld_i a :fclisn1erést és int'ls 
anya.gokt.61 való inegküli·inbüzt:et:ésl. lL'he!íívt'.· tevő inódo11 r"szlcl
hossük. ,.,) 

J„ 111ikroszhopi yizsg·ülat. 

J.\Iikroszkopi vizsgúlatoL c8lszcrüe11 rnegvilúgi.tot.t helyi:-;ég
!Jcn1 legjobb::n1 nhlak közcJl·ben hajthatunk Yl·gTe. 1~ célhr~_1l kis nsz
talkút állitunl;: feL a n1clyrc a szen1ben ;tlló ablnkL<'1l Yil:'tgo;:;~tlCT' 
esik . .;"'.. inikroszkÜpot nz 'asztalra tlve: az nblak f€1é irúnyitjuk ~ 
tükrét aüdig forgaijnk. inig <1 1nikroszkop kis n:-;7.talúra fekt:etet-t 
üvcglc1nozen (tcl1·:1yii1·e!1) elhcl.rezeU-. és Yéko11y 11égyszegletü Yagy 
kerek üvegdarab bal (.f'cd/;iic,·!J) ·:-::::) befedct:.t. tr'trgyat a fény jól n1eg
vilúgitjn. __;\. t:úrgyat 1nn:'t a rnikrn;:;zko11 c:siivé11 iít t~cki11tjük1 11gy 
hogy fejünket. ki.ss0 le s jobbra hajlítva: jobb szc1nünltkel n 
n1ikroszkop csiivébc1 n. f:'e1:-;ti okn1árl)a nl•zünk . .:-l. 1nikroszkop csöYc 
n1ozgathnb'.1 ; ezt a kézliL" -fog\·a: joll1n·a-ba.1ra vn11~1 csavargatás úlhil 
a :::zükséghez k0pe:::t al;í, :..: fel J1nzzn1-: 1~:-: pedig felfelé: hn. fi. viz;':gú
la11d1J bírP,-.'/ nng·you kiizcl YoH-: t:ehlit (·lhí.\·olitjnk a. l'úrgytól :--: lefelé 
c:snvargat~·jnk: vagyi:-: közelííjiik a túrg·yhoz, ha ez ath'.il nag;von 
!ltYol volt. E inii\·clot: :·1 inikro:::zl:op 1:.;!!.,.::.U1!,~·,:i111,: 110\·ozh:;tik; hu 
Yau illesztve n 1ni.k.roszko1) akkor. n1irlö11 a vizsn·(1 land('.1 t<i.rgy k1"1)e 

' ' ' . - ' ' ' ' ' ' ,o ' ..... _, -- ' c·leg eleseu latszik. liog,r a targ:y kepe•!:: szele(·. es reszlo!:e1t 1.s t-uk(·-
letesen lássuk: fl, 1nikroszkopon e ct;lra :-.:zü1g:'dli 'n1·i/.:1·on1cler-cs(1rtu·t 
jobb hii\·clyk- é:-.: rnntni/i u.i.in11k kiiz/· f(1gjnk :.: jnblfr;1 ragy 11alr;1 

·:-:-).A. inikr<1:-;zk!.lj•uk küleiufűie szerkr.:zl•t.t.d, a külö11l1i'•zi> l'(d(!kllak 11H:g·

t'elelijl1:g, Jdilöubüzü uagys:'tgl1a11 k1!;:;zií.t.ehick; e szerint vúltozik ú1·nk i;o: ,·,11 

(;s ~-8000 frt közi..ití:. .A uyc1·,.; gy"•g,..-;:;:,:cruuyagok (dr<iguú.J;:) leírt tnlnj11oJJii;!gni
llak 6szlt.:16s6re kiseh!• 1nikroszl:•11•ok i,.: el0gs6;-esek. I:;cn j,'o]~ 1.~ célra .-.: .. ;-.,·r-' 
(\Vet.zlar,X61ncLorst:h:S\·) ós h'•id1cri (r:,:'."": !~enno-gnsse :.i(1 21i.) kise11b n1ikro . ..;;> 

krqijai, kik11<'ol ..l'i-?iO frtút·t:- cg·~,.:z ·!S11 n~1-.:.!.·yii:ú:-.:1t inikroszko11ok:ü ka1il1atni: 
(:zckkel a gyógys.zcró,.;zi (:.'.·loknak t ,.: J.ic."ell ri1cgí'clcliíeu yizs2:úlhaijnk n gy•:'!':Y* 
:-zerat1 raµ;okat:. 

::.:·;·:.) _,,'i_ túrgyii\·c.~1:k Ós l'ed:;ii-rt...:;,;:ek (i'.JdűlclHCZ!..!k) IlliUÜCH i•hy::;ikai l· . ..; 
t:inszcrekkr~l kcre:;:kodí;n(:l l;:np!iai/1k; .:;:züksó.~ cseh~11 i·is;.:ht f\:l1l·1· \i\·cglJ:.;1 
ki 1nct::;zhet.ö1;:. 

fölszor vagv lerrfelJ. ehb l-2-szer csavarjuk. A részletek áttekint-
'"' 

0 
' • 'l ' 1) . 1 hetése végett a nagyobb tárgya.kat (n. t.árgyüveg sege yeve ic eM 

c•cla tologatjuk. 
A kezelés közelebbi részleteit csak gyakorlati utasítás után 

i•' o-rnkorlaÚ\ltal lehet. elsajátitani. 
t'>· 11. inil\:rOszkopi vizsgálathoz hasznúlt anyagok lehetnek szi

h'u·d, folyékon:y va.gy félig sziláTd és szilúrc1 testek; igen ri!ikú.n 
!'olyaclékban elnyelt gá;<ok. 

· :\. gyógyszerészi gyal\:orlatra csak a Bzilárc.1 1 illetül_eg félszilúrd 
auyago1;:: 111ikroszkopi vizsgálata, közvotetle11 érL1ekü1 in1nthogy azon 
rr3'óo-yszeranyagok, n1elyeknél a 111ikroszkopi inegha.tározást szül;::-
" 

0 
k 1'1··· kll. •t• 'tt•• J séO'eS az au;yago - va. oc isagana - Je )lzony1 a.sa vege .. igeny )eveu-

nihik, rendesen il;y összeáll.ásunk . 
Ezen anyagok azonbaJ1 ritkt'uJ Ya111utk oly úlla11otliau: hogy a, 

vizscrtílatra 1ni11c1en oli.'1kéi::zit:és (11raepara.t.io) nélkül Yolnáua.k alkal-
111azhatók: leo-többeL küzülöl\: az anyagok eltéri_i tulajc1011súgai 

' 
0 1 .k 1 . . ' szt'riul: külünbözöou kell 1\'.eze1nü111~: lOgy n n11 ~ro:-;z ~op1 vizsga-

latra alkalnu1sakkA t:ogyük; praeparúbtunk kell az nnyagokaL Ezeu 
clökészité~ az anyagok szét1netszésébö1 (n1ctszetek készítése.\ szét
t:épéséhöl, ~zétnyon1ús:'1búl, kin1os<ísából1 kifözéséböl :.:i;li, úll. ..:\z ig,Y 
a n1ikroszkopi vizsgálatra előkészített anya_grészck n1ik1·os:d,·opt /;(:
.-.::::it.111/11yck-11ck (1nikroszkopi praepnrútn1nok) nevezteh1ek. , 

:E inüi:étel\'. végrehajt-úsára. kiilöuhl·izii eszköz(ik ~zül..:~ege~ek. 
Jlye11ek: kiilönhözü hi!scl: /.-.: kis /'iír1:,,._-;t''"~J;,:J,- ;1 nagyobb, ke111eny 
!L;rabok ]'lélc1. o-vükerek. l~ércrek, frík aprit-iLsÚra: külüulJüzü erösségü 

' · oJ ' 
0 

· · 1'"11. ' ' íino1n: élef-3. f„u·ott'rfl;. a 1inon1 ln1kroszkop1 inct;':zetek e oa 1tasara; a 
gyengébb borotvákat puha. nedvdus szövetek (n1i11t uérnely gyü-
111ölcsök) iryün1ölcshl'.iak \ nz erijsebbekei« ke1nényebh ~:lüvetek. ni.et-

" 
0 

' . 1 \ ., 1 
' 1 ' 'l 1' JJ ··1·· •t' ' ~zusi:rc- hnsznal.iu \.. I-.. h1101n re;-;ze \. ogyn1tt::::i:o ya o (: \:H t•111 -l~Sure ,s 

111;'ts 111egfelclű eélol\.1'<.t szolgálnak az n. lL 1n·1.1()11(11'1i!r: fii/,· (k<'.izönsc
(rcs 1u1o·vobh tiik. fan·jrélbe erüsitve): a [-.árcYyaka.t hep;yes itc/f,~si-t:o ö„ , , ' O,, , . • J' 1 

/Jes::s.:,·I foiri"nk ine,c!;: n 1netszetek len1osúsára, folyac.11_•kok iülke11e-
~· ' ' ' ' 1 ' sl'rc stb. közönsége:-: kis /'est/í,:,·selt•l hasznaln11k . .:\.. k1:~z 111otszete \:Ct 

1Írr.1iie•·gc11. iie1~!1- vagy 1 1rJrcellrí11-r""/.~·.:·1:beJ1 folya1lékba 1iely0zziik; ez 
etll~nvck. o;-:eken kívül kís fözü lombikok hasznúlt:atnak az anyagok 
fi_',zés.~he%: ú.ztatúsúhoz1 l\:ilugozúsi.'dtoz. 11nt;:r;11últ o;:;zk(·~·zük 111ég: a 
inúr en1litetL ldr,qyiire~;cl.: és _(1:dDl1:1JU'.:!1.- .• /,·,_:uil1.fií 1_·,.::iit:!'k: lij{ 1:.~·/1·ek 1 
f'1·csk1:/li/;i iil:<:!J,• (/iir.:.-;ül(';<:81:,-.:;::1!k, bo1'8.:C8.:- vagy [JrÍ;)rÍ/llfilf; 

· J~ülünüse11 n1ecr1·eo·vzenc1t1 J1ocrv ininclcn hasznait eszköznek 
ö, OJ . 1 OJ ] ' 'j 

1
. 

és ellénynek tisztúnnk, igy pélcl. 8 yaseszközi_)};:nek roz::;c atu te JB-
::::Pu ineuteknek. kell lonuiök. 

~·\. O"yúcrvs.zeran;yacrok. melyeket inikro::;zkop segélyl\vel viz.-:
,...;.Llni sz;l~tl~~k. ol1·anolZ 111~1 yckbül 1nctszeteket kell késziteui, hogy ,., . ·' ' ' l 
t nhi,jdonságaikn.\" a niikroszkoppn.l vizsgálhassuk. -·\z anya.go;: inet-
szése últ8Já.ban1 de rúul;: i1ézve különij;:;en a.z egyik legfonto~olb1 
inüt~L Szabályt. 111cly áltnlúuos ertékü len11e) neru lehet:. arra. itezve 
l:f;};'dlita-ni. hogy· a inikroszkopi metszetek n1iként készite11dők: ép 
j.Q'\" nen1 lel1et. 'leírni a. lnrtszetek készitésének különbüzD inóc1osn
!{t~ail:. E" kellii ntasitús mellet!: esak gynkoi-latilag sa.iútitlrntú el. 
..:-~.lt.ah\.liau 1negjegyzendük n küvetkezíík: 



Nagyol1b ús kt':1nénychh h'n:gyakrtt; balkezün~\:. hüvelyk- í~S 
mutató-ujjó.va1 tartya 111etszünk; 1nsebh targyak fogasara alkalma::; 
forrók va{i'nak. 111elyel\.kel ;1. l:úrgyat l1osszá.bnn .:ozétvú.got.t pri,rnfa
t11~crasz két feie ki·i~Ó :-:zoritjnJ.;: s a 11rlrn"fii.val eg~'íi,lt ~e!·.sszti~;:; l~a 
fogó11k. 11e1n volnn1 a l\.ét·. parn-fn1]11gó 11~rabo!· 1 k'.~ze te:e .. .U '?~s9a
landú. illetőleg 111etszendü a.11yagot, zs:.neggc_l osszekotJn~;:., Esesz 
ai)rÓ iú.rgyakat

1 
111in.L p~Hd. 111agoka!; a ineleg1tet.t praeparalo tuvel 

stearin(lai·abba csinált n1l•lyoc1ésbe úgyal,ink, inelybe_n az a n1~g
olvac1t rész 1negszil1't.rdnlása nt-tí.n eröse11 áll: s ig,y vc't~Jnk n stear1u
ual együtt. I\z igy a. vizsgúla11d(J tárgyg,yal, esyutt .le1netszett 
ideo-en részek. steariu, L1ng1.'.1 1 n prneparú1/1 tii segel~~evel v1zben yagy 
1uá~ folyadékban választntnak. el. 

E .. fo1vac1t\l;:ba11 tíl.rt.jnk (renL1e::;en vizbt''ll; llorszeszbe11, vagy 
g1yce~·inbe~1) tov(1bbi kez'el(~sig· a 1net::;zet:et.. . . 

J:\.. 1netsiésuél {dtnllLnos ::;zabúl.Y: hogy n. ki~:; (_borot~'a) tel.i,csen 
<l \'Úrgyra fekiic1,i{k s azt 1asSí111; rélbesznkibÍ.S ll~lkül, h1;.tos,ke~.ze} 
előre (1nagnnk fol('.1) 1111;;,znk. Ugyanazon anyagbol e~·yn1asntt:1i. to~b 
n1etszCtet készítünk. hno,·v fl 1t•galka1111:1sal1lHtL n 1eg1ol1lJau ::;1kernl-
í:C't vizsgálhassnk. · · " 

Sok anyagot: igy nérncly :!.'ákn,t- 11gy~'1ke1:eket:., l~érge~;:et szúr~z~11 
lnetszeni ne1n lehet: ezel.:et több ora11 at v1zben aztat:1nk s in1clou 
kellölr><T 111egpnhnli:Qk. szivú~nkkú. lettek: akkor készitjük bclölüh: a 
n1etsz~fekc,t. 1nel;yekef; yag,Y kijzvetetleu használnu~;: vizsgltl~~·Í t:á1;
gyaknL Yngy pedig clGzet:eseu n1ég különtjs kezelesne.k vetjul.: ala. 

~-\. n1echani.kai uton praeparált 11övényrésznek1 p~lLl 111etszet
nek iuiuc1eu különös kezelés nélküli szeuilélése a 1u1kroszkoppal 
nem 1ninc1ig elégséges arra nézve, hogy a. szövetrö~ ke~.1~. t:~lvilúgo
sitást nye1:jünk; enn&lfngva azokat legtöbbszi:ir :n~.g l;:ul01:osen k_ell 
kezelnün1;: és sokszor vegyi szereket kell :;eg1l:segnl vennL. hogy n 
szöyet.i szPrkezetet tisztún szernlélhetövé tegyük. E vegyi sz~rel;: 
leotübb1·e o1i:an. inelv különben i::; ké1nlelüszerül használtatil;: s 

" ' ' ' " ' ' l' 1 tt k' 1 l" n1indc11. a g·vó(Yyszerkünyv uL'tsit:ása szerint- Jerenc eze ·. ··: -e1n e 0-

:-;zekrén.1.·be{·; i~Űavan. IÍaszuálL.1t11ak ezekeu l~iv-Ctl a 1;.:övetkczök: 
,, '" ' ' '] 71' ' '/' 1 ' 1.·i;: és yl/1~:1:„i'.ii a kt·szitinények ellartasana: e 1 u;·::>~!vu~· 1<a uun: 1: .11~0 111 -

,"<' r stb,. n növényrl·sze l: _úztatú~ú ntU ; klil~11büzb fes
1
toa1:yugok n1~:~Í; : 

!.'Occio,1ella!.-ir1J 11 ot_, Jrídolrlat. a. n1ets.zet .b1zo11yos resze1:1~k befe::;tr~·
sére; hop;y ez últal azol.: jolllJan k1tü11.1enek. Ig:r hasz11~tlJ1~k„ ken1e
ll)~itö taftaln1n anyaO'oknúl n j('.1c1o1üatot: ine1y a l;:emeny1to sze111-
, " " 1'11 " ' 1 . ' 1'.séket n1egl~ékiti. s ez últal l:'.i5unyen sze1n e 1ehYvr~ :eszi. 

:-)züksége::; a 11ü\·é11yrú~zeket ni~ha ki1nos11i é~ kilngoznL !tH'

lerriteui {~:-; fi~zni. 1nielött a. 1nikroszko1J alatt vizsgc'tln(Jk. 
r:- ..:\. kin1osú;;;t és kilngozá:::t vagy a túrgyüyegcn ecsé.l:tel v~tg,Y 

fec:::ke11clö-iivoggf:1
1 

va,gy (1r::sti11<\.lt· vizzet l1orsr,('sz::.:zel stl•. tel.l: j)n 1-

ii.vegen '·'(~ger.zti'k. , .. .. 
- Kifözésre :['(jz/jlo1nbikot, ('.1rnüveget vag,y ken1lclu csoveli lutsz-

11<.'tlnnk1 1,-~6grelu1jtlu:d:juk ezt ;.1. túrgyüv(~ge11 ·is, h~ a inc:l:szc·te.t, az 
lllei·.ö fözö fo1yadék (viz1 alko11ol 1 kúlilú!;!,') ~a\· stb.) egy cso11p1evel 
beboritjnl:.: s azntáu fedüli::~1nezü téve reú~ ('_1Ya.tosn11 g,ye11ge lúngon 
(borszesz -vagy gázllu1g) 1nelegitjük. 

nr~'f"J'JZE1'l2S. 

Mindeze11 és n1ús szükséges 111ütétek az egyes a11yagok ter1né
szete szerint változnak és egyenkint részletezve itt, elő nen1 sorolha
tók. Mindezekre uagyohll n11ivek ntasibísn.i: fi_ileg pedig a g,yaJ;:orlat 
trrnitan~k„m\g. „ , , .. . , . , . 

J\{1clon a 11( J\'t.11yreszt a l'( 1vule11 vazolkt.k ;::ze1·111t elkesz1tettük, 
a n1ikroszkoppal sze111lélheijük: u1111al.: szi.ivoti all;:otórészeit. Ezek 
i11inöségé11ek n1egitélésére 118zve a növénytan általá11os részében 
n1övényszövetfanc. cim alatt előac1ot.tak iráuyac1ók, 

A mikroszkopi készitméuyeket el is lehet tartani s ily készit
ményekbül egész gyüjtcmeny állitható össze, E celm a készitményL 
tárgyüvegre vagy oly folyadékba helyezzük (pélct glyceriube ), 
1nel;y l;:önnye11 el ne1n párolog, vag;r pedig légmentesen elzArjuk. 
Ideiglenesen elta1-t.ancló készit111én:v·nél gu111111izott papirossal vag·;y 
g1ittapercha chloroformos olc1atárnl vonjnk körül a fedő lemezt 
:l.llandóan eltarta11L1óknúl1 péltl. gyüjten1ények készítésénél; a készit-
1nényt tiszta-, vagy glycerines vizbe l1elyezzük, a fedülemezt. pedig 
alkoholos tön1ény pecsétviasz-oldattal vonjnk vast.ilgon körül. 



I. Gyökerek (Radices). 

Ha~lix alkan11ae Sl'll anch11sae. Alkan11;1 µ-,rülu;r. 

Festő atraeélgyökér. 

.'..:.:·1ii"111rr.:ri.-:1r .l//,·11n1111 ti11c·l1,1 ri11 ]'au:-:c:l1 (,.{111·ín1.,·11 IÍnt"f,,r:11 

:Liu11é; l1uru!1i11tuc. l:1'l1csleYelüek). Ris;'tz:;iál_ia11 1 JJé~lcur(111úba11 1 ::\Ja
rrvarorszúg li:iiz<~·1•:..:i'.1 é::: tl01i r1'.'::''.''.'.ei11. ho1nciko:-: ht:l\·eke11 hunos, j'·vclij 
~.1 ._, ' ,. - ' 

1ti..iYé11y gyi.ikere. 
~F1d11jdun."rÍ!/f1;. Egy~zerii~ nr:-:óda(t ujjnyi yn_sl-nµ: 2·.yükt.':r1 

kü1111ye11 levec1H\ l1ulia si.it(,Lvc·res hJ~rcggel .: li'tja fvltf.~·r kc1nl°:Hy. 
~zuga ninc:::: ize é•de:-:cs-kesern y1~s. 

..\/kufr;' i'f!.~·::i'i. ~·\f/:11n11iil (n11elt11:-:Íu\ vi'•r<.is rcs!:Ü auyng-1 Hl(:ly 
bors~-::eszben net.herl1e11 ;,::; o1G.iok1Jnn olt11~1dil~; viz HC111 oldja. 

~-llkal111r1.:d.~rr. Zsirokat fest·fiuk vele. 
:H1cl szokott· r-:-.:rr1qh:;h1i. az 11110.-;111r1 1·t·hi11i,f,·s !„ hn:-:(1111/1 kül:::ejil 

g,yökerl•vc 1. 
Hat1ix alfhaeae. i':iliz !J;yük1;!'. 

,S':::1f1··iiuc:(Í.'i'': .-lUl1111:u 1~/jicii1111is LirllH'., (lí.J_.1z('111:-:l~g1::::; ziliz; 111 1 r!
i:11c1·r11-, 1núlyvnfélék.) (}y/1gy::;zerb'tri haszuúlatra tcnyét:iztik1 tfülcg 
Ni'lrnberg· és SclJ\\·einf'nrt) vidékei11. Eg1'~si ]\_iizlq_:iunr('1p{lbau úrl;ok 
111cntén. uedves r\'.·t.ekc11. n<'tlnnk i;-: hon(JS fJvcl(1 fü. 

, ~1Úva:-::z1\:or ;·agy _ü.~zl:.nr (1:-;:::itk .. ~\_ .:-;zú1:,, n !·lí.:-: ('.•:e; ::.:zn\·a:-: ré:-:zek 
t•s a kere,C!: clvett'SO uta11 gy0rH<n1 ~zarihtlldo. 

~f'u/1\j',/1,11.'NÍf!UI. ..:-~Z t'.·.\·1:lf1 gyi~1k-
:.!l.'3.(tl1ru. 1i.i1:;1,s (2_1_.(.;, ú.) rnellékgyi.ikc·rt.:i ha~znt'd.

t:aLu<l1-.:: ezek' fri~s úll;1~)otl.1;_u1 hn:-.;o:-;;tk. 
njjnyi , yastngok; hoss-zúk. hoHgera1a~ 
kúak; súrgús:-.;zilrke pararld:eggel Yan-
11ak fedve, n1iJy a korc:::ked~sl1e l1ozab1l 
1:li'i!J le ~;.-;okott h<'nuoztatni. J„1:11úrn(1;1,y;1 

fehérek va2·y fehéresek. kiviil 11ern rit:-
1~ú11 liosszn l~arúzd<ísak. '101net~zpj-{·. rc•:-:
tocsl\t'd\: baruú:c: helyei '1úthatúk rajt:ok : 
1noglehet:ö:::e11 yn:-;ta~": igeu rosto . ...: {::~ 
l1a,ilhai.ú húuc.s últal.....,bor~ttatnak. ~·\ fa
anyag kc111únyitlit(Jl lisztes. Najúi:::::'.1gci:-: 
,syc11ge szngn: ·igen inézgús: l:::elle1110l'.
len izü. 

J).:·iiv1·li s::erkc.o:i:fe. Iírtrúnt in(:lL:;zt:·-t1~lJ311 (2 !.~l. Ú, l.1rn.) i\ hánosot (a) 
é::i n f<'tt (!,) l\:ülünbéiztetjük n1eg; e kot.tDt a si:itétebl1„ :::<'trgú::; knn1-
binn1 vúlaszljIT-"'l ep;y-
1nástól. ~l.\J. illira. :2:20. !tbra. 

U észletc·::.;chb1 ~u 
n1ut:atjn a sz\i\·eti :-:zer
kezet~t-. a 220. és :22.L-iL: 
úbrák. - ..:\. 2.2u. ;'tbrúu 
(iiarilnt1net:-:ze!i) n ]~ ül:-:i'1 
pararéteg látható: i:nely 
yékonyfi1l n sejtek lüb!i 
sorá.búl <íll: ez 1egti_ihl1-
:-:zör 1iicíny~-ik n~\·sziu
t:0n n kü~épkl·1'.~:g. (/\_._l 
is: 1nc~J;.· ri•H(lesen igc~u 
v1;\ko1iy . .'\ helsf'1 rr'·h·„„ 
h/i.ui_\-;~ t'·::-: \·i""·l<"):-:11unr<1l:·~ 
b/1l <'tii (~~O. /,:-;ti!. <l. 

/, /·s 1·J: a \"(·li'1:-:nn·an1k 
,'" ' . ? 

az ug(~::::z t<ui11( •llht ll \"1.111 

\·éo·i~i- fnh1ak 0..: ::;1~u·1-t::i :::> · .„ • o' 
rasnn 1neg11ynlt pare11-
t:hyn1sejtck sorál_1ól iíl-
1<11Htk . ..:\. J1<ÍHUSU\'i11Ú-
J 10 krd; (:2~(). t"s 221 :, ú. ;1 \ 

hosszn \·1~k1_>H\- rost~ ,. 
,. ,J-

alakn :-:c•.if-(•k alkntjúk. 
..A. ca1nbin1n (22U. {tln:u 
e) lapos scjh.:k sor{tb('.i\ 

.,, 

:2:! 1. 1i Lra. 

e 11 

fi 
J' v· ,/' 

úll. :\. f;_1szi.ivct.ben lúiiltatók <l/: f'ilthl'\"]1ü1natok ('22! l. ú. e) ('·...:" j'•t<tto·-'tt' 
( 'n1 · ') 1 . • · · · " • ·- "' „.:..:.. .). a . ./ . <. !.1„u>·1u/1y111H,('jt1·!.- l(',1Jf;;/1fu·cif,cn J,·1:1111:u_11it/; ,~::1·uirs1:k t(lll· 

nr1!.- ·: cze11k1\·nl bt1;tllia.t:uk „~ sz:i.ivctl.1eu lJl'h_• alaku nyúlkt't!; h.nta1-
1nazu; valn1n111t 111e~:;,sc1 ta.rtnlrnu sejt:ck (.:!21.. úbra J). 

.it/:11{1; 1·1:.~·::1·1:: :\·.itíll:r;. ken1L·11.yiti'1, iHí..Jcnkor~ 'pt·c1·-i1i: :.-::siro.:' 
ola.i. 11.~'li11rr1:1i11 (<1lt11P111 \: suk (phosph1')rsayas 111é.sz 81!/

0
'). 

, _:_Ul.· 1 il1;111.:· 1 í.~r1. :Diint-. viYÖszer hasznAlt:itik porol-:n;ll: L1l.i11ac:-;;uk-
11u1. \·elc szÜl'lJÖt ké::;zi.tüuk (s111·1111us oltlu11·1u·'1 · ,-,.,.,,11]·1·--,··1 °1]\--i'' , 'j' . , " · . ,_,. \. 1 l , U) '(,1-

l'e:-:ZC~ a z1 IZ ÍJ'aelegynck (s1in:ic" 11!tli1t1_;tr1 ). 

Bailix all~·eiicat'. J„Hg'.ralflígJ·ükl:r. 

/3.:,d r 1111 1:;:r.i ," 11 : • l n)1 1111 fi,./ i o 1 f; (tii: i nrrl is ,1 _[ o l l'nu1111L I\:(~d: e:\ ·i. e in her-
1nnga_s_sat?:: f;1.nc1nii ni."1\·t~11.\-. ]~egiakúbli Eszakeurl)pábau. 1nocsúro::: 
1_1a~:tl;<.l~<lr~; :~i.J_a!_-.:011 ~enyt~·~z .. .:\_z Cl'll.)'.Ösc~;:: (1unlvl!1/'ci'r1c) ~salád:jc'dHl 
tn,i toz1t._ (:„ J ug.\ :-_;z1.::resz1 celokrtt tenyeszt1k; a kereskedé::: beu lerrin
kt:_:J b a C',seh~rsz.'ígLan ~s 1'hüringiúban tcny1~'sztetL gyökér fo~1nl 
eli_i; ..:-'l_ inasocl1k ev bl\·aszl.Í.n kell kiúsui. (iondosau :::zá~:it:\·a. j1~1l :-:úr[". 
edvnyben t:artru1ü1:i. · · 
.. '1.'1:loJ1!nn,';1Íy11!. 7\. ~)-1:.ikUJ1.;.o (2:22.:.'í.l1ra) rendeseu u,i.jayi va::;tag; 

ini_nteg)·_ 1~.;-- 1>~c 1„:entnner~~r 1l.l);)Szn ±ugyök1~1TL~ alakul: 1nel\- ft~li{)' 
.-:zrvacs\1:::: n•1fclt~ lin1-.i1na11~ :-:iirilt:11 gyliriizi.iiJ. J~bl.11.'il ~ZÚlll(lS Ln:-:sziT 



vékony, 2-8 mn1. vastag: pnlu11 liarázdás, inellékgyökér fut ki
1 

1nelyek gyakran összefonvúk. A gyökér rági1skor éget(j 1 kezdelbe11 
é(1eskés és végül };;:esern:yés izü; szaga átható; sajátszerüe11 illatos. 

., . ' ' 1 . ··1 .. 1 ' 1 1 ' ("999 '. ) ,<..:..:iircl1 s.:·t~1·1;1'.:cf('. 1i.. ;;:1vn szur ;;:es- Jarna ..:ereg ,-'"":... alJI'ft a 
belül fe]1 ér, számos balzsa1ntartÓYal; a fo, 
(/•) sugaras halványsárga.A fim belül a Yelő
úllomány foglal helyet lel: a mellékgyöke. 
reknek_ nincs velöúllon1ánvuk. LÍ. 

„~l. 223-ik úbrá111 p a v&konyfalu lapos pa
msejtrétegekbül itlló külsü kérget mutatja; 
a középkéreg (k) vékony ken1ényitü szen1csé
ket; böyen t.artalrnaz(J parenchy1nsejtekbl;I 
úll, ezek közt szükebb balzsam tartókkal; a 
belső kéreg ennél 9-szer vastagabb.~Láthatók 
az ú brún továbbá n.. ye}ijsngaT11k (r\ a lu.'tncs. 
sngarak (/i) fiiggölegesen 111egnynlt l;:e111ényitö 
tnrtaln.1u sejtekkel: a balzsamtartók(f!\a 1'nn1~ 

hinm (n), a foitllomimy (/). 
~-lll.:of1; i'iJ.,·.:ei. ]/{1; u!aj. ,11,111.i.;lla_. kP111én:yiti_'1: cnkor: zsir; Yias:.;, 

(_::-:ersaY; kescrü anyag. 

,J/ f,·1,i/ nu1:;1í,-;a. lTasznú 1 hll i k az illatos ecet; (a <:e{ 111a 111·01Hf/ l Í 1' 11rn) 

az i11at?s uyel,et:. (:Je
1

cf1u11·i11111 11r11n1t:lt/,·111i1_.L az illato::: szesz ( . ..;11il'if1u; 
11ron111f1•.:11 s) kt·:-:z1t-esere ... 

1l}NJhii/iiJ1l1ö.:f i"fés. (J~szett~Ye~zLhet.ij az r111,11el (1·u ,-; (/ rr,,o;f 1· iv I~iuué 
"\·c"i);:eré~'el. n1e1v viláffos ::'Úl'O'U, fli!!\'Ükcre t".·rli::: és :->zil{n'll. :TI~z 
-- ' . b b ' .„ 
j,;:y8::-:bb(~ 1'.'s no.ni oly l;:ellrnu:is ilhtt:.n ~ ken1é11yih'ii nen1 tari nlinaz. 
1-ra:-:(1111('1 1107.zÚ a lePi.'-fic1u11 1~(/Í1.'.i1urlc g;yi"il.::ere i~. 

]iadix holladonuac. ~ad1·a~·11lyag,Yüktí1·. 
}i.:d 1 · 1 ;i11.~·if.-•rr: ._ltro1n1 /,r·ll111{111u11/ :L. (Solana(:eae). C!~nkueni 

l''··é~z J!Jnrópa. erc1ciihe111 kitlünösr:n a hegyeken le\'i.°)kbeu h'.'nyész(·,r 
i'~~elö fi!növén:y. rl'enyészt-il;: is, c1e Jnindig a Y~1Ü ni.ivénybijl 11yerL 
(r\-ükér hasznúlandó rrvóbrr):célokrn. Inert az hatasosabb. 
:".'·-' \ a-,0··]-t'..1· ta,·a"'oZ,~'l"], \'fl\I'\- ij...;'z"-z:e1 r„yti1't·endG ~\. kéc::í'.lel". t'.~YGll--

:.1.. o.) \.v .~ 'e "" '"''"' ' v.. ~- „. . :::-., ' ' . -· ' ·- . 

kint 111egniita11dó. 
:/'-11foj1lo11s1í,qoi. }ljlúgnzó, hos::;z11: egész(·n n0~y (_·e11t-i1netcr \·t;;:;

\'ag g,yökér (12-L ábra), legl:übbnyire hasitYa jön clii a kereske,de~
ben. T\.iviil hosszlthau csikolt·. é::: rú11cos. ~úr~ús ~·zürl\.:ést belül 1ehe-
1:es1 fiyéren likacsos~ súrgás: fú:-: nyalúlJnl~knl ;. h'jrve porzik. Tze ér1ePcs1 
aznt:{111 knr(·n1/1; ~zngn nine-::-:. 

/:3.::iitcfi s.:e1·kc.:etc. l\:eresztn1etszeté11 lát~juk a 
főgyöl\.:ér11él inintegy 3-szor véko11yabh1 111iut; a fa; 

kérget; n1ely a 
ntó h hi J\.:en1én)~: 

sárgás: likacHers: f11sugara.i vo
nal_szerüek; a velü szi'\'aesos. 11. 
föállo111úuy váltogaf!ya tön1öf;
tebb és kevésbbé törnüt.l~ g}'Ü
riikböl áll. 

22-l. hlirn. 

.ti. gyökérágak kérge (2:23. 
ábra a é::: i~) ötször yékonyabb 
a fánál és ettöl sötétebb szinü 
nambiu1n által van elYú-lasztva. 
Velő itt nincs. A faállomány cso k 
3, körzeten sugaras szerkeze!;ü1 
hol a velösugarak ( i'J-) keske-

nyek; i.11ig a fasngat·ak szélesebbek (;;l; ezekl_ien sií.r.~ús likacsos 
edünynyahí.bok va1111ak (11_;: a fil belseje paro11chyn1szövet (_,(il): 
Jnelynek etlénynyalúbjai szétszÓr\·úk; a tengelyben egy edt~11ynya
láb ,rnn (e) . 

..:-l. parenchy1nsejt:ekben cíJtalában: ij::;zszel a in·osenchy1nbe111.s, 
so1\.: a ke1nényitö . 

. ·ll!.otú ·,·/s.:(1;: .:ltropin (OJJ 0 / 0 ) 1 Le1laclouuin: atrc1si11. i-\.. be11a
tlonua a pnpillút:. l\.:itúgiijn. l\Iérges b(„Llit:<.'1 (narkoLikns) hat:.úsu. 

J[;·,1kiilii11/,ij,:;f,,f/.,· . .:\. feket.1~:::: szi.y1_'1s, fú.s gyi5l;:/·r elvetP111l1''1. >\ 
!ie11rtüo1i'ua gyükeret. rneghún1nz11i 11en1 s~a1Ja(_1:, 

:Ha<lix ea1n1nJ1ae. Cahnnha (;;aµ:~- caliuu1Jo„ coion1ho) !;·~·ükt~t'. 

/~:::rí1·1111t::!Ístt. C1
ot:cul11s jJU!JJ1,1f//s (J)o ( '.anrlulle)i Yngy .lútcl!1··· 

1'11/;:a JJ1d11111ta (l\Iiers). I\:elet:.i 1\Jrik<l forrói.~1Yi prtrljrtill (llío:1.n1111Ji,1nt• 
körny1~k~:n stb.) 11(1110:-: 1.::nsz/1 11.l_i\·é:ny: Jnc1y D· ineHis1,cr111n111fél.ék. 
hcz (1;11:ui.~p•: 1 ·ni11.·.:·111' .Tns:-:.) i·ar!:ozik. -l\:c:1c_.tinl.li.úl.1n1l l:en\·1'.'::iZb::f-.h~l.::. 
(J\[os\·_ lHÚr nt:.t kiYf.·~zetL) · ,, 

'l' 1 . 1 , . \. ··1 ' l . l ' 1 1 l ' ~ , , :.-.1.1 • .r~JI 0;1Nr1p111 • .: 1~yo, ..:r.:r 10~.:;zn 1 ~nroa a \:ll: i_n~'.):::: eg«.::-;:~ ·- (:u1. 
atn1eru.1n; rnarc1nsban a::::sak; SZ(~t1nett:~lve: 211cgszar1tva kerul l('g
inkáblJ ;~anzibarbéiJ. yagy .1301n1JnylJól kero::;keül,:-;;be. „A.1ni11i; a. keres
kec1ésböl kapjuk1 sz0t1netszt-ve kere1;:: korongokat l\.:épez1 1nelyek 
le,ginkc'tbli iJ-~1 eC'nl:-j111eter út.1n(~rüjfick: ':1:-·l'.2 1nilliineter yastag1>k! 
1\.:ivül rúncosak, szilrkésbarnúk. belül 1isztc:--:ol::. zöldes var::\- barnás 
sziuüek; súrg[t}~; Jnindogyik. oi.da1on a;.-~ crnell~c(1ett·. szúl(~"k~~u belül 
hemélyedvek vagy középen ismét kiemelkeclnek. A <lomborn "2éH 
:::ötétszinii: :o:zi'1n1htln11 1··:::ik últnl ;::11~·8ra::;a.1t út;:;ze1t kiír kett.~osztja: 
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a lwmoru kol'ongból gyéren fás kötegek emelkec1nek ki. Igen 
mézgás, szerfelett kesel'i\ izü, keményitli tal'talmu, azért jóddal 
megkékül. . . , . , , _ „ , 

.&fücli s.•:al:c.:cfr. A lmmntmetszetcn (226. abra.) lathato sotet 
vonal (b) a kambinmnak felel meg és a kérget (a) vúlaszlja el a fa
úllománytól (e). A barna szinü kiilsö kéreg; (J) parar~teg által 
képezte~ik. -~z egész szövet.Len. velös1~garak e.s 1:1~.gszak1tott fasu~ 
garak. lathatok. ~'1.. pare11chy1nse.itek in1ncl kemeny1tot tartal1na.znak. 
·- .i-l//,:olú r/s;,;ci: J(a7'u111bi11 renc1kiviil l:::eserü anyag; bcrbc1·üi 
alka1oic1a; kaln1nha~n:v: ken1ényitö, pectiu. inézga, illó o1a,i nyon1ai, 

2~G. úbra. 

ué1uely sejtekben sóskasa\·as 111észjegecek i n1integy G0/0 hrnnn 
(ebben van légenysavas kálium) . 

..:'l!kal111rr.::rí.-:r1: c~a.lnn1baki·v·onat, ((';1,•frr1ctnn1 l'(/ll/ill/1(/f') ké~zitt"e
Lik belőle. 

Ö.-;s.:ct,:ues.:·tlietii az n. 11. on1erilc11i colonibo .rf.!Jiik/rrcl (fras1.:1·a 
car1jlinc11si'.s.) i ez súrgább) sötét kan1biu1ng'.)'iirü r1élkül: jódoldat ezt 
1necrbarnit1·ft s nen1 kékiti n1ea: a l1r110;1irt 1111i_il:i:r1·('/ .: ez feh8rcs1 

b ' b ,/ ',f 

körk:örtis évg,yürükJ\:el. 

Hadix geutiauac. 'l'arnicsgJökér. 
l:l.::úr1na:::dsu. C.fcilfÚ1;1a. lufe(( L. (sárga. tarnics) és ,qe11fiu11a )Jeti/~ 

11011ica Scop. (veres tarnics). Évelö ·füvek1 melyeli: a küzépeurópai 
havasokon (Al11esek1 é,; havas alatti réteken tenyésznek. A gen-
tianafélék családjához (grnlianccw) tartoznak. . . 

']'11lajdo11súr1ok . ... l ;,;d1·.r;a turnicsq,IJijk/r gyakran tühb feJe~, 
hengerded, J~evéságu, hnsos: a kereskedésben legtöbbnyire külün
bözti uagys:ígn tinra.hokha.u kriphat:.(J, T1eginkábli hosszúl 0an inet:-'zPií-: 
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ráncos, ~yürii~er.~i, kivül
1 
stirgá,s _vag.y :~eresbarna; belül verheuyes 

;'agy n~r~n.?ssz111u, barnas.1 szar1tva torékeny, gya.kra11 szivacsos) 
;rdes iJ~resn .. A„ ':~re~ tarn1csgyö~i:ér (G·. pnnnonica. a Kárpútokban 
1s ten;yesz) ~z elobbrhez hasonlo1 c1e sütetehb barna szinü: eg·ész 
darabokat kepez, melyek hosszasan ráncosak. 

l\Iincl a ]\'.étféléneJ\: szaga csekél~r; izük kezdetben édeses. 
késöbb felette keserü. · 

l3::üvctt s::.r·1·kczcf. }\. sárga. tarnicsgyökér hará.ntinei:szetén (227. 
:ibra) puszta sze1nmel a barnás, nara.ncsszinü befelé sno-fu·a.s kérrref 
]útjuk, (A), melyet a fahéjsárgrr fa- ' "' "' 
állo1n~inytól (f1) a setét;barna ka.n1- 227. úlH·rt. 
binm élesen elválaszt. A faállomány 
laza· és puha, fasngarai éka.laknak

1 
a 

központ felé irányzott hcgygyel. -
C+órcsö alatt tekintve~ a pararéteg 
táblaalakn sejtjeit látjuk több sor
ban: a középkéreg· szövetét (2~b. 
úbra k) laza, to1npaszegletes: 111ajd
nem gö1nbülyü se,iteli: képezik, nre
lyck zsirszon1csékcii tartn.hnaznak. 
;\_z á-brán (l a belsö kérget, e a cam
hiurnot1 ./' a fas11garakat., e a h111lcí-
1nos rövic1t-agn: luilózatos: lt'lht"/1a1a1u'1 
eMnyeket mutat:ia . 

.. A„ Yeres trtT
nicsgyükér szö
veti szerkezete 
is hasonló. 

llat1; alkol1i- .k 
r/sz1:i: f!e11tia110-
J>Ík1'i11: jegececlö 
test1 igen keserii; 

!/f!J1iirr11a.<.·r1v .' 
sárga selye1nfé
nyü .iegecekhen 
11yerhct.ü: sajú f-

::!:28. itbrn. 

_!], 

súgos cnko1': pekiiinn uyngok: zs1ros anyag: a friss gyökérben --ran 
111óg illú szagos anyag. 

Jllkal111a.:!Íso. J(ivonrttot (c:1~tr. ,1Jr:11fÍai1ne) készitlin1c bclöle. 
~"\.11i:oh'irésze a keserü l:cúnak (.~·p•'CÍeB nnuu·i'.cnnfcs); ezenkiviil a. 
ti11ciurrr 1rl1sinthil és tincf. n111r1r1r készítéséhez haszuúltatik. 

Jtatlix ipecacuanlrne. (Hün,tat<íg·,·ökér. Ipekalrn:ina). 

1C.:.:ifi·nu1::.risr1. (/1:f1lirti:/f . .; I11cc11c11011lur. "\\ri11c1. gyökere. (Itnbia
c:eae). E növén:r kis csor:ic: mel:y 1imorika fiatal erdeiben: főleg 
~3razi~iál1)aH1 l:enyész. l:.,.. gyökeret az esős ir1öszn.k kivételével egész 
eve11 at assak. 

Leinís!.I. i'.I.. gyökerek fiatal korukban VtJkonyak
1 

fonálszcrück1 

késöhb gücsösek lesznek; a kéreg n1indinkábh rnegvasb:igoclik és 
gyürüu1aku 1nél:)' barázdák kl~pzöclnok rajta. 11. gyógyszeriil lulsz-
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n~landó_ ~ereskec1ésbeli gyökér (229. úbra) h'1jlac1ozó, két egész 
negy 1111ll1meter vastag1 m~ndkét felé megvékon:yod va.; s ürün álló

1 
nem telJeS, vastag gyürüint\l fog·va göcsös; Jrérge 
vastag, szaruszerii, kifelé setéteb b vagy hala
ványbarna, befelé barnás, a fehéres vékon:r 
fáról lefejthető. Penészeshez hasonló kelle.met
len szagu, undoritó keseri:i izü. 

229. ábra. 

/3ziireti'. szcrkt~.:ete. J:Taráutn1etszetben a ké
reg (230. ábra a) a fánál (M) vastagabb, a 
külső kéreg vékony, táblaalaku sejtek uehimy 
sorából áll; a középső kéreg (23L ;\bra /,) tö
mött parenchymszövet apró keményitű szem
?se-c~oportokka1; belső kéreg nincs. J:i. kan1biu111 
igen keskeny, vékony sejtekkeL A fa (231. :'tbra 

230. úbrn. 
e) igen sugaras ; a sugarak a köz
pontból esillagszeriien induhiak 
ki és váltako;;;va világosabbak. és 
sötétebbek; o, sötétebb sugarah: 
sejtjei ken1éuyitö szemcséket tar-

{( ta1maznak. Velő nincs. 
„4lkotúl'észek. ]~111cti11 (ipeka

knánaal) csaknen1 1°/01 majdnem 
kizárólag· a 1réregben1 ezért veten~ 

dö el a gyökér poritásúuál a, fús rész; ipekak1uuu1.sav. /,·eo11;11,1Jifíj (a 
kéregben 80°/0 , a fában 7°/0); zsir, inézga1 cukor, sok pektí11auyag1 
gyánta, fehérnye. 

231. ithra. 

Hánytató hatásu. 
. 1llkal111a::á.~·a. Szörpüt (s.lfr11pus i111:cac11a11/1<t;.~) é::; fest;vényt 

(tuzciura Í[J!!caciurnhae) készítünk beJöle. „A.lkotúrésze ri ])oYer~pornak 
(Pulu. _Doveri). 

. fJsszcté_vesztések. Hasonló1 valódi ipekakná.iHt g·,yökerek 
1 

de 
k1seb_b_e1net1ntn.rtal_muak a következők: ::i cr11·thaye11ai vagy 1~iffl'a
naclat ipakakudna ( Ipecacuanha 1111d11lata) o·yükere · az innen szúr-

' ··1 ' f'l 1 b ·"-' . ' mazo gyo ter e szer vastao-a) a braz11.u11nitl. ke..-ésbé o·,·ürü::>. 
harántn1etszetében a fa sngar~s; ::zerkezete t:.isztábbau lúthati··kérgí; 
lis~tes i to~rábbá a nagy csikus ·ipek. ,tff/ijk1.;J' /r1uli.1· i111;1·11c11r111li,ae 

striat;t 'JIU(J 1~1· sen n(qra) inkább egyenes, feketés i gyürüs ugyan
1 

de l~erge vekonyabb sokkal a fánál, kemén:yitüt ne111 tartal111a.z: 
tehát fözete jóc1clal nem kékül n1e<r él) UO'V inaga a rfj'ökér seu1. ;~ 
7 • • • bl b.J O, 

1,:,v.; 1·s1kos 1J"1;. [Jf/lik/r (r. ·i11ccac. stl'i({f11 n1inu1·) az eltíbbi1v~l Vl:l-:o-

563 

nyabb és rüVic1ebb darabokban jön elő, melyek szabálytalanul hen
geresek1 végeiken l~örteszeriien meg\·astagodvák; szürkésfeketék 
vag:r kevéssé ba.rnák. 

Az ipekakua.na gyökér óvatosan tartandó el. 

ltadix_ Iiquiritiae. :l;jclesgyökér. Hig·yiric. 

/):::dr·nzazdtnr. Glycyrrli·iza glalJ1·a Lin11é1 (si1na 11igviric) inel3r 
c1éli Európában l1onos1 nálunl~ tenyésztetik és a !JZ.1;cyrrhiza echinata 
(tüskés 11igviric), n1ely déli Oroszországban vaclon nő és tenyésztetilr. 
A vitorlás virágnak vagy pillangósak (papilionaceae) családjába, 
tartoznak. A gyökér évelő. 

T1dc~jdo11s(i,qok . . li sima 11igviric gyökere a n1i11L kereskeüés1e 
kerül (rad. liquiritiae hispanicae) igen hosszu1 majdnen1 egyszerű, 
két cm. vastag, súlyos, kívül szürkésbarna, barúzc1ús, belül sötét
sárga1 megle11etüse11 vastag kérgii: fája kemény, vastag és inerev1 
rostos. Igen éües, kevéssé csipüs. 

_ii_z orosz édesgyökeret (rad i.i,• l iyuirltitle rossicae) hosszn1 négy 
ctm. vastag, küls<J kérgétől megfosztott darabokbrn1 hozzák keres
kedésbe; többnyire a gyöl~törzs is l1iá.113"zik i sárga szinü: a l1áncs 
vékony·, a fa sugaras, törése igen rostos. Igen édes izü. 

/3::öveti s.ccrke.--:.et. Iíaránt1uetszetben a kóreg (:-:i1nu éL1esgyö
kérné11 232. ábra a) a. sugárnak körül
hel ül harmac1át teszi ki, és a fától (!>) 
sötét vonalszerü L"ambin1n által ;;an el
választva; a setétsárga. kéreg sugár
irúnyban és körben vonalas és l!Onto
zott, a sárga fán (h) szá1nos velösugúr 
vonul keresztü11 inelyek a gyökerek
ben egész a központig érnek; a gyök
törzsnek kevéssé kifejlett barn:\s velö
szövete van (e). A 233. ábra a szöveti 
szerkezetet részletesebben mutatja. A 
külső kéreg 8-10 sor táblaalal;:u para
sejtből áll, melyek közül a külsök bar
nák, a belsük súrgák; a középsD kéreg 
pareuchy1nsejtjei ke1nén.ritő sze1ncsók
kel teltek, a belső kéreg széles; szintén 
kemén:yitő tartalu1u; a. kéreg legnagyo b l1 

:2H3. :'Lhra. 

Jp e 

:-_:(;;·:· 

e 
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rész.éta hinc.s teszi,_m13l~ek az ábrán ~k":laku ";yalábjai (h) láthatók, 
~ hancsn7alahok korul soskasavas mesz,Jegec altal kitöltött kocka-
1clom,u se,Jtek .vannak; v :nutatja a velösugaralrnt, fJ> a prosencJ1ym 
nyal~bo~~t es f az eclenyeket a fasugarakban, melyek szintén 
kemeny1to tartalmu parenchymsejtekböl állanak: e a· velő mely 
nen1 mindig va.11 jelen. ' · ' 

~z orosz gyökérbe11 a sejtel;:: általában nagyobhnk, különben 
hasonlít a kétféle gyöl;::ér szövete egy111áshoz; a kéreg ennél kes
kenyebb. 

. .illkof()ris:~ck. Cfl!JC.IJ1'r~u'.zi!1 (kesernyés édes izü): c1d•or) as1)ara-
gm, almasav, csersa·v: kemeny1tö. 

1llkcd1l1a,;;dsa. Leginkább 1ni11t. izjavitó. és labdacsayurma-
h 'l 'k ·'lk . . ' ' b ' a.r:y.ag aszna .t~t1 -.... "i ~oto resze a decoct. Zithnanni .forfi11s és 

11nhusnak1 a z1l1z teaelegynel;:: (sJJfCÍl)S altliacae): belőle kivonatot 
(1>"Cf/acf11111 liq_uiritiar.) ~és~it~h1k; ezenkivi.~l.a syru]n1s diacodii k.észi
tesehez, laclbacsok belnntesere stb. hasznal.]nk. 

Uallix ononi<lis. lglic gJökér. 
,':J.:úr1JJazdsa. ()11oni,..; ·"1JÍ11 11 :-a J_i., tbYises iglic. (Pa1Jiliunace1u.) 

Európába11 száTaz inezü1\.b111 11egylejtökön: erdőszéleken tenyészü 
tüskés növény. 

Leirdsa.'. Sok:fe,ics gyök.ér, fejeinél 8s leginkrtbb l1osszában 
széthasitva, fordul elö a lcereskedésben · irYen hosszn ma1·dne1n 
... o- 9 1 1 1 , 

0
'b ' ' n.11ny1 .:J-.... cn1. vas ;ag: so cszoros: 1ossza an o-ical~ran 1nélven f arázc1úfs'1. szf~.i,1r~s és ha

1
jlit1

1
u1tó ;, kér1~c i?e1: v1éko~:y, kivül se'tét

Jarna ;_ aJa e ieres, ros :os1 cen1e11y. \..e vesse éc cses 1\.esernyés izü. 
1l.:..:üveti s::ci·ke.:cfc. ITarín1t1netszeb;bf-~11 (234:. ú.bra) 1átiuk az iO'Gll 

>•ék~ny kérget (a): a faúllon1ányb:m 
0

(/,) 

:.Dhl-. úlirn. t~her alapon legyezőszerüen elhelyezett 
~l sarga sugaral\. huzÓ(lnak. tova: a. o-yökér 

belsejében körvonal is (e) lúthat6 :i?ioly a 
„'oP két L~vbeli gyürük nya.lAbjait vAl;szt;jn'. el. 

.:-\_ cn1nbinn1a1n;'tsodi1c évben részben' n1e<"r
parúsoclik. A két éves gyök.erel;:nél kicsitD7 

ve!üúl1on1ányt is 1áthatni . . !\. kéreg para
se,1 t:el;:bijl áll: iclösebb gyökereknél le szo~ 
kotL hámlani-, A l>elsü · kéreg sejtjeiben, 
~~~la.1n1nt a ~Htn:-ssugarnk pnrenchy1n~ejt
.I e1bc11 kcn1eny1tö:::zen1csL~k forrlaltrtt,nak 

„ 1 .. k' '.. 'l 1 l 1 b ' ' rn1er; a gyo-er JiJ\ (a. ;:ezelve megkekül. 
.:!l/,:1){(; r/;;:,·cl.·. ()11011i11 .• 011onid (t~clcs-

kosernyés anyag)1 0111Jceri11 (viaszi1vn1ü 
.. . anyag), 1ce111ényit~ö. 
u.„;;;::,cfeucs.::thetü az ononis hir,·i1ur .Jaqn. rryükerével. e.z lazúbh 

szüvetü, kisebb és Türöses szinü. o. ' 

füulix NTctllrL I'JTcthrum. 

l):::ci 1
1
• n1a .:xí src. .il na cycl 11 s of/i e ina 1· 11111 IIa 3~nc ( ... l na cycl 11.-1 P.111'1'f h„ 

'J'll7H De Oanc1olle yagy u11fh(;111is r>yrrfl11un1 Linn<J). _\. l;:ozijptcnger 

mellekén, A_frikában (Algir), Törökországban és Azsiában tenyésző 
évelő növény. 

Tulajclonsdgai. Az a.fril~ai gyökér (rad1'.:1~ pyrcthl'i italiei néven 
jön elő a kereskecléshen) maJclnem hengerclecl, karóalaku 8-12 cm, 
'11osszn, 5-10 mm. vastag, törése fás . ..'.-~ gyógyszerkö11y~1 szerint a 
radix pyrethri egyszerii.1 három n1illimeter vastag, l;:ivül szü.rkés
barna1 hosszában ráncos, belül halványabb, kön11ye11 törilL A rryö-

' „ t ' t' ' 'l l '1 t' f k b keret ragva
1 

a sza.ia ege 1 es a nya e va asz ast o -ozza; szagtalan. 
Szöveti szerkezete. IIarántmetszetén látjuk a körülbelől kerek

clecl kérget (235. ábra a), mely a fünak (h) mintegy 1
/., részét teszi; 

a kéreg felületi rétegei sötét szinüek, a parás réteg elég vastag; a 
belső réteg vékony, alig észre-vehetően sugaras; a kambium (e) igen 
vékon;y. A faállomány sugaras .. A„ l\.ülsö l;:éreg igen rencletlen alaku1 

2tl5. úhl'fl.. ::!HG. ftlira. 

barna parasejtekbül (tl! (2:J(;. ábrn 
a), melyek közt itt-ott gyánl:aoseppek 
láthatók: a közé11kereg sejtjei lazább 
szövetet kepeznek (236. ábra rt): a 
belsö kéreg sugarai h:özt inulint tar
talmazó wlösejtek Yannak (23G, ábra 
„·1.A fasngarak töh h sor parenchymsej t 
által képeztctnek és egészen a cambinuiig t.:rnek: innlii1t i:rirtal-
1naznal;:: e sugara.1;: közt van a faszövet (2HG. úbra d). _„\_ fa{lllo1ná.11)' 
velü::-;ugaraihan -is l;:icsin:_y balzsa1ntartúk (23(i. úln·a b és e) láthatók 
folyó, ba.rna vagy aranysárga, illóolajos gyáutával. 

.:\..németországi l)yretl1rum (anacycl1!.'; u.f.'!ici110-
1·H 111 Hayne-töl, n1ely N én1etorszUgban is honos) ki
sebb, mint az afrikai (237. ábra); itt l•nlzsamtartók 
c::-:ak a l;:üzépsö kéreg 1cülsö réteg~ben van11rtlc s ezek 
L"gyszcrü sort képeznek. 

:2:JI. ~thra . 

.-ltkntt)i·é.„::1·i: jl,1/i't:lhr1:11 (csipös nnyag u.:)0 /u\ 
gyáutá~ a11yag (barna. égetiJ izü 1:-\1

! / 0); olaj (2° ,: 0 

körül), innli11 (2;)o /o); n1ézga (lQ.0 · o); kevl•s C::'Cl'SU.V j :-:z1ua11yag 
(12°,u): ásvúnys<'.1lc (7° 0 ). 

,-llkaf.nu:r.:d.-;a. ..'.-~lkotórésze a fi ncf. r:)(Jontrrlqicu i1é\·e11 is1nert 
fogfájás elleni szernek és a. t1:111·fura .„pilant11i con;11.-ualc; egyedül a 
pyrel:hrmnbúl is készíttetik fostvény (1i"l'l11 ra J'!Jl'cf /u·i). 



Ratlix ratanhae. Ila1auhag)'Öl<ér. 

Szd~·uu1zd.~a .. l(ra·1;u:riu triu11dro R,uiz et Pa von gyökere. (l)o1y-
galeoe) felcse1:ie; Peru bon honos. - · 

., , 1'ulc~jdon.sdga.i. A gyökér rövicl és vastacr árras. ritkán eo-v;ne 
f e· f 1 t „bb~ · ·· 1 ·· 1 ' · "' 0 

' oJ s, < :::-:, en; o i:e.iu :orzszse ; agai egész n1ásfél eenti1neteí· vastacro}-· 
az agak: len1etszve kiilön is elúrnsittat,nak . ...:-\ kéren· törése ke-t,~c:c:1..; 
rostos; a l\.ülsö ~'elüleL barna1 inajcl11e1n feket8s, h;ránt rerJedés;k~ 
k~l, inel~yek a kereg egész vastagsúgán nen1 hatolnak :it · a kerC'o-
bol rendesen ,különböző vastagságn kicsiny darabok váln~k le. hof a 
:".:-~·~1enyes faalloi;:1ánJr lát.ha.tói a fa c1ur~"arostosan törik i az' ágak 
t.01ese meglehetos egyenletes. Szaga J1111cs: ize i1re11 összelinzó 
kesernyés. ' b i 

i.'3.::iji;et/ s.::e1;ke.:·ete. IIar~.ntn1etszetCben a kéreg (238. ábra a) 
barna, a föallomany (6) fahéiszinü. A külső kéreg (93r1. ábra a) több 

238. áhl'a. 

IJ 

sor parasejtből itll, melyekben piros "Timtús 
a113rag vau; a közép kéreg (h) pont:o;'Ott pa„ 
renchymse.itekbfjl áll, lnelyek csersavtól éf' 
ennefi: h.0~:1Iúster1n~1i:yeitöl Teressá.rgafalnak~ 
ke1neny1to ::;ze1ncseket tartalmaznak· ;1 belső 
kéreg veli_'1sugarai l1asonló sejtekhöl

1 

úllanak 
.:1. fa(dlon1Ún\' velösuo·araiban • b 

kon1ényitötartaln1n sejteli: van
nak ; a. fasugarak a velösuga
raknál sütét:ebb szinüek. sz~le
sek; a.lapját vastagfalu }?rosen
chyn1sejtek és 11agyszá111u edt.
nyek aÍkofi1'úk 111'01:\'Ck eléo·ffc\. 

•· ' ' J •' t:JO 

::;zabal:_ro~, ha1nis évgyürüket 
n1ntató körükben vannak elltc
lyez;,·e. -\ -eli'1t'i.llon1á11y 11incs. 

_11/.-otúr/s.:ck: 1·afanlu1csersuv rab111ha
\·ürüs, keményítő: i~1ézga1 ne1njege~cLlő cukor
anyag: cellulo:'c, Y1nsz1 szagos szilárd íl11\·ao-. 
. . -·llka/11111::.:úsa. Kivon:lt (extractn111' r~~ 

Lnnltn~) és fostvény (trnctura mtnnhae) készittetik belök 
, r J,„·~·.-: 1 ·ft:1.:•',<;.:f 1~·sel." l~zen l 1C'rni ratn,nhagyökér összeté..-cszthet~i 

n1ashcil i.:envesztett ratauha o·,·o··ke1·ekl·el 1 · ]· t - - · 
}-·-· ,J _ • ' < "" o„ · " ; lllG \·e i..8, a .Q)-·UO"")-'SZCl'-
i..Oll}'Y sze~·111t irtrt.~111 11en1 szabad: ilyenek: " .._, 

0
' 

'l' .· rr.: <~J,1/i'f11urclru 1·ata11hrJ,q_1/0ki!i· (l,:r<1111eria i.1•i11a uor. qi·rinilfc 11 si."f 
Y~{~·~a :~ ~lan.~~1011):. Ez a :Pan1plo11a és 1Iagdalena kt'.izötti sivúr 

1
_ oJ te1 nle.ten Jüll elo: 12·-20 c1c111. magas cserje: a fe,;•1isi ,..„vökt'.~r 

f-·~1~· ~:~nnc~1f:·?1:a I-I: v~g:y kr-, texensi:::: uövényU.il) &s~ brazíliai~:: p:yö~ 
-..El tJ"1. }?1~~:11en:1stol{- !'11ndezek kérge sokkal Yastagabb. 111illt a. 
pe

1
r1b11 gy·nkerc; a texasnutl pélcl Yastagabb: inint, a ffl. szinÜk stJt;é-

te J barna. ' · 
füt!lix rhei. J!Jrnharharag~·ökfr. 

,.:..·.:·dr111a.::(ísa. Isn1eretlen rhenn1 fajok (rheun1 ofi.icinn,le rh 
pa.lmat;1m stb .. Csikszárfüli<k, polyaonaC'ea'e Linc1le3•) "\•öhrc .' :.~'·,ol·~ 
nrun t ('] h . rr·1 . ~ b. ' '"·"' ' 

.1 o'fl 1 ~ llllft tlVUSfllll: 1 Je{; c1élkelet.i 1·€sze11 l1011o;ak. 

71ulajs]JJ11sdgai. 1\.. földalatti törzs és annak: ágai rövideli:; a 
törzs 8-15 cm. vastag. A kereskedésben előforc1uló gyökér külön
böző daraboli.at képez1 mindig lehán1ozva1 gyakran n1ajcl egész vas
tagságban, majc1 félig befnrva forclul elő; belül váltakozva veres és 
fehér, különfülekép elcsavaroclott, öblös kuszált sugaraktól már· 
ványzott .. .t\. gyökeret rágva1 a fogalt k:özt recseg1 a nyálat sárgára 
festi; snj~tsúgos izü és szagn. Pora setétsárga., bőven ellátva górcsöi 
kicsinységü, jól kifejlett; sóskasn.vas mészjegecekkel s cseppecskék. 
kel, melyek kálilng 11ozzáaclására l)iros szinüeh: lesznek. 

FJzöecti s.:·crkc::t!fc. A keresztmetszeten górcső alatt lát11atjuli: 
né11a a l;:éreg maraclványát (240. ábra 
a) ezen belül a kambiumot (b), a velő· 
sugarakat (e), az alapszövetet (d) s 
ebben sugaras gócokat (e), melyek 
rnajcl egy sikban feldisznel;: és kört 
képeznek. .A 111ftryáu)·szerli külsöt 
kisebb-nagyobb veres vouala1i: Ya.gy 
pontok (velösugnrali:) és i'el1ér Yona
lak (húncs- és fasugara.k) összevissza 
knszU.ltsága okozza. :\. háncssugarnk: 
(hosszmetszet 2.Jl. á .. 1 /,) és a gyöl« 

2-11. ábra. 

2JO. ábrn. 

I' 

törzsbeli g1:1cok (2.Jl. ábra 13 /,') vékonyfaln parench!·1.nsejtekb~l 
állanak: inel3~ek li:en1ényitö szen1csék.et ta.rtal1naz11ak; la~1uli: a velo
sun-arat (a) és az eclényeket (/•); a gyöktörzsben sóska· 
sa~as mészböl álló jegechalmazok vnnm1k (egy sejtben 2·h2. hbra. 
egy jegechalmaz 2~11. ábra B (7) . .:1. sósli:asa.vas n1ész jo-
gechab11azokat a 2.:12. ábra 111utatja. . 

_·llkotúrés;;ei: ch1·ysoplutn„ chrysoph101s!IV) e1nocl1111 
rheu1ncsersa•t1 rheumsav. Hashajtó. , 

....·ilkalnu1.::dsa. l1eharbara kivonat (f'Ylract11n1 rhci) 
renn1(intelék szénsavas nátrinn1uial ('!'.11fusn111 rlic1~ e. 
11atrio car1Jonico) rebarbara szörp (.".l/l'HJJI!~ rhei) és boros 
rebarbara festvény (ti11cl11ra ;·hci D·u·elli) keszül belőle 



..illeffkiilünbö:detis. :1.usztriAban, Morvaorszrigban: 11álnnk is ter~ 
Jnesztik a rheiun ra1Jonticu1n T...1i1111é növén;yt, melynek gyökere 
rhc1un a11st1·iacu111, radia· ~·hci austriac~i néven ho.za.tik kereskec1éshe. 
Ezenkivül Európában a r11eum több n1ás fajait tenyé~zt!k. J\Íinü
ezelt a china.í ra.ba.rbara gyökértöl leírt tulajc1onságai últ.al és annak 
szöveti szerkezete alapján megkülönböztethetök. l?öleg a chinai 
rheum porát szokták ezekével hamisitani. 

.... ~ régi szn vas1 ltönnyti és szivacsos, 11emkülönben az igen 
ke1né11:y1 súlyos és fás: penészes és feketés g,yökér vettessék vissza. 

Itatlix sarsapa.rillae. Szü.rcsa gJ·öJi:ér. Ilóuiai g·J-ökér. 

S.-::d1·;na.:dsa. Különféle Sn1ílax-fajok1 ig,y a Sii1ila,1; o[/ici11alis) 
(honos Ujgra.nadába.n, Honclura.sban

1 
Ja.n1aicában) a s111ila:1.~ niedica 

(a mexicói,Andesek keleti lejtőjén) smila;c s.111>/iylitiw stb. nö.-ények 
gyökere. Altalában a tnkma (smilax)-fajok forróö.-i Amerikában 
ten~yésznek (.·nnilaceae. tnkmafélék). -~ gyöktörzs vastag: rövid és 
g·öcsös, ez nem használtatik1 hane111 a n1ellékgyökerek: 111elyek a 
gyöktörzsböl ágaznak ki. 

'l
1

ulajdrJ11ság11i. l"+:yökerek (racli:x\ leghosszabbak: vékonyak, 
e.síkosak Yag}' barázc1ásak, kivül szürl;:ésbarnák vagy barnásvere
sek; a közép kéreg legkevésbé Yastag·) lisztes és fehér: vagy sza.rn~ 
szerti és barnás. zúrt; fagvfirüvel: bélSu!Yarak nincsenek·, a bél fehér 

• ~u ' • b 

lisztes (I:Iondnrasi szúrcsagyökér: .S'ai's. ,, Ilond1u·as.) 
.S'::i_i1:1:ti s.::er/;e:.:.i:t . .:'l. houclurasi g;yifkér Yastag l\:érgének.: középsi'_í 

rétegében (2J:3. ábra l) 1 7,) sok a keményiti'.i. -~ közt:•préteg
1 
11e1n~ 

különben a velü (e) parenchymsejt
jeibe11 szintén J;:en1ényitő sze1ncsék 
vannak. A belséi hüvely (fahüvely, 
24·1. Abn1 TI' y) sej\jei haránt át-
111etszetbo11 tnlnyon1óan négyszeg~ 

2..!J. itbra. 

leteseI\:; egyenletesek: kissé inegvastagoclott faJuak. 
..:1 n1c:1•/,~i)i f/!Jijk1:'1· (veracruzi szárc:::;a g,yökéri .'it:t/','i, 1· r~u·r1C1'1ts) i 

1nél;y barázclúju (2JG. úbra); középkérge Yagy leh<'nnlik, vng·y :-izarn
:3zerü vékonv. a fa kevés:::;é vastaO', a bl,lnél vastagabb . .:1. véko-

J' 0 ._. • • 

nyabbaknú17 különösen a p:yökl·örzs közelében, a ltözépsü kereg se,1t-
,ieiben (24;J, tlbra.. l 1; 2±G.-1~ . .;l~ t) ke1nényi.!:ö szen1csék nincscuek, 
de a vastagabb és a gyöktörzsnél túvolahb e:3Ö részeklJen talúlha
tók. ~~l. belső kéreg (:24G. úbra .. t:; :1) egy sor ig·eH 1ncgva:'tago(lott 
f'alu 1 tnlnyomólag ~ngúrirányba.n n1cgnyult sejthül úll

1 
a fngyiirü 

(2clti. úbm A' h) széles, <lurn\u likacsos; a bél keméuyitüt tartal
mazó pareuchymsejtekbűl áll. 

s;;,iiJ'ETTE[, mwJ GJ-r1GY8XETl..J.\T..l(;()f{, 5G9 
Alkotórészek. A szárcsagyökérben van: 11arilli11 (hatóa.nyag) 

kc1111!11yitö) gyánta, kevés illóolaj' és sósli:asa;vas n1ész. 
11lkal'lnazdsa. ~~ !leCucfu:nc Zithnanni fortius és 1n'iti11s készítésé-

hez használtatik. · 
JlfegkillönhöztetL:sek. li. gyöli:törzse~ és a szalmához hasonló 

gyökereket nem szabad használni. A 
l1011durasi és veracrnzi sarsaparillá.kon 
kivül, melyek nálunk egyedül hivata
losakf több más sarsaparilla hozatik ke
reskedésbe (caracasi, brazíliai, parai 
vagy lisaboni'.stb.) mindezek csekélyebb 
értéküek s a hondurasi és veracrnzi 

2,1G, úbra. 

gyökértől szerkezetük által megkülönböztethetők. 

l{:ulix seueg·ae. Szcncga~·yökér. 

8.:dr1iu1zd;;a. Poly!fala scn1'.qa I-'. ]}i.-elö 11övEn1yi n1ely Észak
mnerik.i mérsékelt égaljn »idékein honos. (Osészeszárnyfélek, poly
!f!tlcac.) 

~f1ulajdun1;riya i. Hengerc1ec1 gyökér (2-1:-7 a. ábra), ala1Jjún gi.icsös
7 

hat 111illin1éternyi Yastag, vége felé lassan 1negvékonyodya1 kevéssé 
elág·azü, kevéssé hajlott; a 
homorn oldalon a kéreg erős 
borc1aként előáll (247b. á.), 
a c1on1boru oldalon igen gt1-
csüs, sárgús: vagy szürkés. 
barna szinü, kevéssé vastag 
kérgü; belül súrgás: fája ha
la.yú.u;ls<Írga; a do1nboru ol
Llalon lapos vagy kin1etszett, 
inajduem szagtalan, eleinte 

:2'17h. úl.1ra. 

kevéssé nyákos, végtére kel
le1netle11 savanyús izl\ szerfelett csípős: rágva a. torkot karcolja. 

,).::üi.:et i'. s.::erke.:elc. „A. harAntmetszetben a kéreg· 1najdnen1 egés;r. 
kiirületben egyenlő vastagsúgn (2,!:7. úbra .A) . .ti. háncssugarak 
hosszukban megnynlt vékonyfaln parenchymsejtekből itllanak; a 
vellisngarak parenchyn1sejtjei li.:isebbek: a faúllo1nún.r Yéko113r fasu
garakbúl á1l1 t<:í.g edényekkel. Sen1 ke1nényitl1 szemcsék

1 
sen1 sóska

savas n1ész a. sejtekben nincsenek. 1i.lbn1nínoid sze1ncséket és olaj
cseppeket szoktak a. sejtek tartaln1azni . 

. „.41kotúi'iszck. lSa1Joni11 (scnc,qin_, polj„gálasav), ettül van a. gy{i
kér csipös ize; kevés illú olaj, g,yánta nyo1na

1 
rnézgai ('.nkor, ~úrga 

szi11anyag1 a1n1asavas sók. 
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1llcr1kiilfjnbüzfct1!s.-·Lel1et hozzák:everve a ]Jana:1~ qui11qu('f'oZ.i1on 
L. lrnróaiakn gyi-,kere (amerikai ginseng). 

llatlix sympltiti scn ra11ix consoli<lac majoris. J<'elrntenatl:i!Jhi· 
g·Jökér. 

Szdrnurzú.sa. A fekete nadálytő (sy„nphylun1 oj}icfnal{) gyi"~kere. 
Nálunk nedves réteken és gyümölcsös kertek.ben gyakori. (Erdes 
levelüek, asperifoliae L. lioragineae.) 

T11lafclonsd,qai. Irótollnyi1 vagy 11:isnjjnyi vastagságn: kivül 
feketebarlla pararéteggel fedett gyökér; belül fehéres szivós, kiize
}J8n velöszerü, szagtálan, mézgás izü1 kevéssé édes. 

()szkor ásassélt és l1osszában átmetszve szárittassék. 
.. Alkalrnazrísa. 11.z c111pl. ad ·r11pturas része. 

R:ulix taraxaci. Pit~·p>ing~-(ikér. 

iSzdrnu:c::rísa. ()szi va.µ;y orvosi l~itypáng (leo11t~clo!1 f<{ta, 1·ac11m 
1~. tara.1·ac1on of.Jici11al1: \\· eber). M1nc1enhol tenyesz1k. ()sszetett 
Yirúgnak; conljHJSitac ..:-lclausou1 1·icl1oriace1!~). .. .. 

Tulajdonsrígai. \ 1 as tag gyok.turzse van, 
2JS. ábra. inelyből sokszo:·os, háro111 clee-i1netornyi1 ala.pjá~1 

harmadfél co11t1111eter vastag, hengerclecl orso
a1al;:u. vége felé lassanldnt vél;:on:yocló, hosszi't
ban Ímn\zcHs, kivül fekei:ebarna, beliil fehér, 
t.aplús gyi;l;:ér fnt. Ezek harántn1etszetében \248. 
á.bra .·l_. l1) a fa (e) felé sárgás1 likacsos, szt't111os 
errvköz1)ontos kiirt látunlt. I\:.eserü izü. 
~ ' Késö üszszel ásandó és gonCLosan inegsz<'t-

ritva teenc1ü el. 
• -1/kutú ri.i.sz1;i. h~e.<.:('1'il kii:onafanya,q; virágzás elött tejned;·~ 

1ucly nagyobb részbe11 gyántáhól és jegeces viaszne1nü auyagbol 
áll; cukor

1 
IJectose~ ina1111ib és csersav nyomai. . 

.-ilkal111ri::.dsa. I:Civonat készit.tetik belőle. (Extractun1 taraxaci.) 

II. Gyöktőkék. Rhizomata. 

J{ h izo1na sen radix aruicac .. Arnikag·yükt11'. 

,)':dl''111(L::ása . ..,:.\. 11egyi kap1Ja11ör (1u·11i1:!'1 ·111ontr111a L.) gyöltt-ó
kéje. Náln11k honos: ki_izr~p l:s északi Eur(jpáb,an hegyi .e1:(1ös r~t?

B 

ken eleg gyakori. (<Jsszetet.t, 
virágnak, co 111 pos it~Jf' :\.d.) 
11azánkba11 leginkább Ung: 
])erecr. Szatmár és Márn1aros 
. O• 

megyékben található. 
7'uh~jclo11._,·d,11a i . .:1. gyö1;:

töke (rhizoma) vízszintes 
varry ferde. kiilönbözö hosz-

"" . ' ' l . ·11· szusagn1 egeez iarom m1 1-

1néternyi vastag1 11arapot:t~ 

s;;r"i f·.F..'1'1'/i:L JJ[[lrj GYdG(J'"SZEllA.YV..J GOil. 
• 0 

barna, r~ncos1 gyürüs ;, több helyen gesztenyebarna, puha pikke-

m.il
lyek1-ke'.tes sz~rmaratdvanY.o~kkal. Alsó felületéből számos egészen 

, 1ID;e erny1 
1
v
1 

.as -ag tore -eny, bal~ ' 
vanysarga me ekg;yökerek fakadnak 250. i'tbr:i. 
(249. ábra). Sajátságos illatos szao-u, 
füszeres~ kesernyés) sokáig tartó izü~ ' 

&övet i RZc1'kczetc. A gyöktőke kér
gének külső rétege (%0. abra a) vékony 
é~ barna, parasejtekből all, a középső 
reteget (li) parenchymsejtek alkotjak: 
ezen réteg határát (cl) egy sor balz~am~ 
tartó (e) követi, a balzsamtartók körül 
elhelyezve gyüriit képeznek. A fa vilá
gossárga, sugaras1 a velő (v) fehéres. 11-
mellékgyökerek kérge barnas, balzsa
mos vezetékekkel ellatott, melyekben 
barna veres gyúntát is láthatni: a faszö~ 
vet fehéres. ' 
. . Alko!óniszci. Illó ulaj, 
i11~1l1n 1 zs1ros anyag, csersav, 
sz1uanyag. 

(lJ'/IU.:tn. 

gyá.nta', 

, ~·tll...-alniazúsa. Az arnica fest-vény 
( ti11ctura arnicac) készitésél1ez használ-
tatik. · 

Rhizoma calami. Rhizoma Y. r:ulix 
ilcori. líiíltnosgJ'ÖÍrér. 

f 

S::d ;· ;11a.::1f sa. .:1.corus calamus L. 
(kál:;ios, orrnsi kálmos) évelő növény . 
~-\zs!ab.an honos, Középe11rópa 111ocsa,ras 
.-;c~ekem .vadon tenyész', (Kontyvirág
felek, a roulcac ). Kereskec1es be leo-inká b b 
N émet,országból és cléli Oroszo1~zágb6l 11ozz<í.k. 
, _ ~. ?'ulajd ons<f.7ai . .:\. g,yöktöke hengerclecl1 összenyo1nott.. gyürii.-: 
~:2:1.L abra ~4) ma.1~lne111 hArom centiméter széles, kivÜl zölcl~s. ~'"erh~~ 
nyes vagy baruas, ' 
alsó felületén le111et- :!öl. úhl'a, 
szett gyökerek l1e
lyei láthatók: belül 
fehéres 1 száÍntalan 
levegő tartalmu csa
tornával (261. ábm 
1-J), szivacsos. Kese
rü izü, sajátságos 
nehéz szagr~. 

Résö öszszel 
ásandó. Enyhe hő

,;~~s 
. .. ·.~-'" -~ 

nél sztlrittassék. Orvosi célokra elhán1ozva használtat.ik 
.iilhotúrts::i:i. Illó ulaJ) acori11: csersav (a kéregben);',ke1nényitö. 
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.1ilkal112azcísa. A species a1nati'.cantc~ és' tin-chu·a absinihi,i con1~ 
pos·ita alkotó része. . , , 

1lfcgkiilönuü:dctés. Hasonht Jehamozva az altlia.ea. cs ~ bell~-
c1onna gyökeré11ez; ezektől sajátságos szaga: ltesern ize a.ltal is 

könnyen megkülönböztethetö. 

' 
Ithizoma filicis maris. P>ifr>inyg~·ökér. 

/)zdyn
1
azása. ]:Jolysticlnon jilfr.c -,nas ltoth: (páfrán:y, erc1eí l)áf-

rány; ~fili('cs Juss.) Majc111em egész Európa hegyes vidékein 11onos 

haraszt. • lf" 
'l'·ulaJdonsciga. .ll. gyöktöke ~i.i.~ör:bö~? na9ysa~u 1 11~T1nac el 

centimeter vastao-. belül zöldes szmn, faheJ barna ha atmeno; vasta
aabb edénvkötecr~i mecrszaltitott crvitrüvé sorozóclvák.; egész felüle
"' J " " "'·' h' 1 . ··1 t 't tén egymásra sürün k?vetkezö, fe~hágó szeglct~s, .usos: ~-1vu s.~. e.·: 
barna, be 1 ül z(j]c]es nyelcemaratlvtmyokkal, tovab ~a ,ro'.Y' osze1,n e." 
barna l'ikkelyekkel. ncmküliinben vékony gyokerkel~kcl. Ecleo
kescrnyés izil és ~;játstlgos, 11én;ileg n1;do1:~:ó ~z.ngn; .(;)sf;szel 1~~11 
á,

811
i és ini11cle11 éven frissel cserele11dö ±el. 1 or1tas cel.1abol a H)',;'l

('ék. 1narac1ványai és a i1iltl\.elyel;: ne hasznúltassanak1 elvct;nH.lok. 
<+011üosa11 kell szárita11i és zöldes i)orát jl1l bedugott, fényt at 110111 
bocsátó. edényben tartani. A fohéjbarna por elvetenclö. , 

,S,;övcti .~·:~erkczctc . .=\.. gyöktöko }1a.rá11t1netszete sz~halytala1.t 
szcrrletes (2G2. ábra): az át:.n1érü 1 .. 1-

1/r,-t lil\.acsos kereg teszL 
..... , ' 

1
nelybe11 v6kony etlénynya.lábol\. va11nal;:: a , fru'tll?n1{n1ybrt11. ,eg:y 

l\.(irbo11 (:)-12 vastag Cllénypa1nat Yflll (((,. e .• e. y) a. belben (./,) etleny-
1)an1atol\. 11in('.se11ek . .=\ 101nbnyélcéknél jellegzi.i a faúllon1ány: n~:ly
beu S véko1r,y edénynyali\.h vn11 n. ból }djrül elhe~ye:zve. ..A„ ~zov;t; 
i1arencl1y1nsejtjeibe11 olajat találni: azoul\.ivül a se,itek: közt L1::;zb.tu 
oln;itartaln1u sejtek is vannak. . 

„Alkotó r{szci. Zölc1 szinii. :::.-:iros olaj„ incly gyorsa11 avasotl1k s 
el\.l\.or barnásYi~1rösre változik (a gyökér ~zinvúltoztabisánalt oka); 
illó ;:sii·saeak, ·illú olaj,. gyúnta, /!t~(rdnyc:iersav) fili:;.;::::av: nú(1cnkor~ 
ke1néuyiti..i 1 ásványsók. 

SZD l~E1'1'ET, J;IJ,'.ri' C.'l'IJ„ •·1· 0 zEI' 1" '· .r. .. ,,„ ,'') ~ '..i 1~· ~\·1-~·!G'Ol\ . ö7B 

• .t,1lkal11~~zdsa . . Bors.z?s.zes (hivatalos) és aetheres kivonat l;:.~-
sz1ttet1k lJ~~~.le . . _{E~L·~i· .. fll1.cis 'm~ti"i~ spirtfuosn1n ct acthcre-un1.) 

1:fer1knl.0~1bo::tct:s. A.z erc1e1 puf1:~1.1y gyC.°•lterei l\.özé 1.e11et11ek az 
asplcn?:ton ./tl1,~fo;n1 1i11a ~ernh. (1sp1diuu1 oreoptcris stb. gyöktöl;::éi 
keveretlve. Ezek illo ola]at nem tartalmaznak· azonhv1•1·1 1·elleazo" 

. . k 1 1 'l . . ' '. ' , ' . ", raJ11 :
1 

iog~r a eve 111ara.c1;ranyol\. 11arantm;t:szeteben csa!t ltét ec1ény-
nyala.bot latunk a nagy1to alatt, nem pec11g nyolcat1 n11nt az erdei 
páfránynál. 

Rltizourn (s. ratlix) ireo~ tlorcutinac. Nösziromg)'ökér. 

1Szd.r111azása. !tis.florenfina L. (nőszirom) firenzei nőszirom) és 
'1.r1s palhdr1 J_,a1narcl\. (halavány i1öszirom, 1'.l'id('(/1'.• nösziromfélék). 
Európa déli tiijékain s felsö Olaszorszagban tenyésztett növények. 

~I'itloj1l~11scíga·i .... !\. gyölttölre vizszintes; 1negnyult; elágazó gyü
kerekkel ellatott, batarozatlan gyürüs, alant. lapos, kivül halavany· 
barna, belül fehér és husos; a lrereskedésbe11 le1ui1nozva fordul elü; 
e]tli:or sz{traz l;::evéssé nyomott, szilárr11 ];::en1ény1 különbüzi.') hosszn
ságn, tnajdnen1 négy centi1neter széles, tagolt: alsó felületén a 
lemets~ett gyökerek helyei11 11egyes, fehérsziuü, gyaltran buzogány
n1al\.u agakkal keverve. Ibolyaszngot úraszt (ezért ne\·ozík ibolya-
gyükérnel;: is.) · · 

J1lknt1J n!s:~ei. 1S'oh ken11:1111it!i / . ..; H1e.?J/(/· kevés csersav. icren 
1 ' ·11 · 1 „ ' ' " . . . b \.eves .~ o o UJ, asva.nysok. 

fJ,-;s.:ctt!r1·,-;.·::f/s {s fertfj.:/s. Ne 11asznúlbissék fL k:ertjeink1)ell te
nvésztett 1'.ris r7er'lJ1anlca. J_,. rrvi.ikt,öl\.éj'e. n1e11r :-:zélesebb lerrfel1'el)b .J • ,_„, ' ' •. 1 b 

2-3 cikkelyes; az évi hajtások hclyt'on mélyebben ],efi\zűdt"tl,. 
illata k:evésbé kelle111es. IInson1úkép elveteutlö a nálunk is tenyész<.'i 
t1:is ~JJc1uloacorus T„ (u. 1t. ];:él;: 1ilio1n) gyöktökóje. :\. gyükerŰt be
h;nt.1k néha ];rétaporral, vngy szénsavas ólo1nn1al. Elübbi esetben 
sosavval" lJezseg; szénsavas 610111 jelenlétében kénhydrogénnl\1 
n1egfeketedik. 

Rhizonrn (s. radix) rnleriauae. flJükünkcg-yi.ikér. 

/3zúr111(f.zrfsa. l~ali'1·iana o.ffic1'.1Jnlis I,, (1nac:;ka gytikönli:o, gyi.i
klh1kefélék1 va1.crir111cac). Európa. ordeibe11 ós sövl>rryeli: n1ellett te-
11yészik. · 

11ulr{jdonsdgai . .=1. gyül;::töke frissébcu belül fehéres 11usos1 négy 
cn1. ]1ossz11

1 
harn1ac.1fél cn1. vastag, n1inclenhol hosszn, s két n1illi

n1eter vastag, heugerc1ed, fel1ér gyökerek süriin uynlnnk ki belöle ; 
ezel;: inegszáritva szürkésbarnál;:1 csil\.osak, lJeft:-1/: l)arn{is 11éjial1 

véko11}' halavá1rvnbb fával. 1\ ayi.il~l'r rárrva .i:-;:, : 1 i·" ' ' • .J '--' ....., _.,).), ,1 1 "" 

egetö .)i:eserü izü, nelu.'.~z szagu. 
IJszkor gyüjtenc1ij ~ n1egsz<.'u·itvn..iúl zárú 

mlénybc tccnrlD el. 
/)::üveti'. s:~(;rke;.:,cf. 1\ gyi"1ktüke hart'tn\:

n1et.szeté11 a kéreg (253. ábra n), a kéreg 1 /5~a 1 
ezen belül van a fa (,!), mely n kéregtöl sö
tétbarna vonalat képezö kambium (li) által 
van elválasztva; a. velöállon1ány Yustag1 111eg~ ·. ·fJ 
száritvn, l )urna .. A„ gyiikerel\. kérge. az egész 
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átmérő t /,,-e, a fa vékonyabb1 a n1ellékgy,ökerek:_ ~t~rge igei: vastag, 
a fa kevés, a velő igen vékony. A középkereg se.1t.ie1ben ol"<]CBeppek 
találhatók. . · „ k 

.i-llkotó részei. Illó olaj
1 

valerid11asav1 almasav, kemeny1to1 cu ·or, 
' t ' ' 'k gyan a1 asvanyso ~. · , . .-

Alkalniazdsa. Festvény (tincfura raleriana<!) es kivonat ( e~l:f.rac
lmn valcr.) készittetik belőle. 

Rhizoma (s. r:ulix) veratri albi. ]<'eltér zsoispagrökér. 

15fzá·rniazása·. A fehér zsáspa (vcratl'11111 alfru11l L.) Európa havn
sain és hegyes vidékein fordul elő. (Kikiri<:s-félék, colchicac""" -'· 
ntelnnthaceae vagy verat.reae.) . 

TulaJdonsdgai. Lobordacl gyüktök:e1 nyolc cent11neter l1osszu, 
fent két egészen öt em. széles1 gyakran többes, len1etsze~t levele~~
töl rii.vid üstöklis, l;:iYül feketés vagy barnásszür11:e eln1osoc1ott g3~u
rükkel, lemetszett gyi;kerektöl hegyes; belül szennye~ feher; 
kemény, rágYa igen égetö, ti_irve pora igen 11eves tüssze11est, o11:oz. 

Gondosan őrizendő. , . , 
/3.::iivert s;::erl~e:::f~f. _4._ k6reg vastagsága a gyii~.1:é;· át~~n:rÖJ:,nek 

If--e s a tatol sotet reteg 
" l ~·b által választatik e ; a .1.a a11 254. ábra. 
vonalszerű kigyózó edény
pamatok láthatók. Fontos a 
k:éreg szer11:ezete ; an1u1.l~ 
külső l'éteae tCfbb sor apru 
barna fek~te lmrasejtekbül 
áll (%4. ábra a) a küz_él!s.ö 
kéreg (/,) parenchJ:mse.J~Jel
ben olajcseppek, ~ncrny lm
ményitö szemcsek . vagy 
szemt..:sés törnegek: rt.t-ott 
sóskasa.vas 1uészböl álló tii
szerü jegecnyalá.b?k ~s talAl~ 

hatók
1 

a középsökéreg belsö rétegét eg,Y yagy több sor l1:ose.itel1: <1
·) 

képezik. . . 
. Alkutór6szti'.. l~e1·at ri 11 (zsúspaal)1 jerv i11 „ verat,ra1nar1n, Jervasa \'. 

gyántás, mézgás anyag, pektinanyagok. Erős habtsu. . 

Rhizoma (s. r:ulix) Yeratri riri!lis. Züld zsoispag~·ükér. 
-, ' - • • • A "t ·- ··1d - ,' .. a·) rr<'ijkere. Az /)::;a1·1na;;;a.sa. 1 erutr1un vir1de ... '1.1 011 \Z 1) zs.t~p 0 • :::iJ"" , 

]~szakan1erikai - eg,vesült- államoh: l1:eleti r:ész~beu és I\..a1:ada,~~:1 

honos. (I\.ikiricsfélék.) Hasonló a fehér zsaspt~1rn'.' az. al11.~s1. ''.;ezu
ktin és nálunk is magasabb hegyeke11 tenyeszo zolfl '\ <t-lla.i.-thoz. 
(vc/'. lo?Jclia 1uun Bernh.) . , , 

'l'ulajdonsdgrci. H~gymaszerü tömütt gyökt.l;k~, ula1;1a1: n~1:.tl 
o·yürüs. barnás szinü; kerületétől, kevessé alap.iatol: alsu reszt;'tt~~ 
~sucsafelé épe11 nen1: rnásodlagos1 sárgásfel1ér1 .~ge11 liosszu rostszern 
gyiikérkékkel ellátott gyükerek fakadnak .belole. , 

Hevenyében harántmetszete durva.u szen1cs(~~. Snj(d;ságos 
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fehérnyés szagn: n1egszáritva porlós törésű; keserü~csipős ízü, pora 
tüszszentést okoz. 

illkotó rés;;;e1'. és egyéblJ tnlaj\lonsáo-ai a fehér zsáspaayük0rei-
l '"k E „ h t' "' "' ve megegyezo -. i ros a asu . 

... 4lkal1nazdsa. G·yógyszerkünyvünk festvényt (t.-inctur(( verat1·i) 
készittet belőle. 

l~hizo1na s. ratlix: zedoariae. Zeflo:íriagyölí:ér . . 

1S.:drn1azdsa. (}n/'cnn1a zedflnri'.a 11oscoe; forróövi .t\zsiában es 
:filadagaskar szigetén vadon ten3részik. (Zin,q1'.bfraccaB, gyömbér
félék). 

Tulcu'donsúgat. Tojásdac11 g,yüriis gyökttíke, lehán1ozva
1 

lemet
szett gyökerekkel, legtöbbször harántul, néha hosszában négy 
részre metszve jön elő a kereskedésben; törnött. szivós, ha-lavánJ' 
szürkebarnás aprú gyántatartóklrnl sürün ellatva, ezenkivül olaj
tartó sei'tek ta.lálhatók a szövetében. Nehéz kámforos szagu: ráo-va 

' .._, ' 0 
égető kesernyés iztL 

..rllkotú }'(.~1'!::;1,i. Ill!; olt1j, gydnta„ ko1nényitö1 ásváuyanyagok. 
*·lfkal'/liazdsa. _i\.z <1cetn111 aron1aticnn1 egyik alkotórésze. 

ltliizo1na zingihcris. OrYosi grö1nhérg·yükér. 

19::;rirnu1zúsa. Zi11gilN:1· .~(!icinalis Y. a.1111111n1111 .:i'.ngih!~1· (g,yömbér, 
orvosi gyö1nbér); forrl1övi ..:\_zsiábau honos: t~s rnás fotTÓövi vidéke
ken tenyésztik. 

'1
1

u!t:~fdo11,„ú[Ji_li. I\:ettösen elágazó kevéssé nyon1ott gyölttöke, 
ti.in1<;tt, súl,yos; vag,y mindenhol vag·,y részben leluímozva

1 
a törés 

kevéssé rostos, halaván3r sárgás vag·y fehéres, a.prú gyúntatartókkal 
sürün ellátva. Sajátságos füszeres szagu, rágva l·getö. 

.4ll:otú 1·6.~·.:ei'.. lllú (!Zaj) ,17ydnta) ke111é11yitli szen1csék
1 
ásváuysúk. 

]<'estvényt szoktak belőle készite11i. 

III. Gümők. Tubera. 

~ruhcra aconiti. SisalíYir:iggii1nük. 

S':::ú r 111u,::ú SH. .Aco11 it u111 na1Jell us Linné (ka tik a sisakvirág), 
vala1niJ1t ennek havasa.inl;:on tenJ·észD válfajai. (.J1:011iiun1 taul'icu.·111 
és 11eu1nenf(111u.111 .• sziro11tákfélék, ranunc1duceac.). :Legjobbnak tartj1:ik 
az aco11itun1 napellus gümöit. 

Tlt/1,~jdo11."d!7a.i. Loborc1ac11 répaaJak.u~ fent a szúr 111arad ványával 
vagy rügygyel végzödö gü1nök (25ö.á.): egybetapaclvúk,1nidün külün
bözö, kornak; hevouy·e11 nedvesek: n1egszáraclva ke1nények) r1égy eg{~
szen nyolc ce11tin1eter 11osszúk1 fent két egész ··háro1n centin1eter vas
tagok; az ideiek súlyosa.k1 törnüttek, belül fehér-szürkések, a rnulli 
éviek könnyük, feni; halavcí.n3"barnák: uen1 ritkún üresek; rninclenik 
kívül ba.rrut: hoszszant rá.11cosi nagyo1l ritkún (csal;: a rnult éviek) 
si1nák: 1ninL1en helyen szá1nos tc-,Jhbé-kevésbé v('.·kon:r gyökérke 
fakad belölük, vagy pedig ilyen lehullott gyökérkék helyei !/,tha
túk. JJevenyében csiplis, tor1nciJ1oz hasonl('.J szngn: 1negszáradva. 
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erős csÍIJÜs izü: vérrül . b szagtalu111 r:i.gás1i:or eleinte kevésse, később 
izlési ltéptelenséget hag·y vissza. 

„ , 1\. ::aa~:1 t~1:3részö virúg,zó 
noveny gumo1 gynJtessenek · <ron-, 't . ) b dosan szarJ va tetessenek el. 

1Szüveft s::.:crkc.:efc. llaránt-
111etsz9tben a vastag és pontozott; 
k.~r~g ( :2öH. á.Lr.~. d) il?en keskeny· 
sot.etebb ~2111u, cs1llagszeriien 

:2öü. úbt"l. 

néo-y vao·y uyole tingaras
1 

igen kinyult, sngárn ft'ts krfr (/") ú1 tal 
vúl~sztatlk el a csillagalaku ilus velötűl (e). . . 

. Alkrdúré.„zr'Í .. .:Í<'oniti11 (sisa1i:virúgal)1 J1upr:llu1„ 11epa:111 ~pse1v1o
aconitin). at.isin. narltoti111 1nannit) núdcnkor, csersav, gyanhi.:-:;nuyap;. 
fiiércres hatásu. , .. 

0 
..'llka/.ina::ú .... a. Sisakvirág kivonat, (e:ef 1·act 11 i11 r1co111t 1) és l'e-;f'-

vén:v (ti11c!Hra aconiti) készi~tet.nclt Y;le. .. , 
JlfcqkiiliJnl1üzfef/t;ck. Gyogyszerkonyvu11lt 110111 enge(~l a fent

emlitettÜken ltivül mús, kivált pedig az aconif.u·:n r1u·11·ya,t_1_1.111,_~„, 
o-ümöit hasznúlni. Ez elöji.in nálunlt is 11ogyes v1dekclten. C,-umoJO 
kisebb. ará.nylag vastagabh

1 
fás rétege rendetlenül sugaras) ,ugy

szinté1;. velö~'tllo1nánya is; a sugarak röviüek. Ehhez has?nl~)k az 
oc. ucufHJJI. ac. cor11 1~.1u1L 11c. c((11111uu·1uH v:ilfajok. Ezek: szinten ne• 
lutszuáltas.sanalr. „ ·' "l 1 ·· 

Küli.iuüsen emlitenclö s ri l..:atik::t sisrtltvirág ~iin1uJet~. n:eg _\:n-
löilhöztetendü az i11rliai'. :::i::;akvil'IÍ,I/ [J_lffj/;1'1'1· (rrul1.;1' oco11_1f1 ·uu!1crr„ 

nepali sisalt';rirággyöltér) .• E1:nelt an3:n.ni'1vénye a~ r~c.(;11_i1_1:.n1 ,l1·i'::·:.· 
'{allicli. liazája Nepal1 Sz1lt:~11n s. a ~Iyrn~.1~y~ 11ug~·seg to~~: /~a~ 
3200-4600 1neter inagassu.gu roszeL Knlonosen ..:\..ngolo; :-;Z<tt?bíl 
]1ozzúk ezeltet 11onna11 az egész európai kereskcclelen1be is el.i~1L 
E gyi.ikerek e2;yesével tal,{ül1~t~k1 gi.i.n1öszerü~~\:.'„~ -:-1? r,~111. 11os~:tk~ 
l.~-4-r, c1n. vas tagol;::; also vegnk gya1tra11 letu1ott, n11e1 t a 11os„zri., 

sz/jvET1'EL !J/Rf) ("";-YriG·1'8ZEJ{.LVl~A(if)f;:. 

lobordacl alak helyett, néha hengereseknek látszanak; feketés bar
nák, belül feherek, lisztesek; ha tüzön vannak száritva, ugy áttet
szők, tömöttek, kemények, súlyuk körülbelől 35-38 gTm. Igen 
mérges, a mi hivatalos gyökerünknél sokkal erősebb hatásu. Haránt
metszetében a kambimnnak megfelelő helyen egy sor kősejt lát.ható. 
Fiíalkatór/t<.:1· ,1 llCjJah"n (pse11dako111'.ti11.) 

r11uhcra jalaJHtC. Jalapagii1nö. ;fala1ntgyökér. 
Szd:r·111a.:.·úsa. 11Jo111eu purya) (ij101nea jala1u1) cvnvolvu/n,.., pnrya.) 

a mexicói .t'i.nclesek keleti lejtőin tenyészik (Szulák.félék, co11volu1~~ 
/aceae Jus.) 

Titla,fdonsdgai. (rümök (tubera 1 radix. jala.pae f".uberosae sen 
ponclerosae ), gömbölydedek, körtealakuak, vagy hosszasak, külön
bözi~1 nagyságnak) egészek vagy szétn1etszvék: tö1nöttek, súlyosak; 

2ö7. {tlJJ·a. 

kívül barnák, ráncosak: a ráncok fekete gyú.ntával bevonva) bel~il 
világosbarnúl;::) számos sötétebb közpo11ti üvvel1 melyek gyúnt:.as 
fénylő sejteket tartal1naz!1alt (257. úbra a.). Gyenge undoril'.ó1 kelle-

t! 'l ' "l . „ . „ , . . ine en ec ese:::-: 1 vegu cs1pos izu. ·„:' ... ·/ • .: .:'!~-' .'e:: "„· ' 
" , . . t" . ( Szüvcti s:;crkc::.:ete. A külsö kereg összeesett, er1n o szerin·, 

1uegnynlt parasejtekböl áll; a ki-izépsö kéreg némely parenchy111-
sejtjei (a befelé esök) keményitö szemcséket tartalmaznak; vannak 
azután ltisebb sejtelr, csillaga.laku sóskasavas 1uész jegeccsoportol..:
kal és i1ao-v ,„)'Úntát 1narrukbru1 forrlnló sei'tek. A. ca1nbiun1 összo-

oJ 1 b, t::> o ' 
esett sejtjei barna anyagot t.artal1nnz11alt. _/j_ faúllo1uún.r föt;ö1negét 
keményitöt tartalmazó parenchymsejtek képezik (268. úbra bl 
nzonk{vül láthatunk a faóJlományban mikroszkop alatt veli'•sugn
rakat (a), gyáutasejteket (e) és eclénypamatolrnt. (•/'). 8"islrnrnvas 
iul\sZ szétsz/irya a faállo1nányha11 is t:al{llhatO. 

37 



ü'ifl 

ket; (a jiivö évi ni.iYényneli: n1egfelelök b) gyüjtik1 megmossá~! forrú 
vizzel leöntik és enyl1e hőnél iuegszárit:ják1 111iáltal a .gümo~. k~-
1nények: szarnszei·üek lesznek: és keserü izüket, valamint sa.iatsa
o·os szagukat elveszítik. 
0 

Tult(jdon~ríyai. Szabá1y-tala11 to,iúsc1ud, vagy .hosszas1 ritk,á11 
tenyt:ra1aku rrün1ők: a nagyobbak: har1nac1fel cent1meter hosszuk! 

' " ' ' d" 1 i' 1 ' 1 p h' féli o· átlátszók. szarnsz1lúr sagna t: szennyes ·e lere .::: vag:y .le eres-
bar~ás szinüelt; szagtalanok. ]?orrá.törve vízzel n1ézgás oldatot 
kepez. Ha porából 1 reszt 41) rész Yizzel forralunk, kocsonya jön 
lét.re. 

S'.:ijvcf.1: szel'ke.::clr:. lt telt gün1ök parenchymsejtekböl (260. 
itl.>ra ") t\llauak, melyek keményitöt tartalmaznak; ezen sejtek kü7-t. 
nngy nyt\Jkatart.almu sejtek e) és eclén;ynyalitbok /,) találhatók~ 

Fii(ITkotúrisz1' a 11uf,:ycc 111el:ybül egeszen 4:--J0 /o lehPt Jelen. \' an
nfl k nH.~g benne: feh1!rnye, cukor és sók. 

IV. Hagymák. Bulbi. 

:Egyetlen hagynia használta tik: g,yógyszerül; ez a: 

Jlnlhns sl'illaP, tengeri Jiagyma. 

/~.:'1Íi·111u:d . ..;11, ,f.Jcillu ·n1(u·iti111c1 J..J, (LTryin1'a seilla: 11r.rf· ·nu1i'iti111,i) 
veres hagy111<íin félesége. (I.iiliomfélék1 liliac1·ae . ..;, li,i;r11·i11thi11elf1). 
]Duróva kö;,épt'engeri partvidékein tenyészik. . . . . 

7'1i/ r1jdo11:.:r_í90 i. l\.:örülbelí_-il nag)~ öl~ii~ny1 ha,gy1nn:. ~'.).JU:->cl~tl: 
in1sos pikkelyekkel1 111elyeli.: kiizepett.1. sz11a;·d lep~n~~ lt(irnl fedel
~zf'riileff vannak elhelyezve: Yereselt es -feheres sz1nuek: nlapJnkon 

, ·:;::. ' •· ' . . ' . . 
:-:za.ruszerüek. Ben1etszve kl:~nnyezésre 111cl1to szagot ar.n~zt: 1ze 
csípős: később keserü s nec1ve a bőrre kenve azt n1egver~s1ti. . .. 

_,flkof(i i'/s.:ei. ,Scillitin} inézga: jegeetelen cukor: fehernye:'ZC\'tt 
nuyag: :.;ósknsavn~ inész és 2-_5°/0 han1nnnyag. , .. _ . „ 

' .. ..111:11/n/(r.:dsu. l'=ivonat (t',1'frrict11n1 . ..;ciU01.) kesz11;tet.1k 1.it;lole; 
(~zzel pedig n scil1ri ecet1néz (0;1~f/1"1./ sillru) ké:::zül. JBcei.tel úztntYn fl 

:'Ci1la ecetet (11c!·t! 1111 sl'iltn1) ltépezi. , , . 
E1Yetenc1ölt a l1arua. szivús 11ec1yes e:::: peue:-:ze:-: p1kkel:yek. 
s·(,illa s'i!:cut1r ... r:,'.:dr,itutt f('//(11~ri ll('!l.'lu1r1 . . A. tengeri lia.gy.inn 

l<nnezei hosszíls ~zeletekre v(1g·va ':-10° C'. hi'.1n1/·r:'\',klehH~l 1d~zúrit.\·n 
\' 11éY alat.t i:::;1ncretesek. 

Li~·unn1 ttnas~iae. ]{p~erii t1na~siafa. 

,')'.:·rf r 111 0 .:1 í .-:11. ( f 1u 1 s s[(! r 1 11u u·11 Ti. (S in1n rn bea ~'7) n.:rng o l i n <1 i;i I. 
1u~~vleg .81!rinau11.in.n f't•11yí;::;zi..i fil; 1:-.1~-:20 111. 1nngns: nng l1ir;r,s('•11f•l.. 

;d-,11H'rii,i(' 1 ( l eni.-1u:·l Hí '!ll 11agyohh. 
",.. „ .. ,_,, 
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rl'ultt;jdonsúgai.~4... kéreg sárgásfehér, könnye~lefejt11etii~4i. gy6rry
szertárba11 haszná1a11c1ó quassiafa (lignu1u c1uassiae suriname1~e) 
fehér lrönnyü, 11engeralaku l1otokat képez, 111elyek nyolc centi1ne
ter11yi vastagok1 kivül csik.osak; ize nagyon keserfi.>· ~ 

/3:::üveti s.:crkc.::cfe. Ha-
2t.Jl. úlJra. ránt1netszetben nagyitás- 262. ltbrn. 

rn\l látjuk, hogy u fa a 
velösugarak: és körvona
lok: átt:nl a.pró négyszegle
tes n1ezökre van osztva 
(2Gl. ábra), melyeknek 
közepét prosench:yn1szö
vet edényekkel foglalja 
el (2G2. ábra 11r és e). 

A f l;uf úrés.:ck. (21111s

,-; i i il) igen keserü közönyös 
anyag .. A. 100°-núl szúri
tot:.t fa 7.8°_:'0 el 11e111 égő 
(harnn) anyagot tartal-
n1a.z. 

líusznúlata. Kivonat (r-:ctr. qur1,<;,-;i(((') lrészittetik belőle. 
Jlc,ql.·iilrJ11l1(jzfet1!s . .t\ gyógyszerkönyv ne1n engedi 111ecr a kere:::

kedé:-:d:1e.1~ reszelék a lakj t'l bau elöj övD és aju 111n ika i q 110 ssiritú{ {J1ic ,·a,..; 111t1 
i::i:c(.1;-;u J?lanch,an1. ~tag,Y 1n·i:_·ra;:;u~ ::':c~:l::;_a :Linc11ey nt_ivénytöl) szúr
mazo fa haszuala1:ali. Ez szinten lo-:20 in. n1agas fa, cle törzsének 
átmérője egész 3 clecimeter lehet. Hazc~ja .Jamaika sik földje. Fája 
a lrereskeclésben többnyire nagy hasábokba11 kapható. kérn·~ vastíl.cr 
(0·8-3 cn1.) és a fáról nel1ezen választható le. Szöveti sze~'kezet0 ~ 
bUri11a1ni fáétól eltérfi. Harú11tn1etszetébe11 a szélesebb -,,-elí..'isnrrarnk 
és a kürbenfntó rétegek n1úr sza.bacl ::;ze1111nel is elérrrré i'ól lútl~atók. 

• „ bb ' 

Vl!:. Gyiimölcshéj ak és kérgek. Cortices. 

ul Gyümölcshéjak. 

Cort:ex anrantior11n1. l'\arancsliéj. 

„S.:úr111a.:dsa. C1itru.-: a1U'(!iili1n11 :L., citrus lii(jt11·udi(/ Duhan1eL 
(!te.«j>l'i'ideae vagy a11/'t1nfiacc11~, Juss.,; I\.:icsiuv -f-U:. a déli vicléke1':e11, 
a földközi tengeri paTljain, te~tyésztetik. , , 

7'1il(~jd'J/ISÚ!fr1i. Ha::;znúltai.i.k az érett o·ythuülcs lefejtett és inen·
sz.árit?t~ héja (külsD és. kü,zépsi'1 gyü1nii~csftll); n1ely ren~leseu 1ni11J~ 
ket vege11 }1egj'es1 kevesse c1on1born1 !n111tegy 5 in1n. vast-aa · k:i.il~;·, 
rét~ge (kül_sij. gyü1nölcsfa!,) ~árga-br11:1:a1 n1ii·jgye:-;1 egyeu0:Íeu. ill/1 
ol:~J ba11 lln,::;~ illato~; lJel:;;u retege pet11g (liel::;ö gyü1nölc:-;fal) fel1f»r, 
:::z1vacsos es 1~eserü. 

I-Ia a narancslu~·.i be1sl'i fehér szivacsos 1'étegét:öl 1negfof.:7.htl'.ili. 
lt l/íi i'(l !IC.'i/11fj 8<Íl',l/1ij(U (f-'la ue1lo cnrt i1'i-"' ru11'11111 irii·111n) ll)'l'T'iiik. 

. . Jlkotó l'és.:ei. Ill(í oluj (a l~ülsö rétegben) anrantii111 hesperi
cliu (keserüanyagolL színanyag és sóska.savas mész. ~4... friss héj illó 
olajta.rtalmfl, 2.3°/o, a száritotté o.so .. 10· 

. -~llkal1n~r.z_dsa. Olajat sa.itolna}r a friss 11éjból ( ol. 011/'rud. cort.); 
EL szar1tott he.iJal a narancsfestveny (tinctui·a coi·tlci.-; aura11tii) ké
szitteti~1 ugy szi11t6n többféle keserll festvények alkotórésze; l~í
vouat es szörp (extracfu1n r-t H,1J1'11Jni.::; a111·a;1fiol'111n) is készíttetilr 
belőle. 

üortex citri. üitromltéj. 
S'zd1·1nazd::;a. C'itrus linu1111un R.isso1 cifi'/t.-: 111crllct1 L. ( ... :\..urau

lir.ceae). Déli Európában tenyésztett 3-G méter magas fa. 
'l.~ulf~jdonsdyai. _4...z érett gyüu1ülcs falának lrülsö és lrözépsff 

rétege (pericarpinn1) lefejtve és n1egsz:1ritva. :i. l~ülsö réteg ponto
zott1 érdes

1 
sza.gos illó olajjal telt, hólyagcs;ikkul ellátott. világo~ 

sárga
1 

il,atos és kesernyés; a belsü réteg :-:;zi vacsos, fehBr · vékony. 
Ha ez utóbbi eltávolittatik: a citromlu;j sd;·;1újfl (Jf,-ruu/1, C1Jrtici:; cit1·1) 
marac1 vissza: 111ely ·füszeres szagn és koserny~s izü. 

.:llkotú rr!Bzei. Ilf1.; olr~j (a külsü rétegben\ sárga s;.::inanyag~ 
c~ersa;v. hespericlin; liinonin: ~ús1~asavas n1és;.::. · ,_ 

..:1fkl/ln1a::d.-;a. A friss héjakb61 olajat (11l1:1u1l t;iti'i) sajtolnak. ii. 
:szárított 11éj né1nely festvénynek (ig3r a ti'.11cf111'r1 a l'f/Tll'lf icrt r1ci1{11 )1 a.z 
rr111u1 <~111·;i1i'nf/t(rn s1'.11111lr;,1: /s 1·•~f/ii1-1lllk ;':tlJ. készitéséhez ha.sznú.ltatik 

11) Kérgek. 
(~ortex ca~carillae. J{aszliarillak<;ret;·. 

,j',;;di'l//(t:;risa. C11'ofo11 eluterio Be11ett (~s CJ'. Cl/.~'C(!l'il/11 B„ c:rot. 
Sloanei B.~ G/'. lineare .Jaqn. Kutyatejfélék, 011Jh11i'hil/~'1·111:); ki::; fák 
vagy cse1jék; az 1l.11tillúkon~ föleg a baha1naí szigeteken te113résznek . 

T,ulajrlon,..;áfffli. -~kéreg hozzánk rendesen 2.;J-10 c111. ho:s::;zn 
dara ~okban l~erül . .A. fiatal k.érgelren levö vékony pararétcg könnyen 
leválik .. A.z öregebb kérgel~ érdesebbek, számos hosszanti repedé
sekkel. ..ti. gyógyszerkünyv szerint e kóreg ke1nény, csorgaszerii; 
vagy összegöngyülöclött, egész két millin1etern,vi vastag; \·f'.~knny, 
lrivül fe11érlö: 1reresztezö repec1ésekt.i.\l barilzflú.s pararétep:g-eL 111el.Y 
gyakran le va.n esve; a kéreg kivül szinté11 repcc1ésés: va::;tu
gabb, verhenyesbarna1 szarnszoril 
törésü; rágva a sz{0at égeti, kescrü 
izü1 fiiszeres szagu. 
, . 15'.::övct i s::crl11:z1·te • ..t\ puraréteg 
(263. ábra 11) több sor tábhnlakn 
se.ii;ekböl úll; a középső réteg (!,) 
meguynlt parenchymsejtjei l~e1né
nyitöt) veres· barna l.:ívo11al:a11yagot· 
vagy citron1sárgn illó oln,iat i:artal-
1naznak. Hará11tmetszet.be11 sugara
san csikos1 az 1-2 soros velüSuga
rak kiizül némelyek n körzet fol(. 
1~·kalaknan n1egszélcsell ·vék. 



..:~lk_otd_ ri!s;;c1:.: Illó o_lo/ (0.5- ,! 0
/ 0), /!.'J;í11f1;1 (l?"1:J /o.\ inézga ( l5° '0:1. 

k11skardlu1 (keseru, 11em illo) ken1e11:y1to, asvanysok. 
}l.lkrtl·111n:::dsa. Festvény (tfnct. f((.<:('ft1•il1ru') é~ ki\n1i;ttot (..:.i·tr. 

ou;cai'.) J;;:észitünl;;: belöle. 
Az árubeli kérgek közi\) használat előtt, n hozzáke,-erecleU 

úgacskál;;: kivetendök. 
- ~lfcg!1:Ul~11lJü::tct{s. }[as.onló a ka::;zkarill~kéreghez a crotoil luc(-

~! ns Lrnne kerge, n1el:y szinte a Bahamasz1getekröl ·való; ez ne111 
illatos, 11em k:eserü. hane1n összehuzó izü, csersavat tartal1naz: 
gyánta és illó olaj valószinüleg nincs benne. Hasonló méo- tL Onba'. 
'['''11'"' ''\'11 ' . 

0 
. ~ r1n1c ac es l\1.ex1co JO lOzzank kerülő corfe,1: copalchi S!Jll co1Jalch111.~ 

( crolon nivetu; .Ja11uin Y. Cl'. _pse1.ulochiua Schlecht. 3 111eter inagas 
c:se1jétöl). Ize és szaga a kaszkarilláéhoz Lasonló. A kérget fedő 
l!araréteg ne1n fehér. hanen1 sárgássziirke papirosszerü: rajta. uagy 
foltok vannak. · 

Cortices chiuae. _l\.iuakérgek . 

.::l. gyógyszerkün3„v kétfi~le kinak0reg tartását re1Hleli, ezek: 
rr. sdr,q(( vagy kirdlyki1u,/,'.Jr1:,1/ (cortex chinae regiu~, cortex 

chiuae flavüe. C~hina calisaya); 
r( hl(r11a kiJ1akére!1 (cortox chinae ±'nscnsJ. 

Cortex c]1inae flaYae. Ch ina calisa ra. ('hina reg·ia. ~:irga 
kiuak1're'„ · . e• 

„ ,",';;(~1·1!u~.::~is11, 1-1- ';·incltuna (·ali:Ja,11a \\~ed.del ulivéuy :::zolgálta.tja. 
Ji.iz a.l1ol1v1a1 BS perui ..:-lJ1c1eseke11 honos: jelenleg ]~elet:.iuüiúl1a11 i.-: 
Lenyc:sztett fa: 11- buzé:·f~lék (1:11l1in1'.1'111.) eg-.yik alcsalác1,icí.hoz: a ciu
í..'.hona.khoz (1:·1nchonr·r1r·) t,artoz1k. (~'1.. c1ncho11a calisaya Yálfajai tl 
i:. Ulo11ca) '}}1orrull(, 1_·ci·d1? é::: .::r1111!1(1. melyeknek kér"'ét szinte 
i.nint; :árg~ ~~Í~:.a~.é,rget ho,zz.~-Ui.: l~ereskedésb'é) . .:-1. kérget J?ern [~/(1.11 
vs ~-l1·1ca k1kutu1hol s n1ellektol:yokon az 1\.rnaz0nra szállit.ya. Brazi
liún át l1ozzák kereskedés1ie. · 

1:ufr~jdo11sd,r111i. }\. ttirzsnek la11o:::;a::; há11c:sa: yerhenvC'~S<.Í.rga. 
kívül f~lülete: ... te1:jedel111es, vala1nennyire kagy,lószerü 'Inélye~l(~~ 
:-;ekke1: eles szeln1 vagy gyakran helyenkint kc1110ny parapikkclyek+iY 
kel; váltogatva setétebb (~:--: halvúnvn.bb r1'.~tep;ekböl 1íll: a türé:-: 
Pgyenlei·esen igen ri:1vid és merev ~·ostos: a 'lJelsi'l felül€t siina, a 
1~'1.that.ó rostalak1~ sejtek helyén fé11yli'1, igen gyenge cser::-:zagn; 
Jel_ettehb l~eserü 1zü. „A_z u. n. lapo~ vag,v királyi kinak(·reg (cortex 
cln11ae ,i::g1~e) ugyauez: cle 11i.ncs a r:ec1Yeg (parar(;tcg) 1n<'n· rajta. 

. „ 8:::orcl 1 s.:erl;!.'::1:fc ..:\ . sargn k111a.kéreg hará.11}n1etszeté11 lcig
k1vtil :1 para.reteget tal<í.J;ruk; 111cly lapo~: kínaverest b1rt.aln1az('1 
parase,itekböl úll, ( 2UJ. úbra a) ezen beliil fo<Y]al hehoi; a széles 
középs<'.'1 kéreg (i'i.)~ beljel)b tág 11eclYcsatorn{1kat l:ahrln11k (11'): a 
ltúncssugar~1k pa1~ench3~111s~j·ivcJ./,be (t1) velös11garak nynl11nk .. (/,';1'.) ~ 
uag.)-'O b li 11a.nesse.J te k ( 1·) la thatr:ik. Erf'i:-:.e b l 1 nng·yi tú~ ban 111utat:. ja n. 
húncsréteget a (26iJ. úbra). ,_, · 

.:.~lkotóril:~·.::1;k. J!'ij ~atc'.iré~z a 1"i11unl (kiilof_. i:hl11i11) e"~ a Gi11cho
naal (c1nchon1n). ~-\. sarga k1nakéreg :2.GS0 / 0 alkaloidát tnrl:ahnaz: 
hat..:-\.. gyógyszerkönyv legaláhl1 'l. 0 / 0-ot k.ivá-11 s erre uézve a kina 
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k(,regn~k 111il~ént Yalü YÍzsgúlását il:ja elő (lásd a gyógyszerk.ö11yv
be11). "\'an n1eg a súrga kinakéregben chiuid·in és ci11chv111idin is 

Q1J.1. itbrn. 

" 

2G5. úLra. 

ezeken ki.Yül china.::-:av. chinacserso:v·1 chi
novasa-Y~ chinoYin. chi1ir1.-vörös és ásvúny
sók1 ke1nényitö: 111ézga: cnkor. 

_Jfc!tkiiliinf;ij;;tcté.-:. ~<\.. china calisaya 
ágairól is szednek kérget; ezek csöalr1ku 
c1amholrnt \kettő" csöveket, minthogy 
minc1két "zélük belrnjlott.iképeznek.c+yógy
szerkönyYünk ezeket nem használtatja. 
Ezek körülhelül oly értéküek 1 1nii1t a l1arna 
kinakérgek. „A.zon kiuafajok: rnelyeknek 
kérgeí a sárga. kinal::éreg helyett- vagy 
azz111 keYerYe fcrc1u1hat11ak elö a kereske
désben a küvetJ;:ezük: 

C1hi11a ,-:11ccir11l1i'a, china yloi1rl11li/'cra) 
('hlnu 11ritu . .:i11,11a: ezek };:érgei a sárga 
kinaktreggel ~okbau ruegegyeznek és ki
naalokat is keYesebbet ng.yan, (1e jó 1neny-
11yiségben tartahnaznak. J\Iég csekélyebh 
kina.ltartalmnak: a r'h. la11ci/olia„ ch. 1Jiff(
yensis„ ch. {anccoÍflfa. ch. hii·s11ta„ ch. nitida) 
ch. subr,ru . .:a„ ch. JHll'J11li'l't1) ch. 111ic1·antha) ch. 
,~·ul1co1·rl(/tl/ s ti:.ibbek. 

..:-\.z u. 11. l1a 111 is kinahér,r11.k szintéi11 
ci11cl1011a. fa,iokt('.11 szúrmaznak1 c1e kin~alo
kat. egyúltalúlHln nen1 tartalmaznak. Ilye~ 
nek: 

a r:l1i110 )/f)/,:((J 1111ino. /'(dl/ J.1íúti.'l (i:orte.1• lodc11!1c/',(/iae /ilflf/111:-

/utiru): 
lt Ladr'llll(:/'!/ia 1HO/'Ítzúu1a. kérgei; ]~ad. 111ak1"oc1u·;H1 kérge; 
a cr.rscal'illa (le l:lrtf/<:llal I>avon kérge; 
U.- fJHill1JHÍlla l1lanc ÓS 1/11(111111(1111 !'OHf/e 711/(i_' Ji.:érgoÍ; 
a l<1sio11e11u1 kérgek. ( c1J1'fe:1< cinchonae rosc<v~.' f)r1s1.:11rtlla F111·1lo); 
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. a naucleci 1r~rgek (col'lt~:;J '11'!/U_jlcaiJ c111chonac, cinchonac ,qlobi'.
Jcrae v. ladrnbcrywc ,qlobosac) s többek. Ezek chinakérgek helyett 
egyáltalában nem használhatók, minthogy hatástalanok. ' 

Cortex chinae t'nscae. Barna kinakére~. China officinalis. china 
g-risea, cortcx pcrnViauus. · 

Szdr1nazdsa • .A. t:t'.nchon(J nilcra.ntlia l~,uiz et Pa·von e. 'tiUICi'U

calúu és. e. uritusinga Pavou1 C'. condcnni11eo Rumbold, ~ peft~Í és 
e~nac1or1 ... .\...udeseken ho11os f8..k (bnzérfélék) rub1'.rt-i.·1.:ae) 1.:i11clioiiuu') 
kerge. 

... 1\.. kereskedésben lnia1uu:ot (li1nai) és /i_i:i.xil chinakéreg néven 
fordulnak elő. i 

Tulqjcl(1nst(qüi. 1i.z ágak ké1·gc :· majdne111 11áro111 111illin1eteruvi 
vastag, üsszegöng,yülöclött"i lndtollnyi: eO'ész kisn j jnyi va~terrscí~n 
d~t~·al~ol~; a k~zépsö réteg gyántAs ltürr~l: 1najc111Ű~11 fekQte; jj_iré:e 
kifole s1m!L m1g befelé rostos, 

.. .A..z ugyne;reze~.t 111.((u1.ocoi és lo.•:ru: kérget rendeli a gyóg·yszer
konyv 1s '.artmn. ~lobbi sargabarna, felületén itt-ott fehér. gyakori 
h?~zszant1 repec1eseltkel1 a. hará.11ti repedések n1ajclne111 egé~zen 
lnanyozna.k . .ti. lo;i:ai~nak neí-ezett kéreO' barnAs ~zinü. feliilet:én 
szürke1 gyakori hará11t, tc'tvol álló repedés~};:kel. Sajútsc'tgÜs csekély 
szagnak, kes~rn:yés félig üss~ehnzó: 11émileg füszerés izüek. ' 

... '1 loxa1 11ev alatt elÖ,lÜVÖ kiuakérrret szolaáltatü fá.k (clu'.11-
/ f'!' . z · H k 0 

" ~.~011ci ;~. tc1.1u; .1.s . - oo.- c.:. -urUisÍllf/a, c. nu1c;·ocrrl,1;,1·: e. Palt1J11 stb.) 
torzse1nek l;:erg~1 cl11n11 i'i'gia„ co1·f,..,-,, r:hina~· i'(,'fJÍ-11s néven is hozat
nak a kereskedes be. 

Ilnanocoi vagy loxai kina. néven hozzA.k kereskedésbe ::::z1'1-

n:os inás cii1chonafa kérgét. Il:yenek: a ci'.ni.:liona nitída (e. Jll!l'H~ 
P1a11a Ilo\\r. c.ascaril~ajl11a .pc1·1u1n(1- Pav; ch ina .11se1Hlo-lo;ca) :· 

a e. ;_.:nberosa. (casca1·tlla ldanca 1Jl1ta dc Gallina:~o de Lo;ca. ·Pav.) 
a e. unibfJl!ul1ferr:1 Pa von (cas1.xi;·illr,i _tinc1 provi11ciana de {Juito 

Tu~~J . . . 
'-?· C1ahnai'.IJUCi'(I Pav. (a 1:i11cho11a cunrlruninea. egyik válfaja·;,: 

. C'. ,r;la:ulul{f'era. Ruiz et Pa:von (canch. -u11d11!1tf;,, casca1'.i:tír; 
i11',qr1llp :· a JObb loxa1 kérgek közé tartozik. 

... :1.rulják 1nég· a e. lu:.t~'i'ohp!Jlla„ e. hi1·:;;utu„ e. 8croilc11lata. e. 
C(i/!f/l.ornci'afa) e, st-upecr Pa1:011„ ci;11.:h. JJÍfa/je11s1'.,-;;„ e. lanci'.f'olia l~ér
geit lS. 

, ,,!:l~kotóré . .;zt·'i. ],őleg ci11chon1'.n és c1'.nchonidin: a kettőből e0<yii.tL 
egesz n.14°/o lehet a hnanocoi kérgekben: a lÓxai kereo-be1~'sok
k~l .~;:eve?ebb. C?1i11i11 ige;ii c~ekél,y n1enny·iségbe11 va.11 jele~ i ezeken 
k1vnl ch1nacsersav1 l;:en1eny1tö. 

,J.lkalu~.t~::d.sl~. ~ kiHaalokl, c:·~fract. chi11r1c fuscr1c és ti11cf. chiJ1'1i' 
co'J1171os1la eloall1ta.sahoz haszna11úk. 

, 11 c11inakérgek c11inaa.lka.ioi.c1a tartahnnknál fo(rva lázellcne~ 
hata.snak. 0 

szi) Fl~'l'TFJL J;fl?f; G }"lÍ(1' V8Zl~'R.L\.}".! rr (Jf(. 
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Cortex cassiae cinnauunneae. Fal1éj. 
(C'a.~sin li;111'-"a, co;·!ic:v dnnamonti i:hi11c11sit.', cassia cinnamom~u..) 

8,::ti1·11zazdsa. 1i. gyógyszerkön~y·v szerint c1:nncnno11ut1n C(u;sia 
}}„r. Nees Yagy cinnar11011iii1n aro11iati'.e1un Cl1r. Nees fák kérge. _t\._ 

fahéj eredetét még m<t is homály fedi, mert a fát, melyről az való 
még nem látták kutatók s azt sem tudják bizonyosan, hogy vaclon 
vagy müvelt talajon tenyészik-e, csak gyanitás az, hogy a kéreg a 
einnamon1nn1 zeyla11icu1n egyik válfaja (C'. ::.eyla11tc1on variatiu 
cassia) l1.Hu·11,.; cassia L.). Ezeket kell, hog,y a gyógyszerkönyv a 
fenti neve alatt értse. (Babéfélék. lmu·ineac). 

A kéreg legnagyobb része deli Chinából (chinai fahéj). azou
kivül Kalkuttából, Singaporeból, Bataviából, J\fanillából jön kereö
kedésbe. 

'l 1ulq/do11:'Hig11 i. :\.z ágak összegö11gyölöc1ött belső kérge i vé
kony. sárgásbarnn szinü: ne1n egészen egyenetlen törésü1 gyéren 
rostos. Sajátságos- nem l;:ellemes szagn; rágva csipös izü, nen1 
lnézgás. 

~41kotúré;;;.:·r:i. Ili ú ul11j ( ol. 1:i'.11 ncuno n1.i) l 0 0 ~ cser s a t nagy n1ennyi
;!{'gben, 11:en1él1yitö1 n;yálka1 cukor1 gyánta. 

.. :ilkr1lnu1.:dsa . .t\.z aqua c1'.n11a1no1ni ~i1i1ple:t~ és nqua cin. s11iri
tuosa_, . .;;pirit11s cinn1i·1non11'. és ti11ctura J.:i11nruno111.i készíttetik vele; 
ll decocl. Zitllnru11u~ ·1ni'.ti11s: elect1u11·i'.1u;1 !!i'OJi1af1'.c.ui11; .~:pii·it-us a.ronui
tic11s és th1cf1o·a al1s.i1nth-it co1n11os1'.ta. ugyszintén a spcc1'.1.:.'; a;1uo·ican
fl'~ része. 

Cort:ex ratlicis (pnnicae') granati. tirii1nitf'ag·Jökérkf~reg. 

,'J'z:úr·1iutzdsa. Pn11ica y1·anatu111 T_,. 1 grú.nátfa (alacsouy fa vagy 
cse1:je). Keleten nö s };:eleti Európában tenyész
tetik (Myrtnsfélék: ·1ny1·to1.:i:ac). ~ii'J. ábra. 

11u!((jrlo11srígai. ~~\..gyökér kérge csÖYt:~ vagy 
összegöngyölöclött külön hözö uagyságu c1ara
bokban kapható, melyek 
fél - egész egy 1ni11irne
ternyi vastagok 1 ki vül 
görcsös érdesek, többé
kevésbé repedezettek, ha
lavá11ysárgák: belül hala· 
ván:y zölc1essúrgák.; a leg
belsij felület halavúny fa
héj barna; sima '\'ag:v'·sár
gús-fel1ér l;:icsin:y forgá~ 
Gsol;: tapac1na1;: 11ozzá ; a. 
törés eg37 e11letes ; Tág<'ts
kor összehnzó kellc1net-
1en es };:esern;yés izü. 

Harántmetszetbe11 a "".::::: 
belsö kéregben lútjuk a 
keskeny vellít s a szele- o.:. ' 

hú.1ic:::;su{rarak;tt (2GG. ú.bra\ ~~i. hiu1cssugara-k.ba11 ke111é11yit,ij t:i . ' , _ _. • 



:-:zo1ncs6keb, sóska,sa,va.s n1észjegeceket és ~ét;szúrva na.gy köt::l'jte
ket találunk. (2G7. ábra). 

~·11kotúrés::.ci. Grd11dtcsc1·sav) kü:-:önst:yes csc/'8aV_. gubacssav, lll<tll

uit.1 11cllcticrin (punicin) szölőcnkor: mézga1 11övénynyálka; gyánta 
és YÜtsz, sóskasavas inész. C+rr.lanclféreghajtó szer. 

J[C'nkflliJ11bü:dclés. Gyakran keverik a törzs és az ái:rak k.éraé-.., ,_. o-
vcl; azonkívül a buxus sen1pervirens és a bcrbe1·I'.s vuf.<1aris kérgét 
szokták közé keverni. 1 

(~ortcx t1ner~ns. THlg·Jkéreg. 
' ' 

8.:·dr1nazdsa . ... ~ közönseges tölgyfa (qucrcu.s tohu.1· :Liuné) és a 
kousimtalan tölgy (qu. sessilijlom i\Iartyn) nálunk honos makkl:er-
1nök (cupul(f'erac) k:érge. 

7'ula.fdon.'!d.<fa-i. :'.\_fiatalabb törzsek. vagy nen1 vén tí.ga.:\: kérge 
használta tik:; ez kívül törékeny1 belül szivós1 n;yalábosan i·98tos, 
igen Yékon~y, kön11yen leválasztható szürkés~ ezüstös színü para
réteggel; l;:özépkérge ba.rna., a. háncs barnás vagy sárgás

1 
csíkos, 

vég-ül Yékon3' keskeny hajtható nya.lábokká széthasadozik. ]~.ágvcL 
~is:-:zehnzó-keserü ízü. 

_. \ / kol <Írr!s.:ei: k((f r'1:ln1cse r.-;a r, 111u· i'C i il szinte len j0geces anyag, 
t:ii.ro111sav nyo1na, inézga~ pektin.· 

VH. Fiivek. Herbae. 

llPrha ahs)'11thii. Ürüm. 1''ehfr iirüm. 

. 8.:d r iilUZCÍ.„(( ..• 4rlt.'11l is ia ahsynf h i I! in I.J. ( C'oni /losita1,_. f(.::;zke~e k). 
1Iazi't11kban és c~al~ne111 egész Enrópúban Yrulon .te11yé•széi1 elLet:jt:dt. 
í!velö fü. Julius és szepternberben virágzik. 

~r11lf(jdo11sdyai . .,,;\. inag<Í..nyosan 8lló virágzatok az elsi.ireudü 
ágakon a levélhóna1jokba.n vannak, átn1éröjük alig 3 r111n. _:L uirdy
:::r:is i:liitt s::rdelf.fii hrrs::11ríloi1dú. Ez (bugaszerü. vir{tgokkal biró) fii;. 
fehér selyemszörös, k.étszer vag.)' háro1nszor szárnyalt levelekkel: 
a, csúc::;on levö 1evele1~ egészek, a szárnyal;:: lapátrtlaknak . ..:\. Yirúgza1 
kosár, félgömlJa.lal~u, lecsüngü (konya); a Yirúgtelep szőrös; tt Yirú
gok szirn1ni halavá.nysárgák. Igen ke::;erti, :-:ajátságos nehéz illatn. 
_„\. virágszirn1oko11 apró olaj tartó 1nirigyceskék vannak. 

.. :Jlkof(Í 1·is::ei. Iltú o1t~j (O·ü- 2°/v)· Ettől van az ürö1n szaga é:-: 
izei al.J;:n'.J1thi11 (1:eserü anyag:;1 a1n1asav &:::: borostyúnkCJsnv: katechn
csersav1 gyánta) légeny::::aYas kali1n11 (a szúraz J'üben egész 2.?\0/ 0 ). 

_·llkal11u1.:úsa. Kivonat (i:;i:tr. al1 . ..:..111dhii) és festvény (ti11ct. 1tf,_ 

.'i/f1ilhi1) l~észittetik belöle. 
3fegkii/ij11/1D.:ff!f/,s. Hasou]itanak hozzá: az al'fcni-isht v11l,1;n;„is ~· 

levelei felül zöldek. alól fehf!r ~zDri.isek: az arlc111isi'.{I ubrutru111111: <.l 

ii levelek végső ei~npúi voualszcrüek; az nl't. <~a,111pc.~ll'is; ko;.;:Í„r
Yirúgzat.a. i:ojth~clac1, 111erevcn f'elúll('.1. l\IindezcH :fajol[uak: nincs n1eg 
a saj?ttságos ürö1nszaguk, é:-: keserü izük. 

,':;;; 

sx/i v 1 .... 'rTl: 1, n 1 ur i r r rr ír; r,':.'X 1 .... 'h'.·LY r. ! u u 1\-. 

Herha cannahis iutlicae. lutliai keutler. 

S.:drlil<i.":.:ri.-;a. ('(ou1ul1is satiell l.1. (közönséges kenc1er1 1u·tict1Cl'lu~); 
0(J"y Ó\;es. l[ét.laki, 1~zsi:i ban és Euró1;ában te17yésztett, fü; Persiáhau 
é~·r.::::eletincliában honos. C~sak a kel1·thu.lirci tci·111li 11ne1:11,i1 ha::;ználtas
::-:ék. Csak ez ízzadia· ki a hatásos gyántát. 

. 1 1 h ' '] '] . 1 1 . . '1 111h~jdo11.~d.1/rt i. :\. leve e~ osszu, ve tony nye cese t 1 t1cs1uy 
melléklevelekkel: ci-7 ]e,·élkéböl alkotvák, melyek gerelyes-hegye
zet.tek. széleiken 'elcsen !'ürt;'.szeltek, sötétzóld sziuüel;:.1'i. híni virág
zat la~a buga. A uiii (termő) virágzat. lapitott. hosszas petéc1ec1, 
szürl~észülc1 . .:\. kereskedésbe kerülő és gyógyszerül használandó 
kelelindirti .f'iivef a ter1nö nö\·ény virágzó, részben n1ár gyün1ölcsözö 
csúcsai (keuc1erfü) képezik1 inelye1i: odasimul6 szörüek1 rec1vesek és 
<tvúnb.Í..s a1r1:'arr áltril leveles: tömútt1 félig összenyomott tiin1eggé 
""' J "' 'l 1 . 1 . bl .. 1 1 .. tapad vúk össze; a közC1s n1urva ~ eg111 i'..a, J egyszerne t: von~ ~zern 
aerelya1akuak) fürészesek; az egyes ·v1ragol;: verhenyes, 1111r1gyes 
~1urvái hü,·e1yszerüek: ezek a növirágot.: késöbb az is1nert kemény 
n1agot:. veszik ,.ki·irül. T)1~ditó :::zagn. l;ivá1t tli'1r~s~ilés!lél vag.): g_r;nge 
inclegit.ésnél. :\agyitó üvegen sza1nos gyantac:::eppec:::keli latha-
tnnli: rajta. . . , . , , 

.·Ukof(; n::;:;t·i. Bóditó hatásu !f,IJánfd: ill(• olaJ: l:tn11no111ak: e::: 
111i11tegy 20° .'0 ha1nunnyag (sók. stb.) Bó(lih'.1 hatá~u szC>r. . ., 

_·llkalitu1.:ti . .:.a. K.ivonatoh i '"1'f1·11cf1u11 i:,1u111td11;; inrlica1') é::: iest
ré•uyt. (tiilcl. c11111u1bi . .:. in1/i,·(11•) készitünk belöle. 

" iJ.„s.:1·f1:1_~•'.<dh1,fií a hazai i:;n1eretes kenderrel. lnely gyántát 
1.:gyútalúba.11 ne1n vúlaszt l~i . 

Hcrha capillorum HllPris. Fodol'lrn. Y t'unsha,i. 

,":-',:·d1·111a:;fL~t1. ~-ldi1111tl11u11 n1ril/11." rl'1U:1•is i .. (}Iarnsztok1 filiccs). 
_Enr('ipa délibll részeinek nedves szirtjein tenyészö harnszt. 

't11l.-{j1lon,~ti.1Jrii. -~Z éYelö gyöktökéböl ha.it ki nyalú\)SZ1.Criie1~ a. 
lo1nb~ inely lö-}!-i-H) cin. Ina.gn::::; a föny~lcéböl inc1n111ak k1 a ni.ellek
nvélc1'.•k. 1nelvek. u széles toiásclad. 2-n-szor sz;lrnyn1t 10111bnak 
l1c;benyeit. ho~·dják. :\. keresl~e(18sbéli ~·u·u y(~kouy galyak.bó1 úll, 
incly~k 1:i1npús'ak~ fekete hnxna-fénylö ny1~1cével. lurjsze1:ü :igac~
kt'tkka\ i·.ojcísclaü-ékalakn: n,yél('é~. világos zl'1l(l. hort:á~, fent rnet
~zett: knrélyo~ lebenyekkel. csipkés kar1?lyokkaL szele1ken vonal
-.:zerü ("Sirahal111azzal (ter1néscsoport.ok): n1ely pikkelyala.ku lepellel 
fel1etik. I)örzsü1Ye vali·\· J'orr(1 vízzel leönt,ve kcll1:-1nes illatos :-:zag 
hin1ad. Jtclcses. kev~:'s~í~, ;·,::-~z<:l1nz(J izü. 

.!ll;1ilm11,~·1ís11. Sz\_irpüt:. (s.';r111111s c111,/!{u1·11"1 1:1-111.·i·is) kl,~zitüuk 
l ·elf1le . 

lkrha eartlui he11e11ieti. f'siikiillii l'li. 

.\:1Í1'1J1(!.::1i,~11. (}1i/("11.~· lw1u·dict11s ·1,. ú1(lott c:::ükti1lü. (C\11upo:::itae) 
\\"1·l1·b·n {fi'ilt·'fr CUir(iO'or-.:zún·ban'l. uúlunk is vallou terrn(J (•vPli'1 fít: . ' ' ' ··.-. . 0 ~. :::> , , 

tenyl·sztik i~ . ..."\ virúgf0jecskék kife,ilödés~ eJ(jt~ _g_\~iijt:en(lií:. , , 
1'11!11jdu118rí1;11i . .:\ le\·olek ho::::::;zn laudzsasok: a. 1evt:ln,Yt~lnel 

l1·fttt1.'ik. l"1bliiscu· sz(tr11yal!:ak~ tü~késen fogazuttak; fehl\r ragar1V.-; 
::;zi.•rrci' foilettek . ..:.\, koscírvirágzat ~árga í:süve;;; virtl.gokbC1l úll: 
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n1elyek nagy széle~ .feclölevelekkel :-a11n~k "l;::örül~~éve. lilris~en kel~ 
len1etlen szarrn, szar1tva szagtalan; 1ze sos kesern. 

.-llkotó1?Jszei. J(eserii co1-,1;ag„ sók (kalium-, calciu1nsók
1 

al1na
sa,vas magnesium.) 

. illkalnia.:dsa. Kivonat ( c;ctr. ca 1'clu1: bened icl i) készittetik belőle. 
_-llkotórésze a keserii. teaelegynel;:: (s1Jecies aniaricanfr~~.) 

Herba centaurii. Ezer,i<ifii. 

l3zd.1·11la.:dsa.Erythre(t centau1·iiun L. C1
enta·l(,l'i-1t1n iilÍJ/llS. (rl'árnics

félék, gentianeac). Egész Európában elterjecltkét éves fll.\.A. virágzó 
fü használtatik. , 

Teljes kivirágzás után gyi\jtenclü, miclön ·a poroclákhól a him-' 
por Jnár kiürült. _:i. vastag száral;:: elvetendők. 

1~ulajd.n1sd(jll'i. Szára szegletes, elágazó . .:-1 le-.;;elek hosszas 
to1'ásc1aclok átell811esek. három yao·v ütbordások: simák; a. virágok 

' ) ' ö..,- 1 -. 
veresek, poroc1áik kovadottak, csigrtszerüen csavaroc ottak. Y~zaga, 
nincs. Ize keserli.. 

~·llkotúr{:;:~e.i: cc11taul'i11_. valeriru1asav1 kc,..,c1•ii rUl.IJll.'J 11ag·y Inen_y-
nyi:::égben; viaszszerü anyag, gyánta, ásYá.nysók. . 

~·llkalrnr1.::dsa. \ 7izes ki\·onat (1';~t1·act11n1 c1;nfit1tl'ii) készittet-ik 
helöle. . 

Herha cheli<lonii. J<'ecskefü. t'ó<lirc. 

ó':~1i1·1na.::úsa. ( 'hcti1lo,1i11111 111aj11.-: rJ. (Mákfélék, pap111:,'1·11t('o'-)· 
Egész Európában n1üveletlen helyeken gyakori: évelő fü. 

~ .:-1 virágzó nóvény használta.tik. -~ vastag szárak elveteudök. 
1luh~jdonsdgai. _.:i. leYelel~ cimpúsan hasítottak, 1antszerüek.: al1;l 

kékesek, szőrös bordákkal; nz egyes lebenyek kerekcleclck: cs1pke
zettek . .:l virágok apró sárgák: 5-G-áva.l ritka ernyőt képeznek. 
:l.z egész növén.y tejneclvvel telt. Szaga gyenge, sajátságos, a friss 
füé nncloritó. Ize csipös keserü. 

~·llkotórés::ei: Két alkaloic1a: clu:lidonin és s1u1g111'.11ai'i11: közüu1-
bös i'errecedö keserüanvacr (chelicloxanthin·l :. chelidoninsav: :'Ók. 

' b ,1 0 ' , 

Erős hatúsu. 
_,llkal11ta.:d::,u. Kivonat készittetik belőle (c.etr. 1:heli1luilii). 

Herlm couii. llerlm cicutae. Jliirök. 
/)zÚi'inrt::rfsa. C'u11i11111 ·rnuculr'tt1ui1 :L. (Cí11d11:ll1:fci'ru). Egész 1Ilnró

páhan leginkább 111üveletlen helye1~e11 talO.lha.tó; e~ész ei;nber 
111ao-assáo-1rvi, kétévi fii _:i_ viráO"zÓ 11övé11v használtat1k. 11. folto:-:: b ö J , ö J 

:'ZÚr és a vastagabb ágal~ elvet~nclök. 
'l'ulujdonsdqrci. Egészen csupasz; szára tökéletes hengeres: 

veres és bUrua fŰltokkal ellátotti a levele]~ simák1 háro1nszor vagy 
11éD"vszer cin11Jásak_alap"1nkon hüvelyesek i az egyes 1evélein1p:í.k 

oJ . • ~· • 'l 
to,iásclaclok, tcnnpák . ..:-1 virágzat ernyő: az egyes ··v-1rúgol~ a1;ro ~ 
fehérek . ..:-1. magzat rnajclne1n gün1bülyc1ec1, (nen1 hosszas!) es1pkesen 
borclAs. Szaga sajút.súg·os, uncloritó; ize csipCis kesernyés. 

_~l. szúritott füne1~ alig van szaga, 11a azo]1ba.11 luí.linr9hyclro
xyclc1al inecrneclvesit".tot.ik. n fri:;s növénj' szaga ter.ied szét. ()vatuson 

< " ' • ~ 1 . l" . (í1·i.:c1u.U.i ~ c,q,1; éuc11 tul tartani ue·1n s;;rt&ad. 1\IérgeB, crüs Joc 1tu ~zcr. 
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.Alkotórészei. Bürökal ( con tin)) k:o!yclrin, 1neth_~·lconiin 1 aln;a.
sav, sók . .:l friss növényben rnintegy 0.001 rész con11n van1 a szar1-
tottban még kevesebb, minthogy állás közben elillan, részben fel
bomlik. 

i-llkal-niazdsa. Kivonat (exfract. co11ii) készül belőle . 
Jlfegkiilönliöztetés. Hasonlita.na.k l1ozzá a következö r1övények: 

„ 1. 1lntln·iscus silvcsfris Ho'ffm. (Chacroph,1;ll1111i silv. L.) Leveleinek: 
ci1npái lándzsás vonalszerüek, a levéll1üvel3' Sz(}rös .: 2. C?1aerophyl
lic111 hirsutuni. l)ulln1s1tn1 (borzas barabol) és icniul-ion L. A szár ali:;t'.1 
része szintén' vöröses foltos, cle s,:(írijs, leveleik a bürö~éhez hason
lók (különöse11 a ch. temuluméi). 3. Licthusa. cy1ff17n'un1 L. ez csupasz, 
de levélcimpái igen keskenyek. 4. (}icuta cirosa .. 1'.(i114ezcn n~vé1~!{f'k
nck 'llÍncs 111c,q sojdtscígos hi.iröks.?:~lguk. eze11k1vnl J~lle~~~. :~a,iuk 
nézve, 11ogy a 11urgzat (antl1r1scns es c.haeroph;yllumnal kulonosen) 
hoss.:l/s. 

Herha lactucae virosae. ;\lérges sallitafii. 

li:á1·n1a.:dsa. l~acf11ca tirosn J,, (C\111111n8itr11). Európa uyngn.t.i 
részébe11 honos1 kétévi fű. 

1!u[c~jdonsú,qai. Levelei a szá:·t ,átölelök, ké~eszöl~ek, hossza
sak. osztatla11ok. vaD"v öblöse11 k1vagottak, tiisk1!.'l('}I .lo,qrr.:otft1k .. a 

• • bJ „ k'l . '] küzépiorda is Ulskt!s. A virágzat go1nh1 az egyes v1ragocs ~a~ sa.rga i.: 1 

nyelvalakuak. /3o/; tejncdret fart1rl111u::. Szaga kellen1et.le11 bó(1itó: 
ize keserü sós. Mérges. 

~·'llhotÓ·i'éii.:ci. C+yáuta, 1reserüauyag) ;-;Ük. lnctncasaY. 
_;Ilkarnu1 ::dsr1. _ti. friss nöYénybö l 

kivonatot készítünk (r:,i·tr. lactuc111 
virosue) i tejneCl-ve m8gszá.rac1va a 
lnctucari1li11ot képezi. Bóclitó szer. 

Összetéueszthetü az isn1ert lrerti 
salátákkal és a lactncu ,-.;cariolo L.-vel: 
ez ntóhhinak mélyebb rihlü függé
lyesen álló levelei va11nak. 

Herba loheliae inflatae. 
porl10 nro.i tl'ii. 

S::(J !' 111.a.~ú.~·{I. Label ia i ;~f(u {(1 I.,1. 
(Lobeliaccae). Egy évi fü; E::iz~k
a1nerikúban honos, elhanyagolt, fi.il
c1ekeni ntal'- mentében és erc1ök: szé
lein tenyész. Európában kertekben 
teuyé:::ztlk . .:-\.z egész növény alsó 
részein gye11gén szőrös, felül csupasz. 
Hozzánk New-Lehanonhól (New
York mellett) kerül ;Út.vágottan 
cson1agolva. 

1~ulajd1J11sÚff(li. ~~1. szár egy:ue:-: 
t~s szegletes1 az élCi nüvénye11 '.3Jtett 
heu1et~zé:-:11(;l keYl~S e:-;ipDs teJUL'dv 

E 



foly ki helöle, a· levelek 2-0 <'lll. hosszúk. széleiken apré> fehéres 
mirigyecskékkel, fllrészesek. 

Az apró virágok (268. ábro, /l) apró fürtöket képeznek; a ke
hely ütszi_ir hasitott; lebenyei Yonalszr·ri:i.ek; a sziro1n aHg oly 1tnsszn. 
mint a kehely, halvány ibolyaszinüíc); a porodúk összenöitek (l>): 
a g"}'Ün1ölcs felfnjt. 1 1-10 borllás kétrekeszü: koronás tok. Szagn, 
alig van; íze rágúskor égetö. . .. 

1 

Alkotónfozei. Lobclin (illó alkaloida) lobelakrin, lobe\ianiu, illó 
olnj~ gyánta1 n1ézga1 zsíros olaj (a ina.gokban 3U0/0). 

1l/l,·a7'n1ff::ds(I. Festvé11yt (tinci11rn lol1cliac) készitüuk belöle. 

Herha meliloti. Somk<írói'ii. 

1S.-:.:úr·nu.1.:.rí.-;a. 1lf1'lilotus o{/icin(llis :Per~. (J:>a1Ji/io11flc1.:oe). Egy 
vagy k:étéves fii. Euró1Júban honos, 0.5-1.?) 1néter 1nngas kopa:-;z, 
egyenes szá.rra.l . .J nlins ban gyü,i tendö. 

'17uhv'do11sdyu i. (i·y(_'.igyszerül a virúgzó úgak hasznúl tatnak, 
n1elyek.en a levelel;: vúltakozó1L 1HÍ.rn111eiinpúsaJ;:

1 
hosszudad gerel3r

a1akua1L tompúk1 élesen fürUszeltek. :"'i viritgok aprók, :::árgák; 
elny·u1t kalászt ké11eznek. Szaga frissen csekély: inegszúritva (•ri.i:::, 
illatos; ize kesernyés: kissé sós. 

_~llkl)fár/s:::ei. JC1unu1·in_.,iegeces~ köziinbös illatos anyag; l1aso11lú 
;..:zagn 1nint a deszt.ilhllt n1elilot,viz; 11udilnt.-;a1;_, n_i;dlkr1. 

..:.llk11l-111tL:ri..::r1 . ..:\z (·111ziltr . .;;fr11111 111•-fU(/li t~::l ·"/>'-'<'ie.,· 1·n111/lie11f•'·" al
kotórésze. 

]forha ori~"11ti. füirrnpilífö. 

/)::ci1·111a:::cisf1. Origai11111t r11!!1arc J,. (Sznrokszagn n1nr;;apik. 
. Lal1iatae) 11tal;: és :3ÖvényPk n1elletf; egész Enróriitban közönsége~ 
fii .. Jnlius és anguszrusban virúgzik. 

7'11lo.idu11.sd,qai. G·yöktöhéje éyeli\ 111ászú~ eg}'enes
7 

tiiblié
kevé:::bé szörüs. 30-GO cin. inugns szúrakat lu1.it. Gyóo:yszerül a t'il 
·virágzó csucsaival ( h1· rl1n cu n1 .~· 11111111-i t r1 t i1111s .floi:"11 t ibus) l;asznált:af'.ik. 
T,eyelei nyelesek: út.ellene::-:ek~ to.iú:::L1<:H1ok 1 hegyesek vag,y ki~::;l• 
to1npák 1 n1indkét olclaloH pelyhe:::-t:rüe~ek; a innrvá::: Yirágok 
h'_in1ött kalászban. c:-:úcsi cso1n('•ba11 ellu~lyezettek. Erüs :::zagn: ize 
l'ii::-:;zeres. kesernyés. 

11/,; olajt tartalmaz. 
_:!lkr:d111azrís({. Pépes borogahl:::okhoz haszn:'tl,iúk: a ·"JlH'l''s 0!'1•-

111ot i1·r1c alkotórésze. 

]forha spilanthb. Spilant:hns. Szemt~«ii'ii. 

/)zár111a::d.-;11, /)p1~lailfhcs o1r,rrrceo .Jacq_. (<)on1.1Jo.-;it11t). I\:elet
indiában és 1-~n1erikába11 honns fií.: núlnnk lrort:ekben tenyt':szí:ik. 

7'1·ulojdon,-;úy1ri . .t~ virúgzú !Ú, (Ji,,rf1a s]-1ila11tis jloi'it!11) liasznúl
t-arik. Ennek_ szúra o1úgazó; levelei to.iú:--c1ac1ok1 esi11lrése11 :í'ürésze
sek1 érc1esek, nyélcések: húro1nl.1orc1úsok. K.os;Írvirúgzatnk a ]e\·él
hóualjalt:ban ta-l:'tlbató; ez hoss:;.n nyele:;;: petéded, sokviriÍgn, frissen 
piroslJar11a: 111egszúr(:ulrn- ~árgn. ~c\z cg,yes vir1igok tii1est'.•ralakna'k-. 
1\.. fü ize ri.'tgús1itll ig('Il c:-:ipü;.;: óg0i i'1, n:yúlhnj t<•. 

.Jtlkotú1'(fs;:ci. I/ü;o/aj1 spilanthi11 és 1nég eg,r csipös gyánta, 
csersav, mézga, viasz, festőanyag. _ , . . 

„Alhaln1(1ZÚf:l.a. Fest.vény (ti11ctui'a SfJi/ant.-is olel'aceot'_) kesz1t,tet1k 
belőle. 

H.erha thymi. J(alrnlífii. 

.S'.:ú r111r1.::rísa :71hy·111us v11lgai'·is :L. ( lulJia lae). Délenrópúban hona:::. 
1ricsin3r félcseTje. Kertekben ten;yésztetik. 

11ulrrjdo11~áqoi. Szára. vékony: felálló: apró tttellenes, s:;1:/ci11 
7>1'qüng11ült csaknd1n tiiskt(s-.'-'zÜriis levelekkel s a. levélhónal,iban 11.lür
véket 'kér)ezéi. viláO'os ibolyaszi11 virágokkal. s~aga és ize erlísen ' 0 ~ ._, .._ 

füszeres. 
AllwtúnS•zei. Illúolaj (olemn thymi). 
1l1l,:ol-11ut.:dsu : az illatos teaeleg:y (s [ll'C. ru·n 111rtf Í('t'/I') a.1 kot:./n·L~~7.C': 

mn.iat keszitenek heli'ole. 

VU!. Levelek. Fo!ia. 

J:"'olia alt:haeae. Zilizlerelük. ]!1 ehér1n;ílyra leveleli:. 
,S'.-:Jf1·1110.:d!fa . ...:1lthuea o{licinuli::: J„ levele (L. a :-q·adix al-

thaeaec-nél.'1 · · 
~I'ulajd~.111.-;1.í(J~'i. 2-~i: 0111. hosszn és 1·;>-B cin. szt-les) ~zi,,-a1akl1 . 

t-.ojá.sdad-s'zeo-lot8s, ·vag\-- tojásc1ad-alakn le;;elek; egyelletle11i\1 foga~ 
Zl~ttak ötbordásak1 tapiÓszérüek: pnhálc fchéreszi.ildek, !i1101n fe1H'~r 
:-:zürrel feüettek: szárit,,-a ziildesszürk(;J;: és k1:··1111yl''U t:lirnek. :--;zag
talanok; izül;:~ n~ézgaszerü. 

IIató a1kotúr(...::;: nyálka . 
.Alf,:aZ.111.azdsu. _:\_ ziliz teaPleg;y C•p•'1·i1·s rdt/ia<'f_li') t'·;..: n s11,'c. 

Í' 11111// ieutes alk:otórésze. 

t'olia auran1ii. :\aran«,;lerelek. 
8::rÍi'llUL:rí:-·f1. (}iti'l!S v11l.r1o;·is ]{isso -;;agy 1·itru,..: (111J'fli1IÍ1iill T,. 

leYele. (Lá~cl >cortex Gurnnt.iorun1(:-ná.l) . ..'\_ levr1ek 11yáro11 gyli_i
te11íl<'.ík. 

·7· 1 · l • ! (.). „1 „l l " l 1 · 1 " '! 'l l .„ q 0 • . lllfj{IJi/,,'({f/Ol. 1'0\:ZO(i:;,--·.-. C'lU. tO:C:SZll: ,•l--C:l. ~..-.t.L-:--

levelek. n1e1yek börszerüek
1 

hosszndndok, fé1ip; fürészesnk: egt'.~sze11 
:-:in1úk, ~lt:.lát~zlJall poutozolJak: sötéi:.zöL1ek.111eg:c:zúri.tv;:i, l1alvúnyak: 
a levélnyél szélesen szúruvalL izület-e~. ]\el\e1nes illata:-: szagnak. 
ke:-:erü iZiiek. · , 

.J//;r,fi;/'/.~·.:·r~I. Illó oln;i 1 ke:c:erü anyag·. 
~t'u1ogU.obozbrn1 tartandó. 
()."s::ett:ve...:zllietií a citro111leve]elrke1. l~zek11él a l1~v('.·lny("1 Yagy 

r-g(~~zen keskeny \'agy teljesen hitínyzik. 

l!1olia aruieae. Ifappauör lerel1•k. 
.S.::dr11u1:::ú,,·tr. ..:.lr11Íc11 ·111011f11.na T,. (T.1<Í;-:;d >radix nr1a 1·an ;-11('.·l). 

1\ lt•-ve1ek t:avaszszal sze11enc1ük. , 
rfuh~jdo11s1Ífflli. ~~\ levelek {ltborclú~ak: eg(~SZ8ll (!JH:!k) _fi~HL ril!'L

go~z<"i1dek alant. ha1ványalibak1 iilí'1k, r,-8 (·.n1. linsszúk, 1--··~ (·n1. 
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szé_le~ek, merevek, ~élig b?lyhosak; a gyökérnél levők 2-6-ával 
~yurus_en elhelyezvek; to,Jasdaclok, alant keskenyek; a száron levők 
atelle111ek hosszudacl g·erelyalaknak. SzaO'a illatos. -ize füszeres e::: 
keserü. 

0 
, 

All~otórész;i. Illó olaj lll,0111ai, ll,1'11icin és gyú11tás a.11,1iag. 
, r1lkal'll;a:~a~a .... !\. kappanor festveny (tincl-11/'a arnicne) készité-

sehez hasznaltatik. 

Folia bellatlonnae. Nadragul~·aleYelek. 
, S.:d1·1nazúsa. 1lt1·opa l1ellado1111a. J,, (Lúsd :>radix belhu1onnae,~-

nel). A vac1011 t~n?észö virágzó növény· levelei g~rüjtenc1ök1 gondo-
san! gyorsan szar1ttassanak. -

T11lrrjd?n..;dgai . ... i1. levelek 20 cn1. hosszuk és S cin. szélesek 
lehetnek: to,Jásd~cl~k rövicl nyelük ékszerüen megvékonyoclott, tel
.iesen eg·esz.e~.1 s1mak1 l1egyesek, fent setBtzöldek. _/t fiatalok: pely
l1e_sek, az iclus~bbek_nek cs.ak horcl~li i;elyhesek kevessé. NagyÚC. 
11\'eg~e~ m1.nclket feluleten igen a.pro 1111r1g3recskék 10..tha.tók. 

.f ol z~:rt, ec1~11yben .tartandó. l\Iincleu éven n1eg· kell ujitani. 
. ... 4l~·oh11'e;c;zc1. „Jtr?puL l1ellarlo1111i11 (két mérges alkaloida)1 aspa

rag1n: sok. 1\Iergeshatasn szer. 
.Alka.lui.a::dsa. Kivonat és festvén1·· (e;1:frr1ct1u11 ef. tinctura (o/. 

l:el1adonnu.e) k.észittetik belöle. lt.égebb~n a. belöle készitett ke1iöes 
es tapasz is 111vatalos volt. 

1"olia cochleariae. J(auáltormalCYelek. 

.,. , , 1'-i:::úi·11u1.:r'isa. (-:·.'?chle(·l·1·i<-'~. o_,(/ict'.11al1:s J,, (kanáltorn1a: c1·uc/f'erac). 
Keteves: 11edvdus f11uemn novén}„· 111ely különösen az eszakeurópai 
t~~nfSer~)~rtokon tenyész1 nálunk. Ü:; tavak 111ellett1 sőt hegyeken i~. 
~zt~ra 10-20 c111. ho~szu~ a. virágzat rövid fürt: fehér. l\Iáins é::.; 
11111111sban virágzik. ' ' 

. ·1 111lajdo11.„dgai. 1\. g):·ükérlevelek 2-3 cn1. l1osszuk, nyelesek, 
sz1valakn-kerekclec1ek, maJclnem egészek: a száron levők tojáscla<l 
ho.sszusa.k, fogazottak) si1nák, nedvclnsak; fénylő zölc1ek. :Oör.z:-:ö]Ye 
es1pös szagnak; izüli:: rágásnál égeti_) l.;:eserü. 

.AlkofÚti:szei. l/lriolc~j: kocld ero·in) usipös anyag. 
~:i1l.-(d·i1u1zdsa. -~ s1Jirit11s coch/erirJ.e készittetil: 1,.-ele. 

}'olia cncaln>ti. Jlt1kalnitus levelek. 

1S'.:úruur.:á,'>r 1• Eucul1jpl11::; r1lulnd-us Lab (rózsafelék) eo·é.:.:z 1.(lf1 't ' . ' . - . . . t:.l • „ 
:n~ ·er n1aS?;as es alap1a:1 2o c111. vastag· fa. Ilaz{\ia ... <\nszt.rália. T·qah1) 
Hloben inas helyeken lS 111egkisérlették ültetését. 

, 7'u1(~jqoi1sd:7~1fl" ... J Jiuf{~{ dyuk levelei: útellenesek, ülök. széles 
al.~puak: szeles to.ias~~a:lok1 félig szivalakuak, alapjukon szükP11 ki
V<\J_tak. '-: csttcson rnv1cl hegyezebtek1 szélük egész1 lefelé lutilú: 
in1,altn1, 1-?.en kr~~keny küíJ~ó ,szél I..:épzödik. llossznságnk 3._:_1;-), 
:,-;zelesseguk ~1-:_) cm. Kevesse merevek. kékesek . ..:-1.z icll'1sebb úo-a\;: 
le::~lei n:yelesek, kaszaalakuak: bőrszerÜek1 inerevek~ súrgúszöl«fck, 
e~·u~eu erezettelL ..tl.z eut'alyptns levelek balzsa-n1os illatnak. 1ni 
krváli·'.~\.~pe~1 tlürzsü~éNkor veheU'1 é~zrf': izük fü~zerrs g·y:'ud·.úf-: 1 1~i.-:~t~' 
ke::;ern P~ ti~:-;zehuzo. 

·.•.· .. ·.···•·.• .. ·.··.·1···.·.·.~.·.·.·.·.·.•.·.···· ~i· 
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, Alkotúniszci. Illó olaj (melynek föhatóresze az cucalyptol), 
gyanta) csersav. 

Alkalnw.:dsa. Olaj (olem11 eucalypti) állittatik belőle c•lö. A 
levele1..:kel festvényt (tinct. cuccd,11pti) is készitünk. 

l'olia !ligitalis. G~·iisziiukelevelek. 

,Szúrniazá,ja, Di!Jifoliij purp1u·ta L.: pirosvirágn gyüszünke. 
IC.ét~vi növény; Déli és l\:.iiz8p-Spanyolország1 a Ra,jnavidék 1 

Nch-\\·arz\valc1
1 
~L1hüringen, N ag·y-Brittania, Svécl és X orvégországok 

napos, hegyes viclékei11 vadon tenyész. Náln11k alig· fürdnl ell'1. 
Kertekben c1isznövényül tenyesztik. ilfaga a növény G-l3 dcmeter 
n1agas. \-irUgzata nagy fürt a virágszirmok 3-ü cmet.er hosszuk. 
2--2.5 cm. szélesek, biborpirosak. belül pettyesek, haraugabknak. 
,Junins és a ngnsztusban virágzik . 

'1111l(~jdonsá,r1a.i. C'sa/; a ·1:cu.lri11 tcnyé,-;:::í.i t:ird,rj.::1_; 11fjei!11,11 ll've/c; 
lu1.~·::11dlta.i;sanr1k. ]~zek leginkább tökelevelek, n1i11t.hog.r n, száron 
keYés 10vél van; 4-lCl (·111. 11osszul;: és 2-± cnL szélesek lehetnek. 
nyelesek: a n3rélfelé inegvékonyodot.tal;:~ t·rdese1L csipkések 1 a1('il 
!"iibbé-ke,·ésbC taplósan szi'1riisek. Szagtalanok. íge11 kesPril izii(>,l~. 

A levelek szelei neha lrnllinnosak. A 
kifejlett levelek folsi'> felülete züld, fiatalab
baknál fehéres . .Tellegzö a digitalis levelekre 
az t•rhálózat. 111elyet a 26\). ábra 11111tat.. __.:.\. 
ftferek erC'lse~1 ki8111elkec1nek. lla a levelet 
szerni.?nk és a, napvilúgosság· közé tartjuk: e 
hú.lúzap nagyitó nélkül is lúthat(), 

.tl.rnyékha11 száritancló. ]~én;y tl'il óvott 
helyen kell csak cr!Y ,:„;rr eltartani. Egy h 
ntán friss levelekkel cserélencli; fel. 

.illkotórés::ei. Digital-in1 dig·italeín: cligi
toxiu1 cligitonin: zsirosaTI:,yag, inosit: cligitin 
és egy narnncsszinü jegeces vegyület.. l\férgrs 
hatásn. 

rl/ha lrna.:úsa. JTestvén '\· (ti 11ct11 ni di(/ i ff!-
!i.<) készittetik belőle. ·· . ' 

1llcgkiilö11bö.:tef1fs. ..::\ kerti gy ilszünke 
levelei (melyeket használni nem szabac1 ') 
épen nen1 f'Zi.\rösek, majdnem simák~ kevésb(;, 
keserüek .... :\.. 1Ji!7italis i:unhigua J\Inrrny }eyelei 
,-ékonyabbak: hegyesebbel..: fürészes széliiek, 
a leYélerel;: i1en1 en1e1kec1nel;: ki s csak kt·
véssé szen1betünük. JDz kevés digitnlint tar
talmaz ; keserü: de gyengébb n1int. a. piros 
g;yüszünke. J::'l. s.111nphit111n ~/}iclnule L. levelei 
egészek

1 
érdesszí.irüe1.;: nern keseri:i.k. 1-lasou

lók né1nilog a. digit:alis leYlekh~-:z a verl1asc11111 
11iyrnn1 és 'Vcrb. thapsus levelei is; egyeb ' Jl .1 ') . ,\ <ii,,ita!i'i j!l\1'p. h·vvl;·:wL 
inegkülünoöztetü jelek me ett egy1 ..:ne snH·:-: :d:q._h ,:, , '<"·<:·" 
lneg a gyíí~zünk,;,t jellegzi'· érhú1óznt-. 
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Folia h~·osciami. Csalrnatok leYelek. 

h'::d·1·111ozása. I-I,1;iJ.'icia'111us 111.'Jcl' L.1 bolonditó csal1na.tok. (1S'o/„1~ 
11accne). Kétévi növény, szen1étclombokon,1nüveletlen helyeken egész 
Európában, nálunk is, gyakori. A növény 3-G dcn1. 1nngas, elágazó. 
mirigyes szDrös 1 tapadó. s , 

Tulojdonsd,qai . ..:-'.\. levelek tojásdad hosszasak~ öblö8e11 fogazot~ 
tak1 pelyl1esek, undoritó szagnak, ülők vagy szártölelök

1 
clnrván 

fogazottak, mintegy 20 cm. hosszuk. Izük bódító keserü. 
A -i;rirágzó füröl szeclessenek s goudosau eltéve egy éven t.nl 

ne tartassanak. Erős hatds11. 
llató alkotúris.::e a h.voscianiin (111érges alkaloida): vannak 

benne sók: is. 
.illkal111a.:dsa. Kivonat (c;efi·. hyusci1uui) készíttetik belöle. 

J?olia nHtlvae. Papsajt. Jíereklevelü n11ilj·valevelek. 

1S'zd1·nurzdsr(. 11/alua rotandifoli<t L. és az erdei iuál:rvn. 11udv(( 
Hilvestl'is (malvaceae) ;;aclon nng,y n1enu:y·i::;;égbeu í:ere11111ek. 

• A„ levelek a virágzó 11övényekről szedetnek. 
7'11l ajdoi1sd!fa i. ./i levelek hosszunyelesek, kerekdecl-szi vala

kuak, szegletesek. vagy féllebe11yesek; a lebenyek tompúk, félig 
ketUJsen fogazottak, szDrcsések1 fent setétzölclek, alant halvú11yah
bak; szagtalanok, izük uyúlkús füszerü. 

rrot1Í q//,-<1fú1·/s::: a uiivényuyálkn. 

}'olia Iaurocerasi. llorostj·ü un1eg;rleYe lek. 

,)·:-xi1"111a:=-:rf.,·a. 13 ru1111s lo11rocr.,1·a;;11s :L, (~·'Í1n,11,qdaleac) örökzöl<1 
c.serje. Déleurópába.11 honos. 

'1
1

11Í(tjdon.~·d,qui. 11.,Tvi<.lnyéles, börszerii
1 

hosszas, 8-lG cnt. 
l1osszu levelek1 ritkán fürészelt; 8zélüek, csupaszok; a!só felüle~jlköu 
a középér két oldalán, a levéltöve közelében 1-2 barna folt Crliiri
gyek) található. l;.-;ük keserii. fanyar; elclörzsiilé:-:nél keserü n1a11dn
laszagnak. 

J{1_1lú tJl!:utd1·1!.~·.:· az u111y!fd~di11 (laurocerasin). Erös hatúsn. 
..;.llka1rna.:dsa. Frissen az aqufl lr11u·oo·1·a.-;1'. készittetik beUile. 
Osszetéveszthetö inás prnnns-fajok le;;eleivel; ez0kuél f\Z ('"lll-

litetf', barna foltok uinesenek meg. 

l'olia rnelissae. Citl'omföleYelek. 

Szár111azúsu. Jf;}i.-:s11 11f/ici11rilis ]~. Jll:li:::su citrnfrt Bisclio!L 
(Ajakasok1 labiotae). ]Jéli En~·/1pi'lban honos; núlnnk köve::: do111lit)
kon sövények melle!"\; t:enyé:'zili. 't'enyésztik is kertekbeu. 

t\.. levelek ·virúgzú::-:kor ;-;zecletnek. I\Ieg:-:'záritva jól zúr('1 
edényben tartandólr eg-:y· éven át.. Eg:y é;; ntún ujjal ('serélenclíjk t'\•1. 

1
1

11lajilons(i.r1ai. '11ojásdac1 vagy fél:::;zivalakt1 levelek: (':·d.pk0:-:
fürészesek, többé-kevésbé sz(_irü::::ek, alant halv{n1ya l 1bak1 lnÍrigyt'
i-:ek. Szagnk illatos; ízük kesernyés. 

.·llkrdúr/s::ci. IllrJ 0!11.f. keserü kivonat anyag. 
1Ilkal111a.:'1iso . . .:-\7. •1(11u1 1111./is8t!•' ~:-: az il1ntos:S%esz ( ,..:.11i rif N . ..:. ir n•-

1111ifi,·11s) k1~::.;ziUel-1tPk Yele. 

.Lllcqlc~iilünbiJztetés. Hasonlók l1ozzá a ncpctc_t. cafaria L. (11cp. 
citcoclol'd) levelei; ezek alól fehér pelyhesek, mehssa szagnak. 

Folia rnenthae eris11ae. l'odrosrnentalevelek. 

r? Szciruiazása. 1lft:ntha cri~pa L. (fodra~ men_ta). ( lalJ1.afoe). Del~ 
enrópában honos. Kertekben nálunk tenyesztet1k. . , 

TidaJdonsdgai. Félig ülö: szivalakl1 vagy t~.1asdac1 l:velek: 
hólyagos-egyenetlenek, hnllámzatosaJ;;, r?ngyosan ±_o,~azottak, ,t,~~1-
pák vagy hegyesek,, bolyho.sal'. va\'y snnak'..al.ant m111gyesek. Ra.i,ct
ságos füszeres szagnak. Izuk egeto (nem huto). 

Alkotórészei. Illó olaj, csersav. , . . _ . , 
rllkalniazúsa . .ilqua 1ncnthoc cris1Jac kesz1t~et1k .vele. All .... oto

része az illatos tea elegynek (species aron1nt·iccu) es az illatos 113relet
nek (elech!arito11 aroJ11aticu1n) . 

Folia rnenthae piperitae, Borsos rnent:alevelek. 

t'~.::úrrna.::dsa. il[cntha ]Jij1c1·i'.tu J_,, (Labiatac). }lazája _l\ugol-
ország; nálunk tenyésztetik. ._. . . .- .. 

A levele];: a. virágzás kezdete elott g·yu,1tenclok . 
Alkotúl'é;zei. Illóolaj, csersav. . , 
.tllkalniazúsa. Aqiia 1ncntha(; pi'.p. (borsosmenta v1z) es az c1cr,t1u11 

rtron1aticu11t (illat.as ecet) kGszül vel~. . . . , . . . . .. 
ill · l·iilnnbü~·tctés. A 'l/l1:1itha ttil'tcl1.s l. •. es 111. s11ve . ..;tr1.-. L. le\ ele11 

szoktt.k e; '·valódi -borsmentalevelek közé keverni. ~zek ülők.~ igy ?
nyeles nientha pip. levelektö~ megk:ülönböztetl1etok . .:\.. ·111. .~·ilrc.~·tr1s 
levelei ezenkívül pelyhesek is. 

.l<'olia (herba) rnilefolii. Ciduít'ó. Uiclrnfarkfü. 

Szdi·nia::dsa . .ilchill1:a -ntillc/oli111i1 l,; (<;1(:.1npositcu:J:. ~u1:ópai 
évelő fü: riálunk sz{Lraz úrol\.partoko11; szantofoldeken l'-'.ozonseges. 

,Ju~iusba11 virácrzás előtt gyüjtendö. 
7, l · z , • ,jio„bbszo"r 'Zárnyalt láuclzsaalaku levelek: he-n a.F onsar1ai . .L •• , ••• ' , .• •... , '"'. 1-

gyük fehéren csipkezett. Az also felulet a 1.e_;elnyel e~ az eie' 
pelyhesek. Ize fanyar1 keseru; ;:;zaga g·~yenge fu::;ze1es . 

r11kotú1·és::ei. Kev8s illó ola.j 1 lreserü anyag. , .. . . „ 

il lkolrn((zástx. ICivonat ( c:i.:tracttun ·111ill~foli1) kes:.::1ttet1k belule. 

Folia t'osrnarini. Rozmarinleyelek. 

iSzdrinazúsu. J}osniai·i'.-luu; !~{jlciuuli.-:. _L. <_07·vo:3i ,ro,zma.rin. l 1 '.~ 
1ii(ltrie) 1-1.2 111eter 1uagas örökzülc1 cse1:1e. J)el1 Enropaban hono:-:, 
kertelÍ:beu néha tenyésztik. _ 

7, l ·z . · ,· 'z l'ttellenes levelek 1-l.v cm. hosszuk, 1 nnn. -u .a7c.on;.,aqa . -'i, .• 

szélesek, illa.jdnein üli'tl\1 merevelr: vona.lszerü,ek: rán~~s~k; 1n1r1pye_
sek, ;is~zal;a,itott szélüek, alant fehérta)J'.Osak, krnllu, bm:da~a.L 
Illatos szaguk heve11yen lecpent111es1 szarazon en:yhebb. 1zuL„ 

csipüs. . . . 
Hatúl'és:: az 1110 ol"ci· . . , · , 'l 
..:llkalTJillzása . ...'\..?. Hcetu. 111 uromaticu.n1 (illatos ecet) kesz1t1eSP tez 

haszuúltalik. 
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1llcgkiilönbüztctJ~;;. Összet'éves:-thetők a ,mocsári rozsclabura, 
lcdton JJCdustrc L. ( er1caceae) leveleivel: ezeknel;: alsó felülete rozs
dás k:ülsejü. Hasonlók rn8g hozzá fÍ J;:eskenylévelü androrneda 
(andron1cda pol(fol-ia L. cricace.ru:) levelei: eze1;: sokkal iu1o·ynblia1t 
és a1s6 felületükön nem szőrösek. ' 0

' 

Folia sahiae. ZsiilraJeyeJek. 

S:c:cirn1a::cisa. 1S'alvia officinai-is (orvosi zsálya. Labiatae). D6li 
Enrópába.n honos. Nálunk tenyésztik. 30-GO cm. magas félcserje. 

A levelel;: a tenyésztett. füröl virágzás eli')tt szedendíjk . .Ttn1{n~ 
és ,i11liusban vir:igzik. 

?lulay'clonsdgrl'~. Le\~elei n;yelesek, hosszasak1 ráncosak: csipké-
sek, vekonyan taplosak, illatos szaguak1 keserü

1 
ráo-va fanyar izüek. 

1llkotórészci. Illó olqj,. gubacssav: keserüanyag·. ' 
.illkal111azdsa. -~species aro1natict1i; alkotórésze. 
1lfc.rtkülönböztctés. Keverni szokták az orvosi zs:í lyaleveleke.t rt 

mezei zsál;ya (salvia. JJratensis L.) és a skarlátzsálya. (s. ;.:clarea T,.) 
le;'eleivel. .A- rnezei zsálya levelei kicsin:yek, az alanti'ah: rnajd11e1n 
szrvalakuak, a zöld n1nrvák a kehelynél rövidebbek.:\. scarlat:zsúlra 
le,veJei nag,yob

1
b: az alantiak alapjnkon szivalak.nak; a sz1nes n11~r

vak a kehelynel hoszabbak. 

l?olia sennae. Szennalevele.k. 
.. ,\..,':::d;.'?na.;;úsa. Cassia leniti'.i.:a Bischo±r. Ennek két válfaja kiH~~in-

hoztethetu ineg·: a. ccu;siu h·nitiva acutifolta :Bischoff és a cr1ssia 11cH
t(l~„zia Delile; ezekenkiYül cassi'.rr ol1oi:ata crolfaclon. Ezek Nnbiában 
és Egyptomba11 honos cse1jék1 melyektöl az alexandriai sze1111a
~e:·elek (f'olia scn1uu.: a/c;1:ondrinar) származnak. C'assia 11u:dici11((f/:< 
B1schoff (cassia 1·0.iflano) Boldog-Arabiában honos. és Keletindiú
ban tenyésztetik. l\Ii11cla11uyiau a caesa1pi11iaféll:kkez (C'aesol11ini('11··· 
ll',qu111~11osue Jus.) tartoznak. A Keletindiában tenyésztett 11övén)~ 
level~1 tin11evell,1f-i (/'1Jlia .<;e1uu1e tin11evell.1;r:n8e.r.;) néven jönnrÍ;:: 
hozza.nk. 

, .... <i. s0nru1.le\-e.lek 11y8lcéi (stipites) elvetenclt1k, a levélhüvelyek 
(fohcnla) pedig kiv1'tlasztva külön használatra tétetnek el. 
. . '.1'1~l;~jdo:1srí_70~·· Az alexai:,driai szennalevelelt (cassia fcnitii:o 
~lse-hof-l es ?alfa;Ja111ak levélkéi) 2-3 ritkúbban 3.ü cn1. hosszúk f' 

·1-12-15 (270. ábra) mm. szélések, tojásdadok vao-y n·erelyszerüek. 
hártyásak; nng,vitó üveg alatt ii110111 i)elyhezet Ját'hr~ó rn:jtuk. Ke~ 
verve vannak ezek közé a cassia ol11Jvoto Oo1lac1on levélkei: ezek 
1.5-~2.~ 0111_- h~s.sznk .• ~:lsii :vég~ik közel~be:i 1-1.ö cn1. sz&lesek, 
alap,~uli.. _ eg3 enlutleu (~ ( 1. ti hra,'., E~ ntobb1ak 111agnkban

1 
vagy n 

Cl~SH/((. z11tbcsCtl/.) R.oli. _Bro\\·n levelkc1vcl keverve nz uh:p11ú/ s:;eil/l(Íf 
kepez1k. 

1\ co,-;sia u1er1icinu{i.-; J)ischo1-l' ((>1s,o,;/r1 rr11yu.';t~(oliH \\:-ah11 (}. 
f u nceoluta Roxb. f:'c1111a 1~(/i'ci na! is B_o:x b.)1 levelei 2.5-5.5 cin. hosszúk, 
kesken.:yek1 bi:h·sz;rüek.: barn~-ík vagy sárgászöldek. _,A.i·(_d;it1.i Yag.r 
111okkui szenna neven ismeretesek. I\::eveset haszn~-íltatik. ~~i Ke1et
indiábnn tenyésztett ti1111.e1'.rl1y~i ,"Zl'nnr1 (clfssfrr O'llf/IU!f(( :.-:. roylru1 1 rl~ 
111egpgyez n. cassin n1ed1c1nahs-sal) zöld :'Zinü szt~11en ti::;ztit(it.\'.~ 

hitrbyás levélkékből áll, melyek G 1·m. hosszúk, 1.5 cm. szélesek; " 
kercsker1ésben előfordulók többnyire kisebbek (272. úbra). 

270. ábra. 

I 
/i 
/.il 

f \)/ 

r·~I 

l~i~~I/.!,·"::; 
11v:~ 
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271. úbra. :!72. ábra. 

~-\ gyógyszerkön~yv a szennaleveleket n, következőleg irja. le: 
:Levélkék (foliolu sc11nac) félbörszerüek: (cassia lenitiva és e. obo
vab) rngy vékonyabbak majclnom hártyas„erüek (e. mecliciualis) 
petédedek (e. obovata), hosszucladok (e. lenitiva), gerelyalakuak (e. 
1nedic. et lenitiva), vagy vonalas-gerel;valak:nali:: és igen l1osszúk (e. 
n1ec1ic.), teljesen egészek, rövid n;yélcések:. ferclealapuak, k:özépükön 
szélesebbek, hegyesek (cassia lenit. et mec1ic.) bököcösek (e. leni
tiva.)1 vagy öblüscsncsua-k, kicsiny böküc:kével (e. obovata), eresek, 
többé-kevésbé szőrösek (cas. lenit. et obornta), kékes (cas. lenit. et 
obov.) vagy világoszöldek (e. 111ec1ic.). Sajátságos szagnakr uncloritó 
kesern;yés izüek. 

~0llkotó1·/s.::ck. J{atha.rti;1.sau 1 chrysopha11 és chrysoreti111 katl1ar
tomnnnit, borl;:ősavas és sóskasavassók (11agy mennyiségben). D-
120/,~ hamut aclna-k. Hashajtó szer. 

)!lkalnia.:dsa. Borszeszszel kivonva a (oria senn<u; sine i'l'sina·t 
adja, mely a s_pccies lr!:Ct111fcs st. Gei'n1ain alkotórésze. Használta.tik 
az t11/11.~·un1 l11xaliuurn) hyrlrorncl i11fi.111t1u11, s,111'U/J1ls 111u1111tti11s gyógy
szerkészitménye1;:hez. -~levelek i1ora a- 11a::;J1ajtó nyelet ( clcct11ariu 1;t 

lo1i'.tiv1un) egyik része. 
„lfegkiilünOü.:tet{H. Kiilöuüseu az alexandriai szennaleveleket a 

,o,;ofc;;uu1stc11u11a (ll'f!lud Hayne (c.i;a11ct111n arghcl Delile) leveleiyel 
szokták l;:everni, azonban l;:önnyen felis1nerhetük. Szinük 111ás1 

fehéres bőrszerüek 1 mindkét felületükön, különösen alól érdesek1 

lánclzsásak, alapjuk:on egyenlők1 egy vastag eri:il;: van a levél hosszá
har1 (a 1nellékerek jelentéktelenek), 1nerevebbel;: 111int a szeu11a
levelek. Ezeket l;:iváln.szta11i ne111 oltvetel;le11 szükséges, n1inthogy 
hatúsul;: a szen11alcvelekéhez hasonló. 

Folia strammouii. IledüszirornlcYclek. 
8::1.f1·111azá,'irr. J)atu1·a s{ra-n1·111011(11111 L. (reclösziro1n1 n1aszlagns 

reclö~zirom (sulonaceae s. datureae) . ..:-i. n1érsékelt és n:ielegehb vidl\
keken minclenütt elte1:jec1t, eg,y éves növény .• Tnlius és nuguszf;ns
bnn virúgzik. Szen1etes 11elyelte11 tenyészik1 nú-lunk is ltonos. 

„:-\„ levelek virtlgzá.skor szec1endök i gonclosn.n száritbassanak ós 
eg·,r éYen tnl no tart,assana.k. 
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.. .. 'l\dajdu11srígai. Hosszunyeles, tojásdad, hegyes levelek, melyek 
oblosfogazottak; a fiatalabbak szőrösek, az idöselrbekuek csak bor
dáig szőrösek, fent setétzöldek, alsó felületük halvt\nyo,bb. Boc1itó 
szagnak (főleg friss állapotban); keserü undoritó izüek. 

Hatúrés;;e a datnrin az atropinhoz hasonló alkaloida. A leve
lek, melyek 100°-nál száritlattak, elegetve 2-9o/0 hamut ac1nak. 
Erös 11atásn. 

Folia theae. '.l'ca. 

. .':!zd1:,1nazdsa. '11hea chinensis) chinai tea; (válfajai: tl1<:n 1:i1·idi~ 
L; .thea:it1·1.cta ~ayne s~b.)! 1-2 meter 111agas örökzöld cse1jék. Ha
za.]uk Cluna es Keletmdra. Japánban, Jávában Braziliában más 
forróövi tartományokban tenyesztik. A ternstro~miafélekhez \tcm
.<;fTt:en1ia:(:ae !J? C~a?-clolle) tartozik. Megterem az egye11litőtöl a 
'1?-1k ~ze~esseg1 fokig. A leve'.eket tavas,zszal, május elején, junius 
kozepen es augusztusban szec11k. Legaprobb levelü a tavaszi szec18s 
1nelyek közé levélrügyek is vannak keverve (virt1gos tea) legna~ 
gyobbak az augusztusban szedett levelek. 

-~teát számos minőségben hozzák ];:ereskedésbe · leajobb a 
(r:kcte és a züld tea. E kettő v11lamelyiké11ek tarbisát r~~deli a 
g_yógyszerkön:yv; k.ülönösen ajánlva a' (ekcte l'ekko t1:dl, követkc~ 
zijleg irva le a jó tealeveleket:' · , 

,,Száritott levelek (folia). feketések, vagy züldesek. A fekete 
!'eleségek közül legjobbnak n. pekko tartatik, melynek levelei két 
eg~~:-en .hat centi111éternyi 11ossznk1 tojásdad }1osszasak, fii.részes 
szelnek, itt-ott a galylyal, kettesével 1180'.iTesével eaiTbefiiao-enek 
b „ .. k ' ' f' l 'k l , " '" "'" , (:~rsze::ne -, sar~a~ e re te -1 a ant ezüstüs taplósak7 fent si1nt1k, össze-
gongyoltek, az idosebbek alant, lrivált a középsG borda hosszában 
szörösek, fent sin1ák, legtöbbszür vissza.hajtott széllel.<' 

Hogy a tealevelek ezen tnlajclonsá()'a.it észlelhessük. ininthoo-y 
'.:zok ~· ];::e~·es.~ec1ésben,. összegöngyölv~ összetöpöröclvé, gyakr~n 
nsszetorve is JOnnek elo, le kell öntenünk azokat forróvizzel · ne
hány percnyi áll.ás 1:tá:1 a levelek kir,i:l'.ilnak s akkor azokat ]1npi
rosra kitenthet.iuk es igy n.Jra megszanthat1uk. 

: ~-llkotón!s;;(!i. crr~/i'c/11 (kávéal, thein 0.21-- 1.3611 „0) illó olaj (Ü.(j 
-1°,1-0): cseTsav 15-18° /0, fehérn:yeanyag1 n1ézga, s61~, viz. · 

, .. 1.fan11:sitdsok. ~\.. teú,t l~ülönféleképen hamisítják; rosszabb féle
segn le:velekke.l ~ ,JObb fílJlák~t, sőt. eg:észen más fajta növények 
lrnsonlo leveleit is keverik koze. Festik is a teákat grafittal berlini 
kékk~l, incl~góval, kurkn:i1áyal. ~nlyának növelése végett k~vernek 
hozza kaolint (fino111 ch1na1 agyal!.') zsirküvet . .rrv118zet s több ei-fé-
léket. ~ ' ~" 

I..egkevésbé lu:nnisitta.tik a fekete tea
1 

azért gy(Jgy::;zeré:::zi 
cólra inindig jó fekete teát használjunk. 

. l<'olia trii'olii fihrini. Yidraclecke lcYelek, 

" , 8:;:dr'.11r1:::.dsa. Jlle11.11a.nt!~~s trifi)llata L.1 ·vidra eleekc. (rl1aruict::
iolek, !/1:nt_iru,1cac .Jus.) IlazaJa egész Európa. Csekély ·vizeket, mo„ 
c0arakal e::; arkokat; ked\·cI. 

'.L111ú~.jdonsú,11ai . .A.. gyökéri levelek l1osszn hüvelyes tizárou há.r-
1uasával elhelyezettek1 kevés i1ec1vességet tartalmazók1 az egye::; 
levélkék tojásdadok, tompák, apró csipkések, simák, világoszöldek, 
t'zrtgnk nincs; felette keserü izüek. 

Szárazon tartandók. 
lfató;·észei a ·nu'n!Jrudhi11 (megfelel l;:örülbeli)l a gentia keserü 

anyagának, a gentiauopikrinnek) . 
. '1lkalnurzdsa. I\.:ivonat („;1_~f·1·actzun trifoliJ jiór.) készül belöle. 

J~,~s~e ~l 1~eser~i teaeleq.Y:iek (..;; pec( es r11nari'.ccudcs) és a tin cf-nl'a conara. 
kesz1tesehez 1s haszna.lJnk. 

.Folia urnc nrsi. illc<lveszölüleYclek. 

Szd;·nu:r.;;ds•J. _-l /'cl osta pl1 ylo.-; o{/ic-i nalis \\li1nn1er et (.:frabovski 
yao-y u;·lrulus uva Hrsi L. (liJl'icac(.'(fc De Candolle) Európa meszes 

"· hegyein tenyészi·f cse1:jécske. 
:\.. levele1;: nyáron gyüjtessenel::. 
:Levelei rietéted, élrnlalrnak (273. ábrn), bőrszerüek, 

t.cl 1' oseu eO'é~zek. ~imák. fénvl<'ik. recés bordá.sak, keser-
• b ' . J ' 

nyés izüek~ rágva. összehnzók. . __ 
~'tlkotút{s.:ei: csersav (n1i11togy an° 0 l: gallnssa v 

1 - ' ' ' l ' ·11' 1 . . ( .D0 /fi} gyaubls a.11yag1 reves 1 o o HJ 1 nr:::1n1 nrso111 

arbutin. 

273. ábra. 

Jl1'1/kii.1iinbiizlet1:,'i. Összet8vesztheti:1 a veresáfonya: vi:rc1:11;11u11 
u(tis id1u~11 L. (i:a1·ci11/aceac :Lindley) levelei\·el; eze1;:: visszahajtott 
szélüek. ba.rnúszöldek vagy verhenyesek (barniisan pontozottak)~ 
az alap~n ne111 keskenyecln8k ngy meg1 1niut a n1eclveszölf1 levelei. 

IX. Galyak. (Frolldess, Summitates). 

:l!"rontles sahinae. Snhinag·aI~·alc 

S:;ú1·n1a.: 1 f.~·a. ;1. nehézszagn boróka j11nlfH'tUs sal1ina .Lin11P. 
(cu11i{1:r11c„ cl11n·cs:•in11e). I-Cözépenrópa 11avasain honos, nen1 .ritJ.;:(ut 
Le113résztett ese1:je. (lrvosi célra a. tenyé::;ztett ni„ivCny ga.lya1 ha:::z-
11:1.lta.ssanak: óva.to:-::a11 tartandók. 

'J 111tc~jd~)l1,.;;cí,q11 i. ..:-\.. liatala.b b galyak csl\csai: töill:ö'.'teu i.i~~ze
állt!)k, felettébb apr(\ merev: c1ülvényalakn: l1atnkon n11r1g;yes, 11eg,r' 
so1:]ú.val oclasi1nnló pikkelylevelekkel; n1idi_in itlö~ebhek, a levelek 
elú1lók: hegyesek. Saj<ltsúgo:-:: nehéz sza.gn1 gyánbis-keserü: balz~a-
1110::: izü. 

.-llkof1Í1'/s:;ei. Tlló olai: gyúnta, csersnv1 cnkor1 t::ok lcvélzii\d. 
J3úll"it.ó szer . 

.1/;_.11kiilii11l1ii::l1'f/s. (Jsszetéveszthetö a virginiai borókával (f1111. 
ri;·11l11(11;111 Liuné.) ennek szaga g·yengébb, galyai szétállóbhak . 

_Fro1ltles t1tujae occitleutalis. NJ·ngati életfa ga1Jai. 

, .'-'.:·1fi· 111 1i::1í .... (/. :\.. 11ynga.ti életfa (t!111Ja nccidc11talis L.) örökz<ilrl 
fa, ]Dszakn1nerikába11 é:' ;-::zibériába.11 hon.o::;. Náln11k a kertekben 
le l)'észtik (crJ11i/f;i'nc,, c1qJr(!ssin('ae). 



'f1lll(~jdvnsdgai. <:Talyak (1·a111·11li) a11cipitcs)J laposra 11yo1notta.k. 
kétszegletesek pikkelyalaku, négyso1jában clhelHzett levelekkel; 
inelyek köziil a lapo11 lévők: ,„ilágosak, széles tojá.sclacl0Jr

1 
tompák

1 laposak, bcrdásak, hátfelületükön a csúcs alatt kiemelkedö göm
bölyded, olnjtartalmu mirigygyel; a széleken találhatók csónak
szerüek. 

Csak: heven;yében használtassa.nak. 
Alkolkil'észek. Kétféle élenytartalmn illó olaj, tlrnjin, pinipikrin, 

csersa\', gyánta stb. Erős hatásu. 
Osszetéveszthetü a keleti életfa (biota ol'icntalis Eudl.) galyai

rnl, melyek a kertekben szintén· teuyésztetnek. Ennek galyai fög
gelyesen felfelé állók, kevéssé összeuyomottak és kevésbé feltünően 
izeltek, a leve)ek nem oly szélesek; ezek a lapon levő levelek rnnal
szerü, ban'tzclásan bemélyeclt mirigygyel ellátottak. 

All"1lmazcisa. A friss galyakból borszeszszel festvény (li11<:1. 
ll111;'ae) kész1.'ttetik. ' . , 

X. Virágok. (Flores.) 

Flores arnicae. „\.rnikayir:íg. Ilap1Htuörri r1ig. 

,)':~Úi''/Jlazdsa • .c1rnic11 111,"it"111t (Lásd )')rruli;·)~ 111·nicae<, ein1 alau). 
. Jnuius j11liusban virágzik. · 

.A„ burol;:: és a telep eltúvolií:andó n haszn<Uat elöt( ugysziute 
ineg kell a Yir1igokat a l.tJ11etu rr1·11ici1:01·u I..;ov. (n1uscic1eae) rovar 
álcáitól tiszt.itani. 

'[' 1 · 1 . . :-; 10 • k ' . ' t ,. . ' u.a;r 0!1.<;ayru. '- t i:;;aras, uarancssarga. -osa.rv1ragza .) _cap1i:n-
lnm). A széli virágok nyelrnlaknak, körülbelöl négy millimcter 
szélesek, hárn1asfoguak: h.imszálak nincsenek bennük; a középen 
lévö virágok csfivesek~ hi1nnösek1 fitfogu<ik, félhengerded és érde::: 
petymegekkel. _'i, telep, melyen a virágok ülnek: félig szűri.is; a. 
virágol;:: tetején merev szörö:-: korona (pühe) foglal helyet. 

.A.lig· illatos szagu 1 esi.pős-keserü izü: n.i.iak közt diirzst\lyp 
tüszszenést oJ;::oz. 

~·1.lkot(írf!s:-:ei'.: 0.1-0.:2°: 0 ·illá olr{f (sárg·á~1 kékes vagy ziilll-l 
r11·in~ci11. (.1°/0) csersaY. két .Q"í.'Ú1itu, '1eg:eces zsir és ,-iasz. szinani'an:. 

- - , • , ._,.J ' .._, . , • e 
Alkal111azd~a. 1~ tincf-tu·rr urnicrtc készit-éséhez 11asználtatik. 
Jlfogkiili5nbö:dct1!s. Hasonlószinüek a calendula. o{jl'cinalis I;. t:~:-: 

rullhen11'.s tinctoria L. stb. virágai; ezeknél a pühe hiányzik. 

}~lorcs cha1110111illac ro1uanae. Itdn1ai szili:füYir:ig. 
/:3::d1·1na.:dsa . .ilnthe11iis nobUis T.1. (szagos n1011tika, co1nposítai'). 

E1trópa déli részeibe11 honos: 11á1unk gyakra11 tenyésztetik. :ruliu:-: 
és augusztusban itirúgzik. 

'1
1

ulru'don.wf.qoi. Suga.ra~ kosárvirágzatok (~apitula.\ inelyek u 
inüvelés által teltekké lettek; a vacok c101nborn tompa

1 
rongyo:-: 

1nurvúcská.kkal; a virág burok cserépfec18lszerüen elhelyezett leve
lekből alkotott; " virágok pehelytelenck, a telepen levők csöala
kuak, sárgúk, leg·nag·yobbrészben széli fehér nyelvalaku virúgokkt'1 

áty:fltozvá.k; a kosárl;::a átn1éröje l c.111. Sajátságos erös szagnak, 
i o-eu keserü izüek. 

t:i 1!lkotórészc1:. Illó olqj (kék szinü: al. charn1Jinillae ronianac) an~ 
theminsav (keserü anyag). 

1liegkíllönböztetés . ... ~ chrysantheniun partheniton Pers. es ·nia.tri
ca·ria 1Jarthe11oide!) Pers. kosárkái kisebbel;::, gö1nbölydedebbek1 a 
suo·árvi.ráaol;:: nincsenek -visszacsapva. A telep közepén lévö virágol;:: 
is ~ind áE'1lakultak ige11 nag,y és 11osszu fehérekké; előbbinek vacka 
kopasz, polyva nelküli. Mindkettő áthatóbb, erősebb, kellemetle
nebb szagu. 

Flores cl1an101nillae rulga.ris. J{özönséges szikf'üvirüg. 
1S':~dl'1nazdsa. J.llatrícaria cliarnoniilla I.1. (co1nziositac) szántóföl

c1e1;::eu és szemetes hel;yeken egész Európában gyalrori nyári növén:y; 
egyenes ehígazó, minteg3r 3u cm. magas. Május és augusztnsbau 
virúgzik. 

1~ulajdonsdgai. Sugaras kosárvirt'tgzat1 cs~
répfec1élalaku Yirágburokkal; a Yac~ok pyra111s 
alak:u1 ilrcs, l'Snpasz (:274. ábra, a): a. virágok l)e
helytelenek1 vac:ok közepén csöalal;::uak, sár· 
gák, ö fogas szirmnak. a széleken nyelYalakuflk, 
fehérek1 v-isszacsapottak. Sa,iátságos nehéz sza
gnak és keserü izüek . 

.:llkut1.ín!s.:e(. Ili!.: olaj„ 11:ék szinü (rJl. cha1i101n. 1:uLy.): gyúub.t: 
keserüa11yag1 chloric1ok: borkösavas: aln1asavas és phosphorsavas 
Yegyületek (föleg káliun1sók, lniuteg3· 6 11

/ 0 a szárított. virágokban). 
_d/kalnia.:dsa .. :lq1ut chrr'i11on1.tlla1: készül vele . .ti.z ,;i1/jJl. 1neliloti

bn, is vétetik. 
1lfe.qkilliin11a.:tet/s. IJasonlitanak hozzá a következők: a) a ~zag

!~alanaranJ-•virúg(pyreth ;·u 1n inoclu1·u111 )Sn1ith: ch ry::;a 11the11tu1n inod(;r11 '.n 
L.) 3-ö dem. magas, a küzüs kehely levelei barnaszélüek, a ieher 
~ugárvirágok hosszuk; últalában a virágzat nagyobb a chamomil
l<léná1 és s.:ar1tr11an ~· a büzijs 1nont:ika (anthe1nis cut11!r1 L. 1n1u·11~ri 
Cllt11la (Jass.) 1::)-:20 cn1. inagas1 a külsCí bnroklevelek gyengen 
gyapjas szö1:ösek, a va.cok hegyes kúpalak11: sertea1akn polyva le\~é~
kékkel1 belül velős (.27 .J. ábra lj) t:elt; :szaga kellen1etle111 un~lor1to. 
Ehez haso11ló az a11then1is a1·vcn.<;is .L. (pallagi n1ontika)i vac:okJa telt, 
\·elhs. szaga a chamo111illáétól eltérő: ( fijleg dörzsölésnél) sajátsúgos. 

Caryopl1~·IJi. Szfg;füszeg. 

,Szd 1· lna::dsu. C1ary()]Jh,1;llus G ro1urtl ic us L. ( J!;'ugen ia cai'.lJO[ih!Jllata. 
1

1
hnuber!!'). 10-14 111. magas (irökzí:ild fa 1 mely a 0 -

1
:- :b·· 

~· . h ' f"l'l l "v. ,, l.t. 1\Iolukka. szigeteken onos es a myrtus ·e e;: iez ( 'lll.1Jl'-

l11 cca e '1 tartozik. e: 
'7"11lrrJdonsdg11i. C~aryophylli (szegfüszeg) név fi 

alatt a ki nem nyílt virúgbimbók értetnek (275. ábra). ,~ 
Ezek friss állapotban kezdetben fehérek, majd zöl
dek~ a kiu:yilás előtt veresek lesznel;::; ekkor szede11-
dök A mint a kereskeclésböl kapjuk nyeles buzogány
alakuak112-15 min. hosszuak15-6 n1illi1n. vastagokj 
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az alauti heng~rtlecl to111pa. négyszügleteS 11öce_ (1nagzat) gerel.Y
alakn) egyenes kehely- lengével koronázva; a párba uégr::;zir1nu, 
nincs kinyilva; a szir111ok egymást bori~ják: s 1utg3~szán1n befelé. 
görbült hin1::;zálakat takarnak; egészben gi:in1böl,ydecl. tiziuük setét. 
barna; súl,yosak. Sajátságos igen U,tható szagnak: rtlgva, a szájat 
égetik; uj.iakkal nyomva illó olaj jön ki belőlük. 

A vízben leülepszenek. 
.Alkotúr(!.<:::ei. Illó olaj (oleu1n ccu·,1J'iJJh.11llorun1),. salieyl::;av1 kfL· 

ryophylliu, gyánta1 mézga1 ásván3rsók. 
„.Jlkcd111azd1.:a. ~:\z (lceturn aro111atic111n é::; elect11ariun1 tu·u1nalic1u11 

alkotórésze. 
.llcykii/;;ubfötctés. Hamisit,iák a már olojától lepárlás által meg

fo~ztolt szegfüszegeli:keL Ezek a vízen keresztbe nsznaki g~yenge 
uyonHisrrt illó olaj belölük nen1 jlin k:i; rendesen szegfüszegolajja.l 
vannak hedürzslilvc . .:-\.z (isszezsngoroclott árn is csekt!ly értékü. 

l!1 lorcs ciuac (hibásan seu1e11 ciuae). (\iuayirüg·ok. 

,);;úrnui:::dsa. ~·lrte1ni:.:ia ci11a Berg. a g,yógyszerkiinyv _szeriuli 
.-lrtcn11·.~·la co11li'1.t \~11hl és 1u·t. rahl1'.ru1a I\:.o::;tel ((./01;11Jusif111:). J{égeb
ben 1\..leppúu és }\.lexanc1riA11 út került hozzánk, ezert neveztetett 
alcppói (scn1c11 ci11ae hah!11c11sc): levantei és alexanüriai t:inavirágok
uak. J"i:lcnleg az .u·te111isir1 ('.i1u1 13erg szolgú.ltatja 1 in>Jlynck hazája 
'l111rkeszta11 (az .A.ral és :Balkán t:a>.:ak kiizi:1tt"'l vala1ni11t I'ersia is: 
kereskcc1ésb~ ..:i.zsiftból Szentpéterváron út ji-in: , 

, , 1
1

11lr~íd~11sdyai. Egész. H, inni: 11o::;szu, .l 1u1n., át.111.éröjil li:.ét 
vcgen n1egvekon3"odotti nyelc·es1 k1 110111 ny1lt1 kevesv1ragn kosar
viTá.gzat (sen1e11 contra., :.:cni :::erlor:u·irrt. n11f/i1,1dia einar:, ,-;anto111'.ca, 
sf:111e11 sa11ctu.n1. s. sanctonicl) hosszudacli oszlop:::;zeri:L sírna, zölc1e::J
sárga vag,y b<1rna; a virágzati bnrok pikkelyei fe.dél~zerüleg 11elyez
vók el, bord<-isak1 hártyásszélüek: hátukon apró ;lranysárga 1niri
gyekkel behintvék, a külsök kicsinyek és to,iásclaclok, 1nig a belsök 
hosszasak. Sojátsúgos 1111(1oritó. a ká1nfuréhez lia~o11l('.1 ~zagnak_; 
keserü izüek. 

ii. gyógy::;zerkönyv :::zerint az lL D. levantei (e név a.1att az Orosz
országon '11t1rkesztá11ból .i<:1tt ;:irágok értendök) virágzatok hasz
u<ilandók. 

~'lll.:ofi.Ír1!s.:·ei. Il11í olt~j. ::.·r111!1.1111'11 „ via:::;zszerü anyag: un kor, 
g,yanta, sók. 6.5°/0 hamu marad eléget&::Jénél vi::;sza: n1elybe11. ~ok 
kovasav vau. Bélférgek: elleni szer. 

Jlegkiilii11/);;;;tct1:s . • :i.z i11fliai és berber L>ina virúgoknJ ue111 
:-:zabac1 J1a:::zn<llni. Az indiai. né\-en isn1ertek az 1u·tcn1isiri 7}(111cfllol'rr 
(

0

'S -nuJ110f/.1Jlla stb. f8joktól valók; szélesebbek, 1-~ n1111. hossznk1 
1i1101n szé'1ri.isek (nagyitó alatb láthatlli_) é::; fényt:e1enek. 11. berber

2/G. úlira. ségiek az l'1rt1_'11u'., ... i11 i'a111osa S1nith fajtUl 
szá.r1naznak) lev01- és ágt.hredékekkel 
vannak keverve kir'.sinyek1 barntik1 sürü 
hosszn szörrel fedettek, sziirkésf~k1 l:ojá::;
cladok vagy kerekc1ndnk. Sza.ga és izn n 
jó cinavirágéhoz hasonló. 

.l 
//'-, 

<F:, 
' 
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A három±ele (rnlócli ab és két hamis e di cinavirág alakját 
a ~7H. ábra muta~ja. 

A cinn,virágokat leginkább (magi1ban, vagy cukrozrn mint 
.:,;e1nc11. c1'.nac concl-ita-t) 11áziszerül használják. 

Flores lmsso. Iíusso vagy Ifossoviriíg. 

S'zrl1··1nazdsa. Brrt;ljera anthel1nintica I(nnth, (HagflnÚt abyssinica 
Lamark). Mintegy 20 meter magasságn fa, mely Abyssinia fensik
jai11 minclenütt tenyész; a rózsafélékl1ez: (rosaceae) tartozik; 
kétlaki. 

Tulajdon sáya i. A női ( termö) 
culac .f'oe11n'.11ac) florcs hra.11crae) jl. 
szörös, sokvirágu ( 277. 
ábra _.:-l); az egyes vira
gok igen tömöttek, ke
rekc1ec1ek, kétmnrvásak, 
(iibbé-kevésbé kinyiltak 
s ri)vic1 pergeszerü szörös 
alsó kehelyhez vannak: 
ntíve (:277. ·ábra a. b, i:); 
külsö lenge négy: vag3~ 
i>t van i ezek hosszudaclok: 
ki.irülbelöl egy centin1eter 
hosszúk, hártyásak, reué
:-:ek. verhenyese1-i: vag;y 
z<Hclesek. Uncloritó kese
rü izü. 

A vastagabb ágak1 

1uelyek a kereskec1ésbeli 
<Írnk közé vannak keve
redve, kivetenc1ök.J ólzárt, 
fénytől óvott edényben 
1 báclogszelenueJ tartandók. 

virágok bugát képeznek (puni
kosso)i inely nagyon szétágazó 

277. úbra, 

~4lkotór1!s;;ei. Ii.ossin) va.lerianasav és eoetsn;v: stearoptel!. 
Jlcgltiilöi!bii:detés. _;\_ 11in1virúgoli: i1e1n hivatalosak; ezek kev6~bé 

\·crhenyesek1 inkább barnák; miut11ogy ezeknél <t külsii kehelyleve
lek nincsenek meghosszabboclva. 

:Flores laYantlulac. I~a,·andulaYir:ig. 

8.:drntazdsa. l.avundula o_{/ici'.nal[s Ca1aix (Lnbiatae; orvosi la
vaudnlp) Enrópa déli r0szeiben honos, núlnnk kertelrben tenyész
t..atiik. Evelü fii. 

'11ul1{jdonsi.igai • .tl. teljes virágzás elött szú.raikrúl leszakitott 
vir{igok; li:ékek1 hengercleL1ek: bolyhos1 iitszi·1r fogazott lrelyhüek, a 
legfelső fog nagyobb a többinél; a párta kétajku; illatos, átható 
~zagn. 

Iiatórés.:1.'. Illó olfu· (ol1Hu1t lavanrluluc). 
~4ll:alu1azd:;a . .:-\. lavandula ~zesz (spiritu::; lavandul((e) és a. spc~ 

ci<!s a1·ornr1ticac-hez es egyéb illatos \rizekhez1 szoszekhez: füstölö 
porokhoz használjuk. 
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},lorcs 1ualYal'· rnlgari~ ~. silrestris .. llözöusCgcs Y. erdei nuil~·ra~ 
Yirüg·. 

ó';::(il''JJlr1;::dsa. Jlalua 1"'Jt1uul{f'ol-ia és 111a.lvo sili:esll'is. CL.isd :,_f'olia 
inafra\•<' ciin alatt..) 

'11ul ajclon scf.q~.·i. ....ii. inal va rotunc1if olia ,i nnins-szep ten1 berben 
virágzik; a virúgoJ;: a levél116naljban nyalábokban állanak; a szir-
1nok a kehel3711el alig 11osszabbak. _:.\_ 11utli:a silvestris virtigai 2 cn1. 
hosszn levélvirágok, ~1--ö-sz(_ír hosszabbak a kel1el;ynél. Mindkettli
nek virága rózsasziuü. Ti.ikéletes nyiláskor szakitaudók le, a, ke~ 
helybnrokka1 eg;yütt. .A. párta ütszirn1n~ n1egszúritva kékes; a 1ri1n
::izálak egyfalkásak. 

)1. festőanyag borszeszszel belőlük kiYonható; savak és égvé
uyck hozzáadúsára szinét változtatja. 

~-ilkaln11.1zdsa. A,_ ziliz teaelegy (species althaeac) alkotúrér::zc. 

:Flores r11oeatlos. Pi11:1csTirüg·. 
8.:drnu1::dsa. J:>ajiuvi:;· rhoeas :L. (pi1Jacs1uák: pipacs); fü 1 ~z(n1tó

frildcke11 J;/1ziinséges. (hl<-.i.kféltk: 11upt11:u;·1_tcu11) . • Jn11ius--jnlii1~ba11 
Yirúgzik. 

:f'.11l1{jdo11s<f,qai . . A„ virágszirn1ok: (vetala) használtatna.k. Ezek 
kerekc1edek pirosak, alapjukon néha piros feketés foltial jeli„hék: 
gyenge bór1itó szagnak; szúritva igen vékonyak, 1najdnen1 átlút:
t'zók1 szennyes hiborszinüek: inajdnen1 szagtalanok. 

S,: ina n /ja,q(t n1iatt leginkább festöanyagnl használj itl:. 

}'lore~ rosaru1n. I~üzsa. 
8.::rÍi"i1i11::.:ú0a. }\. rózsa (százleve1ü rúz::;a, rustt t't:ilfi/uliu :L., da

lll<tr::li::usi róz:::a, l'OS(( (7r1n1ru;cr.:111_[ J\Iiller). keleten honos cserje. uálnuk 
gyakran tenyésztik. (l?11s1rci,11e). ·.' , , 
..... rf111lr~jclo11.wi,r1~11·. :\. párta (('orolla,1 virágzás a1att Je1nc•t".szc~,ik; 
s2ir111ai szétválók; gyorsan J11egszarit\·a rózsaszinü~ fanyar izü j 
szúrazon g3renge 1 li::ellc1nes szagn. 

.~1!hotrír{s,:'ci. Ill1_; alaj (olc1u11 J'l)s11e); j1nercitrin; usersav 11yo1na, 
gnbacssav, sok cukor1 zsiros anyag, al!nasay és borkösa:v~ gyánbt: 
színanyag. 

„~1lkaln1r1:::ú . .:;a • . A. rózsa1néz (niel !'OSUi'l!ln) állíttatik vele elö. 
ll1üstölő elegyek része. , 

Flores santhuci. J~odzaYircig-. 

F.:{::d1·1;1a:~«ísa. :1- közönségesen is1nert bodzafa virúga (1)t1ni/11rc11.<.: 
'lligra„ gyepü bodza; loncfélék. caJ11·(f11!-icaeae): junins és julin:-:ban 
virúgzik . 

..ti. virágo1;;: napfényen szedendök és véko11y rétegben kiterítve 
úrnyékou, gyor~an sz<i.ritt-assauak. 

71ulojdo11.<JtÍ.rfru'. ~.\_ virágzat úlerny(í (cy1na\ ütsngaras, sok
vi~·:1g1~; az egyes virágok púrto'1ja fenti, kerekdeü, feherc::;-súrgás; 
sn:iat:sngos szagn . 

.:llkotórés::ei. Illú olr~j) gyánta és mézgús anyag. 

Flores tiiiae. HársfaYiriig. 
/)::.:árn10:.:tf8a. A hársfa (na.g·;ylevelü és kislevelü hársfa

1 
tilia 

.qrand'(l'olia Ehrbart és t . .1u1;-rifc1lü1 Ehrb.; h<irsft~lék1 i'iliaci;uc Jnss.) 
virága. 

Tulqjdon:::dgui. '\'irágzó tilernyő (cynia jlol'ida) három hatvirú
gos nye1céve1; alapjá11 füszerü hárt~yás, fehéres, vonalas-hosszas, 
egész, recés hordás (átölelő) murvával; a virágkehely· ötlengéjii! 
részben összenőtt lel1u1ló: a párta ütszir1nn fehéres-stlrgás: hin1-
szálak nagy szánnnal: fehéresek; a pártá11 tul úllanak. Szaga hf--'Y<-'
nyében kellen1es; szárítás után n1ajc1nem se1n1ni; íze édeskés. 

i-llkotór1[8zci. Illó olaj, nyálka: li::evés culi::Ol'; viasz 11yo111a. 
Alli:at1na::dsa . ..:lqua til-iae készül Yelf'. 

Flores Terhasci. Farlrk<írfirir:ig·. 
iSzd1'111u,:ása. I\:ülönbi.izö verhascun1 (iftr1ckóró) fajok 

1 
ig',r a 

·rel'lHU:iCH1n phlo·;iloidis L.: az (ikörfarkkóró (1:n·l1osc1un flt((ps1u; I„ · 
!-'cro11h1da 1·i11ure). Noí.lnnk honosak. Jn1ius-nngnsztnsbnn virágzanak. 

Szúraz idöjúrúskor (legjobban délben) ll kelyhek nélkül gyüj
t·.enclök és száraz helye11 vékony rétegben gyorsan szú.ritra) e1öbh 
n1egn1elegitett., jól bezárt edényekben (bádog~zelenc2 vag,r üveg) 
tl~trssenelc el. 

'l'ulrv'clo11sriguk . ..:-\. párták (carollae) hasznúli:atnnk; ezi"•k 11a
gyocskák: kerekdedek~ n0n1ileg· szahá1:_yosak: arnnyszinüek. --'\. felsti 
hitnszál rövidebb, fehér gyapjas: a. két. alsó hosszabb: sin1a; 1nézgú
sok: sajútsúgos izüek. Ji,rissen gyengén bóclitó kelle1netlen: .-.zárit\-a 
1nézl1ez hasonló szagnak. 

--:'llkotór{s,:r:i. Illó olaj nyon1a. cukor 11(1. 0 (a sz<i.ritott párbik
ban) n1ézga1 ásvúnysók, 4.7°/(„ 

.tllk(du11:r.:dsrr. I{i_ihügl~sellenes tea (sz;ecic0 11cctoralc:·:) ré:-:ze. 

Crocus. S:if'r:in,r. 

1Szd1"1na:::dsn. _4_ rroc111; :<ativus J~. 1·1·1,c. r:i._{!l'ci'.nali,.; Pers. (jófé113 
s(ifrány, iridcae_, nösziron1félék) bibéi. I~eleten 1101108. Enrópa és 
Azsia különböző részeiben tenyesztet.ik. 

A bibéket szeptemberben és október ele.ién szedik és szitákrn 
té,·c~ kiiriilbelöl félórún út szárítják. 

1'11lojclo11scí,qoi. l\Iegszáritotfi bibék (.<;fig111uta c1·oci). k<'irülbell\l 
háron1 l'C11tüneternyi hossznk: sekél3~ csatornával ellútvák

1 
egycnle

t·esek: c1i:ifelé lassrinkint 1neg\·astagod11ak, 1.'Bipkések, J.u1rancsszi-
11üek: gyakran ige11 rijvic1 a11yaszá1on foglalnak helyet. Sajútsú.gns 
útható szagnak; édeses izüek. 

~llkotúrés:~ci. Krocin 1 illó olaj, c1tkor: n1ézga: ásvtí.nysók. 
-1111.:alnzazdsa. :i.lkotórésze gyógyszerkön:rvünk szerint a col ly· 

1·i1un adstri'.11,r;cn.~· l-utcu111„ e111pl. 0;1].1;c1·oce1.on és tin('f. 01;ii crocafa ké
szítményeknek. 

ITnnu'..~·itds és ·1;u~9kiili:.i11&üztetés. Drúgasúgánúl fogva a súJrúnyt 
ti.ibbféleképen hu111isitják. Leggyakoribb han1isitús az: hogy hasonló 
virúgokat keYernek közé. E célra hasznúljúk a r:artha111u::; ti11r:ful'i11s 

~··:-;a ,•rilP11ilull( o[/i1·i111ilis :-:zéli YirúgjaiL ..:-1. jófélf' ~úfn-.'tny (o~ztrák. 
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perzsa vagy francia sáfrány) bihéi oldalszéleik behajli1sa által töl
csért 1répeznek7 111ely l1osszában hasadt, felül csipkés és vagy magá. 

11osan áll, vagy hárn1asávaljön elő (278. 
ábra il). A crtl'fha'li111s tincfol'tus virágát 

278. ábra. 

fi'?, ~" ~<· \ \,·i.;' .' '' \ a 278. ábra. JJ és a cale11dula of.Ylci11alt'.s t;\'.} ~ \1-~ -~~jj \~".\:1.1;/1 i <1
: .• 

\W ..1 J u( .\>-,1.1lN_1'JI ! ·:' széli virágait a 278. ábra C' 111utatja. A. 
\\. l \1'.· {; /J " \~~1·'' \, \' külünbség szembetünö. Hogy azonban 

\ 
1 , ezt észlelhessük, a sáfrányból keveset, 

·,, ·~. ..·.!·!' <(-,·)' \
1
·!./i' meleg vízre kell tennünk, ekkor a bibe 

· megduzzad: meglágyul s kiterítve az 
\ .\ (~~- ábrában látható alakot kenyelmesen 
'í' ti '\e észlelhet,]'iik m.1'ta. Rossz az olyan sáf-

···J. 1 /j' 1: ... · .... -: _ ~ rány is: melyben igen sok bibeszár van. 
1 Festik is az idegen hozzákevertrészeket.1 

rendesen berzsennyel. Bevonják ezenkivi\l a sáfrányt _mézzel .;, 
Yeresre festett lrrétaporral snlytí.nak növelése végett. .A.z ily sáfrány 
vízben áztatva) azt zavarossá teszi; hosszabb iüei úllásnúl fe11ér por 
ülepszik le; ezenkivill az ily sáfrány sósav hozzáadására pezseg. 

XI. Gyümölcsök. (Fructus ). 

J?ructus s. se1uen anisi vnlg·aris. Közönséges üuizs. 

S::drniaztfso .. Anicn1n vu1!/Ui'i! (;·iirtn. Pin1pi11clla u11i:;n111 T„. (kii
ziinséges ánizs, ernyősek~ ·iuill1elli'./1:t"ae). T\:eleten honos; núlnnk te. 
nyésztik. 

:270, úbra. 

-1· 

- r 
d 

(i07 

d 
~~1dajdo1!súgai. A g,yümöles petéted vu.gy félgömbölydecl, 

ol alvast kevessé összou;_yomott, sürih1 pel:yhes, szürkészöldes bnra
c.senk (gerezdre hasadó gyümölcs); a gyümölesfelek legtöbbször 
egybetapadvák, kesken;y- ötszörbordásak1 eg:yenletes olda.Ivásti szé
lekkel ellátott bordákkal, a bordák között igen sok csíkkal. Igen 
illatos szagn, édeskés izü; rágásl..:or a nyelvet kevéssé égeti. 

1\.. :t79. ábra a k:özönséges ánizs egyik g:_yiimölcsfelének ha~ 
rántmetszetét muta~ja; a /, h a hámsejtek által képezett szőröket, 
n1el;yek a1apjnk:on kissé vastagabbaki rövidek: kevéssé meo-crörbül
~ek: eclénynyalitbok (f) csekély számban a bordában találh~tók; az 
illó oln1tartók (e-e) a középső fal határán és az érintkező falakban 
3-Ö-ijsével egymás mellett foglalnak helyet; a belső gyümölcsfa! 
több sejtsorból áll (dés''), a mag belsejét (magfehérnye) paren
chymszövet tölti ki, melynek sejtjei zsiros olajat és fehérnyét tar
talmaznak. 

„All.:ot<Jrés::!:i. Illó olaj (1-2{f/o: ol. fuiisi) zsiros ola,i
1 

fehérnye; 
r·ellnlosa és fén1sók. · 

A l kcd n1r1 ;~Ú,'ia . .A d u:ol'f 11111 Z itt111a11 ni .f'o rt i us és a pi {ni a e l a;i~rulf cs 
része. 

Frnctns (s. semen) anisi stellati. Csillagos ünizs. 

1S':.:drn1azrisa. Illici11·111 anisoflu11. (Csillagos ánizs. Winterfélék
1 

Jl'intcreae T...iindle:y-.) 
'11-1dajdonsáyai. 1\.. g,yiüniilc:s egészen nyelv csontos tüszöböl 

áll, közepetti oszlopocska körül L·-sillagszerüen elhelyezve s egy~ 
mással érintkezve; a tüszők szabadok, u-;b bn:yire egyenetlenek: 
sajkaszeriiek, félpetécledek, oldalvást iissze11yomvák, alapjukon ha
sasok1 csucsaikon hasi varrány irányában két válványuak, felső 
szélükön kovaünak, egyrekeszüek, kivül érdesek, beliil simák, eg·y~ 
n1agnak, összenyomott fénylö 1 geszten:yebarna 1naggal; ánizsos

1 
de 

a közönséges ánizsnál kellen1esebb illatna1;:, écleses izüek, r~í.gva a 
nyelvet kevéssé égetik. 

li külső fal sötétbarna szövetből áll: ebben nagy sejtek van
nak, 111~lyel.;: ill? ?lajat ~s 

1

gyántá.t és színes anyagot tartal1naznak. 
Ez a cs1llag·os an1zs hatoresze. 

i-llkotúl'[8::ck. Illóolaj, nádcukor: i.1cktin, zsiros olaj, színes anyag. 
„:llkaZ.1nozúsa. _e\_ 8f/1'11-jJUS "iiln1111af11s ké:-:zit:éséhez hasznúltatik. 
[{11111is1:tt(1tik az illiciHn1 religiosnn1 Sieb. gyü111ölcsével: inel:y 

kisel>li, :-:zagtalau1 csipöskeserü izü: rninL1en egyes gyiin1ülcs felfr-;16 
hajlú e:;ne~lia11 végződik. 

l!1 ruetus cartla1110111i 111iuoris. I\Ialabari karda11101nn1u v. ki~ehh 
lrnr<lamomum (Car!l. rnalaharicum sen minns). 

;'.-).;;rí r nlaZlÍ;ffl, ]:)lettal' ia. C(/ rrla lilOTll'lllll- \'\ihite és J\Ia ton : l'ivúlúan 
a :fiía1abari szigeteken tenyészik. (t."+yörnbérfélék. Xi11gil1;~r11cl'n1: (). 
Ili e hard s. se itan1 i1u.!a <! ,J ussien.) 

1111lc~jdonsdgai. J?apirszerÚ tokgyümiilcs háromszegletü, <.:si
kolt1 nyolc: egész tizenkét, millimett~r hosszn: baruússúrga, háro1n
rokeszes, teljes inagn, apró: kemény1 to111paszeg1ete87 ráuc~oz..:, n111té1-
fogva bar:.í..zdús 1nagvak.kal; ::-::;,aga erősen illatos. 
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Alkotórészei. Illó olaj, (melytől a ~övény szago, és ize ered) 
gyfinta, zsiros anyag1 ecetsav1 l\:en1ényitö: nyAlka, sól.: (_föleg n1agne
sin1n vegyületek). 

1llkalnia.:d.-;u. „::\„ decoct 1un Z itt·1na 1111 i ·Hl it i u s és a sflil'. t'fJ'O·n1c1t icu .<; 

része. . 
illegkiilünbözftfisek. A. gyógyszerkönyv re;ideli: hogy a ceyloru: 

és a javai karclamomnm g~yün1ölcsök ne hasznaltassana.k. A c~yl?n r 
kord~nionnon (carda111. longu11t sen zeyla11i~Yn11_. 1.Zeitaria, 111!.(fOI' _t'.in11t.11 
s. eleit. media Link niivényektöl) 10-.JO mm. hosszn <-10 mm. 
széles szilrkebarna. háromszegletes. - A ja1xti kal'da1no"111u1n 
(C1ard . .fr11.xu1icunt s~n n_~csius~ _a1nonuon ·nuI.1)in1.:_un Roxbonr~l1 _ nii~ 
yén:ytöl) gömbölydet\ 1 :2n-3o inni. hosszu1 2o. n11n. vast~g. _l.eg
gya.k.rabban ·~orc~lll elő ezek:en1i:ivül rnég a gön1bülyil l:Clf/!J stan1i kur
dnn1011Ht1n ((./ardan1o·n1111n race·n1osun1„ s. card. rof.n11du111„ .:-11110·111111!1 

carda·n101111u11 IJ. növ8nytöl). Ez rti,·i(11J.-15 111111. átn18röji11 fel1t>res. 
Szaga és ize ká1nt'orszeTü . 

. A„ l;::ifejte!:.t. n1agokat ne1n tanávsos .i.-ásárnl11i1 n1~·:·t .. ~z~ko!1 
1
a 

lu:unisitús ne1n is111erhetF1 fel. Ezt>rt csak1::- a tol;::os gy1111u 1l('::- va::.:a
rolandó. 

}'rnctus s. se1ne11 carvi. Iíün1énJ1Hag'. 

. 8.:·tí1·nu.t.::dsa. C1
(1}'1UJI. C((l'l'i I„. (ko11yha kün1én:y. L'111lJ(}/1:fcrae). 

JCivált heo-;reken levö réteken tenyész. t.er1nesztik is. Enrópa északi 
O.J ~ ' 

Tészein leginkáb h elte1:j ed t. . 
T1ilajdon:::dgai. 1-[osszt1dac1: oldalvást. ii:::szenyon1~tt gyii1u(Jlt'.:r 

1uajdnern négy milli1neter heisszn; a gyiin1ölcsfelek (két gerezcl1;1 
kti~yeu szétválasY.thatók, keskenyek, rninclegyik oldalul;::on n1egve
konyoüvál~1 ütborbások: keskeny fehér bordákkal: széles, 1_iarna: eg.r-
(_~sikll barUzc1ákkal. Sajátságos szagu. .. . .. 

lla.rántrnetszete ntszi:igletes, a bordákban erosen k:1±e.1lett 
eclénypama.ttal; a rnagfehé1je 11arenchy111sziivet: szen1csés tarta101n-
nrnl és olajcseppekkel. . 

Alkotón''·"'i. llló olaj (ol. carvi) az olajos csatornákban, :s1ros 
olaj a magbélben: csersav az éretlen gyün1ölcsben, r:nkor: fehernye1 

eellulose, sók. 

. Fructns tolocynthi!lis. Sürtök. 

~S:xir111az1f.-;a. ()tfrullus coloc1;11this .Arnott sen cHcu111is coloc,1111-
t h /,;; I,inné. (I-Iazáia a Kelet1 ntll nnk te11yésztik.C1

11c11 l'hitaceae „ tiikfélék ). 
I'ulaJdonsúf;ai. I-Iéja frissében sin1a, már,·ányo:-:: 1 zífld1 szá~·adús 

ntán barnasárga. A kereskedésben kiiziinségese11 lehán1ozva f-orclnl 
elő) aön1balakn1 a.l1nanagyságn1 rneg· van szúrit.va; hatrekes:;,es, 
künn~'Ü 1 szivacsos; szagtalan és felette li:eseril izii. ..._\. nag·yobbak 
béld1;sak, kevesebb mo,gnak s u többieknél jobhnk: , 

Marrok 11élkül 11asználandó s óvatosan tartassek . 
.i-lll~d'nla.:rísa. Coloc1;11tlri11. igen keseriL erős hatúsu, .colocyn· 

thitin: zsír a. 111agokban '17°/01 hamnanyagok a bélben 11°/0 . a ma-
gokban 2·7° /0 • . 

... Alkal111cu:úsc1. Kivonat. (í..';ctrticf. colo11cy11thid11111.) t~:-: fest.vény· 
(tinl't. t'oloncy11tl1idu·n1) készitletik helöle. 

l'rnctns s. se1uina coriandri. Iloriauderu1ag·vak. 

/):::dr111cr.-:dsa. Coriaiulrllil/. sativ111n Linné: (ernyösck 1onbclli-
f„1·ac). Déli Európúban honos, nálunk tenyésztetik ' 

'l'ulaJilo11:;d;1ai. (.Jii111bül:ytled gyiin1ölcs
1 
tet~jén kehel3rlyel két 

egés,; há.rorn 111illiineter11yi vastag, ha1aván;y barnássá.rg·8:
1 

J~eliil 
üres; a gyiimiil9s+Blek legtiibbnyire eg·ybetapaclvák; ltútnkon ti.ihbM 
szlir csikosak. l~cleses izüek. sa1· á.tsá..Q'os sza ana.k. 

1 ' '·' b 
Al/wtúrés.oei. Illó olaj, zsiros olaj. 
.Alkal'Ji1azrísa. A s1Jirifu5· aronzalicus keszitésénél hasznú1tatik. 

Frnctns s. haccae cnheJrnc. IfohcJJ:ík. 
{Pipcr cubcbac. l 1ipc1· cauda!um.) 

i':!.:dr11111.:t.Ís((_. C'11be1Ja. '!(Fci'.nulis l\Iignel (J:Jip1-i· c11l1t·l1u I,inné) 
orvosi knbéba. (Jse1:je1 hazája I1ulia1 hol teu:yésztik is: azoukivüÍ 
.Jáva; Sn111átra, Borneo déli resze. (JJi'.J)CJ'UCU(C borsf&lék:) 

7~11 l r~jdonsd,1/rr i. C'sontúrg·yiin1iilcsJ 1negszúritva keÍnéuy. o·(i111-
bC1lyclec1, cg,);·111agn1 alapján n1eg·\·éko11;yoc1ott. nyéllel (a gyii1~1iji~·sfal 
rnegnynlt resze, rne1.Y le nern y{t1nsztha!:l1). 1nel\" a a·vii1niilcsu(~l 
hosszabb, re,céseu rúnt.:os; siitét:. sziirkcba1·11rt, fi.' feket·~ 'bo1~·~al cgyenlt'1 
uagysúgu: ~l.t!1at;} s.~agn 1• rúg·v,a éget(j izíi. Egyrekeszíi

1 
egy1nagn . 

. ..:ll/;ulurcs.:.·ei- I;11b.el1u1) il/1.1 olcu'„ !l.IJCÍ1da) knbebas::rv
1 
mézg·a: zsiro::: 

olaj; ahnasaYa;:;; Gr11 t'S J.lÍf/· 

~·'Ltltal 11la.:1_f.o.:a. I\:i \"O!Hl t:. (e.i.:t rocf 1.~1;1. cuheb11e) készíttetik lJolü le. 
„ Jlcf1kiilü11l1~i::::fet1!s 1!s ./erlü.:(;;;. (lsszekeverik a cubtlHr ca11ina 

(~JifJe.r cr1'.1i111u11) g~'Üini_ilcs?ye~, rnely a .l\Inla.yi ::;zigctekrül ::;zúr1na
z1k; ez, kisebb pet.edecl~ n;yulvanya a csoutúrnúl ne1n nagyobb: szaga 
g}~.engu?b 1 hason~.° az an1zséhoz. Ezenkívül inús cnheba fajo1c gyü
ruol(:se is lehet kozl:e. 

, ~~fekete borstól li:ö11113rü 111eg·külünbüztet:ni) rnerfi etn1ek nincs 
nyn~vauya . ..'\. rl1a:1n1us crtfh1u;tica I.iinné gyiirnölcse (br1cca1- .\'pin11e 
ce1·.~111~u) ~ne~·szar1~':a hasonl~ a. knbébúhoz

1 
c1o ennek n3rélcéje a 

gyttn1olcsJalrol le>:ahk1 nzonk1>:ül ez rH:gyrekeszü és négy1nagn. 

J?ruetns s sen1eu focniculi. l~des kö1néuJn1ag·vak. 
,S'.:úrl!1a::.ri.~·(r. 1''oeuicu11un o[;i/ci11alc .c-l.11.ione: (1u11l.1clli/~~1·ae) . 

J)1~~li Enrópúbau lionos, núlnnk tCi.iyésztetik. ' 
~1'11lajdons1í,1111í. ] J:osszndacl, heng·crded. barnú.s YllO'\: Z\'jldcs 

sz,iníi) körülbelül. 111~~y n1illirneter hos:::zú. 'gyüu1ölcs (l~1~ra(:senk1 k;t.gerc~des k~sznt, c11ac·he1;ia); a gyü111ölc~:fclek legtöbLsz\jr kettú
valtak. (1tborda::;nk, a borllak hal;;ün:yabbak. a. barúzdúcl széle::;ek, 
sotétcbbe.k; ~ajútsúgos szagn2 édeses Ízü; rúg·ya a. nyelvet csipi. ' 

! .• A„ f:.1eJ1/('/lÍ1n11! 1_l1dcc .ZJC.'. (F1·11c!us fi'ic11/c11li. ro11u1ni s. rlnlci..~J 
ten,31es?'i:e1.t, lH1.~;)r evelü ui_ivf:;llj'; lcg'inkúbb ]Francziaorszúgban tc
,n?es~t1k; :?'.Y,iiin~ilcso sokkal nug_yohbi n1ind a Yad (u. 11. keserii 
ko1nt:11y) novenye. 

„cÍik1.:t1írJs.~·ek. Ill('.1olaj (ul . . /'1_11_· 11 i'c11l i) G-rJ.5° /
0

, zsiros olaj ( L2(J io), 
<.:nkor. 

• ...'llkoln1,1.:·rísn . • :-\„z (l(j1trr .. f'o,-,.11i1·uli„ de1:oct. X/ttnuuu1i f'1.J 1·t 1'.u 8 
és a. 

srci..~1'.es la:1:011ics ,S'f. (lcrnurin része. 
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Fructus (baccae) juuiperi. Ilorólrn. l'enyömagrnk. 

/:Jzd1•7nazdsa. A k.üzö11séges boróka: jnni1Je/'l1S C01Jl11l'Unis r..J. he~ 
gyeinken tenyésző cseije (conifcrac, toboztermők). 

TidajclonsdgaL Gömbölyű, borsónyi gyümölcs1 hnsos1 heja 
kivül fekete ibolyaszinü, fénylő, száritva feketebarnás; bele !agy, 
'régtil szivacsos zöldesbarna; csontkemény, n1irigyes magvakkal. 
Kellernes balzsamos szagu ; écleses, kevéssé 1-:esernyés, fii.szeres izü . 

.. 4lkotórészci. Illó olr~j, gyántás anyag,jnniperin, növényi savak1 

szőlőcukor (egész 33° /0-ig). 
.illkal,111azcisa. Az u11g11cnt11111 Juniperi 8s ·roob iunipcri készité~ 

séhez használjuk. 

Fructus s. haccac lauri. IlahérbogJ·ók. 
S'zár1nazcisa. Laurus noln'.lts Linné (nemes babérfa, laiu·i11uu'1 

babérfélék). A fölclki;zi tenger vidéken tenyésző ürökzöld fa. 
1~ula.frlon.-;dgat. Csontárgyümiilcs1 száraz, tojásdad, ráncos: bar-

1uisfekete, kicsin:.Y cseresn:ye nagyságn, a küzépbnrok vékon;y, rt 
belsll burok papirszerü1 barnavöri:·1s; a 111ag két félgiin1hiilydec1 1 

olajos husns, barnás szikké künnyen szétválik. Sajátstigos szaga 
van, íze olajos, keserit. 

.. Jlkotúrés.:ei. Ill1J olru': zsiros olaj: babérká1nfor1 gyántás anyn,g, 
sók, keményítő, levélzöld. 

.Alkalnia:~dsa. Az ole1un laul'i állittatik elő belőle; ez legna
gyobb részben a gyümiilcs zsiros olajából itll. 

l!'ructus (s. capsnlae) pap1n-cris. 1\Ilikfejek. 

1S'zdrn1a.c;,dsa. Az úlon1l1ozó (bóclitó) 111ák (jJCljlare1· soni11ifcr1on 
Linné, JHtjJC1veraceae, n1ákfélék) Keleten honos, nálunk igen gyakran 
tenyésztett. füne1nü nüvény gyii1nölcs-tokja. 

Tul((jdo11srir1a1'. A tokok teljes megérés elütt, miclün még tej
nedv folyik ki bemetszésre belöliik, szedendők; enyhe hönél szárit
tassanak; cli.óuyi nagyságnak, gön1blilydeclek vag;/ hos8zas tojúsda
clok1 si111Ak. gyakran kekesek; ülö, korongalaku (;tsuga.ras bibével 
koronázvák; a bibe alatt tiz nyitott lyukkal; nnrloritó keserü izü. 

•· llkof ól'é8zci. ilfol'phiu m _. no l'kol in „ papaverosin1 rhoi:ac1iu, ko· 
dein) n1ekoni111 papayerin: nijvénynyálka, a.n1111011iun1sók. 

..:llludn1azdsa • ..t\... ·"?f!'11JIU.<; diuc0dii készíttetik vele. 

J<'ructus phellantlrii seu foenieuli a11uatiei. Jlösövén~·magok. 

E)zdr1na.:úsa. Oenanthe }Jliellruulrhun J_.1a111arck. \ 7izi bi.is1'ivén~y, 
(bösövén:y ha.ra.n1ag1 n111licllffcrr1c] ernyösek) Európa mocsaras vidé
l;:ein ten;yészik. 

~/ 11clr{jdo11scígai. Hosszndacl bnraesenk (kaszat) gyiin1ölcs, hen
gerded, fe11t kevéssé n1egvéko11yodva: kehelylyel koronázva, to1npad 
bordás, k.eskenyba.rt'tzdús, barna1 négy 1nillimeter hosszn i a gyii
n1ölcsfelek tGbbnyire egybetapaclvák; kesernyés izii, sajátsúgns 
szagn. 

Alkotórészei. Phellandrin, illó olaj. 

SzfjVJ'..1'1'EL ·r111,•r.·1· G'J 'r; ·zER l'·l·11·,r1· .1· --n )l""S,.,:.. i.· ~' -· .1 -.1 \, Gll 

. Jlfcgkiilünli?ztcté1:J .. A. gy_ógys~~rköuyv figyelmeztet-~ l1ogy a 
gJ~llküS C•S011:0rl~a (<:ICl:.ta. „Vll'O~a ~·f és n, szCles leveli.i bülünyil;: 
(suun lat1:fol1'ln11 L.) gylnnc1lcse1 kozbe ne legyenek: ke,rerec1ve. A 
cicnta virosa gyiimülcse ri.ivicl gümbülycled vagy tojllsdcu1 alakn 
halav::ínyzi_ilcl szinü . ..:i. sin1n latifoliumé hosszas petéded) barnús~ 
zi.illl, kopa.sz. 

l'ructu~ (s. semina) sahatlillac. Sahadillamagrnk. 

J5zdrniazdsa. Si.:lto1:nocaulon oj;'jicinale A. (J-ray (asagl'aea o[/ici
uaZ.is J_.1inclley, ·verafruni o{ficiHalc Schlecht.. ;S'abrulilla. of/ici-na.1·uni . 
Brandt) a mexicói Anc1eseken honos és teuyésztetik. (1Ielanthinm
félék1 nu:lanthuceac s. verl.'d rcae). 

Tulajdo11sdr1ai. 1\... gyü111ölcs l1áro111 gerezc1ü tok, hossznclad: 
hegyes, kürülbelől tizenkét millimeter hosszn (280. ábra) papir
szerü1 szürkessárgús, a hasi varrán:ynál ko
vacl, a szétválás ktjnnyü1 a magok többnyire 
ki.esvék, hossza::;al:, hengerclec1ek1 rneggi.irbül
tek1 innét:. hegyesek, rtÍ.nC"osak, fénylük1 barna
feketék, belül fe11érek: nég.y egésze11 hat 
inilliineter hossznak, rág·va a nyelvet felet
tébb l'Sipik. Pora he\res tiis2sze11tést oko;.-;. 

11. gyümt.ilc:s inagrakat l.iöveu tartalmaz~ 
gouclosan tartandó. 

.'llkotúr{-;zci. Zsdspruil (v1:rat1·i'.11)~ snbr.ulillin. sabatrin, zsús1ia
sav (ncicl. Yeratricnn1) sabadillasav, zsiros oln,i. Eri.is hatúsn szer. 

l'ructus tamarirnlorum. 'l'amarinda. NJ·ers tamal'intlahél (l'ulpa 
tamarimlorum crntla). 

Szd1·n111.:1ís11 . .:\...z indiai tan1arin<la1 ta1nari1ulu.~· /11dicrt :Linné 
( Caesal pinafélék11·r1r:sal 11i 11u1e,le,qu111i11osac) gyümölcse.T\:eletindiú ba111 
nen1külünbcn északi .:-\...frikú.ban forr('.i és kevésbl! forró éghajlali 
alatt, tovúbbú az .tl.ntilla szigeteken tenyés;.-;ij .fa. 

'f'11lr~Flo11súy(/i. 1\. g,yü111i.ilc'.s bele ha.szná.ltaJik. 1i. keleti ta1na
rin(1a gyüu1ölcsé11ek lJcle barnafekute, szívós, a t<:·1rékeny g,yü1nülcs
héj le van vá.lasztva, kiizhe perga1ne11!;s;.-;erii belső gyihnt•lcshéjak; 
eüénynyalt'tbok és 1nagok vannak kevereclve. Kello1nes :.-:avanyú, 
ke\·l·ssé tisszchnzú izi.L 

]~egtiibbszür 111est:ers!'.·gesen1 (·ukorral étlesitik. 
_·UkfJf1inf.-;z(·i. Cukor (azon ta1narindúban is1 inelyltez azt; nen1 

adtak) J.2°/0• citron1sav egész D·4°,,-i„ borkö8av 11.1.·0 , borkűiiaYas 
kalinn1 ~J'2°u: alrnasav, pekti11sav1 inézga, viz 30°/0 . 

Jllegkillü1i/Jij.:f1:t{s. Ne használtassanak az egypto1ni tan1arinc1a, 
len("SC alaku1 ken1ény, egészen lG <:e11ti111cter széles korongjai 1 ngy-
8ziutén ne a nyngati tan1arinda. lJarna lágy: legti.iblJ:szi.ir n1lLr c1je
désbe út.ment; IJGlo. Az er1ényekböl, melyekben a tamarirnh belet 
besü.ritik, réz jnthat bele. Ennel;: kin1ntatása végett clngjnuk a 
ta.1narindúbn, f~nylű va~le1nezt i egy idei úllú::; ntú.n a levál<'.1 rézl:ől 
az vöröt::en bevonatik. 
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Mint gyógyszerészi készitn1enyek ~löállitásához használt 
általánosan ismert gyümöksük emlitem1ök a következők: ' 

Fructus at1.1'C1ntiorzon. _.:.i.z éretlen narancs (f'.1·uct. a11rcu1ti-1'. 
·1'.ni·1nai-nri) keserü1 füszeres festvényekhez szol\:ott haszn{tltatni ... A.z 
érett gyümiJlcsne1~ héját használjuk (1. :;corfc,i: 11u.ra11tii(: e. a.) 

l"rucfu.i: caricctl'll11l. Caricr1('. A,f/c11s caricn (fügefa j urticaccric 
s. r1·rlocarpeae) gyümölcse. Kereskeclésbeli jó fiige a spccir'E 1Jectorrrl1·s 
cn111. f'r11ctibus része. 

li1l'ucl11s ccratoniac (Szt. János kenyér). C'eralonia siliqzur (cr1e~ 
~alpinaceac) gyiimülcse. Kereskedésbeli jó árn a spec. pcctor e. fruc~ 
t·ibus része. · 

]?l'ucfus citri'. (citron1). A c:itron1lé (succus cilri) a Rafia l?i
vcri'. (saturatio kal-ii'. car!Jonici'.) és más saturatiók k.észitéséhez hasz-
náltatik. ' 

J?l'ucius 1nororui11 (n11Jrus ni'.gra) szedereper gyü1nölcse); s.IJl'11-
p11s iJ1oro1·u1n l;:észül vele. 

1'""'1'11cius rihiurn (riles r11brun, ribizke) a s.11ru1nt.~· ·ribiu111 s a 
.(r11cf11s rubi úlaci (rubus úlae11s) 1ná.lna) gyiin1iilc~e a sy1"11JJ11,-1 

ruhi idaei készitésGre használtatik. 
Ji'ruclus sa„nblu:i (.;;(1.ndJ11cus nigra„ küziinségcs Lo11za). \-ele 

1\észül a roolJ scunb11ci. \T égül 
, . a.z .érett savru:yú ahnák (fHYn1.a acirla) az e:\:lract .. /'1:r1·i 111J11t11l1'. 

kesz1tesehez hasznaltatnak. 

xn. lV!agvak. s emina. 

Arn~·g!lalac. ~Iantlolük. 

1. Amygdala amara. ICeserii mandola. A köziiuséges nrn!lllola, 
niH!/!fdalis co1n1n11111is·Jjnué Sziriábau és északi /\..fi:ikában honos f[1, 
(n1andolafélék, a·1n;i;_qdaleae) 111agja. 

1\dajdonsú !frt i . .:i. n1agvak hosszas-petédec1ek, összenyon1oi t.ak1 

11úrtyús sárgabarnák: hosszába11 ráncosan csikoltak
1 

poros és érc.les 
héjjal borif;va; az éhrény fehér, húsos, lapos domboru szikekké 
:zt·tváló j a csira (gyökérke) ige11 kicsiny; egyenes. Igen keserü 
izüek~ szngtalano};;: i ha azonbau kevés Yizbe11 n1·1·a1 diirzsC:Htetnek 

. ' . ' ']) ' „ ' sn.1atsagos i atos szagot nrasztanak. 
J:\ régi avas, belül sárgás foltú. u en1küli\11be11 r()varo1>: últal 

kirágott inngok elvetenclük. ' 
. .:.'l.l~.:,ofúré~zek. Zsi-1·rJs ol1~f 43-~J-1° 10 (hasonló az é(les n1andolúk 

ola.iá.11oz)1 an1ygdali11) mel;y vízzel inegnedvesitve és en1n1sinnnl 
érintkezve cukorra: hydrocya11ra és illó olajra bo1nlik

1 
c11kor„./'elu.!1'

n111'a11,11a.t1ok„ dsvd11ysúk. 
;'llkaln1a::d sa . .:-i. l;;:eserii inandola víz (ru1t111 rt1ilf/!fd1il11 ru ni a 11tu ra

rl~n: J es ~ 1;:1and?la~zörp (s,i;rupus an1y,r1dali11us) eli.iúllitúsáltoz has?.
nalJnk. Belole keszul az rrn1y,r1dal1'.n. 

2. Amygdala dulcis. Edes manclola. Az előbl.1inek vúlfa.in; sú1üén 
c11ny,7dal11s co111nu111i.'i (cariatio J dnlcis De (\1.ntlolle) nijvénytül szúr-
1naz1k. 

7'tdojdonsúyai. A keserü mauclolákntíl gyakran kissé nagyobb 
1nagval\: egyébkint al1l1oz hasonlúl\: s csali: édesl\:és izük és szagta~ 
la11ságuk últal küliinbiiznek. 

C1sak. a frissek, egészek és ne1n ava~ok. használtassanak. . 
... .-1/kotúrés::.ci. Zsiro_s olr~j (50-0!) 0 / 01 ol. runygd. d'lllciun1), f'Ukor, 

ücxtrin és 111ézga, fehérnyeanyagok 1 amygclalin 11yon1ai1 á:::Yánysók. 
j!lkalu1a.:=:úsa . .ti.z olc111n a111yr1dalarn'J/1. dulci-t1111. 1 syru.pus a111yy

dalin11s és az cnudsio u111,1;r1dali11a állittatnah: elü belőle. 

.!<'aha <·alaharic:t seu sernes ph,ysostigmatis. J{alalrnri hah. 

h'.:.ár11l{(.:.Ú:H1. Ph,1J.'iU.'ili'.yn1a. 1:c11cnosu1n Balfonr (le,qu11Li'.11usar~ .• hii
velyesek) kns;1,Ó niivén;y. Hazája C+ninea. Keletindiában és Brazí
liában tenyésztik. 

7'u1r~jr7onsl'Í!JaÍ. J\. 
bab Yese a1akn, 2-4 
('111. hosszu, kiiriilbelöl 
1·5 cn1. széles s 1na;jd-
11eü1 l c111. Yastag ; 
egyik széle ininclig 
c101nborn, a 1násik 110-
1norn vagy egyenes 
(281. ;\hm); a c1omborn 
~zélen Yan a, verhe
J1yesbarnn, kölc1i.ik. 1\. 
n1agl1éj barna; a. szi
kel;: húsosalL 

~-llkotóré,«::ci. ~'ö
ha tóanyaga a physos
t i,qn1 i n (alkaloida) ; van 
benne ezenkívül kala-

A 

:.!til. úbra. 

B 

lia1·in„ J'ehérnye zsiros anyag 48°/0 keményiti\ ásYánysók. ]~rös 
11atásu. 

.:llkalin<.1.:úsa . . A„ physostig1nin elüállitásúra használják; a.zon
kivitl kivonatot; és festn\nyt szoktak belőle késziteni. 

f'p111i11a colchici. líikiricsniagok. 

8.:ú1·rna.:dsa. ()olchicu111 a11tun1.nole_. üszi kikirii:·s. (C'olchic11cetU' 
si_;u nu:lunthaceut): félig erdős Tétel\:en nálunk mindenütt te11yészik. 

~fufajdo11s1(1J;li. f\.z egészen érett 111agvak gö1nböly11e(1ek1 .két 
1nillimeternyi yastagok

1 
sznrnszerüek1 kivül barnák göclrösek kissó 

nyúkosak
1 

belül feh8re.s-szürk0k; árkosa11 ráncosak1 az alapon 1eka
parli köl1lökkel: igen kescriiek 1 szerfelett csipi.ís izüek. 

_-i_ n1agok j('.il örzen(lök s egy éven túl ne tartassanak. 
-·lfkotór:fsz1;J· C1olc,71icin (kikiricsal), zsiro~ olaj) cnl\:or, gallnsz

sa.Y, gyant.a. Eros hatasn. 
..:.!lkalniazú::;a . . A. li:ikiricsl1or és festvény (1:[1n1.„n~ és tinctiu·g 

c11lchic() készülnek vele. 
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Semina J1~·osciami. llelérnlek mag·rnli. 

. 1?'zdr11iazrísa. A h.11os1:ia·11111s nig1:r (l. -z,/olia h.1J08<'Ía·1111> ciin alatt·) 
magJaL 

'fulajdo11súgai. A fedeles tokból gyüjtütt; n1agok íg_,11 ki(·si-
11yeli:1 kerekcled-vcsésala.knak1 ö:-::szenyo1nottak 

1 
recés rúnr·osak 

~z~:irke vagy barnássárga szinüek; szagtalanok, kcserü kissé csipü~ 
izuek. 

Csak. éretten szec1esse11ek1 inidön a tokfeclél L·rinté:-.;re fel-
11yilík . 

..:llkol<írészei. l~11uscia111i11_, ~6°;'o zsiros olaj
1 

sók. Erös 1a.ti.lsn. 
..:llkal11i11zdsa. E:rtract111n hyosciu1ni scn1iniu111 készitéséro hasz" 

núltati.k, czekenkiviil olajat (1JZ. li,1Josc. sc111. p1·ess1011) sajtolnak belőle. 

Sc111i11a lini. :Len1nagok. 

·~'::rí1·111a:::dsa. Li1nu11 ·11t<ifafi;:_;si-111unl Linné (k~·_;z(_in.sérres len. lcn-
fl•lék1 li'.111'1ff.'). Hegyes Yitlékeinke11 tenyésztetik." b ' 

:t111l11jrlo11sd_rjt1i. l'eb'd:cd hosszas 1nag\·ak: (·i~szc11yo1noltak. ki'1-
rülbelöl néi;:r•r inilliinetcrnvi hosszúk. siuuik. fénvlük barnúk Yiz-.._.J ,, ' , • .1 ' ) 

lien 1negtlnzzat1nak és ~ika1n16sakkA lesznek. Belük :fehér olajos. 
)[inden évben 111c·gujitanLl/1k_ ' 

. . 8::(h·i~ti s.:<:1·ke.::et . ..:\.. 1nag kii.l:-;ö rétege egy sor vékouyfaln, 
ll1HJ(1ne111 kiilJalakn, sok 11yúlká.t tart-ahnaz('1 sejtbül úll (2.S:2. úbra). 

::!S~. úLrn. I~ ~ejtek, ha a 1e1nnag vizlio 
létetik~ vag'}' füzctik: felcl11z
zac1nak7 végre :o:zétszakaclnak s 
a nyúlka feloldatik 1 siirü sika1n
l1'.is f'olyatlékot; képezn. 
. ~·Ukotúré.-.:::ci. Z.~·il'OS 0!11J 

(ui. lini) 33-3±0 "' nyúlka, fe-
l ' l ' ' '1 . iernyeanyago i:, asva.11y:::(11:, y1z, 
kevés esersa.1- a héjban. 

... 1lkt1l-nui.:·rísa. ]'orrá tlirvo 
n1int lenn1agliszt (t-'(_(ri'.11a ,"iUii1Í.-

(l n111n lini) pépborogatásokra 
hasznúltatik . .:\.. .~·Jlet". c11101!. pro 
culajl/(1sn111fc rCszc . ..:1. 111agbúl 
az olaj kisajtolása ntán nye1:jiik 

Ki·Ú·p~z1·1'li n:1;.:1·itú.-. " a ]J\;j kiil~ií ll'>;°lll;:i~ ri'·h',l:\'. a len1opén3, 't (1d ((CC/lf (( I i /) i). 
/, ;.,, :~ 11y;'ilk:"1·' r:,~!1·:: nl:!lti ,;jt«k; ,. ",·., j' l'\>.-1„" ' 

1nel,v11ek .11ora Gf·'arina 1i111c€:11tac '·•'.! ld; r1··t1·:.:•·; d l1ariL11t i•·;i11yl1:1n rnr·i;·11yi'1lt v,:1;"11y· .! 

f:d1't ~··)1'.'I; n'•tt>!:(': ,. fr,1„11y,:"j11•l; ri'·lt·::·· ,·., f :! I i 1n'.) szintén 1ul~Z1Hí.1 ta tik pt•11c." 
f1·l11··ru.n· 1•a1„·11<'lly1J1,ia. borogatúsokra. 

Seinen iurristicae. Nnx n1oscl1ata. Nzcrec~entliú. 

.8.:·úrnurzdsa. 11~11 l'ist ica /l'af/i'<f 11 s II011 ttnyn, a J.\Iolnkka sziget:c
kou i:enyé~zí.'1 ör(.ikzöld fa. 8zerec~e11tli/d'élék (myristiccac). (I::::1nerc
f;rs n1ég Jfyl'. 1110Rehrda '11hünb. '/II. (;/}i'ci11alis :Li1111t·, ·ni. f!/'oi1urfica 
T"a1nar..J1 nevek alalJ). 

:'f111(ujrf11/L-:Úf/lli. reojú:-;dtHl lUag (llll\'lt~US) kt~i:. (•:-' f~;1 t.'Cll(i1ncter 
hosszt\ sú1yo:-', l;jyül recés~ gyakran fehér porru1 behintve; belül 

sz;; l~f:TTI:-'f, n1 Rrj t; vrlt: 1·sx1;u„LYVA r;· r Jft. 

halványbar?á:-; ~ a -~elsü bnr~li: setét narancs8~~nü1 113rttl;rán~.ai 1:i;1iatt 
rágottan nez ki. l\..ellen1es illatos szagu, sa.ia.tsagoi-> egeto fnsze
res izü . 

• ·llkotúré:;.::ci. Zsiros a.11yagok ( 111. 1111c'ÍI:; ·111oschalac) illó olajok, 
l;:e1nényitö1 ásványsól~. . , . . , , . . _ 

illkal1na.:dsa. Í\Í1nt IZ CS ~zagp:t v1to hasznaltat1k ja szurli us u 1·0-

11ulf Íc11s része. 
Jfeqk.iilö1dJö:dcf(rs. Ne 11asználtassanal\: a ·n1yri'.sf1~ca fatua lfoutt 

(l\lolukkU sziaeteken 11onos) pen8szes, könnyü) rovaroktúl rágott.., 
gyenge izü é~ szagn1 hosszndad, 1ninteg,y 4 cn1. hosszn 2-2·5 cm. 
széle~:Jllagjai . 

A sz~rec:-;enclióval együtt en1litendö a v 

n1acis (szerccscndiúht!j) szcrccsencliúvirl~f!)) inely 11e~11 egyéb, 
minll a szere"sendió cafatos köpenye (anllus), mely 3-± cm. 
110 .:::."zli G-L1 111 1 vastaO' darabokban J'ön elö; törékeny zsirfényü) ·--- „ t' ± jl/I <' b ' • " ' 

uarancsszinü; saját,ságos illatos szagn, ra~va e::.:1po:::. , 
.ti. keroske(lésben darabokba11 vagy osszenyon1va kaphat0 • l1a. 

k('irinilnkkel n1egnyomjnk olaj jön ki tieli_ile; vizbe n1árf:.Ya igen 
1negc1nzzad. . . . , , , , , _ ~ 

...:llkotcí1·t~H::ti. Illó olaj ( ol~uin .111acul1.s)„ ~yauta es olgyanu1sod,° 
olaj, cnkor

1 
inézgü, ásványsók. Zs1ros ola,1 nincs benne_, se1n kc1ne-

11yitö. 

Heinen siuapis. )lusttir1uag. 

8.:rír111a::<Ís11 •. Si'.najliH 11igrct I_jinné~ ln·assica llÍf/l'a ]\:ol'h ((·;·1tci'.
(trrit). Nálnnk honos és ten;yésztetik. Egész Európúba11 a legesza-
kibb részek kivételével, elte1:iec1t. . „ 

71ulaj1.lonsdyai. (l-ömbölyclecl 111agvak1 innJdnen1 \:onalsz.:ru~k 1 
gödrüsek, 1nilli1neternyi yastagságuak1 ver~1enJ~.esbarna~1 bell:I st;r
gúk, kesernyés olajos izüek, rágra erősen ~get~k 1 ha.1~.v.~ln~ s~irgas~ 
zöld 11orrá c1örzsölhetök, yÍzzel c1ürzsi!lve felettebb cs1pos, ülo szag 
fejlődik ki. ' . . . 

_·l1kof(íl't!s::.ei. EJiniyrin (myronsava::;, kal1,nm)1 111.1ri·os1.i1 (fchern3:e 
anyag; e l;:ettönek egyn1ásra hatása tolyt,~~n . keletke:r.1k a mnstar 
olaj, midőn a mustár inagokat yagy a mnstarl1sztet ;"1zz~l ho~znk 
iissze); ::siros olq.j_. n1ely enyhe izii1 szagt,alan1 nen1 szaraclo; 11,1julka„ 
ásrd1111súk. . , 

'11lc1ikiilünl1ö;dfcfl.:s . . li_ kerek répa, hl'ass1'.1:(t rttjJl.l J_;1nne (repce) 
1nagjai l~étszer akkorák. barnább szinüe~;:, si1nább felület,ii~k1 rágva 
kevésbé í!getök. Szint:e hasonlók. a 111usta.ru_1~ghoz egy, Inas1k repce
féleség a ln·assica iu1in1s I„. (karórépa) n1agJa11 ezek n1eg na9yobha];: 
és kékes fekete szÍ11üek. "\-igyáz11i kell, hogy ezek a n1nstar111agok 
közzé keverve ne legyenek. 

lllkalniazdsu. Izgató pépborogatásokl1oz es a 111nstárpapiro~ 
(charta sinapi'.sata) vala111int az ill,\ 111nstárola-j (ol. si11r.11Jis aeth.) 
(

1lö(1llitására használtatik. 

Se1nen stra111n1ouii. i'lasr.lagos redösziro111 iuagJai. 

.8.:úrn111.:dsa. LJr1f11ra sf/'(llll1/10llÜllll Linné 1nagja (T.J. ::·(ul. sira111~ 
iil.Vnii'f- e. u.) 
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Tulqfdons(;gai. 1\. inagok_ az éroLti tojú:.;c1ad, tiiskés, a cHnc~o11 
négy gerezdre l\:OYa<1(1 toldJól szecles:'enck) iisszenJ,..0111ottak. vese
alaknak) kicsiny lencsé11:·viek, ba.rnafe}\:cte, 1to1nál.yo~, ken1én,)~, rer~és 
eres l!s lino111 g·i.icsüs héjjal, fehér olajos béllel; {1örzS,.üJ-;,"e nndorihJ 
szagnak, kesoril izüok: kevés c~ipüsséggel egybekGtvc. 

Flialhvtúr<!s:.:ci a daturin és 2JJ 0 / 0 z:-::iros olaj. 
„'111.~al 11l!t::xisa. Fe::::tvén;y ( I incf ura st ra 1n nlon i i) ké~zittelik bcli:ile. 

Seineu st:rycllni. Nux yon1ica. EbYt;sziuag-. 
1'-l:::rírma::dsa. /3tr,1;cl111os nu,1• i:o1nica. _Linné (.~·t1·/jchnaccar) keluL-

„ 288. id.>ra. 

A 

iiHliai f;_1. :i. inagok lt>gi.nk<i.lJb 
Bombayhól é•s Ealk11ttán van-y 
l\:fadrnso11 út. ·jönnek kereskcc1ési~e. 

'f'u1r1Jdon.~·dgu i. Korongalaku 
k~re1~c1ec~, 1nag·v~k ( 288. ábra _. [) 
ket es fel ceutnnof:cr hossznsá
gnak: .. kl't n1il1i1neter11yi vasta
gok (:28iJ. úbra C) közepükö11 
kölc1ökösek,±'elettébh apri', selyem
:::zerü ~zürkéssárga-: odasi1nnlú sző
rökkel (2SJ. !thm) ellútvn: vé
J\.on:y szorosan oc1a.tapadó b1~rok
kal; tov{tbbá sznrnszerü. :fehéres 
szürltés:::;úrgAs: szagta.lan

1
' legkeso

rüb h izü1 ketb.'.1választhat.ó szikkel 
(tehé1je ), melynek alapján a csir"' 
(i·hrény) található 1283. úhra 1!). 

„.J/ kot 1) r/s.::c i .. .S't r,11ch 11 i n , 11r11-
c i 11) s több 1n<ls alkaloida: fehér-
11yean3ragok, zsiros anyaiok1 cnkor. 

..: ! lkal i11u;;rÍ;·:a. /:',r·f r((c{ 11 lil- /s f ín cl'/lru 
bclöle. 

il ltC lS c11111tcac k.é:::zittolik 

XIII. Telepek és gombák. 

j\1:1;aric11s c-.hirnrg·ortun. 'l'apltJg-on1lHt. 

( !Cé.~;:iicll ta1if,íyo111!Ja . .l!triricus 11111.Tcl1111s 1iracp11rH/11;<) 

.8:::úr11uc:ds11. l)olyl'ur11.'< J'oi111_·;1farias :U'rics, ta1Jlós galóca (héjas 
go1nbák1 /11119i„ h,1Jn1cn1nn,i1c1•t('s). l\-Iajdncn1 egész ICözéreurópában, 
1dvált idős tölgyek t:üriseiu tenyészik. 

rf1ulq/dons1í,11ai. „:-\. kcreskeclésheli gotnbad.n.rabok vizbon ázh.t
kis és falmlapácsoklml való iitús által (kivúlt rnílnnk) keszittetnck; 
últalában ismeretesek. Az orvosi célrn (vérzés elállitásához) hasz
ntílt tapló legyen hígy bú.rso113rszerü1 összehnj thatú fahé.iszinü lem('7t 
zcket képezzen. 

Jle.fJkiiliJnlJü.:teti!s. Ne hasznúltassék a gyujl·úul alkal1naztatni 
szokott salCtromtól átitatott taplú; ngy:::zintén ue1n használand/) a 
polyporns igniarins Fries; f'nngns ignia-rin~ gon1bából 1\:észitet,t 
1 '• l r·· 1 .. . ' l"l 11 I' 1 1 l' . . apft..1

1 
n1e y a ·ttz-1 ~or1s- (•s (•.seresn:,~o ·a \.Oll ~; 1, · orc n P o. 

~ 1aragallec11. l1icllen earag;aheeu. t~ütulnno~zat. 
(l-'11cH.'' „11,·11;1<1hc::n 1 mu~<'11,,· c11ra!fulu:~11._l 

S::ái'nur:.:d:;u. /)1>hacrucocc11s ci'i:::p11." eb s11lHu:i'. n1a111111illo,~11s 
(fot1ro:::: és e1nhis gön1b111oszat: chondr11s c1·i,.;;p11s és .F11c11s hibci·11ic11s 
néven isi Yirúgos n1osZat.ok~ alyar' .t/r)rid11i'), _\z atlanti ocoáu i1art
.i11in g;yakori. 

_.L\.z egc'.>sz növényt (telepet.) gyiijtik. 
~r11!ojclvnHdyai . ..:\. tele11 la1)0S vagy esnrgt'i~zerü, kett(isen ::::zCt

úgnz<\ vonalszerü vag,y ékn1akn lelienyekkel; hevenyében yere~ 
\·agy ha.la.vú.nyzlilil; sz<'trazou iiorcszerü, lu1la.-yúnysúrga; yizheu 
r;,izyc a füzet kihülésl\:ül' 1;:ocson:yát ké1Jez. 

8::iier-li .~::rTki;.:ctc . . A„ felületes ri'd;egel-.:ot. (kl•regállon1tln:r) 101c
le11l\.Íllt ]e lehet szedni. E rétegel;: szabályo:::: ~orol-.:bau elhelyezett 
igen apró színtelen sejtekbül úllanak. „:\. kéregállomán;von belül a 
Leleple1nezt a, Yelüállon1á11y tlilti ki: 1nely nagyobb tojúsdad vagy 
1<erekc1ec1-szegletes sejtekből úll. 

„·ll!tnf1ir1,:,.,.:·ei'.. Nyrilka, légen,ytartalmn anyag. J\"e1nényitö szen1-
csék a szövet.be11 11en1 Iútha.t/_ik. bárha a szi_iret kellüe11 kezelve joL1-
reakciót innf:a.t. ' ' 

J,ieheu islantlicus. Izlandi zuzmtí. 

.8.:rÍl'li/f(.:;ás!I. (}cf1·111·iu islo1ulic11 .-:-1.charin:s (partnelial'élék, z11r1·-
11/.(liuc1.~(/(_' J_,iuk\ északi ]~11rópúban, tovúbbi.l középsij és üéli l~nrl11)n. 
inn~as heg\·ein a f(~ilaö11 n1i11c1eniitt találhati'i. 

·- T11l';;,/,t1111.«i!f'1i. l!'elúlló, levélszerii telep (tlrnllus), különfölekép 
hasitofit.1 cafrangos. csatornú~. 1nn jll b<irna. innjd halvúuyahb. a1ap
,iún \'(:rszcrü: 1ncg:szAra1lva, ;nerév, törél\:e'n~v: 'n1egneclvG~itv~ lúgy, 
porco:::: :félig börszerü; krseril izü; Yiz bcn fi.'>zve a„ kihült; fijzet ko
('::i1J11yü {; képez. 

,Jlkof!jr(! . .;;zcf. ()etrar::::aY (cet.rnriul, {icliu1i11„ n1ely az iblany 
;lltal kékre festetik, kevés uyúlka1 f:.Ók.·' 
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'J~isztátalanságokt.ól és közhok:evert 1nohac1aral>ol~túl az izlandi 
zuz1nó 111egtisztitar;c1ú. 

NPcalc coruutnn1 . .i\n,raroz:-;. 

.S':::drn1a;;dsa. Egyéves vagy kétéves go1nba. (,'lavicf]J·" 1111r1Jurca 
1:1.1nlasne; (pyrcnu111ycetcs Fries, Bze1ncsegombá.k1 ma.ggo:nbák); fii
félék, I~ülönösen pec1ig a rozs virágaiba11 a csira tönkre.Jutása. n1el
lett tenyészik. 

Tulajdo11sdtjf1Í. l\Iec1dö gon1batelep (sfrunut .„fcrih), to1npa há
romszegletii, legtöbbnyire meghojlott, mindkét vegénkvagy fo.1

1
felé 

inegvékonyod va, 11áro111barázdás, fekete, ibolya, gya ~ran sz1 va
szinü, belÜl halaváuy, csncsán többnyire szenn;yes fehér rost~os tol-
11alékkal (sipka); ha,rmaclfél centimeter hosszu, három milhmetcr 
vastag; gon11.iaszagn; nndoritú, kevéssé csi}JÖs izü. 

ii. roz!-io11 1 a rron1ba Alta1 megtá1naclott helyen, rendesen a, pe
teszék belső réteg~iben 1 a esira. körül1 fe,ili~idik a c.laviceps1 n1elynek 
fehér tern1ö réterre ia. sper1noo-oniun1) azelőtt önálló go1nbúnak tar
tatott (s11hru ... ·1.:lia :eg~:fu'/11 J,e,,-eillé); e sper1nogonium ki.izepéböl fej
lődik a ::;clerotinm: az auyaroz::;: az anyarozs felléptéYcl n sper1110-

gonin111 tovAbbi fcjlöclé:::e inegszünik, ~ azt a„ ::;elero-
C!SG. úhra. tiun1 felen1cli ::; rn.ita. lniut sipka n1arac1 (28ö. <Í.bra), 

Yégt:éro liet1ig leesik . ..:\. s(·lerotiun1ot.1 az an;yaroz~t, 
:-:zil1téu ld.ilö11 go1nbúnak (sc1croti11111 cla1;11s De Can
clolle) tartották: kósöbbi tanulmányok azouhan e 
nézet helytelenségét kicleritették s most tnc1jnk, 
hog:y az ne111 külö11 gon1ba1 hane1n a cla,-iceps pnr
pnren meclclö telepe. ' 

· ~·llkotúi·tK::f'i. 8klo·oti11::;i1v, skl1'i'o111uci11. olajsavas 
l~S palmitinsavas trigl3rceric1ek (zsirok:\ 1nelyek gyor
;:;an ro1nlanak1 o:xydáció folytún avaso(lnak

1 
n1idön az 

az anyarozs habí.stalanná lesz: chalestccu·i11„ mykosc1 

1ntlnnit: fnngin: te,isay és tejsavas sl1k1 er!J0fin,. ekbolin1 

fehérnyeanyng: skleroxanthin1 (sárga szinanyag) 
phos1Jhorsa vas JC é:-: C'a. . 

1 !tll"a'"''." 11 „,.,.. _4fkal1n11.:1is11. !~';1:frcu·ri1111 sccf!lis on·nnt1: (auya-
„,:an!1111\·1~.'.•'tl•«u rozs ki ,-onat.) készittetjk belőle. 
1"rrn1··0:,••H'' na~'"- '! j j l • j ] '1 • t 1 
„,i:: "-kkr„tiu1;1: C·sa \: a r07.:-: ;:a a:::;zo \: JO gyii.]töt · anyarozs i sza-
1' :·1

1
Prmor.:"

11
iu

111 baL1 haszuúlni. Derült idölien :-:zedessék; n1ef:!:száritYa 
('-ipk~1·,_ . ..__, 

j1'1l zárt üvegben tartanclú e.11.11 t;i:ig; azontnl n1egn,ii
t.anrló. 8znette. avas anvarozs vettessék Yissza. Porri.'t csak a n1eg
rcnde]é, olkal;,u\val töi'.enc1ö. 

til8 

XIV. Kinövések. 

Ilyen c:-ak egy van hivatalos: é:::: pedig: a 

(~11l1acs. (;allac. 1\.llc111Hii g·nhacs, törük cscrhng;acs. 
(Oallac hal1.'11c11sc:1, !fal. 1111ci-c11s a.~ial-icac s. tarci(·ac) . 

8::drn1a:::i.isn. „A. r1ncrc11s 1'.11,(cctoria Cllivier, q11crc .. J11sif1111i;a 
\\Tcbb. 1;a1-. ln(er·fori(/ és inú:-: rokon, l(eleten honos cser1aJoli: level
rügyeiti ha. a ~!JnÍps !/ollac Í1!/'ccforia~· Olivier (dlploll!pis !/allac t.inc
loriae Latreille) nevil rova.r (recés szárnynak, liyincno1dcra) petroha 
Yégével n1egsz111:ja1 n sznrúsok hel,yén li:inövés tán1ad, n1ely gnbacs-
11ak neveztetik. 

'l'nlc~jr.lo11stigai. C+ömböl:ydecl, göc.siis tüskés, gyakran lyukakkal 
ellútva, sulyo' kemény, majil sr,tétobh, majd halaványnbh zölaes 
szürke szinü, r<.ÍgYa fanyar izü. 

E kinüvésekhez l~n~onlók külíinbt.1zi:'1 lölgyt~iknúl i::: Plöfor-
1"\ulnak. 

.;.t/kol ó i'1.:8.>: (. _/ J i,11a lf 1u;sa r (1· SI_' i".~·11 r„ l<t11i1 i 1111 n1_) !/ u f 1a e.-: su r (1 r r· id i 
qull il'u1n J., kev(•:.: cnkor, :-:;ók. 
' AIÍcalmo.:ás. Alig hasznitltatik. A tannin itllittaíik elő belőle. 

Jfi.'f/kiilünhü.:·iclés. Gyógyszerészi célokra cs<1k a. fent lei:·t szúr-
1na.zúsn és n1ini..íségii. gnbaG:-: hasz1ulltas::;l1 l..:. ~-\_ kö1111yii sz1\·ac::;os1 

:::ima~ ngyncyezett né1net gnbac:-: (hazúnkba11 i:-: terein ilyen) clYe
iendö. 

ll. ~z(iypítpJ llülll hirú 11iivé11yi gyágyszera11~·agok. 

XV. Mikroszkopos testek. 

Am~·lnm. lfoméuJit:ö. Arn~·Inrn tritici. Jlnzakemén~·itö. 

S.:·úi·n1n::dsa . ..:-1. t.iszht bnzából (tí'Íficun1 st1tii:iuH ]~.) nyeretik. 
(1•1 iifélék. r1ra111i;1ca1.). ::\úlnnk ten}··észtetik. ElöUllitjúk a buza
li:::zt.höl Ól~„képpen. hogv azt vizzel ke111én:y t.észhlv<Í gyú1ják, ezt 
fiuo1n szit'úkon vi~zcl..._,.„ki1nossák. 1\_ viz a ke1nényitö sze1ncséket 
111ag<ival ragadja s ezek: állús után leülepednek i n szitú11 Yisszan1n
l'éll1 a csiriz a kor pú val. 

1111ft1jdu11scf1111i . ..:1. tiszta buzúbr.'.il kiválnsztot.t ke1nényitDt ren
<1etlen alab1 darabokban árulják, melyek igen könnyen szerlelctt 
fino111 fehér. út; ue1n tetsző porrú. tűrhetők. Szagtalan és iztele11

1 

hideg' Yizhe~1 l•::; borszeszben oldhatali1an. DG rész forró YÍzzel inéz
crc:í.s áttetszö tejszerü folyaclékot ké1Jez .. Tódclal kék szinü lesz; a.. 
'" . , , 1. '1·1 11 1 ' ' 1 ' ·1 1 ·h··1' kék ;:;z111 1ncleg vagy ;:a l ng a Gl inazasaTa. e c11yesz1 ;:: ;:1 u es 
ynrry hin·itott sósrr·y hozzáadása után azonban is1nét elötünik. E 
rc<~~ciú ~'izzel febnelegitett kc111ényit.övel viendö véghez. I\Iinél 
a1ncsonYabb a hö1nérséklet1 a.1111ú.l biztosabba11 bekövetkezik a.meg
kékiilés' l'S pec1io- a keméuyitüuek és jóc111ak renc1kiYül crnkély 
( 

1 :wí!ooo) ine11nyi~L:gei elege:i1dök előiclé~ésére . .:\. l;:e1nényitö igen 
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11eclvszivó; csak 125-1H511-1u11 szárad rrieg leljosc:1 i e-légetésuél 
0·8°/0 ha1nut luigy. 

j\Iikroszkop ahtU kerekc1ec1 vagy vesectlakn l:cst<ok láthatok, 
111elyel~ ige11 l\:ülönböző 11agyságuak közepükün iionttal és számos 
igen 1ino1n körkörös réteggel (28fi. ábra.) 

1\.. li:en1ényitö j·'iJrclkotó rés:::ci: a graunlose és a ke1néu:_>(itü, cel~ 
lnlose. J.Jegfeljebb 150/0 nedvességet szabad tarta11nazn1a. 

.i'llkal111a.~d sa . .il;:: 1J/lff · fl.Z.11ccrin·i cu.111. an1ylo' res.z~. 
Jller1kiiliJnb<i:dcf<fs 1Ss fe.rlü::ésck. r\.. buzaken1eny1to lehcL keverve 

rozs-
1 

ái1)a-) zah-
1 

lJnrgonya-
1 

tengeri- (knl\:orica) k.en1ényitövel, 
varry helyette erreszen ezek valamelyikéből ic116 úmt kaphatunk. A 
ro~sken1ényitü ~zemcséiné1 a középen kereszt ·vagy csillagalaku 
hasadás látható, hasonlól\:épen az árpal\:eményitő sze1ncsék11él is 
(287. icbra). A zahkeményitö szemcséi összehalmozóc1va szegletes 
vagy tojásc1adalaku testeket (28S. ábm) kepeznek, igen kicsinyek. 

~su. itbra. ~SS. úbra. 

:2!1(1, úlira. :2~ll. úlira. 

J:\.. rizske1nényitö sze1ncséi va1a1niYel nagyolJbak a zabéi11ál: szintt.'.·n 
csoporto1;:at ké11eznek, az egyes sze1ncsék üregesek (28U. ábra). :\.. 
tengeri ke111é11yitéi sze1ncséi ineg H<1gyobbak, O·i'"J-U l inni.-nyiek, 
különböző alaknak (2\IÜ. ábra). 

... ii. burgonya l\:e111é11yitö sze1ncséi igen nagyok1 O·OC1-.Q·l ·11~; 11 -
nyiek: a kisebbel\: szegletesek, a. nagyobha.k tojásdadok ;;agy kagy
lósalaknak1 a kü1sö körökhöz l\:özel elhelyezett kicsiny inagga1 
(201. ábra). 

Fertözik a kemónyitüt gy}Jszszel) krütúval s 1nús hnsou1ókl:a1. 
Ezekre vagy ug:y kén11elün1t, hogy a ken1é11yitüL platina csészében 
elégetjük1 inely esetben a. han1u tübb lesz O·S0

.·0 -11úl, ;;ag;r pedig össze-

r•'tzznk cl1lorofor1n1nal. .t-\.. fertőzések leülepesznek, 111ig a ken1ényitü 
uszik a chloroformon. 

Dextrinnm. - ])extrin. 

A száraz keményitö 150-160-ig hevitve sötetebb szinü (súr
gásharna) lesz és dextrinné változik. A dextrin meleg vizben olcll1at.ú 
;.; i11ézgús1 erőse11 tapadó, l\:ihülés után 1nereveclü oldatot képez . 

G!antlulae lupuli. (fa1pulinum). J(o1111<ítlék. 

>'5zdrnuu.:dsa . . „A. közönsGges ko1nló (hu1111tlus l11znilus) fl:lcserje, 
k:uszó kétlaki növén3'; nálu11k tenyésztet.ik (ca11uab1'.ncae, kender
fölek). 

Tulajdonságai. A mirigyek (glam1ulae) a hevenyében sziritott 
koml6tól szita által választatnak el; górcső alatt tekintve kicsi
nyek·igen rövid k:oc·sányosak1 vesédecl alaknak; aranyszinü1 végül 
naran9ssárga port l\:épeznek1 mely különös szngn és keserü izü. 

Evente n1egujitancló . 
.Jllkotú r/,..;.:ei. ]\:omlókeserüsa\· (lupuli11)J jcgeces alkaloida: 

két, gyúnt.a L~s ill6 olaj (olajos gyúnf:ús anyag1 n1elyek a inirigyr>keL 
kitiiltik): pal1nitinsavas rnyricyl, úsvc'tnysók:. 

J?ert«Jzise. Ho1nokot szoktak közzékeverni; ez elégetl\3nél 
vissza1narac1. 

J{an1ala. Jlan1ala. 
/).:·lÍl'lil(t.:dsa. lfottleria ti11ctvria liox.b.; fa Keletinditibau 

(rnphorliacwc, kntyatejfélek.) 
1'11l(1;jdo11sú,11ui. „A„ n1irígyek (glaudulae) gyün1ölcsburkokon 

jön11el\: elD1 innét g;yüjtve félig gyú.uhis: téglaszinü port képeznek; 
a szen1csék (górcső alatt tekintve) l\:icsinyek1 lcnyon1ottak1 gön1-
bölyc1ec1ek s bnzogányszerü, balzsammal telt h6lyagocsblkat tar
talmaz1u1k. 

J?lJalkotú1'1!,..;.:c (S0°;n) a. benne foglalt gyú.nta.; a.zonl\:ivül kevés 
illó olaj, csersav 1 1nézga stb. van benne. Bélféreghajtú sier. 

J?e.rtü.::é8ci. IIánc:sré:-;zek és szörök vanuak inindig hozzt'lkevc
rec1ve; ezcnkivül nél1a homokkal elegyítik; ezektöl 1negtisztitanc1ó. 

J,rco1101lium. (8cmen lycopotlii). Iforpal'ü magja. 

,)zdrn1a.:dsa. 1\.. lycop1Jrli1u11 1·lr1vutu111 :Linné (bnzogáuyidn1nú 
korpafüi kapcsos korpaf'ü; korpafi.ifélék 1 lycr,ipod·i(lc•·rre. De C'audolle) 
spúrúi. Magasabban fekvö hegyi erdökbe11 tenyészD kis 111;\szú cser
jéeske. 

1'uf(u·1l1n1sdyai. 1\.. esirsze1ncsék (sporae) lu1sználtal:nak1 a fenti 
név alatt. Ezek igen aprók (górcső alatt te-
kiutYe )) recés bortlúsak1 négyszegletü görn- :.!!•2. úl;ra. 
hölyc1edek1 húro1nszegü lobornlakuak, (2D~. 
ábra) alapjuk clon1born1 igen Jh1om és l\:ö11y- \·~~:. 
nyen elf'ujható, vizzel nem keveredő pori; 
képeznek, lángon hirtelen follohbannak, hal-
ván;ysúrgt'lk, szagtalanok és izt:elenek. 
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.... ii. borszeszt és az aethert a hycopoclium l~önny~n beiszsza .... .\.. 
jód sem közvetlenül, sem kénsav behatása után nem :~,,t reá; ugy
szintén a jódos zinkchlorid oldattal sem kékül meg. 

li1ertüzésci. rrisztátalanstlgok, 11omok (ezek jele11létében 11en1 
gyulacl meg és nem ég el); keményítő (ez esetben jóddal megkekül 
és a lt:eményitü górcső alatt inás alaku1 miröl szi11té11 felisn1erhetl)); 

.f'cnyqfdk és nués f'dk sdi·ga. hl111pol'a) ezek kö1111ye11 gömböklt:é tapad~ 
11ak, az ujjak ltözött dörzsölve terpentin szagot árasztanak: és lnÚs 
alaknak. 

XVI. Tészták. (Pastae), 

Ilyen egy van hivatalos; ez a: 

Pastaua •11rnrana. </uarana tészta. Quarana. 

/)zdrnu1:.:d.~·a. Paul1'.11ia sorhi/1'.s l\fart.. (Sapiru.ln8fUlék) st11iin~ 
rl11c1·r11:). Dra.ziliában honos fa. 

~1'1d1~jdo11sd,qai. Brazíliában a quarana tészta1 a 11evezeLt nü
vény lehámozott, napon szitritott és porított magjaiból készíttetik; 
a por YÍzzel tésztává gynratik és napon vag,y füstön n1egszúrittatik. 
llozzánk legink~Lbb n1int púlea - ritkábban lepén;y - vagy gön1b
alakn szilárd tö1neg keríil, inely barnásfekete, ken1ény, törése inajd

nen1 egyenes, csekély fényü; 
belül egyes n1agva1;: találhatók; 
vizhen részben oldlrntó. Sa,ját
ságos szagu i fanyar és keser
nyés, csol;:olá.cléhoz hasonló izü. 
A benne található magok gesz
tenye barnák vagy feketehéjnak 
és nag,y sárga köldökj ük van. 

C+órosö alatt tekintve ke-
1nényitö szen1c:;éket (2D3. ábra 
a) kösejteket (1,) és zsiijegeve
ket (e) láthatnnk. Közzékevert 
rnás anyagból szltr1nazó ken1é
n;yitö szemcséinek alakjáról 
könnyen felismerhető. 

.1llkotúr1:~.:ci. J{.úvéal (co,/Fc·in = rtnara.nin) 3-6°/1): csersav 2Gu/1H 
zsiros ola,i 28°/0 ) ke1nényitü é8 dextrin 1.0°/0 , illó olaj: gyánta: 17"/01 

sejtfal 22n/0 • 

Alkalniazd:;a. l(észittetnek belüle: a quurana dl'1Hu·alay pasta
cat:oo ('11-Ul (jllf(l.(/11(1 ü1na.ra11ús csokoladó)~.'i'/ji'll1Jll:·; es l1'.11cht1·11 (_JI!((/'((//(/(•, 
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XVII. S z i n a n y a g o k. 

Indigo. In<licum. Indigó. 

S.:drn1a.:tL~a. Incliqofera tinctoria I.1. (Pa1Jilionaceac). I\:eleti es 
Nyngatindiában tern:Íesztett cserje, 111elynek virágzó ágaibúl 
erjesztés által nyerik az indigót. 

Az indigó kereskedelmi árn. Sötétkék, homályos és átlátszat
lan, dörzsölve vörös rézfényü törékeny darabokat képez. Vízben és 
borszeszben nem olclóclik. Füstölgő kénsav kék színnel feloldja 
(indigó,kénsav). Ez oldat vízzel hígítható. 

Alkotórészei. lnrli!fókék (56°/0-ig) i11diyóvürüs (olajokban olcl
hat6), incligóuarna (alkáliákban oldható). 

Allwlm11zci"" Iparcikk (festék); higitott olclata kémszerül 
használtatik. 

{)ss:~et1!vcs.:thetö a berlini k8kkel i ezt platinalen1ezen izzitva 
vörös vasoxycl 111arad vissza; az indigó ibolyas;.r,in gőzöket fejlesztve 
te\jesen elillan. 

J,acmus. (Lacca musci). fatkmusz. 

.S.:ár11ta.:·dHa. Leca11ora tarta1·ea 1i.c11. Roccella tinefol'·ia s 111ás 
znzmókból erjesztés által itllittatik elü. Leginkább Hollandiában es 
Franciaországban gyártják. , 

Tulajclonsú,qai. '\Tilúgos kék kot:kákhau hozzál\: kereske(1esbe. 
I\:ék. festatT'rao·nk viz ben könnven felo1<1óc1ik. rn.iközbe11 szénsavas J b - „ 1 

inész marad hátra (ez a k.észitésnél a1latik hozzá). Ez oltlatot a. sava1;: 
megvörösitik . 

..::'llholnza.:risa. 11. 1akmnszfestYény (tincfura lru·111i). a Yórüs és 
kél;: kén1lelöpapiros (charta c:1'1Jlorrdori(1 r111'r(( ( t coer11ler1) készitte~ 
tik vele. 

XV.UI. Cukorfélék. 

i\[auua. 1\[anna. 

/);;(Í1'11Ut.?:JfS(( . ..:-\_ fra;1Ji1111s UJ'/UIS ]~illtlé (variafO /'OfU11di/olia vag,)' 
ornus turopaea Pers. I\Iannatern1ö };:ürisfa; olajfafé1ék1 olci11ecu.~ Link) 
szo10-áltat1·a. I-Iazú1·a. e fúnal;: Olaszorszárr (C1alahria f'öleg (}crace kö-

b < ' '-'' 

zelében és Szicilia) s más délövi tartomúnyok. . . . , 
A kereskedésben elöjövő1na1111a kis része a. Cljccula orni L1nne 

(tetigo11i11 orni Fabr.) rov~r általa fim okozott szui·ások h~l;i:én foly 
l;:i (11u1nna. l11 gra11is) • ..:-1.lig fordul elő. Nagyobb menny1segbe11 a 
manna a fába tett bemetszések helyén foly ki. Ily rn<),1on kétféle 
1nannát nyerne};: és pedig az u. n. csöves n1annát (111.anna longa sen 
ca11cllato)) rnely a be1netszésel;:be dugott, llálcá.11:011ke111ényeüil1:111eg· 
s innen lesz hosszas. csöves alali:ú: ez 11 íino1nahb áru. A közönséges 
n1a.nna a ben1etszé~ek körül rés~ben u kéreghez tapad és i11nen 



levaknrjúk1 ré~zbcn pedig lefoiy é::: téghtkon ~tb. gyiijtetik össze. 
Ennek kiválasztott szebb része képezi a kalábriai nrn:-11itt (M cala
ln·ina s. clccta) ;" a többi 11u11u1a crassa néven istneretf:is a kereske
désben. 

'11ulajdo11sdyni . .• A„ tnflnna cukros~ leYegőn megszUradt neclv 
(.-;ucc1u; srrcclir1r1'.1111s). J:i.. kalábriai n1a11na s;-:étn1orz.s0Jhatl) tön1egeket 
képez) n1elyeli:: különböző nagyságn sárga vagy fehéres dara.bocs
kákb/il vannak ös:-:zet.apadva.; ~cle:; és n1ézszerii izii i kissé nndorib', 
c:;ipűsségge1. 

„d. csüi-es ·JJl(tJ/nn (leginkább Sit_'iliálJúl szár1nazik) egyenes 
vagy csöves darabokban kapható, melyek tompa háromszegletüek, 
itt-ott félig hengeraedek1 szárazak1 könnyük, törékenyek; a törési 
felületet körkörös .iegeces rétegek (1nannit) k.épezik; szi11ül\: fehéres 
vagy sárgás; ti::;zta 1nézizíi. I-Iat ré~z vizben teljesen oldható; a.z 
oldat tiszta és közömbös. 

...:"llkof1;1·észci. Jlrrnnit (111annitu1n) a. csöves 111unn;:\„ban SO-.S2°/0 
lehet, csekélyebb n1in<iségíiekben ':JO-C"11°/0 van; a n1anuit 111enn)ri
s1~gétöl függ a n1a1111a jósúga; dc;1~f,·i11 20°/01 l(~yn}ose 1 núdenkor

1 

1nézga1 Yeresbarna g_yúntús anyag (keYé::'), stt\' 11yo1nai1 fraxin, lu1111t1-
an,yng U·G11

,'11 ki_irül, ''iz 10-15°1'0 • 

. ~~~lkalnu1.::r~8r'1. J:i s.11ru1n1s 11H11111ul11s1 Ú!(us. lu.)„'((fiv1un és a liydl't,1-
111cl 111/anftun resze. 

Í/crt«íz/sek. Különféle tisztc'Ltalans<Ígok (fakéreg darabok st.b.) 
lehetnek ki:izékeveredve, füleg a. közön::;éges inan1uínál. 1\. 1na111ut 
e1:je(l s ininél elöreha1aüottabb az e1:jeclé~, annál 1<i.gyahb és ragadú~ 
::;abb lesz. l\Iegkisérlették a 111a11n{lt szölöcnkorb1Jl készíteni; vag,y 
i1eüig· a közöi1séges n1annút nlnl\:ifi,iák csiivekké é~ úrn1jii.k 1nanna 
<'.anellata gya1uint; az ily n1a111u1 törési felületén 111a1111it jegecok alig 
lúthatók. 

X:i:X. Gummik. (Mézgák). 

(~nnuni arahicnn1. ({{nnuni 1ni1nosae). „\rah nu~zga. 

8.::1i1·111a2rf,-.:11, J1cacia 1)e_1;nl IJelile, (ff.'. ehJ"e11T,e;·yir111a„ oc. tortilí,-; 
J ravne ((lc1rcia l:C/'('J,: (;·nille111i11 et. :l?crottef'.) s(.lJ. é . .;;zaki J\friku pnsz
f:US~Í.gaÍll tenyl~::;zi:1 fcí.k bó l nyerik (hüvelye::;oki l('f/11m1'.11nsae vagy 
érzökefélék ;,11:1110.;;t:l/1). J:\ kércgl1ül 111agúl()l ::;ziYúrog ki ('.~s rajta 
gün1bülytle1l c::-;eppe1~ ben ös~zeg;yül \·e a levegiin inegkernényeüik. 
_t\. begyü,ité::; utún inég· kiilö111negszúri.rjúk . .:-\. kereskcllésLen töblJ
féle 1ni11ösé0·ben forüul elü. fehér, ~Úrga, barnús-vörüses szinuel s a 0 • ~ • 

]egkiilönbüzölib alaku ÜnralJkáka.t képezve„ 
:1'11/r~jdonsii!/rti. (}yógyszert:úri célra csak a legfehérebb kivú

lasztott fl•1esé~get (.1;1u1u11i oral1ic11111 1·l1:cln111) szabad ha:;z1uí.lHÍ1 n1e1~y 
tö\)bl\-kevé.sbé gü1nbül,yded 1 :-::zintele11 vagy kis~é súrgús, kovésst' 
fénylö útlútszó cla.rabkákbúl úll. 1\Jrvo ki::;elJb szoglete::;1 üvegf8nyü 
üarabkákra esik. szét:.; iite1en ós szagtalan . ..:l.;1, arab1né·zgút a hor
::;zesz ue1n oldja. j 11at-11yo1c rész hideg vizbeu1 1neleg1Jen n1é~g küny
nyebbe11 olLlhnt('.11 1nidih1 nyúlú:::: ragad1:1s oldat:. kép:-:üdík. 
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i1lkal-11u1:-:císa. I\:.ülönbözö ne1n hivatalos gyógyszerkészitmé
nyek1 gyógycnkorkál\: fitb. alkotórésze. Vizoldata. n1int nu1cilago 
gununi araóic1'. is1neretes; vele készül az o1ajosfejet (e111ulsio olcosa). 

J.llegkiilü11UU:-:fct1!s. :\.rossz mi11öségü mézga, n1el;y· g1u11:1nt'. scnc
r1al 11éven is fordul elö1 11e használta~sék. Ez nehezen oldódik, igen 
ll:clY.s~iv.ó ~ e tulajc1onsAgai11úl fogva sol\: bajt okoz a tabulúk stb. 
kesz1tesenel. 

XX. Mézgagyáuták. (Gummi resina). 

Gy{mtús (borszeszben olc1ható) és mézgás (vizben oldható) 
alkotó részekhiil állanak: borszeszben csak részben oldhatók: viz-
zel dörzsölve emnlsiót k.Ípeznek. ' 

.A.n1111c111iac11111 (C~u111111i an1111oniacun1) g·u1u1niresina a1uu1011iacn111 ). 
..:\ 111111 o ll iiikgy:iuta. 

ó'.::d1·1i1a.:;~fsa •. Z->11rc111a a1n111ont'.1rcu1i1. Don. J?ersiúb::n1 honos évelD 
2-3 111. inagas növény. (Ern:yösek1 u.111U<'ll1:Ferae) . ..:-\. rnézgagyánt:a a 
növén3rből 1nagától is kifoly1 lcülönöse11 pedig a sért8sek hel3rein; 
ily sértéseket egy I'ersiúba11 honos rovar is okoz . .t\ kifolyt n1ézga~ 
gyúuta egy része kiilünbiizö nagyság·n, egész diónyi könnyekl1en é:c: 
szen1csékben összeszárac1 és ü:::szeg·yüjtetik (r11111111111irtc1u11 i11 lacry-
1111'.s seu in granis)„ mús része pedig a földre folyik s itt gyül össze; 
ez ll.. rész u1n'l11oniac1nn in 7JlacCid1'.s scu i'.11 ·111assls néven is1nerotes. 11. 
gy<'.1gyszerkönyv az előbbinek f,artá::;át rendeli. 

'1'11lajdonsdgai. I.1evegDn 111egsztí..radt tejnedv, tübbé-kevésbé 
gü111bölyü) lJorsószemn.yi, egész dió nagyságn sze1nc::;ékbe11, n1elyek 
inagúnyosak, vagy egy1nitssal összetapadvák, vag_y barnás da.rabok
kal keveredvék; kiviil sárgú:::barnásak, belül fohéresok, kevéssé 
kagylóstörésüek1 zsirfényüe'(; hidegben ken1ények, töréken:yek

1 

porrú. törhetök1 111elegben 111eglágynlna.k; keserüs csi11iis izüek
1 

n1e
legben kevéssé i:oghagyn1Ahoz haso11ló sa:iút:::úgos szagnak: vizben 
dlirz:::i_ilve tejszerü lesz; lJorszeszbeu részben oldhat('), .:i. hozzá~ 
h1pac1ó tisztátalau~úgol\: túvolitt:assanak el. 

.. dlkot<irét.!.:ci. Illó olr{f· gydnta1 arab111ézgn1 i:i.:'11e11 cildhatiJ n11!.:ga1 
YÍZ 2-611
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1lll.~;1!11u1.-::1i:J{r. T\11)aszok alkotórl,sze. 
Jleghiílii11l1ü.::lcf1!s. Ne111 ha::-:znúlautl('.J az ru1u11rP1ioeiun1 i11 tlo

cenfis t~t:i inús oly árn1 inely közé tiszb_'d:nlansAgok, hon1ok: fakéreg
ús gyün1iH(~:::;részek vannak ke,·erecl\'e) s a n1ely 110111 ::-;ze1ncsés

1 
ltanen1 összeta11ac1t sárgabarna. tü1neg. 

.Asa foctitla ((~uuuuircsina asac foctitlac). l~lizaszat:. 

1S':.:rJr1na.:·dsa. l;1cralr1 rr:,:r1 ./'1Jefhl1:t I1inul~: sco;·odos11u1 .fociid1u11 
l\nngo s inú.s fernlafajoktól (ernyősek: !!111l1cll1'./1:rac) szúr1nazó inózga
gyáuta. 

.e\. törzs sértett gyöker8bD1 kifolyú1 11apon 111egszúrnL1t tejnedv. 
(;;c:d;orl. ;;;-<·-~y::,~. ,J_O 



Ct·yüjtése vl·gett a n1ult l~Vi elszárntlt szárat a lev.élhajtt'tsol:
kn1 le111etszik; a inetszések helyén kijövő ~1ec1v inesszt'u:1tva kj;pezi 
a lerrf-i1101nabb árnL ii. nao·yobb n1ennvisérr a . .zyükér be1net:szé~ei-~ 0 ' b,, <• ...., '---" 

nel\: helyén foly ki s a O"yökér körül á~ott gödörben gyüj tetik össze. 
1\.. ben1Ctszéseket inind~~1 8-:l napban isn1étlik11nig gyánta foly ki. 
A gcclröf; a nap heve ellen Yétlenclö fü rnl bctakarjúk. 

?1tda jdo11...;1_í q11 i. I\':ülön bözö nngvságn 1 egy111ás~a.l gyakran 
üsszetapa1\t YUg}; barnás Ü&rabokkal ke·~~ert szen1csékböl tÍ.11: rnel,vek: 
kivül pirosasbarnú.k; friss töréstlkün ke-v(~ssé l;;:agyló~ak1 zsirfé
nyüek1 t"ejszerüek1 kev(~ssé pirosasak, késöblJ szen11.yes barnú:::ak 
lCsznek. I:Iiüegben n n1ézgagy<lnt11 kc1nénnyé Yúlik1 1neleghcn 1ncg
l:'tgynl; igen erös foghn.gy1naszagn, sajátságos kesernyés. kcvés:-:é 
csipi.is lzü: vizzel <liirz::;ölve toj~zerii folyadék kópzö<lik: borf.;z(:~z
ben fc1énéÍ több oldhntó. liideglien l:ijr\·c :::úrgús port, képez. 

rora. a hozzákevert tisztútnlans;'tc:roktól küliin e ct'dra l1asz
núlt ~zörszita últal tisztit:andcJ Ineg. S~l.raz és hideg helyen l:ar-
tandó; különben ö''zetapad. . . . . . 

.:-\lkotúrészei . .l!fr_í 11!(/j .• !f//rÍ1iffl„ 111/:::;;o (~i;-;::2 11 / 0), a11nasaYas 
1uész) kivonatanyagok1 tisztútnlansúgok 1:;-17°/11 ;;agy töblJ i:::. 

}r'crfii;:/,o.;e/.·. c:-ypszsze1, agyaggal vagy li::::zttel ::;üt k(iyec;-;ekkcl 
i:=; szokbík keverni. 11.z úsvúnyos részek l~;-; nüvényi rostok a n1ézga
gyúuht feloldás:111úl (l1igitotti l.!orszoszlJen) visszan1arru111ak; clt;l_i
biek ai eléget~é . ..;uél i:-:. 

_,A/ hal 11u1:::ú.-<a. ]i'e:-:t..\·t'.·11y (t; 11 ('' u nr r1.~r1 ./111:! (i/111) k1~:-:zíi 1 Yt.'lc. 

};nphorhimn. ((hnmni resiua e11phorhii. 011111mi e11phorhii). 
li:ntyat(\,j. 

/):;1írnu1:::rL~a. 1\.z 1·1111liorl1i11 (?(f/ci11111·1u11 ]~i1111é; orvosi kti.tyal.cj 
{;s 1n:í.s rokon fnjok (1·11Jlh· t1111a!'ic11sis és r'l!JJho1·!1i(! 1'1':"ii11:(1:tu .Bcrg.1 
né1nely szcrzük szcri1,ü. egyecl1\l ez ntl1bbi) szolgúltat,iák; (k11tyat(·j
félék1 (;lljJhorbil{c1:u). Eszak11yngati ..:-\.frik_ában és a. ,t'a.uári sz:igot?
keu honos uüvl·n)·ek . .:\. lnézgagyúnt:a te,JnedY alakJabau foglaltahk 
a niJ\·én.·vbeu s a be1n(~t:-:zi'.·:::;ek hel;yén a 11ö\·é11y ziJltl: hnsos lt.gaihr'il 
folv ki: io-en 1naró. a leveo-l.'111 g·vorsaL11ne;.rsürü~i.iclik s 111egsz<ÍraÜ\·a. ,. , ö . e ......... ._, ..__.. 
üsszeg·yii i tik. 

'-)'uiajdo1181f.11r(i. J\_iilönöse1t bor~Úuagy:-:(lgn~ cgésze11. lnogyo1<1-
11yi daral;Ükat kl-pcz, inelyek sokalakHak: gyakran át:fnr\·úk, szeuy
uyes 1u1lvúnysárgúk; ho1nál.yosak1 l1idegcn töréken.rok: nagyon (·:.-:i
pf:fsek. l'ora :-:zerfelet:.t here:::; t.üsz:-:zené:::;t. okoz. ·\-izbe11 é:-: b1:.rszu:-:z
l1en l'sak részben ol<1atik. 

.. A. gyakran közbeke-.-er(:. úgaoskúkb'.1l s 111ús t:i:::zt-útaltutsúgukh'.il 
incgszubac1itYa, 1'1vatosn.n i:artass6k. 

_.\//,'.,1fúr/s.:·1:i. r:,11rf11ftr: !'U/1fuJl'l1nn .• n1é-z·ga: al111a:-:aYas 11(d-ritu11 t_',s 
c.:alciun1 továbbú. :i\a(Jl és C\tCl:.!. IIólyaghnz1'1 hntltsn; n1úrge:-;, 

.:llkal111.(1.::d;;a . .tl.z e111jll. c11nll1aridun1 Jl'·t"p·:t1111111 alkob:n·1~:::ze. 

(~alhaun1u. (l~ununiresina galha11u1n). (~alhan inezg:i~ ~·yüuta. 

/3.::.drniazdsa. Cfalhun11n1 1~(/ieinrde l)oa é:-: l•'i'ruf11 e1·uf1cs!·,;i1s 

13oissier. (Ernyüsek: 1u11!1eU(j'erru). J.ler:::iúbau honos. (:1. gyligyszer~ 
k.önyy e 11öyé11ycktül szárn1aztat"ja; 1núsok azonlinn inú~ 11ö\·ényoket 

(i27 

ip e111litenek olyanok gyn.uúnt, 1nelyek galbanumot szolgáltat.11ak. 
:\Jtalában ennek eredetét illetöleg lnég sok kétség van). :1. n1ézga
gyántát a 11övl,ny 111agútól izzadja. ki fehér folyaüék alakjába11

1 
111el:v a levegön 1negsürüsüdik, s{irga lesz és kisebb-nagyobb csep-
11ekben gyülik össze, n1elyeket üsszegyíijt.enek. 

~l'ulajrlo11súyu1~. Zöldes ;;a.gy barnássúrga t.ön1og, a kéz n1elegé
nél lneglú.gynl; n:yáron Ji:Jjnnyen szétfol.yik, hidegben tör1]ken~)'; 
fénylő, gyakran fehéres és slÍrgAs szemcsék vagy darabok vannak. 
közhe kevor,:e. Keserü. izü, 11ehéz1 kissé undorit:ó szagu. RL~szben 
llOl'Mzcszbeu olclatik; Yizzel fejctot képez. 

(·iyúgyszortári használatra a t.isztább úrn vá1asztassék
1 

11101.r 
;.;ze1ncsék:böl vag:r sok szen1csét tartalinazú c1ara.bokb/)l áll. 11. 
:-:zúraz, sárgc.i.s1 belül folu~rcs sze1nc:-:lJ;.: kevosobl.1 illó olajat; l:artal-
1na.z11ak s ke\·ésbé jók. 

-·lll.:l)túr/ . ..:;;:ei. lllú ol1ti, //.'JrÍilla, nu!.:·,11rr (21-22°/0 ) 1 nn1belliJ.'eron
1 

alma~av: viz és idegen au;yagok. (5-G0 / 11 ) • 

..i~ll;aln1u.::dfla. Ii. hi\·atalos cn1pla.„tr111i1 u,1:.11cro1:e11n1 és InÚs tapn.
szok resze. 

G1i1:t-i (k:unhogia_, gnnuni gnttac). (;nt:ti nu~zga. 

h'.:rír111r1::ri.~·rt . ..::\. g·yógy:::;zer1;.:öny\- ~zcrint hr.:b1·(/;lcndron c111i1lio

f!Íoirlcs 1:f .1'rulfl11n·h}/iil.11n1 ov1rl{/oliu111 ]{oxb. forrúüvi 11.zsiában kiv:_ÍJf-, 
(.:Irinú.ba11 t:en,yészö fa. :::znlgúlt:atja. (Clnsiaf0lék cl11siacou: I.incl.lcy). 
"[_iabb fnrrAsok a Sia1n ()santibnn tarl:o1núnyúban l:eny()::;zü .r111!'
ci11i11 111ur1·1lrr J)csrous:::;caux 1:ru'. Jlulicillat11 nevii J~ít jelülik 111eg· 
ol,yan g,yanúut.t 1nclyl:ül n legjobb gntti (1·(1111l1oyi11 .~·ir11nu1.~·i8) 11,ve-
1·01·.ik. 11. g',y:'tul:a leginkúbb a k<jzt!pkéregben vau s ennek n1egfelc
H_:il.0g fejszével 1nél;y bevúgásokat L'Sinúlnak a. törz~br: c~s [L vastag 
úgakba s n be,·úgúsokba üres ban11Jnsznád fadarabokat. <lng-
11ak, n1elyokben a kifoly('.1 n1ézgi.l gyitnta. ös:::zegyiil. - l!.::zekct 
azntún Inegszúritják; az igj~ nJ'ert he11geralaku gutti (tj111ti ín l11((:n-
1-i.~) a legkcresett:obL. :i csövek alkn.hnnztÍ::;a nélkül kifolyó i'.'.~ 
11'.t;L.'tcsa:akoklJn idon1it:ott vag,y idon1taln.11 g,yánbl ,r;utti i11 ·11111.„sis 
neven ls111crete:::. 
. '1'11 l11J1l1n1s1Í!Jr1 i. J1Iézg1i.s gy;'u1 t-a (y11111111 ires i nrr) tii1n(itJ; l;iiréke11.r 
dnrnlJokli<llt kapható. inclyek széleiken k.evés:::é út:1út.szók; kagylús 
ti_irésii: via:-:zfényü: narn11cs:::zi.uii; l:lir,-e citroH1s;írga, iucgnct1vesií-ve 
11alavú11:y:-:úrgn, szngt:alan~ rágú:::;kor kczc1etbc11 alig Yall ize: késűblJ 
(~·dese:::. a :-:zújat égeti. 

,(:lvato~an tarta11dó . 
-·llk11fú1·/s.::ei. Jli!.::.yf! (1.~J-2Cl0 /0 i vizLe11 (:(·lje~on oldható1 yydnta 

CiJ-80° ,(1· Erős hatásu. 
I'1·,l'l/;::,1:.~„·i. l\~t.:n11!n.'litiit U-1.0'~.·0-ig szoktak közé gyurni; az ily 

gnt-tib(~1l kt~-'3zit:ett fpjcL (\'izzel e1dörzsülve) .iódfesi·.vénynycl 111cg
kékiil; lehot be111tc lio1nok. pnrrú.tört fakéreg; lniullezek a kc1né-
11yiU.lYol együtt olüat.1anu1 Yi~sza111arad11aki ha a gnttit c}ijbb vizzel 
nzntún bur:::zeszszel kezeljük. 
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illyrrha. (Gunnuircsiua rnyrrha). ilIJrrha. 

l3zúr1nazdsa. Balsa.niodü11,dro11 Ehi·c11liergi1tn1u11 Berg. Balsaino
dc1uZ,1·on 1n.71rrha Nees, r\rabiálian honos fúk: llll~zgagyántája; CUnr
serafélék, burr:;eraccac) . .ti. 111yrrha magától f.:'zivárog n1int balz:::au1 <l 
kéreg felületére és ott megke1nényedik ;; ös~zegyüjtetik. rl. görn
bölyded világosabb dal'abok a válogatott myrrhát (myrrlu1 <'lect") 
képezil;: i az idon1talan1 sötétebb1 átlátszatlan1 egy1nás~al összetá
paclt darabokból álló tömegek a durva myrrhút (111yrrha i11 svl'I ilis) 
szolgáltatjúk. 

11ulqjdunsc(qai. G·,yógyszertá.ri célra csak a válogatott, :::zen1-
csés n13rrrha használtassék. Ez töréke113r darabokban vagy szem
csékben jön elő, melyek. félig ittlátszók1 zsirfényüek, keserü izüek. 
és sajútságos szagnak. A 1nyrrha nagyobb részben vizbe11 oldható1 

sú.rga.ba.rna.1 zavaros oldatot l..:épezve; kisebb Tésze pedig legtisz
tább borszeszbe11 olclatik: n1iclön oldata szintén súrg·ubarna le~z; 
ez oldat ti:;zta légeny~a.v hozzúaclúsára ibolyaszinüvl'.~ vúlik. l\[o1e-· 
gitvc olvaclá:o: nélkül 111egdnzzac1, illatos szagot. in·aszt ~ lúnggal 
hozzt\ közeleche azonnal fellobban. 

..:tlkotúrús::ci. 1lli.;.:!fr( (40-G7°/0 ) 1 r1.11d11ta„ illú ola.J. 
/llkal111a.:d.-;a. Fest.vény (tinclura ·111.i1rrhae) készit:tetik vele. 
.F'el't!iz1!,-.:ci. l!..,öleg· a selejtesebb féleség (111;i;1'/'ha i11 sort/fi.~) 

;:.;zokott arab1nézgúYal s külünösen b(1ellin111-g-yúutával han1isit:
tatni. A közhekevert lxlclliumgyánta darabjai (iu11iai bc1ellimri", 
bdcl/. i.111fi1·11111 1 ·111y1Thrl (ndica) sötétebb :-;zinüek1 különbözCi szílgnak1 

nehezebl1ek s legtiszüi.bb borsze::-;zben feloldvn: légenysav l1ot-:z<'t.
nüásúra ilJolyaszinüek r1e1n lesznek. 

Olihanmu. i'l,'ltns). 'rörnjén. 
S.:li r1111-c:úsa • ..ti. g;yógyszerk.önyv szerint Bo,c;u;ell lu se rrala ( .' olc

brooke és bu.-;w. papy1·il~:ra Iíoch8tettor ICeletinc1iú.ba11 tenyészü fúk 
(burseraf't;lék, 11it1'.-;crt1cca1.) szo.lgáltatják a tön1jént. i\Iús forrúso k. 
szerint a tön1jé11t szolgúlLltÓ bo:3\\·cllia fák i-l.frikáuak forr('.) ::;ivár 
vidékein, igy A.rábia déli részében, tenyésznek. Ilyenekül emlit.l:et
nek a. hosu:el!ia <}a1·ter1:i„ bo8u.-. sac1·a (II'lückiger) stb.; az egyes fajok 
a.zonlian pontosan meghai:úrozva nincsenek. Tény az1 hogy a Kelct
indiából Európába (Bomhay-11 át) kerülő tiimjé>n nem Keletinc1iú
hau gyüjl:etik, hanem azt Afrikáliól szállitjitk oda. (hak a kiseblJ 
része kerül a ter111elt tö111j<~nnek Afriká\Júl egyeue:;;en Enrópllba. 

A tömjén a fákon csinúlt mély bemetszések helyén mind tej
nedv kifolyik s vagy a fökon rnarad, vagy lefolyik a fölc1re. l\Ieg'2Ú
raüás utún ö::;szegyüj!1ik a n1é;1,gagyanh'd;. :l. fúkon n1arnc1t: cseppek 
kiválogat\·a képezik a finomalili u. n. inLliai tö1njént; (olib1111n1n indi
c1u11„ rnelyet Bon1bayn ú.t kapnnk), a. csel..:élycbb rniuijségiit .A„frikll
ból l;:özvetlen hozzúk hozzánk és afrikai tü1njénuek (11lib111uun a/1·i
cr111u111) nevezi}.::. 

Tulr~jdonsúyaí. Gy6gy::izerészi célokra a törz:.;böl kicsepegö t'.'~ 
Jnegkeményec1ett gyántú::; 11eüv (s1u:L~11s tu;i11us11.:.:)„ telu'tt a "vúloga
tott tll'll használtatik, mely hosszndacl vagy gömhöly<le,1, sima, 
fehére~ súrgús, vagy halavúny •/erhenyes, ké::;übb 8elí'.:tebbé vúlú 

sze1ncséket képez; ezek kívül homályosak, 111integy porral behi.nt
vék1 törékenyek, lapos törésüek, vinszszerüek, útliltszók1 a. fog alatt 
n1egltlgynlnak; kesernyés izüek; 1neggynjtva szagot árasztanak . ..ti. 
tömjén fajsúlya L,. - Hideg Yizzel 11örzsölve részben oldódik, 
zavaros oldatot adva, melyben górcsö alatt nagy olajcseppeket; 
}ittunk; a gyánta oldatlan n1arad; ez é~ az illó olaj borszeszben 
oldódik i l;:énhatitsa a tömjénnek savi; G11 / 0-a se1n vízben, se1n bor
~zesz ben ne1n oldódik. 

1llkotÚl'1fs.:'ei1 :i\Iézgn
1 

gyú.11ta: illó olaj 1 vizben é:-:; hor:::zeszbon 
olühat.atlau anyag. 

.illkalnuc:úsa. :\.z e111pl. o.1~.11c1·occ11.1n„ azonk.ivül 111<.Ís t.apnszok és 
füstölö elegyek része. 

Se a 111111oui nn1. ( f~tun1n ire!-iina ~canunoui i ), Hkan1n1oui nn1 g~·~íutn. 

8.:·1í;·111.azd.-.:a . ..:\. szulák skan1111011ia (c1Jneolrullfs scani1;1011ia 
I.1iu11é: :folyonc1úrfélék1 cu11tolv11laceac) vastag karóa1aku gyökeré
liöl nyerik, 1nolybe11 tejneüv alakjában Yan jelen; ez a be111etsz8sek 
helyén kif(:il:rik :-: lnegsz(tradva 1..:épezi a sca1111noniu111gyúntát (G
l t.P1/1,-ot nyerhetni belöle). _~\. ska1nn1011ia Syriúban é:-: ]\_isázsiában, 
azoukiYül G·örügor::;zá.gban Oroszország déli részen tenyészik; legin
kúbh Kisázsiúból, Aleppón itt jnt a kere<ke<léshe, miért aleppói 
skarnn1oniu1n-gyúntának (.-;cru111no11i111n h(lli:pc11sc) neveztetik; ez ~t 
jobb {trn: n1ig a S1nyrnú11 út hozz<.iuk kerülő u. 11. sni:yrnai ska1n
n1oniun1 nem j6. 

1.'ulo.fr/1)11s1Í!/1.u'. .:\.z ale11pói ska1111noninrn inézgúsgyánta (gnn1-
n1ir~sii::a). tö111ött tö1;;ege~;:et, k_~pe~ 1 melyek._könnylll~: t~5réken.yek, 
keYesse 11kacsosak1 f~nylok: szurkek vagy zolüesek, ieheres-szurko 
porrá dörzsölhctök; g·yenge nncloritú szagu : undorító: csipös
kcsernyé:; izü. 

... ·ilkotúrészci. /3!.:rr11i1noni11, csersav, 111ézga. Erös hatAsu. 
J!cykiilü11h(izlct1;s. Ne használtassél.;: a S1i1.1fi'Hai'. ska111111011i1u11, 

~1;ely b~rna vagy fekete, köz bekevert liszttel és ho1nokka.l va11 t.isz
rata1a.n1tv<1. 

XXI. Gyánták. (Resina). 

Hnr:;;zcszl)en feloldódnak. yizbe1111e11J. Ilevlt\·e 1negolva(l11ak. 

I;í'llZoC. (Bt·nzoiniun. Iicsina henzoGs. asa tlnlcis). I~enzot•g,r;i11h1. 

.S.:d r 11111:::ús((. 8t,1; rr1;·1: lie11::0 i.11 ])r;yancler 1\:eletindiú han ho11os fa. 
(st„y1·axfélí'.ik: .~·t.'}1'ai:f.'1u) gyli.nttíja. - Ji. gyánta a fák kérgén l~eresz
tiil inagt'ttól foly ki, könnyeket képez1 n1elyeket ös:-zegyüjteuek; ez 
képozi az u. n. sia1ni benzoet (/,cn.::of.:' (11. lac1·yn1i,"..,); oz igen ritka.; <1 
Jegfino1nabb úrn. I.Jegtübh bonzoet, nyernek a fának. be1net,szé~e 
által; az ekkor ki.folyó és n1egszú,radt gyú.nta ftuo111abb része 11111a11-

(lola kinézésii benzoe (!1c11.::o·: r11ny_rpla.loid1:s.„ összetapadt szemusék); 
a ki.izüuségesebb rész iüon1talan tön1ege-ket alkot, (licn.zo._: co11111111il~·s, 
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l1c11z.o;:' ín 111.assis sen 1:n so1·tis). c+,vúgy.szerkönyvüuk [l, benzoi'• amyg-
1laloic1es tartású!; rernleli. · 

• _'Fu~ru·(~011!:!(Íf/ni. llcrcsl,":irna, !'én.yli.i és t,i~rhet'.:1 darahoknL képez<..'> 
gyauta, fclH~re::::: 1ge11 halva11y~ Ürtr11as, 1ie1L·Jiik agya1t sze111c::.:ékkel 
Yagy tlurabkúkl~nl; Yng)- }Je<1i.~ ilyen ö::-::;zehipr.ldt. igen kclleinc:s 
·vaulllaszerü szagit sze1ncsékl1öl ;'tlL I;cg,jobh a. Siún1l1ól_ val1'.1 gyú11 ta. 

~-tlkof1_ir1.'s::r:i. J]e11:.:ocs1tt l-J-lS1
l/01 ill/i nlaj 1 különbüzü gyL1utúk. 

.-! l l<u l 111f/;:'1Í:-'rt. :F1esl;v1'.·ny (ti 11ct 1u·n l11·11::u "s) 1~észib~::'éh(•z ha:--:Y.-
1u'tlf-.at·.ik; ezenkiviil a fü::::tülL'1 ::'zerek rendes alkotórésze. 

JJ;,ql,·iilii1111íi.:f1dJsc!.:. (i-yóo·v:::zerkü11_yvii11k 1nprrtilt1·a. a :P('lHÍ.110·-
, ' ' , , '. /'.:),, ' ~ • r:i 

bol ·vagy ~1nnatrabol --ralu henzoe hasz11úlabíJ,. E;i; fehére~) hon1ú-
lyos, kocka. YU0"lr inás alakn fehéres n:.iuekböl áll. ke--rt•s halvtlu;;-

, ' ' ~ ' ' 
barna. tö111egbe beá.gyal,-n: 7,·cr(;s i:ayy s1·~11/'/11Í l1cn::·ncsarut sr,111 tnrt;t-
nu1::: hanen1 föleg fahé'.i:-:av vn11 be11ue. 

(h1ajacnu1. ((~nnnni g11ajacL resina gnajaci. !!;Haj:H·u1n nativun1). 
~ h1aj:ík. 

. ~z<Í.r111azÚ::-:<'d; l<is1l .·-ll,1/i//1111 ,q11qjr1cl ci1n alatt. .-\ gyánin a 
g1u_1,1úkü1 ke111~uy részeinek össze::: :-::c,itjcihen fuglaltatik :-: i,u:y 
:nagáh)l !'cl:::;ziurc e:::ak .ige.11 kevi·::: .iuL bel{'>lt:~ a gua.,j~'ikgyúntút. leg
.u1kúbt1 csak daraboklJ:JH (_r(::-::iua gna,iaci in rna:-::::is) ka11hntjuk . .:\. 
gyilut:At. Yagy kif'iizik a darabokra. y{igot.t; fá1.)('Jl: 111i.llL111 a.z <1- Yi?. 
ft•11ekére gyül. vagy iiellig a szl•t-.fiirészelt. törzs l~:::: ú.gllaraliokrti 
közc1H'.·n kif'in·yáu tiizre i:e::-:'Zik s a 1ne.Q:111cleo-cdés folYhb~ 11v1 0-fol'-. .'Ú-

1 . ' l 'f' 1 . . ' ,. b • 0 • :::oc ott e~ -~l ·o yo g,yantat üs~zcgyü,itik. 
1~11lojdu11srí_r1oi . . ·.\. gy:í.11t·a i1lc1111talan (laral1oknt képrz: z('1ldc:-: 

Yagy Yerhe11ycsbarna1 tön.'.:kcny: ti.irése érde::-:. :t\~nY1ii a. ::-:ze~1cteke11 
zöld, út-látsz<\ me1egitve bc~1;,ooszagn: oXyc1!tf;'i t~11yagÜk tí.ltal 
zö1cles Yagy kékes sziuü lesz. ]3or::-;zeszbeu (':-; l.;(1lin1nhydruxyl1-
olc1atbau (.1narl1 J1anul11ylúg) olLlható. . 

_cl/ kot 1;r(s.:ci. () l!<~jakun . ...:rr r. y 1u1j(dos111·„ gunj nrcti11:::a.Y: klll(111 hiiz\_i 
gy1'111t-úk1 gna.i:lksárg·a (_festöanyag). 

.!//,«iln1".:·ú,...:1!. Fest\·ény (tliicf. !/l1'1j111·i_) k1~:-:zü1 Yc:le: ré:-:z\"' u 
rá:-: i;c•aelegynek (."jll'<:ies li!J!I01'1!111). 

J?el'tii.:/'°.:e/„ . • ~\. g·nD.júkgvúuta rende:-:eu igen ti;:;ztútala1L kDzöu
:-:l"gt::;:; i·i:-:z.h~.lnn:-:<'1.g~ 10n 'ki\~ í~~ 11 egedügyáut:Ll Ynl ( co lop honi 111n) SZ(lw 
kot-.t, ha1n1:-::1.tiht.h11. lla a g11a.iakgyaHtút legl·i::::ztúl_il_i bor:-:;;,e:-;zlH?ll fr•l
\-11(1,i!!k és hozzá nagy fele:-:lt:gbcu 11útrin1nhy(1roxydoldat:ot adunk: 
a colopho11inn1 ki.yúlik. · 

Jiastiehe. iilastix. (Hesiua n1a:-;tix). l\iastix. 

.8::dri11rL:!Í.'iU. -~ 7.1istru:i,1 le11fi8c11," Linné. a llellénszigettcnger 
;;y,igl;tein: különösen C'hios szigct~,n nli é:-: teu}~észteti k.( . .:\ H<~ka nl i t~-111-
f(, lék: ({i/(.rcr1rdi11r'f.'a1:) . ..:\. uij\·1'.·ny törz:-:l•Hek 1'.'.:-; ;ÍgaiHal\: 111eg:-:/,rtl·:-:e 
helyén k1fol:ró és a leYegöu 1neg::::zúra<1t iH:ll\· (snccn::-: re:-Jino::-:ns ai;re 
iiulnratns'i. .._ ' 

_e\. g~'Ún!:a 1núr csek(':ly bo1ncí·.:-:zú:-:ek l1ely1'.~n kifolvik :-:zin1ele11~ 
illato:-: n8<1\- a1al~jál.Jan. lnc-i\- a lcYf'n·öu u(·lu't;l\- (',rn a1~J·,t 1nc·0·ke1ni~-

• ' „' 0 " " ' ' ·:--. 

nyc(1ik; ~-iJ hét 1n1tl\·a :-:zr:(lik ii;-;:.;zc•: inü1lat.t a gyúnf.a \·a.g,}· a fú11 
:-:zúra1l 1n0g (.':•eppek alak,i<'tl)ru1 {Y<'1logntntt llHtstix: n1f/sf(,1• li1 lru:r,11-

n1is .';i,'11 !11·anis; :;i'/1 clecta) vagy pedig a fülc1re fol}'; l1on1ut11 idege11 
ré::-:zekkel keverc(:lve rcudotlen rtlaku. tlarabokba11 n1eg~zú.raclva. :-;ze
detik fel (durva 1nastix'. ·1nasfi;1: /n sorti~ . ..:). ()yógyszerkönyvünk a 
vAlogat:ol.t inastix tartAsút Te11c1eli. 

~!'11lojrlo11s1i!frti. C+ö1nbö1ydec11 tölJbuyire bor:-3Ó 11agyságu1 súr
gú:::, l'elület:én porrú y{t.ll) sze111usékbül ú.ll, törésük_ ÜYegfényü, 
ú.Uútszó; könuye11 törhetük; gyeuge illatos szagn; :fiíszerrs, izgatt'.) 
izii. 1\. sz.i.jbn11 ineglágy 111 1 a fogakhoz tapad; enyhe hüuél folyékony 
lesz s n1cggyujt--ra balzsa.1no::: szagot ÚTa.szL ·\'izben ne1n olc1atik. 
_-\.ctherhen, i:.;hlorofor1uban és n1eJeg i:erpe11tinolnjba11 t:el,iesen ol
dódik. 

Al/,„,f,j1„:>=1i. Két különbözö (alplrn és heta-nak nevezett) 
gyúnt.a. 

~·!lka1n1a.:·rí.<;a. -~Z cJJljJl. n:t~ycroce11111 és <'111pl. crrntliarirluii/ jlCl'

Jll:f u 11111 része. 
.lleyl<iiUjul1ij.:f1't(:s. liasonlili hozzá a sa11darrrhaf7ydnl11 (szár1nn

zik <1 c11llifris q11ud1·ic((l1.:is 11("1vén:ytfd 1 111ely tobzo~akhoz) co111:Fe1·a1·, 
tartozik s <I. 'f1erber:-:ép;lien honos): de en1H"k gy<'n1tacsep11j11 i igen 
n11:p;nyultak, a i'ogak alatt porr<Í tliruek; bor:::zeszlicn teljc:-.:en: aether-
1_1en- Ó:--; terpe11ti11ula,lbau pedig c:::ak r~::::zhcn c•ltlhatr'.1k. 

Ht1~i11a pini hurg·ontliea. 1h1rg·n1uli szurok. 

.S.:d 1' n111.:1í,„u, ]\: ii lünbiizi_'1 fen_yü fa;i o 1~ ( to hoztcr1nlik: r;1J111:/'e 1'11 i:. 

1d1i1,li11cae) szolgúltutiúk . .:\. küzöuséges terpeni:inböl !'orri'i Yizzel 
van·y forró vizuüzükkel yal/.i kezel0s által nyerik. 

::;., 0 ' ' 
7'1111tidoi1srí,qf{i. Hala,\·úuysárgrt vagy lu1la\-anybarna, gyan~n; 

út1Ai:szó~ 1-ürl~se kagyllis: fényli.'i; 1nclegnél 1negL'tgynl, terpe11t1n
::-:zagn. 1-~orszcsz teljesc11 felol<ljn. 

~-llkotr.í1·1_:s.:ui. (i·yúntn 0s igen l;:eyés illó olaj. 
.-l.lkul11u1..:d,„11. JtagaL1ósstlga n1intt·, tapaszok alkob'iré~ze; igy az 

, i!l /1!. 11r7l11!1'8Í r·1011 71ui'll·''·'iic11 /11,. •·l!ljl/. ,/ Í1t<'h_11lun ('<nll /10sil 11 /JI „ 'i11 j'!. 
11u./ i! ni i 1~s 1'111 pi. o.''!/C r1n~11 111il készité~1.'.· liez 11asznúltntik. 

F'ci·lii.:(.:,...,.('k. J\Ie:::terség-esen s?.oktúk készíteni zsíros olajh\'11 
(_f!~'1leg a 11<1ll1naolojt ha:-:zn~i1,iúk e. J_·élra) és hcgedügy:.í.ntúb1:1l (colo
pho11i111n): 1nelyek11ek keverékét:. vizze1 kiflizik. 

,'<::1i1·;1111.:rí:,11 • ..'~ 01/,111111.-: l'Of(l/I;'/ '[,innt· (cr.dan111,,, 1_!1·f!c11 '\\~ihle-
110\\·. da1,moiuiro}':-' d,·ru·,; J\[artiu::-:J l\Iol11leka szigeteken t-euyész~'j 
ktt::-:z/1 c:-::e1:ie :-:zolg{1lt-a1ja: (p{il!nafélék, 11(il11111e -Linnl•). „A. gyúntát a 
gyün1i~1lcs izzadja ki nGgy inc11nyiségb0n: n1elyekröl n1kaln1a:-: 
i-nód1:i11 1nei:rszúradás ntr'n1 leszedik s kiilön1_)özö alakn <lnrabokki.l 
(11enger(lccY i1úlcúkl.ia11 ;;ngy t:o,iúsrlad: illctöleg kn11ido1n11, szi.lvn.-
11ag_ysúgn darabokban kaphat11i) -i(10111itjúk: 1nelyek 1iálnutleYelekbo 
bnrkol.Ya hozatnak kereskeüt~sbe. J~z a gyúgy~zer(;:::;zi cClra i:-; 1ut:-Jz
n{Llandó !l11on1abb úrn. _."1_ 1~~ek1~~1yel.il_1 1ni11i_i;:;l·giit- n& ü::=~zczuzotli 
gyii1~11'_!lc:-::ükhl~.\ yizl1011 -forralús nü'u1 nyerik. 



! '/ /. f /i .ll. I [{. f U/ .\· US/ ;..„·. 

'.!'alajd1_)ní:f1fylf i. Cl yánbls~ leYegDn rnegszára_l1fi ued v (succns 
a.i"re i11c1uratus) . .c.\. l1arabo1>: fe1>:eteveresek, csíkozott felületüek1 

ke111ények, ne1n áttetszők; felettébb törékenyek, szagtalanok és 
u1ajLlne1n .izteleuel~. Il:'tgúsnál a nyál veres szinü lesz; elégetés kor 
1Jalzsa.111os szagol; úraszt s türve cinoherszerü port k0pez. }1orszesz~ 
ben könnyen oldhat.(\. 

.:1 lhutúré.-;zei. (l.11rf 11l11, rnelasLyrol: l11'11.:a1:.sr1 L': zsi rosau;yag1 sóska
::::a \·ns t~s phospl1orsa:yas inész. 

~:'ll/;al1na:_.tf„.:a. :\z e1117Jl. (/rl 1·1111t11rus rt!sze. 

XXII. Tejnedvek. 

(~ntt:n pert ha. (!.!;ut:fa percsa_. g·ettauia). l\aut·.suk. 

;•.:::.:lÍi'li/11.::rí.~11. „:\z (srin111ul!'1t yuffn Jlnok 1:<~juedY0. ]jjz n kelet
jucliai :-:zigetekcn (J \orµen: S1unatra. ::.:tb.) tenyészi:i fa. (~a potafélt, k1 
s111Jol1_11.~1'r1t) . ..:-\. tejncdy J--~-:2 cn1. lnély ben1etszések liely1'.'11 fi.:ily kl1 

k:ó~;::,nszcliókbn11 1 vagy púlu1ale;,--elckben \'ogj:í.k fel ~ a levPgöu szú
ntytk.. 

'1'11!ajdo11srí,qoi. l\1egkc1nényec1ett tejnedY (snccu~ lacten::; inc1n
ratns) súlyos1 tiszt:átalansitgoktól szennyezett, börszerii.1 sárga vagy 
:::úrgás: rit,l.;:án fehéres, ho1ntí.lyos c1arabok.bau kapható. C1U c~ 0-on 
felül ruganyos lesz, G0-70 0°-nál gyurhrttú. 120°-iuíl iuegolvac1. 
Yizben olc1hatatlan; borszesz és aether 22°/0-ot old fol beli:.lü; fel
oldóclik teljesen chloroformball, te11Je11tiHolnjba11, benzinben és 
szénké11egbe11. 

J~_éunel lnelerritve, ezzel e_g\·esü1. ke1nénvebb és ru1Za11vosablJ 0 ~~ v ~ J 

lesz; ez ~1z u. 11. vulka11i:~últ Tu111csuk (gntta-percha vnlcanisnJa). 
(~yúgyszertúri használatra az <.Í.rnbeli, jó 111inőségii gntta

percha forró vizzcl valú hosszasabb kezelés által tisztittatik ineg. 
„Jlkal;na.:dsa. Sebészi eszközök, gyógyszeres pálcikák (bacil

lák: stb.) készittetnek belö1e. (i-yógyszerkön;yvi.ü1l~ szerint a. tr11u

maticiil'l!ii1 része. Fontos i11arcikk. 

IJactuca1·iun1. Sal1itaneüY. 

. 8::drn1a.~·dsa. (-i·yógyszerkönyvün1.;: szeril1t a közünséges salút:a 
(lr1ct11co salita) ineg:sz~í..;.ac1t tejnBave . .:\. kereskel1ésben ~löfordulú 
lnctncarin1n azonban 11agyrészbe11 a 111t!rges saLlblból (lr(l·fnca 
r1'.l'o.-<r1„ CU'll1}J08Ífrie) nyeretik. l\Iinclezen növények dús t-ejneclrtar
taln1uak. 

1\Iég el 110111 virágzott. növényből gyü1nül<:sérésl>:or gyü,it·etik; 
reggel a szárak és levelek 1uí.n1j:'tt harúntnl ben1e!:szük s a inegsü
rüsöc1ö cseppeket: a délelötti. úrákbau ös~zegyi.i.jtve, cnylH: ht'.1nél 
n1egszáritjnk. 

Tul('.fdons1í!/O i. :Le;;egön 1ne.gszáraclt te.i netl \+ ( succus lacten~ 
aüre indnratns), rendetlen idomu darnhokai; képez, melyek borsónyi 
Yagy 111ogyorún:yi i1agyságnak1 súrga,barua l'.~s szenn:reszüld szinüek, 

ti3H 

'1 k .. 'j j L' • • t ' j ' ' 'j j j . j ' ho1na yosa -, t:ore >:enye.;:. .--ia.ia ·.::;agos, .;:ovesse a. ina ;:on~y ioz iason q 

szagn; csipős--kesorii izü. \ 7izze1 za.va.ros olclat·o!; képez 1 aetherbe11 
és borszeszben csa,k részben olclható. 

,Jól zúrt edényben tartassék. 
.·lll,:ntúr(!s::,~i. 'Lr1ctuccri11, lacf1u:i11) salút.a.::;a,v1 ln.ctukopikrin) 

H1ézn·a, f:'e1iérnvcveo·yü1eteh:, han1uanyagok. :Bódító :-:zer. 
b .i o. ' ' . . ]' 

.1/(~y!.-ii1ij11lJij:;f(//~. „:\.zon llellv; 1nel)r az egesz növeny k1:sa;]tO R-
f-:ú\_1<'.\l ;\llitt-atik e1D é;-; p011é~?.es yettessék vi::;sz;_t. 

Opimn. )l:ikon.r. 
, i.d11.7a111u11. .l/,,-coniu111,' 

8.:·1ir111a::.'1f.,·1.1 . .ri. jl((J!Ut:t'i" son111~(f'i'iOll I--'iuné (úlo1nhoJ7,t'.1 inák) 
inegszúrut1t tej11e11Ye . .:\. inük l\.eleten ki,,,-áltképen J{.is-..:\.zsiába11 
honos s leginkábl.l itt, cle J!jnrúpa déli ré~zein: Egyp1nton1ba.u, Chiná
ha11~ J\.@1(~tindiií.han is t.eu.Y(~sz!:etik. (l\fáki'él.1;k, ji'lj111rel'aceae). 

,,:\. inúkonyt nz elvirú.gzú:; (n :::zirrnok lehnlhí..sa) után nehúny 
11a11pal knzl1ik gyüjteni oly 1nr:ic1on~ hogy a Hl<í.kJ(•.ieket. dl,lutAu ha
r;íntn1 n1t~lye11 be1net::;zik s a kiszi\·á.rgott t.ejneclvet késsel mik
levelekre ka 11arj<í.k . ..:-\.z li:--szogyüj bjtt; ::; 111eg~zúratl(J tl~j nedvet kisebb-
11agyo b b kaltÍi·sokkú gyurj;_'tk s ezeJ..:et. 11uí.klevelekkcl betakarva 
cso1nagolják el. .:-i. kaJá(·suk súlya a k/srí:.:siai Oj1Í1un11dl n.2-iJ kgr. 
küz!; Yitltakozik. 1I:z a legjobb; ennek egyrésze Konstanti1u'L11olyo1L 
1násik J'(;sze S111yrnún (0it kerül a Yil(tgkere:::keL1ésbe1 ininteg,r 7-8 
1nillió forÍ11t értékbe11 evenkint. 

„:l.z eg.rr1to1ni opiu1n ritka; 1egnagyol1brészt Egypto1nban 
hn~z1Hlltatik 01; kiYitelre kevés kerül. 

.t\.. J?ersi;í.ban késziteti; n1ákony _JJCi'.-<iai OJJ1'.u111 11éve11is1ncret_es. 
T\üzün::;égesen 180-7t1Q gr111os clnrahakban kapj11k1 inclyek 111ák
leYelekl;:c;1 Cs sz,lra kkal fedettek : ken11'.>11 v szokott lenni s vilú ~osa b b 
úrnynlatn bn.rnnsziuü. . ,_ '-

]\.cletinc1iában rengeteg n10n11yist·g·ü 111{1konyt ter111elnek; ezt 
111i11tegy li""i crn. átnv~riijü gönibükk1'.· gyn1ják. ~~'-z itt ter1nelt:. 
1núkouyból ('Sal~ C:hi11i'1ban no-110 inilli(J i'rt értékiit Yi:::znek be; 
azonkívül szúllitjc.'1k c~ey1onbn, .Jú-Yúba stb. (:s Eurúpúhn. 

.A. Cn1inúba11 termelt n1úkonyt rniu(1 ott11on fogyasztjúk el. 
Enrópúban kevés inákonyt tern1elnek C~·örög-, C.11.asz- és Fra11-

ciao1·szLl,gban: é::-:r-akibb úllarnok:ban is tettek erre i1ézve kisérlete
ket . ..:-1.z EnróiittlJnn tern1elt inúkouy sziutén j(J 1niuöségü . 

'/'11!qjdonsríyai. A gyógyszerkönyv (tel;::intet nélkül a1Tn1 11ogy 
inely orszúgból opinm haszuúltassék) kövctkezöen :íllripilja meg ri .ió 
opin1n tnlajllonságait. ::-..:1. 1negsértett tokokb(~Jl kifolyó 111egszúradt"· 
tejnedv leginkilbb lepényekl.1en knphatc\ n1elyek kü1önbüzi_i nagy
:.,;úgnak: töbht~-kevé::ibr;! gi_ir11bi.ilydedek, ln:Í.klevelekkel boritvúk ~s 
lliro111 {_rnn1e.:()-1nagvakkal behintvék . ..:-\_ lepé11.rek kiviil ke1néuyeb
hek, barnúk, egyenetlenül lúgyabtiak1 tömötten egybeta1Jac1t sze111-
c~ékl;öl vat??_Y 1 :-;ze1ncsé;.;ské1~1öl úllanak, .verheny.eti vagy I;al.avány
~arga.k: a. toreslapon 1:enylok; vere:::bar11<tk; a l>:ez n1elegenel inog·
lúgyulnak: kescrü izüek; lJúditó szagnak_: l.Jorszcszbc11 t!s vizlJen 
r1~szbo11 olllha.t.ók.·:: 



I~iYánja. a gyógyszerktinyv: hogy a inúkouy le,1;al1il,/) 10°/0 1Ho;·

JJhitt11iol (-;.:·u11.1;rdt) tarial'/11a::·zo11. Erre nézve a. kereskec1ésbül ye!J 
opiun1 használat előtt a gycJgyszorkönyvben 0lCiirot.t n1ódo11 inin
dig 111egviz:::gúlauc1ó; ininthogy jt'1súgúra c~ak a viz:::g;'dat.1 illetGleg 
lnorphi 1 untartalrna nyuj that teljes fe 1 vi higo~i tt'l::;t. (·::: lJi:-~to:-:i t:Eik:oJ .. 

illkof(Ír1!s.:(~Í. Jlor11hiu111 ·vagy n1ur11'1ii1 (sz.1n1.yal rnekon~a\·\·al 
egyesiil ve) 1~-- -J 311 /u: ·111rtrkoti11 .• p::::ent101norphin. /;01/(,1: il. ! liclia i 11, pro
topin, ZHt1ir1vc1·i11. rltocal1Íni inekonit1in1 krypfopin, 1auc1nno~iu~ pa1n1-
Yerosi11. )li11Llczek alkaloidák. 'J'o\·úhbú: 1nekousav. h:jsa v ( \·alószi-
11üleg a.z opinm kalácsokban c1jec1és nljún képződik) opianil, fehér
nye, inézgn és pektiuanyagok: nen1 jegecülö cnkor1 via::;z1 szi11any:1.g; 
a ha1nnanyagok (4-B0 / 0 ) calcinn11 l\Ig, I\:, pho::;phorsav és kénsav 
súiból úllauak: ;;iz 12·5; a kü;ázsiaiban egész 30(1.'0 lehet. J~rös 
altató, mérges szer . 

.-UJ.-a7n111.:Ús1r. J\.z efl'cf11ari111n a1·nnurtic11111 e. Oj)io1 zndri:-; J)ov1.'1·i. 

·",IJl'llf!US di(lcUdii l'ÓSZC; Vrle készÜJ U.% 1',1•fracf. Uji(/: fiJl('f, opii s(/Jl

j!Íl',t' (:~ l'rUt'tlf1!, 

Z.'1:rf(;,:·(:.~·ek. :\.. .iú opi111nbnn llClll szabac1 ~:-:er~ll\"11ak. ~e1u kt~lllt'.•-
11yiti"1nek le1111i. ~úlyúnak nüvelé:::e végett ho1uol.::0L kaviesokaf".1 

1núl\!'ejdarnliokat·: uH'.'zgú.knt.. agy:-.1g(1l-: ~l1 L te111tlarahk(di:<tL !::: !(e\·L·r
hf·h1ek lie}t>. 

Jf1·:1kii{ii11(1ii.:f•.'ft:,-:, il.z i.p;en lágy: nuí.r penészc~: vagy l_)t:dig 
:1 11agynn l(e1néu~-. ti.iréken.r inákouy clvC'Le1H1i.'1. ·rTgy:.::;-;int.l1 u. HP ha:.:z* 
11úl.ink a 10";'11 -11úl keresebli inorpliintnot, !:arh1ln1azút. 

X::KUI. Mesterségesen besiiritett növényi neclvek. 

Jloi'. Yilúgos aloi'. (AloH lndtla. AJ. soeotl'ina.} 

".:.;::1í1·111(!z,ís11. ICülönb1"jz(:1 alo;"f'aiok ::;zolgúltaLjúk. Jl\-t?nek <l ki.i
zi_.111s('.'gcs aloi" (a. i:ulr/l/J"i.~)~ ::;okotor[1i al. (((.' .~·ocol;·i1u1 L~1n.\ 11iroslú 
:11. (1r, 1n11·1,11,·us('1·11.-.: Ha\\·k.). knl{i:::zn::: al. (11. ,-:11i(·1il// ~Cliunh.:i, fú~ al. 
(1r. 01'bon:st:!'11.,· :D[ill.) stb. Ezek J)t'~lafrikúba11: ..:~u~ztrúliúba11, "l\elcíi.-
1'.•s N yngn tindiú ban 11011os nÖV(~nye k. {)\[agza ti11gVi: lék .. ·l s11had el erre). 

„:\.z aloi" a le1netszelJ levelekbDl foly ki: levét. a1ka1inns 1nódon 
i'el!'ogji.i.k. :\z önn1agától kit'ol.vt nedvet i:t~ziish':ikl1e11 bizn11:;-o~ i_-i:-:sz('

<illúsig be~üriLik 1 aznh'n1 t:iJld1~~.iakbau: bi.ir<._H;;:bcn Yngy lúdúkba1L 
inegké1n811yed11i ling;v.iúk .. A. kereskedJ::;bcn kül<·_·111böz(:1 nevek alatt 
j·'or11ul cl~"i. J,egfinc11nabh a barba(Josi ,-agy ctn·<u:<lOi a1nl" (oto·-: li11i'

!111}ei1si . .;;) . • Tt~J i11i11iísl,güek a sukotorai aloi; ((/!. socoll'Ín11)_. a fokfCil<1i 
Y. capi ((/!. c(/rifu1.-:i.-:). (i·yógyszerkiinyviink 111ege11get1i ezek b<'u·ine-
1 vikt~nek tart:áslÍ t. 
, "!'11!11jd1111 . .;;ríg111-, .:~ 1e-velek külünöK e<1ényeihf1l kijüy("'1 inegszú~ 

rib·,tJ 1lf.'(1v; kaphahJ külöHbiJzl"1 nngy:::{t;::!:n~ gy;Í11b1~zerflen f/.ny1C1: 
zi.i1t1e:::bü1 :'eh'~t.lictrnúba ját~zó tlarn1Jok1Ja11~ inelyek kagylós vilúgos 
r:(irt'}siiek, ~Z(~leik útlút;:::.:ók; 1nelegbe11 inc,g1úgynl, hidegben ti.in'.~-

kcny lesz; porr<Í törve nnrloritó szagn; ize felettébb keserü. llideg 
Yizhen 1áo-)' O'J'Úuta hútrabao-v:isn 111ellett részben oldatik: ineleg e. ei, o" , - " 
Yizzel zavara:::, 111ig borszeszf:zel n1ajdneu1 tiszta olí1atot:. kepez. 

.rl/!,·1Jtúr{s::1:i. Illó olaj (igen kevés); a1'.1i11: f/,lftíntui han1na11,ya
gok (legfeljebb t 0 / 0). Erös hashajtó :::zer. 
. .l!f.·,dma.:·ds1.1 . ..:\.z !':t~fi·rrc/11111 r1/o::s. lÍ11<:f.1rfo\-:„ lii11·l. a(n::,... 1·un111u~ 
sitn lu'.·szitést'.~hez 11aszuúlb:itik . 

.Jf;.!tl,:ii/ii11l1ii.:tct1!s. Ne111 l1aszu(dn11tló a 111újkülsejü 11. 11. olo·_: 
lu·Fotic({. Ez 111ájbar11n: türése hal\-Út\y, vékony le1nezekbe11 is út~át
:::znf-.lan. ]~z a leYelekbfJl f'özetik ki, n1elyekbiJl nz aloC nagyobb, t1sz
túbb része n1úr 1nagútól kifolyt. 

Xil:IV. Balzsamok. 

..:\. L1alzsa1uok p;ycintúknak illú olajokba.11 va1('.) o1llah1i: rizzel 
ne111 keYcrednck s cSnk arnb1nézg(1val fejeh::isit.hctük . ..:\.. bev<Ígotli 
törz::;ckhöl önként folynak ki. 

J:aisau1u111 Copairae. Jlopaivahalz:-;a111. 
·"''.:·! i ,. n11r .".:1f ,-:„1. ( 1n Ji'' i/·· /'(/ ··or i 11 ,.,,(/ :J[a rt ins: !'O 11111/'·- i'" n111lt1)11.t;1r. 

l·!ayne l's n1ú~ c(lpnitCra · (i'opa/r.:a: cojJailia) fajok: inelyek n 
r·aesa1pinafélúldtcz (cri,·011l11in1r(,- .!)e C1nn(1olle) tartozó nagy fúk . .:\. 
l.1n.1z::.:n111 ugy a k/~rf'gbc·1L nii11t. n faúllo1nányban találliató. :\.z. ínc1n
::.:ok akkónt nyerik n fftkb('.d a balz::.:a1noi:·, liogy <l törzs a.lapjúnak 
közc1t;bcn ékalak11 11l(:ly lynl~nt ,-<.tgnak: hol n 11alzsa1n gyorsan 
kifolYik t~:-' alkaln1a::' c•dénybcn felfo,~::du1..t-ó . ..:\. kifol\·Ú::; inogszünto 
11tú.n«1 l.vukat: YÜi:::z:-:zal va:gy agyagg;ll. bet·,(Jn1ik s ~gy idli·~ n1nlYn 
incgnyitjtík 111idlin a. balz::;n1n n,ira. bőven foly ki. 

'1'111r~jdo11s1íg(1i. :i .i(·, kopa.i.vabalz~a.111 a gy<~igy::;zerküny\· szc~ 
ri11t illó ola.ici:-: és gyúntú:::. (Ltlút~zó (aranysúrga. vagy :-:ötétsúrgn) 
i'a1.)laj:-:üriü.:égü1 snji'tt.súgos halz:-:an10~ illabt1 ke~er113'"l's csi11ös izii1 

borsze:::zbcu t•::: netlterb('ll oli1l1ah\. ~-1\·ai·osan n1elegit;ye l:erpen!"in
:.:zagot 11c:1n úraszt :-= ha n:;-; ill(j olaj (-.ll--_U;•i/1 1) elszállnt:L :-:e 11en1 
1úg,Y) :-:e 110111 fol,yó gyúHta, (rnintegy :~);.\1 1 / 0 ) 1narar1 ;,·i::;~zn. 1 1ne1.Y 
liic11:gben i:i.Jrókcny. 

~'l1/„1i/1;n:s.:ei. [!{1_: 11/r'.i (a terpentino1ajhoz haso11l1~1 yeg_yü1c1"): 
n1clyuek for111ontja :2-l:C/l (vagy 111("g t:Gbli). EtU.íl yan a balzsnn1 
:..:zagn L~s íze; .1r.i;rfnlu„ k"j)''irr1,'-'t1r, n1cly jegcce:::it11ci:i.'i é:..: :..:('.11~a{'.. kl•pcz 
aljakbl. 

lfrunisihí.-:rri . .:·\. gyóg,y:"zerkön;yv renüeli, hogy az állott bn1-
zscun. inely sürítlib é::; ::;öh'.:tebü ~zi.nü a lcirtuál1 ne ha::::znltltas~ék. 
1\ 011ai \·a. balzsa111 helyett, n g11rsunl.1alzsan10L ( f,a/.,·o 1uun gu 1:i1u101') 

is rirn1jtik (keletint.1iai co11aiyabalzsa1n). Ez sötétebli1 ;.:i.ilüos féuyii. 
.2."\·c'inh.ls kiYúhí.:::bjl zayaros: 1H:vité::; 11tú11 kncsonya:::zeriieu rnegrne
;~-~:·(1; :..:zaga a knpaiv1il~hoz ltasc111l('1: izc c:..:ipDscbb. -1-G ri'.~::;zc pel:ro
le1nnaetlte1Tt:·l i.i:"~zi-~r;Íz\·a. csapadékot ad. -- ]~ertijzik a kopt1ira~ 
balz~a111ot c:zeu b,1lz:-:a1non kivül .:«-;inJs ,_if,1j1lf„k1r( t1:r111;11li1l'ilr(jj11(, 
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snssr!f'raso1r~ij~d.:1'i.. zsiro~ olaj felis1n~rhetü a.rrúl1 h(1g,y ha. ezt tal:t.al-
1nazó balzsa.1110{;, (

1

J,·ato~an l1eviti.ink, .zsir9s ragacsos inarac1ékot 
ny_erünk. ti:-:zta balzsa1n eliiárlásúnúl UJréke11y gy'iinta n1a1·acl hútra. 
·1\..bsolut a:lkoholba11 a copaivabalzsan1feloldódik:1nig a zsiros o)n.,j0k 
(tt ripinns olnj kivételével) oldatlan maradnak. 

· .1\.. terpeutino1aj gyenge n1elegitesnél szaga _által e1úr11l,ia 
m~gút. · Sassafrasola,ijal való ha1n·isilás11úl is jellcgzü a szag, lnely 
hevitésnél fejlörlik (silfren). · · 

l~alsa1nn11i pernriauu111. J>erui_ halzsant. , 
/:{·::ú1:int1.::dsa • ... '1. ·1n,1Jro:·eylon sa11sv111'1ten8e Klotscl1 ~özépa.1nerika, 

nyng<1ti részeihe11 liono~si 17 n1eter maga:-: ·fr1 · sz_olgálta~ja a 'perui 
balzsa1not, (f)(1Tst1111-u.01 indic11in nÍf/1'1l1n): a fa, a pillangósak (pá.pi
lio1_1flccflc) c:snhí.djitüa tartozik. 11. bal_z:;an1 a l\:eregblil folyik, n1elyet 
v~lla1nel~y to1npn; e:-:zközZel he1yenkjnt·. 1negütögetnck; ezenkiyül a 
kérget be1net.szik t~·~ ég·li f<lklyával rnegégetik. 

:f111f11jrlo1is1íy11i. Rötétbariia: cseppekben barnavere~, át.tct.szü. 
síirii~: levegijn nen1 :'"ZtÍ.rrlll: savas ké1nhatásn, a. vri.-nilltlhoz hasonló 
kelle1nes sz<rgn) t'iiszcres: ke~c·rny1~s és tnrt(_1::-:an c:::ipös izü. Tlor
:-;zeszben 1ni11L1en arányban oldódik. :Fajsúlya. l.1.:-1 -1.lG. 

„All.-of ,Íi·J,,·::1·/. ]i'n 1i>jsr1 e. ( ciuna111ils~v)1 bei1-zoes1.i r: _. !1.1/Ú n ta .• cinna-
1nei11 (olri.jos szintele11 t'olya(1ék: cin11net:::-:avas benzy1), styraciu 
( ci1n1nctsavíls cin11a1nil). . 

.J?r,rtfi.:·~"!1-:r~i. z~íros vagy illó olajok, n1ás balzsa1nok. Zsiros yagy 
illó olajok, eset:lcg· borSzesz jelo11lét~ben a balzsa.111 fajsúlya ezek 
in'c11nyj:-:égé11ek artí.nyúban ki:-:ebb. :.'.-\_ borsz.eszt ki,·0~1hatjnk vizzel 
...-aló i:ázá:-: últal: 1nilll'.in a: balzsa1n térfognJ~1. kisebb lesz. \'iz1nentes 
borsze:-;zszel a z:::iros olnj6k~t (n. riciun::;_olaj l\:iYételével) kivonhat
juk. Hn a. balzsa1nnt hasonló térfogatu. töméu~y l;:énsay,·al üsszeráz
znl;: s azután Yizet fH1nnk 11ozzá.: a gyúnt-a kicsapóc1il;:; ez ha. a bal
zsa111 t,iszta volt1 1negszth:it~:a. i:örékeny1 fertözesnél ragaC'.sns és 
puha. C\1pnivabalzsan1 jelenlét-t·ben a kénsavval vali1. keverésnt.l 
ké11et:ssriv fcj1ü~lik: n1ely SZ<tgúrt'1l felis1nerhetQ; higibí.s után val 1_'1 

hevítéskor pedig a. jellcgz0 copaivabalzsan1 szag érezhető. Benzin 
t,s petrolenn1acU1er a. perni _balzsa1n összes fertJjzö anyagait kivon
j:\k. :'..z illú olajok a bal2'amhól vizzel lepárolhat.ók. 

]Jalsauuun t:olutauu1u. ]~al:'iatlllllll de rrolu. 'l1olni halzsa1u. 

1S'::rir11u1::iÍs11. J[yro:1·.iJla11 tol-ui(c1·11n1 1Iu1nbolclt1 J3011pla1u1 _1',~ 
]{nnth. (.lf11i·o.-.:;)('i'll/11111 f1_1/11if'e1·11n1 l~ielu1r11: toluij-'ei·rt. l1rd.'i'1u1111111 :i\[11-
ler) :2~1: n1eter.· 1nagas igen :szép ürűkzült1 levelii fa.. \Teneznllábau, 
lT_j-1 :-ra11adába111 ,-al/1szinüleg· 1~cnadnrhan é::; ]3raziliában i::-: honos. 
( JJ(l Jli/i1)Jl((Cf'UC ). 

·l'11lt~jrlon".-;lÍ!/1t1'.. G·yúnbiS i·ö111eg, lH:ve1t_yt~ben siirü 1 út1út~z('i, 
-.:.'trn·a vao·v ;;;!tro„'t.:::: l-elle111c" szao·u fii"Zí'l"P." l><.:: };:p,-é::.:s8 {',de,;;:cs izii · ' ::::--' ' o,, •-' o'- ~ ~ .\. " _„ ·- "b : • ~ - ~- ·- - '""' - • - ' • 

terpentin összeállltsú; l1osszabP ideig· úllvn bar11i1s. vl:gre barna1 
szil;.'ird: vag,y 111~lia jegcce~ . ..:\.cctonbau, bor:;zo~zbe11: t·hlorofor1n
l.ia.n·: káli.lúgban oldlu1tó~ 1nig benzin vagy sziSnkéneg uen1 oldja b'.il. 
~·\. 111egszáradt ~Jalzsnn1. kéz 111elegéutl kiJ1111)~e11 fellúgynl. 

(i37 

.Afkot1íl'iszei. :tulén (bors.izü, az elen1iéhez hasonló sza.gu illó 
olaj) .f'f/ftÍ 11f o) .Fah(f.~·a.P. 
· ~-llkrrl111a.:dsa. l~abdacsok (p. a l?il: f'erri .i.oaati) be'i·nnásúra. 

ltasz\1álta tik. 

RtJ·rax li11ni1lii's. Storaxhitlzsa111. 

/):zdl'ina.:tÍsa. l~ir11tidrrn1hru· o'rie_11tal(! l\Iill8r1 fa 1 n1ely Kisázsia 
c1élnyuga.ti részében és Syriáöan erdöket képez; (Bals.r.11nijl11ac 
Blnme ). A balzsamot a lehámozott kérgékböl vizzel való kifözés 
últal nyerik. 

'1'11lr1jdo11ságaL 1:J..1erpentinsürüségü1 ·nem á.ttetszö1 többé· ke
vés hé szü1~ke; néi:nely.kor kevés vizzel kevert tömeg, saját·ságos kel- . 
lemes szagn; vizbe11 részben oldódik. Ize- csipös, égeU\ illatos j 
szaga annál kelle1nesebb) inínél régibb. i\.. vizoldat: n1el:y belőle 
kiválik; savi vegyhatásn. li. balzsam SZi~nkúnegben 1 chlórof'orn1ba11 7 

vizt:elen ecetsa:y-bau_ és az illó olajok nagy· ré~zébe11 o1dhqtatla111 

petrolen1naether se1n oldja,; zsiros olajokkal össr..eolvaszthat<). 
~'lf/;of(Íl'!!s.:1,i. /3t,1Jro{ \_szintelen: 1nozgó ff)1yac1l·k, inel,y a. bal

zsa1néhoz hasonló szagn1 csipös izü) ·111cf11styr1,/i fa1i1:jsov„ styraci11„ 
1Jenzylszesz1 benzoesa v1 gyúnf:a) viz. 

J[1~gl.:illij11!Jif.':tctés. ,':!t.11rá~·e crtlarnita (:dv1·0.1· solirlus) néven n. 
sf_1Jra;;) Ol'ient11le kergének törniel~kél'.- 1 . inelyh,cz, ::d -3~ 0 ~tyraxb~l
zsainot·. keverl:ek 11ozzák kereskedesl.fe; oz n1.~ha11y hut-. alatt gyur
hatóvá lesz. 3[estersegesen is kt:szit:ik oly kevcréklit.Jl, 1nclyb~:1 
storaxnak 11yo1na. si11cs. Storax 11é,ce11 hozzák a' ;:,t,111·a;1_: o[!icinuli.~· _L. 
gyántúját (rcsi'.na ,'-'fyráci.„·, ,'-'fo1·11.-i: F1~1·11s) keresket1_J~sbe,; ez kelle1:1es 
·vanillaszagn: szilt'~rd. - .. :\. lir1uidll111bar styr_acUl1u1 L. (Es7:aka1uer1kn, 
déli részén1 ]\fexicóban honoS) balzsa1na· zsintén storaxnal;: nevez~ 
tetik. Ez a füban teU. bcmeLzések helyén foly ki, állAs közhen két 
részre Yálik1 az Ulsó s ürü fehéressziirke znvaros1 a felső _barna ,és 
útlútsz('.1. _l?,:s.:·ci: illó olaj (7°/0 \ :-:tyrac:in (:34°, 0 ); ·benzoesav (1°/0), 

vízben oldható jegeces anyag (5 11 .-;o); g,vúuta (50 11
/ 0 ). 

'l'herehinthina communb. Terpentin. 

/3.::ii 1' 1nr1.:d;;r1. ~"\.z erdei fenyü (j1i 1111 s s il 1:1'.-.:f r is :L. c1n1 ~/'e r(( r' 
·((hir'lincru) ·és 1pús·pi11us és piC"~U fajok szo1gúltat·-.iák1 i_nelyck és~aki 
]~nrópúban és .A.n1crikúbnn honosak. „'-\.. balzsan1 a. fa összes ré:;zc1l1e11 
11. n. balzsnn1osatornú.kba11. ké11züd.ik s a fa 1ncgsértet;t- l1elyein önké11f·. 
f~)1yik ki t;s i.Jsszegvüjtetík. 

, 'l'11fr~jrl1)nsrf,r1~1·;:. ']{nla.vá11y, sárg:Lsfehür balz:.::n.1n (balsnn;nn1, 
nlenre$iua): zn-~taros. nyulós. 1nézslirüst}gü. kevtSs:·H: :-:zenu·sós; n1Hlün 

'. ·i ! ' . . . l' . ' ' ·i·1 1. 1 ··t·. neu1 1nozgattat1;: ent t1szht at atsz(_1 reteg va l \. i:11 2110 y sa.J<t ·.sago~, 
nr111 kellc1net 1011 szag·n. . 

Küllinfélc n1íu(_'1ségbn11 j(·ju r.:lö u ];:ereskedi'.·slJell: a szer111t a 1101 
HYeretet"t. 

' ~· (/ /,·nt !) r(-.:.:e i. '11c rzir· 11 ti !I ol r~j .· r1l1iet/1u:i·r1t"r11 /i y1l r ir/: ~Y l '· i nsa V. 
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'l'erehiuthiua Yeuda. Yeleueei 1erpeutiu'. 
'l'v1·d,i11lhi11a hcl1·ctica, l!J1·. lurid1,u. 

/):::dr111a.::úsa. :\_veres fenyü (l>ii'i~n d1,,r:id1111 .iliill. /Ji1Hu.; llfri.i_~ 
J..J.) balzsa111a. Ez sürü nyulós folyadék1 :::úrga \·agy kis::;é zt.ildes 
' l t' ' ] ' 'ti' t ' l ' ' l 'l ' a_rnya a n1 m1nc 1g a, a '.SZU, vagy 1:evesse to1na yo:-:1 :-:zaga torpen-
ii1nszerü1 saj~'itságos ; ize. füszeres g.)::'n1ti'u:::, c~ipt.:is és ke:-:;erü; bor
szeszben tel,Jesen oldhato; oldata fl kek lak1n11:::izt lnegyörösiti. 
. -~lfkoftil·és.:ci. ~5°/0 illó olaj (~1a:-::ouló a t

1

erp:11t-.inolnjhnz): gyúnf'a
1 

l"eseru anyag) keves hangyasav es l1orostya11kusnY. 
'l'hereUi11tl11'.11a co·nadu1si.-;. (f}1111nrlai ierj1e11ti11) canailai {1al.:·s11ni. 

11als. ca11ode11s1) . .ti. pi'.1111.~ l11d.~r11111·a. L. (iff,i1:s f!(d:J1t1i11:a .i\Iai:."hnll) 
fitból foly- ki: ennek: liazLlja <-1allat1a. (:::; az J~gyesiilt-..:\_llall1ok vele 
szo111szedos részei.:\_ balzsan1 frissen kevéssé z'avaros. de lassrt11.kint; 
útlá.tszó lesz. Elei11te n1njdne1n szintelen, kl·:-:;öb1J s{trgávtL v<llik. 
]\:ellemes szagn i íze t:sipüs és kcserii . .. Jfkof(Jri,~zci'.: illó olaj (180 't1). 
gyánta. ' ' '· 

XXV. Illó olajok. Olea aetherea. 

- :L0gliJbbszl1r az illó olajat; t-artalmazl1 uövényré;-;znck vi.zzel 
való I:pá.r1ú~a:. ritkál1ba11 fc11engib;s vagy ki:-:njtol;í::; úlh1l H_r<:~ref. 
~tok. \!1zbe11 alig, borszeszben k\,i1111ycl1bell, acthcrlJeu l>::; zsiros ol;t
JnklJan künnycn oldhatrjk, 

Ca1npho1·:t. ](:i111for. 

1C.::..:1Il'n1a:::rí.-;11, ..''0 orYosi kú1nforfa Yagy kún1foros baLil•rfit. ( c1101-

11l1o!'n, of.'J;cJ 1111ru01 i\ ees1 I rr-u1·u~ cr1111 pl111rr1 I., .. l fU bért'l•lék; 1(/11 r i i11·n1) 
szol~nltatJa.; ez nag.r .és szép fa . .:i. lcvelekbül és a t/irzs ágail)ól 
1;yer1k lepárlús által For1nosa szigetén és .Ja1Jáu1Jau n nyers kún1· 
:iort1 1nelyet Eu1<Jpában fclle11gité~ últal {.i::;ztit:a11al;: 111eg. :n.e1t<-1::::ze
ri11t korongn1akn pogácsúkli,tll: 1nel;yekHek egyik oldala k-it101nbn-
rodó1 hozzúk a tisztitoitat kereSkel1éstie. · 

7'//loj1l11;1s,;r111i. f-\_ ká111for ill(J olaj stcaroplé11jc. Errészeu tisz-
t ' . f 1 ' . ' ' ' . " l .. .. . ' . „" . ' nn e H:r .1egeces at.tet:szo: connyu) zs1ros lcn10zc;:; fc11\·lr1

1 
sz1vu:-; 

'.:ü::1eget képez. Ig·en sajútsúgos út:habJ :-:zag-n; füszere:::;' kesernyés 
1z~1; n nyel\·en liíiv(.is érzést l:úrnaszt: közöns('.'g·es l1í_'1rnérs6kleLní.'.,1 
el1lla11. j\[eggyujtva r11egol1-·nd1 elillan t~s sürii fü::;tJil: bocs<tt.va 
lúugra lobb11n 1 vizbe1111e1n oldódik: 1_,orszc:-:i. aether. ec·et::;av. z~iro:-:; 
é; ifü• olajok könnyen fololdják. · · ' ' 

. jllllrrln1a:::dsr:· 13orszeszes ol(1abi 1nint ·'ijliri'.tu:J n1n11Jhu1·11!11:;: 
olaJban oldva 1n111t olean1 t'lunz1li11i'flf11111 hi;;atnli)s . ..:\.lkoh\része a 
fi11i111ei1l11n1 .~·a;1(111uf() C(liiljil11.1/'((f11111„ coll,111·iuH1 rul.-:t1·infff:i1~· l1tf1·l1ii1 1 
c11p1·u111 oltuni1u1l1ti111 c11111lr1str11111 s1r_J>r_111al11111 és 1'1ilJd· 111inii r11/u."lun1 
gyúg;yszerkészitményekuek. 

Oleuiu auisi Ynlgaris. _„A.11izs1uai:,·0Ia,i. 

iS\tfr11u1.::.:dsa. 1\.z únizs .Q.'YÜ111ölcsből (011i."11111 1:ul,r;a1·e) úllittai:ik 
Yizzel rnló lopitrlás által e!d~" 

? '1'11l(~jdo11..;(Í_i/((i. rrisz{;a ~zintele11 vagy súrgás. -r-10°-nc.'tl 111eg-
szilú.rlln l s részben j egeces · tö111eggé lesz. J{özön1bös J;:én1hatúsn. 
I{ét-húron1 térfogat D0°/0-os borszeszben teljesen felolclatik. Faj
súlya. O·O:l,- n, .régi súTgn olajé ]:0, söt 1·07CJ i::: lehet. Aetherben, 
zsiros t~s illú olnjokhan is ininc1eu arányban olc1atik. _"\. júclol'. u1eg-
1nel:gec~.é~. ~\:öz'.~e;1 oldja. Ké1;s~vv~l kez?J;co .két réteget·. kópez í 
Pgyrk ::-nrn es sotet:. veres: a inas1k h1gfolyo es tiszta. 

..llkotú1·t:li.::ei. 3 /.1-rész szilúrcl illú, és 1/.1-rész folyékony illó anyag· 
(úéaki.inrny, ánethol). 

~)lt•nn1 a1n~:gdalarnn1 an1ararun1. Jle:-1Prii 1naullolaolaj. 

-'f1rl1.rjr7onsrlyui. Illó, erős keserü n1anclola szagn, küzönséges 
hönel (lT1-20ri) kö11nyen n1ozgó folyadék. Nzintelen ;;·agy kissi3 sár.
gús. 1CJ 0-on alóljcgCces tlin1eggé n1ered. J\Jérges. 

Ez üuúlló Yegyület, 1nelyet a ;;.yegyt:an,:: illetij lte1yün (flzcrvus 
rész, ::i1lalo::; vegyületek·:: ein1c alatt) tú.rg'yalt11nk. 

Erős hatúsn szer. 

Olenm anrantiornm cort:it:um. Naranesh<'jolaj. 

,,..;:.-1Írn1u.:·rí_.,„r1. _'-\. narnncs (~:Íf;·us 1,qif!f<ll'is ]Ii;so) 1i:!~ls~í ~yi~
miilcshéjából itllitfatik cW, frissen kisajtolús, n szarnz ltrjl1>>l atpa
rologtatás ú1i·al. 

'1~11!t(jdo11s!Í,1f((Í. _:\. lep<'trolt; o1n.,j ::;ziutelc111 a sajtol!", sárgás. Fn:i
st'tly,a ~-s~o·;J. ~\. gyós;.rsze~·k~n.Y'.~ sz~ri11t \iszht. sz

1
intelen Yagy 

kevessc ;:.:a.rgas) lgcn lug: li:oz0111lJu:::: ken1hnht.~t1. ~)0°,' 0 -os borszesz 
tih~ziiri_is inC'1111_}-'Íségébe1t oldlia tó. .T('1dL1il 1 ell1t 11Ta11. T.égeny.sn 1..-vn l 
iuclcgittebvé111 l~ll~nkeu ;.;zéLbontatik. Santúlf.'n, Yeres festfianyagút, 
fclo1(1ja. J\:c1len1es 1':is:;;é kcsernyé::; izü. I\:l~nsa:rva1 baruaviirös eleg,ycfi 
}(l~poz. 

Egy vagy t:übb szénl1:ünenylJül áll. 
Ne b~Yesztessék össze a cif1"11s aur1rnti1un Tlisso illó olajllval. 

Olen1n aurant.iorun1 f1oru1n (_oletu11 neroli_). ~ara1u·svirüg;olaj. 

,.:...':..·dr11111.:·!f.-:a . ..:-\. naranc.s (1·itr11s r1d!/11i·is :Ui::::so) virligailJól leg
ink1.'tl_1h }'ranciaorszo'lgban (Púrisban, ( !-r<-tsse, Cannes i~S Nizza ;;idl~-
1«:11 iLllittatik clü. 

'!'111r~j1/u11."d.tf''i. Szi1üe1cn: hig, i(1Dvel n1cg.st'Lrgnl, végtére bar-
1tlÍ.ssúrga .szinii lesz. U0'-1

/ 0 borszesz eg.ycn1ü n1cnnyi~l~gében kliny~ 
11yeH: Yizben alig oldati.k. ]\:é1nhab'.tsa közö111l.1üs .. J('1cl hozz:'tadúsúra. 
:-;zét(1urran. Fajsúl,ya 0·8;-'>-(}[HJ. .-\l1úskt:1zhen stearopf:en ·vúlik ki 
t•elüle, mely Yizben oklhatatlan, borszeszbc11 nehezen, aethorlJcn 
kön11Yen oldó(1ik. Igen kellen1os 11ara11csYi.rúg illa.tli. 

".:lf/,:0/1.;r,:.-;.:·1.'i. \Tizben ol{lható illú olaj (igen kevé::;) szénkü11cny) 
l•lenycs nla,L uc1_·olikún1for (jegeces: küzömbös anyag). 

Tlrunisitú.s1r. :U.iLktln tiszb1; sokszor haniisito!t; a 1u:unisit:ltsra 
l1asznúlt olaj keserii. l\Iegvizsgúlúsa végett Lchút nehú.uy cseppel; 
cnkorra c:seppentüuk s ezt vizl1en felol(ljuk) ha a Yiz ekkor kese_rü 
lett.1 ngy az olaj luuuisitY::t van. 

Jllkrrlr11u.::ds(1 • ..'l Ualsanuuu eitac ff1:lj'111l11111i része. 
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Olenm berg·amottae. llergamottahrj olaj, 

8zrí1'lilrt.:rí.-;r1 . .ti. citrus lJ(:J'fjClllli-11n1 n,isso (naranc::d'élék) gyü~ 
mölcsének illó olaja. A i1aranl:sl1oz hnsonl('.1 gyün1ölcs héj;íb:::in külön 
tartókban van az illó olaj. Sajtolús últal nyerik. 

7'ulajdonsd,qai. I\:evéssé zavaros1 ~árgús 1 tisztitva szintel(-:11 
hig. ]!'él inennyiség ~l0° 1 '0-os borszr-szben tisztán olc1atik1 11osszabb 
időn át úllva jegeces tön1eg v:.llik li:i belöle1 n1ely borszeszbeu 
kevéssé olclhat6. Kálilúgban felolclóclik (a narancs- és cimtrmnhéj
olaj nem). A jóclot gőz és meleg kifejlesztése mellett feloldja. A 
santált'a veres festöanyagUt nern oldja fel. Ize kesernyés. Zöld színe 
a benne maradt chlorophylltól van. Füszeres, kissé csipös. Sayanyn 
kémhatásn. Fajsúlya t l.88. 

11öbb illó ola;j li:everéke. :E'ertüzve szokott gyakran lenni ter~ 
pentinolujju1

1 
kőolajjal s a gyü111lilcs lnaradékokb<'1l Yagy levclcl:liül 

lepárlás által nyert illó olajjal. 
.:'lfkal11u1.:·1is((, .:~ s111Ju sul(1u·afa.-; illatosittatik vele. 

Oleum tani. llit11uS11,-nmgolaj. 

8_:i:il'n111.::(í.-;u . ..:-\. kü1né11y (c{u·111i1 c1u·t·i L.) gyü111ölc::eineli: illó 
olaja vizzel átpitrologtatás ucján úllittatik elő. 

'l. 1 11l1~jrlo11.-;IÍ!Jai. Sziutele11: hig; állás közben sc'1rgt'1:-: é::; ~üriil)b 
1e~z. Ké1nhatú;-;n közö1nbö~. \Tizbeu kev~~:-:~é. \)Qll n~O:-i bor:3ze:-:z 
egyenlii n1enuyiségében telje:->en oldható .. '.\ j(~1clot c:::ek6ly g<:)z l~t!p~ 
zűclé:3 é:3 ineleg fo1(ozÚ:3a lnellett felo1c1,in. Légen;y:-;av\·al 1ncleg1t\·e 
hevesen szétbomlik. A santálfa fostűanyagút felolLlja. Fajsúlya 
0.963. 

„.Jt/,:ol1ín!s.:ei. b:nrc(·;1) igen n1ozgó folyadék és ko1T1Jl. 

Oleum car~'!1ph~-1Iorurn. Szegfüszegolaj. 

,).:úr'J1111.:1fs(I . ..:-'.\. crrryo11h_111111.~ oro1naticus :L. virágbin1b(~i11~l( 
(caryoph:ylliJ i1ló olaja; a Yirúguyélc.:éklJijl is nyeril;.: út.púrologLlLu::; 
úlial. 

1111lajdo11s(iyai. 1,i::::zln :-:zintelen vagy súrgú:-:, :3li.riis1 ld::; . ...:t} sn:Yi 
kén1lu1tá:-:n. Bor.:-::zeszben é:-; tö1nén·y ecet:saYban könnyen feloldat1k. 
1~ jóaot; c::;enc1esen, rt, santálfc~b.'.·fi'.et g)-or~nn é::; t:e1lesen felolaja. 
],égeu:ysa.vval nagy 1ne1eg ki-f'ejliiüé::;e, é::; 1ú11gralobbnnA~ Jnc11etL 
;-;zétbn1n1ik. I~énsav\'ü,,l kt~k :-;ziuii le;:.:.z. :\.thatr'.1 szagn1 (·get<'.i fíiszerf.'S 
izü. :Fajsúlya l·U~l-]:Ofí. - 2G0-uúl Inég fo1y('i. 

~-l/ft1,f1ír{.-;.:·ci. C1;:0lf:1::: kl·111t'Í:Ü :...:zúnköue11y: eugenia~av (eugt'~Ht 11). 
engcniti: salicyl~avaetl1er. 

()lc111n c;i111uuno1ni. ()lenin «assiae. Jínssiakt~l'e!!-'Ola,i. 

i).::ú;· 111 a.:risl/. J\_iilön l.1özi.:1 ci'.111u11;1 u ;11 u m J,.,:r11('/;f11';/ vi zze l \·al/1 
lepitrlús últal főleg déli Chinúban úllittatik elii. · 

'/'11!1rjrl1111.c;1f.11ai. ~I1isz!:a súrgtls. v~'.·gtél'(! bnrnaszinü süriis, küzi,ftn~ 
bös l\:én1hatt'tsu. JJorsze;-;zlJon iO'e11 ];J,i1111Yen olühat(.',i . ..:~jódot 1u'.>1n1 
n1ozglts és a lne1eg é:-:zrevehetö

0

fokozása:1nellott oldjrr. :fzo (l~üoses) 
és szaga kevésbé• kellemes mint'' toyloni fahéjolajé. ]i'a.isúlya l'OU 
-l·OU. 0° alatt szilúTd lesz, + i'./1-nál 1110gol-rac1. 

-l'i 
·+> 

>" ' 

:~ 

.·! lkotúr1!szei. :Legnag·yo b b re::::ze cl 11 na n11JT kij111·q ezen ki vül 
kisebb-nagyobb inonnyiségben külö11bözö széllköue~yek vrn1nak 
ben11e. 

Olemn citl'i. Citromolaj. Citromhl'jolaj. 
!),:d1·1111tz!Ís((. Cit1·11:; lin1onu111 ]?i,isso (l.'itro1n) zöld és éretlen 

gyümölcseinek ltéjábé1l ;\llitjúk elő. melyben külön olaj tartókban 
foglaltatik. ' ' · 

~Fu/((jrlo11sii1111/. 11iszta. szintelen vacry sárcrús. icren lii.o· illó olaj. 
ké.n1habis~. 1i:özö1~1bös: hétszer annyi 90~J~'0-o;:; 

0

bo{·s~eszbe~ oldható; 
zs1ros ola,Jokkal könnyen elegyet1ik. J('.1tl hozzáadása](Ol' eldurran. 
Faj súlya O·S,1-0.Sü. . 

.:llkotúr1!.~".:1·-i. ()it:.rull: r·ii·.rylen; állú.s közben zsirsze-rü anyag 
(bergapten J vúlik le belőlo. 

• 1 lka ln1r1.:IÍ:-;11 • ..:-'\.. l1alsa nllllil v i f ,_-ti' II0,/i'1111u111 [ és a [-11Jf iu ·1;1(1,q 1u:s i1u• 
1:/Fl'1'vcsc\~11s alkotórésze. 

„:\.z /jl„11111 1/1, cof1·1J néY alatt; i::;111crt olaj eliibbí\·el azonosnttk 
hLtszik; t.~z!- a citr1!:< 1111:1lic1t Il.i~~o gyü1nölcsé~1ek héjc'tb<Jl ll.)-'Crik. 

Olemu e11rnin1tL Eulrnliptns olaj. 
1c.r.:1.f1'1i111.:úsríf l. ::ifolia cuealipti-:: cim alatt. 1'\..1eve1ekl.1öl nyerik. 
rf1ulr(jrllJl/8ÚljU-(. J{.cYé;';S(·~ ::;zinezett, valrr1neuuyire sÚr<rÚS Io1va

c1(:k, fa,i,:;úl,rn, .':J"-lHU O·UU:1; - 1.S0-n'.'tl. hrír01n. úra fllnt!; ~0111 f<~gy 
n1eg; l 101)-11al forr (cnca.l.rptnln1n C~.1 .l-I'.! 0 0::!}· :2()0 11~11úl pe{lig tclicseu 
elszii11; la\·nndn1"1.ho;.: hasonló :...:zaO'n: :-:zájon út l1elehe\> .. :e. hiisitlí 
izü é~ kesernyés. T.i~genysa.vvn.l .ie:g~{'~S sa\· kt~1izi.hlúse ineÚetL fel
bo1nlik. Fnehsin11al hiüeghen 11e sziue.seü1.ék 111ecr: a ·1'/Jc1ot; e1dnrra~ 

' ']] 1 1 . . b. • 11as ne \Ü cscnL esen oldja. 
. .~·U!,:of1;1·1:s::eJ. l:'uk11f.1Jpfríf; (~'orrpont,ia L70-1.7iJ0) ~ inl~g kúL lBS 

-l!J(I" es 200" ±orrponttal bu·•J vegyület. 
}·~!1·fij:::.1:s,.J". ~"t kereskec1ésbeli eucalipt11:-:0L1 j hor:-:zeszszoL il1('.1 

i:agy zsiros olnjokkn \lehet t'ert-?1zve. Iinr:-:zes;.: jel~nl1'.·tél)e11 a f11chsin 
l110gVÖl'ÜSiti az olajat. rrerpentinolaj.irrl Ji:eYCl'\·e fl. ,ÍÚÜOt CSOkél,y 
ÜtnTanús és ibolyaszinü gt.ízök képziidése 111e1let:.t oldja, valrunint. a 
forrpont l•:-: alc'tszúll. /:siros olajok papiro:->on úlln111_11\ «.ltt:ct::;zö zsir
fultot i1léz11ok L'lü. 

Ol!'mn l'oenicnli. I~tlesköménrolaj. 

/-..·::<í1·11u1.::1í.~11 • ..:-l. (oenic1du.m d"f<''' DC. g·viin1i_ilcseiből vizzel 
1. 't ' 1 t t' i" 1 ' . ·1 . va o a .paro og ·.a :as n \Jan i:e.sz1tl .;:, 
, ~/'11l11jiln11srfg,1i. 'l1iszh:1 szin!.o1cn \·rtgy ~ltrgtÍ>i liig, 11én1el,ykor 

n1ar Ü0 felett 1neg1nerec1. D0°:'0 -o:::; borszeszben oldha!:1.'.l, .:\.z ihlnnyL 
r_nozgú.~ 11élkii l felol11,ia. :b1 njsúlya O·EJS-0·90. J\:J.izü1nbö::; vegylu1tús.n. 
Szaga illatos. az édeskün1ény[!.·Yü1nölcshüz lu1sonli'1. ize éde::-:es. iO'en 
füszeros. ' ~ ·-·' . , . · ::; 

jll!„1.1f,_;ré.~.:ei. Szt~nköuen:y~ anel:.1101 (únizskán1for). 
Legjobb a francia olaj. 

41 
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Oleum juni11eri. Borókaolaj. 

/).:drnia:::dsa. J;\.. Junipcrus Co1101u1nis L. gyü1nöloseiböl átpáro
logtatás á.ltal l::észitik nálunk, ·.A.usztriában, Frauciaor~zúghan és 
Olaszor~zágban. 

1'.u/ajdonscíga i. 'riszta, szi11tele11 vagy sárgtts1 h.:ig, közömbös 
kémhatásu; 10-12 súlyn\sz 90° /0-os borszeszben olc1atik. Levegőn 
gyá.ntás a11yaggá változik át. ,Jóddal ineleg- és gözfejlöclés n1e'fh::tt 
szétdurran. Jföjsúlya 0·878. 203°-nál forr. · 

Alkutúrészci. U10Hrn és C00H30 ké11letli két illóolaj (szénkö
nenyek). 

. A.lkaln1a."":dsa. 11.z u11,que1du1n j1111i1Jel'i alkotórés.ze. 

Olcum lanm<lulae. J,arnmlula olaj. 

1S.::drn1a:::dsa. A lava11d11la oj}ictnalis Chaix virágaib61 átpáro„ 
logtatús által úllittatik elö. 

7'ula.frl?nsdya.i. rriszta) sárgÚti vagy zölc1essárgt'ts, hig: savi 
kémhatásn) 80°/11-os lJorsze.-;zl)Cll ininden artb1yban oldható. J1~1üc1al 
nag,y n1eleg és sok gőz k.ifejlöüése 1nellett el(1urran; légenysavval 
főzve szétbontatik. :Fajsúlya 0·87-0·9"1. Szaga a virágokéhoz ha
sonló. Hidegben stearoptén vúlik ki belőle. 

_ ... Jlkotúrt!s:.:ci. /3::..!11köni_'11/J„ ::dccu·o1ite11,. illó zsirsayak (ecetsav és 
valer1anasa v ). 

.. JlkaZ.nia.:rísa . .ti. /J1_il,"'.·11n11ni l'iftJe f{r~/)'nu.111ni: 1i11in1e11i11111 s111io
·11ato crunphorrrf'l_t.n1) :q>il'?'tus .-;r111011af11s és l1il!JIH'.nlu111 sabadillae k:észit-
mények része. · 

Olcum matitlis. Szerccscll(liólté.i olaj. 

&d;·n""dsa. A szerecsernlióhéjból Kcletincliúban itllitjúk elö. 
7'11lqjdo11:Hi!Jai. Friss tí.llapotba11 szintelen, úllás közben barnús 

lesz és szilárL1 illó anyag válik ki; 11ig1 kén1hat.ása közö1nbö8; Yiz
zel ráz;;'a a viznél kö1111yebb é:-: i10}1ezebb olajra széLv{llik, utóbbi 
·vajösszetartúsn; borszeszben köu113re11 oldntik .. Jóddal hevesen el
c1nrran; n saritúlfa veres fest:enye benne kevéssé oldható i kénsav 
hozzúac1úsá-ra g·yenge n1elegfejlöc1és n1ellet.t. szétbontatik. 

_.-1/kotú!'és:::.1;i. illacen és ox3rgéniiartalrnn illóolaj. 
-·llkal111a:::dsa.- :i. bals1JJ11'1111l vitae f-f<~/F1nann1'. része. 

Olcum meuthae crispae. ]<'()(lros-mentaolaj. 

1S::d1·nuc:úst1. :i. llitnlha ci·is1111 különbözü vúlfajaiuak: levt:leiböl 
lttpltrologtatás által nyerik. 

:f111h~jrlon.wí_r/rii. Sárg<ÍSJ híg illó olaj: 80°/i_~-os borszeszlJeu n1iu
clen arányba11 oldható. 1\.. ióclot 111aiclne111 n1inc1en inozO'ÚS nélkül 
fplolclja. :F'aj::;úlya 0·9GV1 ké~hat.úsn kbzö111büs. Szaga críj~ 0." jr,lle1nzli. 
Allús közben verhenyes lesz. 

... -'llkoft;l'is.:ci. Szénköneny és kún1for. 

Olcmu meuthae 11iperitae. Ilorsos-men ta o !aj. 

1'::.:úrn111zdsa. i.\. 111c11llu1 z1i11erit11 leveleiből pltro1jAk le; 1egin-· 
kább ... ti.ngolorszúgban (az innen szúr1nazó olaj lcgjol1l.i): azo1tkivül 

Francia- és Németországban. és 11.meriká.ban na.rr-..rban foO'lalkoznak 
l"'ll't' ' 1 . "" 

0 

e oa i -asava. 
'l~ulojr.lonsúqai. '11iszta., szintelen vaQ:y sá.rn·ás hiO', eO'vonlü 

· , ' ' '-' b J b OJ 
111e11ny1segü 90°/0-os borszeszbe11 -olclható; íze égetü1 hü.sitö, szaga 
sajútság9s erős. A jóclot egész nyugocltan feloldj'1. Fajsúlva 0·89 
-O·~l2 ... :\Jlás közben n1indjobban 111egsúrgnl. ' " · 

"1 lkotúni».:ci. Illó olaj, úienthol (a borsos monb olaj kinnfora ). 
II1unisitúHai. I_gen 11amisitjúk borszeszszel1 zsiros olajokkal 

sassafras- vagy terpenti11olajjal, 111elyet e célra külö11öse11 előkészí
tettek. 

Oleum rosarum. Rózsaolaj . 

/)::ú1;111,azúsa. Leginkább a rasa dan1asccna (c1runaszl\:nsi rózsa) 
s2irmaiból párologtatják út. R.uméliúban (a Tunclsa völgyében, 
Kazanhk és Philippopol környéken) készitenek legtöbbet; keres
keclésbe Konstantinúpolyon itt jut. 

'11ulajdo11sdgol. Szintelen vag·y halYánysárga) sürüs, 2G 0-nyi 
hörnérsékletnél 1negn1ered: szerfelett útható szagn1 sa vasl1atúsn; 
vizben alig·, 22°11ü1nérsékletnél 33 rész D0°/0 -os lJor:::zeszben olüható. 
A j6dot mimlen élénk hatás nélkül, a veres santálfestenyt teljesen 
feloldja. Kénsavrnl ffove részben elbontatik. 

..:-lll.:utónSs:;ci. Egyharn1adúha11 illó1 szagos folyadék, kéthar
n1ada szagtalan szilárd a11yag, és pedig: e}aeopten (folyó; szngos 
rész) és stearopten (szagtalan. sziL:í.rtl szúnkö11011y) . 

... ·lll.·aln111.:·dsa . .t\z a~11u1 -;·usru·1un (rúz.sav~z) 1\:észül Yele. 
llan1i.-;itúsui. Különféle an}~agokka.l (borszesz, zsiros olajok 

cetacenn1, paraftlnek, geraniun1olaj stb.) 11n111isitják s cgé:-;z:en ,,-a1ódi 
ini11őségbe11 nag·yon ritkiu1 kapjuk. 

Oleum sina11is. ]Iusfairolaj. 
h'zd1··in(c:<isu. _L\z összeznzott fekete 1nustúrn1ng\~nklH'.11 ( S•'ntr:11 

f!1'.i/r;pis nig1·.) nycretik. Cí/cgyi ö::;szC'tétt·1~~t l:s kL·11z_i_idé!:'ét 1(Lscl ,a 
;,veu-yta11,~ szerves részébe1t az ;,,a1lvlvegyiiletek<: cin1ü fi::>jozotbeu ) . 

...... :f1ufr~jdunsdf111i. r11iszta: szintele~1 vag)~ súr~·,ís 1 felettéi)b t'lthat;'i 
csípős ::;zag"L1 éget[i .izü; k.érnhatúsu kü;-;ün1bü::;. lJ5-J„-:l_-S(l~1i;yi hü1u!.'.~r
sékletuél forr. CJO rúsz vizben. borc::zeszbeu és aet,hei:be11 kün11\·t·n 
oldhrltÚ; a yfzo:3 ()1(1[1,t gyorsrl{t felbo1nlik.1 a júdót csoude~eu (1ic1,i ~L 
fel; légenysav hore:->en :-;zétLon!ja. „\. bürt Jncµ;ver(:siti. I-Ia vilúgu:::· 
súgnak hosszabb idejg ki Y<'lll tl!ve1 · \·erl1enyes barnasziuü lesz ú~ 
szennyes 11arant·sszi11ü vúl1ntÍl\Y l;.t'.~pzi_idik: ]j-\1jslüya l5il~ncíl l·OOD 
-1·010. 

... illkfdli1a.::Ú.'i11, ..:\. spiritas si11t1]Jis készül vele. 
T:~1'1·tü::é1;ci. -I,'erlDzui sz01d:úk hors:r,eszszeL bení;iuueL ill~i ola

.iokkai; szé;1kÓnci;geL ..:\ ;iú innstúrolaj a vizr~ c~e1ipeut~-e abban 
alúszúll: ellenkező esetben borszeszszc·l ó~ l1enziu11el l!s a 1nnsl:úr
olojénltlkisebh fajsnlyú ilh~ olajokkal lehel; fcrtiizYc. lfo 1 li•dogaL 
n1nstúrolnja.t 10 !'éi'foga.t türnénv kéu::;av\·al üsszeüntüuk) a t1szb1_. 
oJa:i llClll ~c{tltozik; Szé,i1kéneg·1 nlús illÚ o1a.iok Ci-J lJOl'SZ(~SZ :i:Jeu1étÚ~ 
bcn a keyerék hön11~rséklete en1olkeL1ik1 vagy Yeru:o:bnrnt1, ::;z.111ii .le:-:z; 

.u·:·: 
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a szénk.éneg ezenkívül elárulja rnagát; az által is, hogy a11r/1 
részekké egyesülvé11 kiválik és a folyaclék zavarossú·lesz. 

Oleum rosmarini. ltozmarinolaj. 

. l):::rí1·111a:::rí:>a. A rns1i1rt1·i1111:> of/icina1ts Tj. leveleiböl Lls Yirágai~ 
ból <itpárologtatás utján nyerik. 

'1 1ulajdo1u;cf.qai. 'l'isr.ta 1 színtelen vag_y zölc1essárglL, }~ig-; 
~H) 0 /0-os bor:-3zeszben, 111inden ará11yban olclható s úlhl.s közbe11 
kevés szilárd anyag vúlik ki belíjle. 11. .iúclot sugárszerü lökések, 
meleg18,ilőc1és és verhenyes gözök képzüclése mellett ~!dja. A san
tálfa festenyét részben feloldja. Fajsúlya 0·8S-0·9L Atlrntó szagu, 
olyan inint a roznrariné. ~ 

~-llkotúrt1<,-.:.ei. Szénkö11eny1 ('.·lenyt:nrta1rnu olnj. 
illkofn1a.:rf:;a. r\.. fi11i111 .. ~'Oj!Oit1ffO Cff111fif111/'({flll/I részn. 

Oleun 1herehin1hiuae. 'l'crpcntinolaj. 

/.J.:·1i 1'//1a:::.1í.-;11. Külön bözli terpenti11ek 1Jül útp<-'1,rologtrrtú.s úl tal 
11yerik .. A„ kerrskell.éshen többf(\le ini.nüs('·gben fnrclnl elú. (tlfeu 1il-

thcrcbinthi11r11· cn11u1111111' s. ee11rd1•. o1. tli1Tl'l1. 1'Ccfi/i1;r1tu111.) · 
'l'ula/donsdgrri. r\. gyúgyszerktlnyv szerii-;.t hivatálos olaj :;zin

t-elen, hig: a levegtin úllá:s k(jzben gyúntás ti'i111eggé változik . .J Ó<1llal 
1neg1nelegeüés l·:-: giizfejlödé:-; inellct:-L szétL1nrran. J~é1nhatú:::a sa.vas. 

Olenm rnlerianae. Uyökiiukc olaj. 

/{:ri1·n1rr.:IÍ.'i11 .. A. n1ac:-:kag,yökönkc gyüktürz:-::éhül (::-; gyDkereihi'il 
(1. r11d. L'f/lcri'.anru: ci1n alatt') úllittatik clü. 

'Fulr1jrlo11sdqai. Zölcle~~árga. vagy barna, l1ig1 idü elte1hjvel 
sürübb 1 szivós, kérnhatása gye11gén sav-as: vizbe11kevésse és 9011 /0-0~ 
bor~zeszben oldható. „:\. j1'.nlot. kevés inoleg kifejlüdése (~s ::-;zürkt'.·~~ 
sárga gőzök képzödése 1nellett feloldja. I~l~genysav hozzáadús{u'iL 
ibolyaszinhe ,iút:::zó l1ibnrvörö:-: ~zi11ü · 1es;r;. „A. :::antalclékob kev/,s:-::/\ 
oldja fel. T\:isebb-nagyobb n1cnnyi~égben g_yüklinke.-.;avat tartaltna;r;. 
Fajsúlya O·D0-11·8G. 

. :11l,:otór1!::;::ci. l'-aler1·11. 1:(ll1·J'id;10:-:ot:„ vnlero1, l1ornen1 é::.: a \'a1e
ren oxydációi tern11'.·11yei. 

XXVI. Zsíros olajok. Olea pinguea. 

Oloum arnJgdalarum dnleinm. 1:;,Jes matulolaolaj. 

/)::úrn1a::d.:.;a . ..:\. 1nandolák (ngy az 1'.·des inint a. kcserii nunulo
lák) zsiros olaja, melyekbfü hidcgell sajtolús által ltllittatik di». A 
kisajtolt obj papiroson megszürenc1ü. A pörkölés nt(m sajl:olt olaj 
csekély· értékü és gyógyszerészi célokra nem alkalmas . .t\.. gyógy
szerkönyv szerint az olaj a gyógyszerész által sajtolanc1ó. 

:ralaJdu11srí:1ai. A hidegen snjtolt olaj út.látszó hulvúnysúrgn
szinü i szagtala1i; eny'11e izü; avas ne legyen. ]'ajsúlyrL (1·92. - .1.0° 

L 

!·~. 
···.· •. ·.·.1·.· .• • •. ·.· .. ··.·.• .. ·.·• 

.. 

>~it 

alatt inegsürüsöcl.ik; - 1G0-nál n1egz~1va.roclik. - 21°-nál vajszer~i 
le::.:z. Köuuyen avasodik. 

]~egnagyobbrészc (75°/0) olein. 
A·llkriln1a..:rísa . ..:-1.z 1,1nuZ..-;io oleos11 es 10lfJIU:11l1u11 c111olli1:11;; része1 

vele 1..:eszül a sazJo 111cdici11tdis . 

Olemu cacao. llnt)'l"Ulll ea!·ao. J(akaoolaj, kalrnovaj. 

8.:rírnut.:d.-;a. ,.;\.. tlu·oln·111H11 ca(·ao I •. és rnás tl1eobro1uafajok: 
(Bnttneriae) gyi\n1ölcsének 1nagvaiból állittatik elö. ii. cacaomagok
ból gyenge IJörkölés, lehútuozás és tisztit~ls után sajtolancló. A 
crvóo·yszerkön,·v renc1elete szerint a rrvócrvszertúrban készittessék. 
::;,J ::;, J OJ Ov b' • 

'1 111/ajdonsríyai. Sá.rgíl,sfehér1 a. 1nagok kelle1nes szagával 1ro1 

enyhe izü; közönséges hDn1érséklet:.nél szilárd1 törékeny, gyenge 
ineleg1H'.'l üleclék nt•ikül olvadó legyen. rl\)rr'.)slapja- ho1nályos, viasz
szerü1 tapintva keniJcsszerü1 u,ijak közt inegolvad. Fajsúlya 0.961; 
olvadási pontja. 28-H0°. 20-ré-s7. forró viz olrlja1 kihüléskor azon
ban legnagyobhrL!sze ki\·álik. }\.. ki\·últ rész többé ue111 csokolác1ó 
szagn. 

I Iá 111 isi t1!:;11 i. IIan1isi tj ák viaszsza1, st:earinsa Yval 1 fagygynval 
Yagy i1araffinnal ;1ninclez esetekben olva{l __ ási pontja. 2-4.(1-~l 1na-ga
sabb . ..:\. f'an·ravú iz/~t n1en·t;rezzük. 11araf1i.11nal való 1ian11s1tásn<'tl a. e, e., o ' , . 
l'njsúl,Y kisebb és a darabok tapinta.h1 szappauszcrii.. 1 rész .cncaola,1 
B rész aet.h1•rt1en ti:::zt<lu ina.radék nélkül oh1lt<tb'i. _-\z etnlii:ett. fer
t:lizé:o;ek 1nellett (10° 

0
-011 tnr) az oldat zavaros Yagy nagyobb n1ennyi

:::égnél feh0r üledék. is képz.ödik. 

Olcum ca!liumn. Jliistös fon)·üolaj. 
( 01 ~u ;n ) un ipc1· i 01111 ;t ,·,~ !• 11ud i« 11111 .) 

,')'.:tf1'ii111,-.:1i„.:u. _·lj1.111ifc1·11s n.i•yr('dru,.:; fajáb(Jl :szúraz lepúrlá::: últal 
ké;::ziU:etik. 

:I 11(laj1!011s1f.111.1i. Si:itétharna sürli:::: kátrán:vhoz haso11l('.1. 

0 !Pum 1Toto11 is 1igli i. lí rot.ouola.i . 

''.:·1i1·11111.:1i,~''· (··J.,_rf,1J1 t:,11!i11;1t J~. (E·u11h„i·f,/11c..-,1() inag:juinal: 
l)}aja. 

' '/'/(!(~i1ln11,~(if/11i. T'iszt:.a: 1nézszi11ü \·agy :::árga1Jarna1 silrü, zsiros, 
~zúra<ló. ;Jli-1'1'.·:::z !\Ou;

0
-os borszeszbe11: aet.herbeu pedig l..:ö11nyebben 

(1ld1iat/1. Saját:::úgo::: ke1le111etle11 szagu, izr kezdetben (~uyhe olaj.0:::1 

ké:-:ijb1J igen hi.rh):::an t:'getö. J~rö:-: ha:::hajtó .. :-\. hi.:1r(· inegYi:iri5sít1 :-: 
rajta 1HJlyag(1t húz. 

*-l/1"11/Ói'c·s.:1·(. :P,1l111iti11sa.\·a-s*, st:earinsaYc1:::* l•::: lanriusavas tri
g1yecri1.t \'igliu:-:av. kroiou:-:aY, krni:o1101. 

t) 1í'uu1 li ~· o ~ {'_ i:un i se111i11un1. J~ el(~ n tl<~ Iuua go laj. 
,':-'.:·1i1·11111:.·d.~r1, .:'" i1yu,..,r,:ir11111ts nÍ.rf('i' J__.1. inagjailiól snjloh'ts által 

11yert ola.i. (CJt. li.111,1sc. ;;1·111. 71J"cs,~Hii1.) 
·ru!t1j1(u;1s1í:1'li. ~!1 i:'!zta~ :::úrga. yng:· sllrgú.::;bnrnn z~iros olaj. 



Olenm lanri. Ilahér ofoj. 

.i':f::ú·1·nu1:::úso .. .t'i. friss bnhérmagvakból (/'r11cf.1u; s .. ~·n1ni1u.1- l1u1r() 
yizzel főzés és l~isajtolás által készittetik. 0 

1111lrtjdo11súf/lli. Zöld1 lágy k.enöcshöz ltasonlú1 szerncs(;s, hor
~zeszbo11 részbe11 és másfEilrész netherben oldható. "]Ja.bérszagn: 
keserü izü. 

~·llk0túr1!s.:ci. I...1aurostcarin (habérfagygyú), zölclszinü zsiro~ 
olaj, illó olaj, babórká1n-for (fehér, jegece~1 szagtalan) gy<lntús 
anyag. 

1lll~aln1a;.:d!ja . ..:-1.z u11!111enlt1111 r1ro1natic1un része. 

Olcmn liiii. J,cnolaj. 

• '-i.:·ri!'n1a::úsu. J:_\. le1unagokhól (-:c'li1iu1t lin1~) sajtolt olaj. „A. nyers 
úml•eli olnj lepitrolt vizzel (GOO r. olajra ::no r. viz) üsszerúzús és 
2~J (1rai úllás gyakorj felrt'1zús incllctt: é~ elk.ülö11il:és1 szürlézés ált:al 
tisztittatil;.: n1eg l,~ c-kkeir in(1snt-.t, lcnolrijnak) (nlenn1 lilli lohnn) 
uevezteLik. 

~I'ulr:ijtfo11s1.í,11oi . . :\.tlútszú súrg·ús szinii, ii.em nyúko::-:1 a leYcgi'in 
l1cszú.radó . 

.. :11 !cotú r1_:,<;;·:e i. J_Jcno laj s;11··) paln1iti11sav {s has( )J1lú zsirsa '\~ak, 
glyccrin zsirsa.Yald10~ köhve (71°/0 ). 

Olou111 11ucis mosi·.hatac. Szcrecsenlli(hJlnj. 

,.;;_:·tii' ii111.:rísa. .:l. hl .11 J' /.,·t ic(/ ,/'1·11yi'1Ui8 (szercc:-:;cnl1iú) 1nag,i ai szo 1-
gúlta\iúk, n1el;yckblíl In{1irl.brru kisnjtolá~ últal uyl:l'etik. ] [ozz<'n1k 
li:velekbe 1111rkolt negysz;igl(:-tcs szilúrd l1rrrabok.ba-ll hozzák. 

~l'u/,(jdousúf/l!i. ::.:·ara11cs::;ziuüe.11 vagy ~úrgÚ1l l's fehéren 1núr
y(u1.rozoU:-: a szc~recse1H1ióhé,inak incgfelelü szagn és izü 0la,i. lh)r
~ZO::':zben uagy részben: négy rl~sz forró aclhcrbcn l)C(lig teljesen 
(_1ldható. US·1-n:ll )110)..!;0l\"<lil. 

~.!11Lot 1_;1·/~;::i,:i. Zsíros é~ illó nlajok. 

Olenm olirnrnm. !<'aola,i. 

_(.'::;„í1·n1(/.:'L~11 • ..:1.z t)la:if<l; ,1/::,r ( l!1·"J!!!Q(1 J,. (11!t.·in1:1/•) szolgúlta1ja: 
1nely11r~1~ gyü111i.ilo:-:l~litH nyerik. -"l.z t:li.iúllihí~ 1ni11öst:'go :-;:;l_:rint l.~ihh-
fé!i.: l'noLijat nyernek. -

. ! ti . .:.:tn .(1111l,1J .~({Jút.~-li.r,1(1/. l.fe\·cu.;'ében zi.H\ll.1 :-:st'u:go, ,-,1gy ltal
\-úuy;-:úrg·a: idüvel szl'J.l ara11:~·::':c'L-rga- lesz; 2;yenge kellc1ne::: :::zagu: a 
tr1rkot ld;-;:-:t: k:u·c.olt\ olajo~ iziL l!'ílj::;lilyu. J7°-1uíl {}~ll(;. 10°-nc'd 
:::ziLí..rd z:-;iro::; anyag válik ki liellilc. n°-n[1l ki5rülhelöl 1 /:i-a- iuegszi.
lc'tn1ut ntin1~lfog\·a az oln,i 1:g/~:::zen 111cg1nerevetlik; a !'olyj'.1 i<'szt· ;1 
szilú-r(1t·ól sajtolás által elkülönithotui. :\en1 ::;zúradó. 

.:i. g1:Óg\·:::zerkiin\-,. a lC'gfi11cnnalil1 pro,·en(_·::i vagy c;-;e11e0:t:\:l'ti . 1·1 .• -.·, .... ·~ .. . . . . ... ' 
tao a-1 hlszna-laüd-, reut.le1i. Ez t:-1::;zra: ::::ar~<-LS: szagtalan es 1zl:elen: 
t.W-11/1l 111e~;n1ercd: borsze:::zheu. ueht•;;,en. aetherbcn künnye11 oldhaté1. 

. ! 11.<J-f tír(·:.-;.::.' 1: ()/ ei 11. pa.l 1niti n: nrncirinsayn:-: t:.r_ig1yL~e·l·ic1: ;.-:ten rhl: 
kcyé~ cho lesi·erin. t:. 

·k-: 

-;,'~il~~--, 
;:z~:~~~,;-_ 

S,7,/j1·1·~TTf.'f, .\"l·:Jr nrurj (7}--r)c;"VSZ!~U.!SfJ(;:(1[\. (i-17 

„-11!.:al-iao.0:dsa . ..:'...z ( llljJl<1sf;·u.111. saponat:n111) lin·iuic11tu11i 1u1ull0-

11i,1t1unJ 011_!1(.Jil 1:ru1111li1J)'l(flU11, ol. hy0sci.111n·i .fol'iOl"H-lil ·Coi:hon Cs sazJ/J 

v1·11cfus kt~szi tésél1ez 11asznúltatik. . 

Olcnm ricini. Uimhojolaj. 
(Of. vafm(IC clirisli. 01. castoris.) 

1'-;.-.:d1·11 111::1i.Y1. 11. 1\:özönségcs hi111boj (!'ici11us co111111111ris J,. 
t.lljili 11 )'/1iriceo!') 1nagjaibül sajtoljúk. 1\. gyógy~zerkö11_y~,- rcnfleloto 
szerint a lcl1ú1nor.nt;t n1agokhól gyengúu Ineleg1tott sa.itoban otthon 
sajLolan(lü é:-: 1negszür,léz;n(1~. . , .. „ • , _ _ _ , 

'/'1dojif,111sií!J11i. ~\t:lnt::::zo 1'.1ssc suru: UH\Jc1nc1n sz1utcle~1 \·ag,) 
-.:·lr1..,.á~ <.:zi;tii kelle1nes izü ~zantnla11: törnény· borszeszbe1t fe1oldo
·1·'1·1-"'1;~a·1.;,.,\,·a; 1;·1° -na'l·0·1 ;(i 

1
• • ~ l:/1-1uí.'l rnecrfao-1- s hidegen sze111csés 

t \.• .. < ... j<· • - ' '· - : ' ' b ::i. .._, 

anvao- 'v,í.lÚ;;: ki helöle. 
" 

0_.\lkotún~.~.:('i. Ili1nbojnlajs:1va=-- t.rig1yvvri'1: pal1niti11 . 
J<'c!'lii::1.: . .:.-·!t . .:'\. hin1b~jn1a:j ha111i:-:i\'Ú::::Úr<l 11.asr,n[djllk a~ so~.an101a

ja l: l: i:-;;-;t-i t:ot t, na p!'a Corg(:1- , e'.· s n1á.ko1n._iaL J\I1 u11e~c.:1 o._~n.1old~ul„l1.n1.:
;.;ze:-;z li(:ll Yaló k\.1n11yli oh1eknn,y;.;agtt altal n1cgku1onbuzt:clltetu. lL1, 
a CerU'izé::; ?"1(\/0-ncí.l 't:til1l1 a- bor:.;;zt·:4ze:-: ol(1aL 11e1n ti:::zia, hunc1n 
zavnro::;. 

S1.iivt'lkl 1w111 hii-ú nihé11ri a11Jagok ismel'll'W .idl'i. 

r. Szilárd anyagok. 

.:\) J·~ ~· ~· e n l e t: e ~ t ü u1 e ~ e k. 

t. J\laktalan darabok. 
.!) f[_'i»bhó-l;e\·ó:-:bl, id ie\~z(', gyúnl-a1.i»111egck: 

(() :.::llrga yagy ba1·11n:-:úrga,.:ziniic_k i , 
11 1:'1 a kt"Jz uH:!c•róni•l t:erpent111s/:agnnk: 

'ull) itttct.,.;zG:::izayaro:-: gyú11ta . . Hoii11n ;ii11i i,11,·_,_:1u1dic,1. 
/,hl yaui!la:-;zeril s'l.ngn. . . . : h'afra111. l11/ut.t111rm. 

:i) :-:ütótl1n.rr;:i:-;ziniiek ziil(1 purra1 beh111r\·e: 
/.'csi/l(i :.11wj u:i, 
.uo:· 

1:a) '"'YCll'"'C szacrtl. 
U1) ~iíjúi~Ú!.!;11:-; ~Z<t~n. ke:-·h~rii i 1.ii 

/,' .-\Jlhtszat-inn t.i;li1egtd>:: , 
„) :oÚr!.!;ÚS ,,.:zinilek zavnro.-:ak: 

eu)- ll'l"penrin:-::-:erii :-:za;;n 
f,!1) lJ•:•ditü :-:zagn . 

;\ ,;;:;_·,1útl1arna:-;zini.í ú'_·nvl;; ti-.ri•:::ii 
,i :c.tútk~kszinii , 

P<i.lca vagy lcpényalakuak: 

u) 7,:c;(n)k: 
u:1 jc;c;?~'.l~ve)c,,: \".:;::;zr:(1.llú,,:u 1 

ar.lar:-;zu . . . . • , 

1·;_.ny!i) 

n.:,,i,1u (i>i11;_1 d1;,!(. 

L11duc(vi11:i1. 
(\i/, ,•Jp1. 
!11di«llli! ,1/l(/i~10 1 , 

L'1t/ll fliif!ff1. 

Ol. ('(!\'t('-" ·ll hl J;\tszat.!an. ft>lil•rc;; 1 szagtalau 
·,-) útlátszat.lan. s(n·~a: u1úr1·ú11ynzott O!, ill!ll'h!icuc . 

f>'. {;'\·hnt:at -ine~el.:: .... 
«) fchCre::;:-:z'inii. \Ül'Ö:>en n1fn·y(n1yozoi-t GuUa pc;·"h 11 

• 

:J) 11rtr:tt1css:'1r~1~ szinü Gulti. 
;_:-. cinobcr\-(•r('.1s szinü . 1;csi1ia (7-1·(:,,;0111.,-. 

'I 
1 



1.i18 .í 'I L.J.!t'JL-tf\:f 1(/ .\'0,...,'f S. 

e) l{ivonuthoz hasonló anyagok: 
1c) barna, sze1ncsés törékenv claral1ok. 

bóclitó szagn . v • • ' Opi11111. 
:i) fanyar ii'.Ü barnás pitlcikúk: igen 

],:e1néuy üsszehllúsúuk . . l'asl<1 111u11·a111~'. 
811<.'1;11~: !iquirilia._·.·· 

. Iac11u1s, 
i·) burntL fekete pálcák, édes izii . 

<1. l{ékszinü. földes türésü kockúk . , 
:L. Jiúro1nélÜ vá,iulatos darabok: pnhúk: 

izi.iek . 
Ccles 

G. Gömbölyded szemcsék: 
a) áttetszü. kivül töhhé-kcvéshé porosak1 

Üirésük iivegféuyü : 
(t) ·vizhen nyúkkú oh1óclik 1 izteleu . 
fl) Gyánták. 

aa) rágl1snál megpnlntl: gü1nbölyü 
(1arabkltk . . . . . . . . 

li} útlút:-;zut.lan, zavarosak: 
,,) pnhús: igen él1es 
1i) ketnény szcnu~sc~k. 

aa) fehéres sárgás 1 lJ<)l'l•s 
lili) barna. Yi'•rösharna . , . 
cc) :<Úrga1' kétúgu :0zc1ncsék: tüskék· 

kel kcYcrvi:. 

Jíanna c/ccta. 

011111mi aral1i<'u111, 

Jla.~H.1;. 

Jfco111a. 

OUba11um. 
Jljii·rha. 

1~·u 11h or71i u 11(. 

H) Eg)·enliiOcn 1ümegek heékel1 f'ehfr szemcsékkel 
( mH IHlol:íklrnl). 

1. J\ ellen1cs ,.:zngtL yi'•ri'•;:;~~>'l!arna. 
:2. ]\:cllc1nctlcu :;za;,;u. 1Jal'IH\. • . . 

<.1, G·.rcllge balzsan1()::; illatn: súrgits: 
ui teji't:l1t'._.r tür1'!:3Ü 

li) si~rgús tür6::;ü. 

II. Folyadékok. 

Jloi::;o;'. 
Asa fnc!ida. 

Ammo11in:c;i1;1, 
011!úa1111m. 

„"l.) Erüs szagn.~ sliriiu fol;y<í_. !.!.·r:tut:ihau gaztlag· halz~an1ok. 
1. ..::~tlút.szók: súrgúsak: 

a) tcrpcntinszagu . 
!1) saj{ttsúgos ,.:zag·u. ~Úrg·ú,.: 

·> CsakÍ1c1n frt.lút.sza'llrÍnnk;· 

Tcrcl,inlhi11<i rcnda. 
Da!s. <'Opaii:ue. 

a) fcJ.:(:í:cbarna j() illatu 1 0!:1,ios fol_y&kony Dtds. 11o·uei1u111m. 
f,) szürkc!.1arua, l1euzn;:szag111 sziv1'.1s siirü, 

pn ha . . . . . 
<') súrgú:-;, .-;zeu11·sé:-:en lt>iile1w!li; 

,'-,'t:,11·a.c li1111iil 11,·. 
·Tc1"cl,i11!hi11u com1;1u11i,·. 

B) ?\em illó. zsiros olajok. 1ílla!l(f<í z~irfoHot idéznek elü. 
!. l\:i"•zi.iusé.:.;·e::: lilín('l úJ]ig· :,:zilún1ak: .-:zagul.;: 

:-:aját.-.Ú,!.!,"(lS : ·~ • 
(!) ziild 
/,) feld:t· 

:2. J{i"ozünsGgc:> hün01 folyi·k~•H_yal~: 
d) sziniik súrglt:>. 

0/,;1w1 Lauri. 
01. ,.,,,,";·'· 

«) hitlcglicn :>zcrncsé:>eu ine:.:;tnereYednek. 
iin) .-;Úrgás higt'oJy,_·, . ·- Ol. „U1·ru1u11. 

f,/,) s;1,Ü1tc•leu sürii . . . . O!. ri-_·i1ii. 
:-;1 hi(1o,!!:11cu HP111 inere(1uek ineg. 

eo) !iellenH:deu .-;zagu. úg·etf', izü 
i, 1il gyeng·1: ~zagn. l:i1yh~;·izii1·k: 

11<1) !u:.•:-:zúrndú Clla i . . . 
~i)J Hctn :::zúradú 1~1lai . . . . 

1·arna :-:·:ii1iL :::a,iúh:Ú.~'<·S ,.:z,;gt1: szút·atlú 

( 1{. f"l Ji•( rcri.~. 
01. ([/11,ifl/((((il!!'lliil. 

()f. ! ;,!';,' 

0) 111<5 olajok, criis szagnak s töhlm)·irc higali. 
L IIi(leghen ki.'1nnycn ineg1nercYetlnek: 

a) ::;zintcleu Yagy sárgásak. 
{,) k&k szin íi . . 

' 1 Ilideghcn ne1n n1crevednek meg: 
(() sziutleHck Yagy súrgásak: 

u) hasonl/1 n1ennyisCg borszeszlJen 
ti$zt ftn oldódnak . 

:J) hasonlú 1nen11yiségíi lior::;zcsz::izel 
zaYarcis oldatot k&peznck. 

/,) ::;úrgitk egész ln1.rnúk: 
cc) vízben leiilepe(luek 

/1 a Yizen usznak . 

Of. onisi, rosac. 
UI. ehamomiffac. 

Ol. cal'ri, foc11iculi. J0 osma
ri11i, thÚmi, lat:.a11rl1ilac_. 

mcnllwe piperitac ,sal,inac. 

01 . .-ill'i, junipci·i, macidis, 
tii e 1·cli i n / h i 11 a e. 

01. carf/O]!liillo1•11111, d1u1<1-
momi, si11a11fr. 

O!cum corli· lllll Cs Jlonun 
a11ro11!ii, ca!ami. maio1·a-
11<1c, mc11lhac c1:ispa~, i:a
frri1111ac. 

Q/. (1(/'[/U/llO/ttlC-. 

f\-csc1·ii i::iicf,:: aloi:: n11innL laci.ucariu1n1 1nyrr1ia1 a1t11nonitteu1n: galbanuu1. 
::.:a;;y<d1l1 me1111,11is1!:1ii '"-"Ci'-'"<nJ11l /a1·1alma::1ut!.-: cate(~hn~ pa~ta gnaraua. 
/'.'rl~·,, i::i.'c';: :-n•·cns li(p1iritiae1 niauna. 
l'i::hn1 tcli•.'.»(11 rdolrl,i,fnu!:: 1nnn11a. !J,'llllllni <tl':tliicun11:r\'.-;zlJcn 1raµ:a('l1lltl1a, 

suc::n,; li;111iritia~·). ·· 
\"i:li„:u nem o!d(:dnak: rc~ina pini: <.:1)l11phonin1n: l'C~iua gnajaci, indicu1111 

guttapcrch:i: nutstix: ,;audaraca1 lieuzoe. :-:tyrnx; a bnlzsa1nok ú.
z,;iro.-; olajok. 

Axun~·ia pord. Atleps 'uillm;. ])isznózsir. 

·"'-:!Í1"1iu1,:ús1_1. (.i-yógyszertári célokra <l házi sertés (.>iu,, sc1·(•jil1r1) 
1:1u'. ilun11.:~·tica L. szalonnú,iúból: föleg pe1lig béli'odrából Cs a. Yesl·k 
hljáról [!VenD:e 1nelegjtés iíJtn1 kiolva:-::ztott é~~1n0g~ziirt·- ti:::zh1 zsír 
lu~sz11ál~~1dó~l[asz11úlat ellítt vizzel ki kell 111Ósní. 

'f'ul<~jdu11sd,r1u i. ~l1 isztl1 feh(·r: li:enöcs üsszeállás11 és egy11e1nl.i 1 

szagtalan. X e legyen avas és sós. 
~ l/J;1if,;„i;,„.:ci. Stcarin: pahnitin, oleiu (-J!J--G~ 0 1 '\,)· 
~·! l hol inu.:·if sa, Kü.lönbözD ke11i.1csök: tapa:::zok a 1kotórésze. ..:-\. 

keulicsöknél ;:iyöszerül i::; szerepel. 

Cantlu1ri~. l\ürisl1og1ír. 

f,_1;U11 l:!·slcafu,-iir }\1br. (hólyaghnzó izgun<:) . ...:\z egé8z roYar 
lta:::zu(tltatik. (J,cirúsáL lásd ;;,az állatrcndszerbn1 yázlnta< ci111ü 
l'f'.•s:;;hen). · 

.Ilrrf(; 11/kot1:i'1:.,·::1. a cantharit11n. 
_-llkrrlnur:~·d811 . .:\.z crn11fos!r11.i11 1·1111f/i(lrid1i111_. (iii]JI. cn1dh. /lt'i'/'c-

1 n H n1 t'.·:-; 1 i11ctu i"ll c(1 ntlu! i"ldu iil ké:::zitóst'>hez hasznú ltatik. 



1'11.!1.·.11 .·! A~(1t~· .\· 11S rs. 

Cnstoreum. Hó<lou~-. 

Szllrn1azik a közönséges hódtól (cr:1sfor .Jil1c1· T.inn0). (T.úscl 
~az i:'t.lla~renc1szerta11 vázlata(: e. a.). "2 , 

'l'ulr~jdo11.wi,1;ai. A gyógyszerk:önyv a castoreu1not 1;;:övetkozülog 
i1:ia le: :·Sajátszerü szagos úllati állo1náuy1 Jnely a. hi1nnél a inony 
elűblirével, a i1/jstényn6l a hüvelylyel 1;;:özle1;;:eL1ö páros inirigyos 
zacskókban foglaltatik. 

~;\_ bolföl(1i 11ól1on.Y igen ritk<'n1 kapható s oz oknúl fog\·a a 
Szibéritiban honos hódokhól ngynevezott szibériai vagy orosz 
hót1ony (~:ru;forcwn1 si"úil'icuin s. 111oscovitictu11) vcendü. Ez púros 
zacskókat képez, melyek néha két zsiros anyagot (hóclonyzsirt) tar
tahnazó kisebb tö1nlűvel összekötvek s többnyire inég egy1nássa1 is 
összefiiggnol;;:; a zacskó!;;: sin1ák1 kissé ö::;sze11yon1ott:ak s a ki::;z<Íra
<1ús foka szerint töhbé-kovésbé 1úgyak1 -vag;y ken1ények i a1akju1;;: 
körteidon111

1 
tojásdad, tyuktojás 1naj1111c1n ököh1~yi nagysúggal1 ng;y 

hog~y hos:-:zas;'tgnk k{tszer felii.11n11lia„ ::.:z/\lessl1giikct. J\fiudegyi1;;: 
11ódon:vzae:-:k('.1 21(1gy liúrt;yc:il)lil ú11 1 1tét kül~ö erösehlJ é;:: a ;1,acsk(\ 
külta..l•aróját képezí'i húrty;íból s 1\:ét bel~öböl; ez utóbbiak befel(~ 
több szabúlytalau rodiís nyulványt-, l\:épeznek, rnelyek közt a l1óLlon;y 
talá.1tat.ik. Ez eleinte lúgy1 l;;:iszárac1ús ltt.ún pec1ig i1orhanyó száraz, 
szét1norzsollini:<\ ::;úrgabarna vagy int't,iszi11íi~ snjáts:i.gos crfit' szagu1 

illato::; kesernyl·s izü és llorszeszben oll1ltatt'i t'lllou1lni-\·.':: 
..'.'\. 11úc1Ü11y tü111lökot rcudese11 füstüu szoktál~, szl1ritn11i :-: :L 

tö1nlöfal épp,.,,11 a. füstöb'.~stiil ki'i·ül sötCtbarn;t. ..:\. 11en1 füst:ö\f", \l1ok
harai) tö111lük külsö fa1n Yilúgosabb. }{Qr:-:ze:-;zes oldata vizzf'l elc
gyitYc t.ejszerü lesz: n teje::: zn ,-,1ro1lú:.: an11no11 ia hozzáaclást'tra eltü
Hik. :\... borszeszszel int~gnet1vesitct-.t. hóc"lnuy :.:ósavval 11en1 pezseg; 
:-.:ós~v;l1an a jú 11/Jdou.r tel.ie:.:en ne111 olt161.lik fl•l. ~ etlve::: helyen 
könnyen n1egpenészedik. l)oritú::: y(~gett 11e1n tüzi.h11 ha11c1n inés:;; 
fölött ke11 fedet.t. edénybf•Jl szúrita11i. ].\"li hi(legben l1H:~gkc1nényc
t1ik ~ porrú. törheti_i. 

~:t!kuf,;rJH.:ci. ~ürú ill.J l)laj, kastorin: kastoren111r0:::inoi11, 
gyántaszerü unyag1 s:-:énsa-vas a1nn1011iu1n (0.811 /,1) ós nuls ;;:zé11sava:.: 
:-:ók: cnyYszerü anyag, viz. 

.rilkl/ln1a.:(is11 . ..:-\. tiilcfHi'tl c11b·lo1·ci kC:-:zitt:et·ik holöle. 
.Jfigkiiliinl1i;.:ff'ft:.~·t'k /.~ luu11isitdso/,·. 1~1vcteul1Ü az a1norikai vagy 

cauallai hódon:y (r·11storci11 11111cri('(/i/1un .~,:u ('(11u1dc11s1J, n1elyet n cas
/111' 111iu !'ici11111.~.f11i! nyernek. Ez ke\·ésb(• szagos é:.: kiscbl): nui.jt1nc111 
11os:.:zas él;;:ic101nn: külsőleg rct1ü:-: zac;:;kúkllan !:nhlltat:i.k: inelyeknek 
takarója vékony l•s több lc1nezrt~ sz~t nc111 -vúla:-::ztható. 

Ne111 ltell ha::;ználni a só:-::avban i:cljesen feloldúlli'1 h('1c1011yi" 1 

incly állitú1ng bct·eg iíllatoktól en~(l El'i·etenl1ök a ti:::ztú11 hi'1l1ony
z:::irt tartahnazú ki:::ebb ti:.'1n1lök i:-:. 

Egyéb c1nrva ha1nisitúsok 1tövecskékke1: t'1lonH1aral1okka11 

:::zúraz vérrel
1 

krétával gyáuh.Lkltal stb. klinnycn ±'eli~1nerhcVík, hn. 
a hót1on,v leirL tnlajclousúgairn jól iig.relünk. 

Cera. Viasz. 

Cera flaYa. s~irg·a ,·iasz. 

.8:.:1írnu1.~d:;a. 1\. n1ézelö m6l1 (api;; 111ell1:fica l.;inué) szolgálla.t:ja.. 
A mezlépckböl, - melyekbiil a méz kisojtoltatott és kifözetett; -
1neg0lvasztás, átszür1~s és 1el1i.-i.t6:-; által nyeretik. 

'1'11lajr-7v11ságai. ]:\.ernény 1tissé ragaclús, hic1egbeu töréke.ny, 
súrga szinü, n1ézszagu tö111eg. Szájban rágva l;;:elle1ne~ ill::ttos rzü. 
:Fajsúlya 0·9±-0·97. G2°-nál barnás folya<lekká megolvad. Vízben 
oldhatatlan. Forró borszesz 1-G részt old fel belőle, kihüleskor 
oz is l\:iválik; aet11erbe11 feloldódik. Zsírokkal, olajokkal össze
olvaszt.ható. 

..:'lf7,·11l1Íré;;;;1:i. (!erotiu:-;a\-: paltnitiusavas 11\yricyl1 szín- c'.·s szag-
anyag. 

~·llh1d'/i1u.:ri.~11. ·\riasztai:aszok (c1,i"t1f(() í~S tapaszok (eniplu.~·fra)) 
;;a1an1inl; ,~.:i11cs kcni'i1\-:(i/,: készitéséhez ha:.:ználtatik. 

Ccra alha. :Fehér Yia~z. 

1\ :--úrga Yiu:::zl)l'il úllit:.i.atilt olr) . 
'í 1Hlajrfu11s1i,qai. 1'örhotl\ yÓkcn1y réí.1;glJell át.tet~z_l:i, kéz111!.·logl"-

1té 1 a ln 1titható. lP'"keYl~S bé :;cin sik<tnil/fs, fn 1· súlva. (J~,lli:-:-;, ,·iz bcn 
' /'.'.:! 1 ' J 

IH~ --- G-JY-nú l incgnl Ya\1 !'t:·lha bzú:-: Yagy ti lcclél;;: ki Yúlása ne'.· lkül. ~· ,\o 
rl1szc' (ceriu~) forrú horszeszbeu olc1atik: 111eleg uetherben, ill('.1 é:-; 
zsiros Ülajo1;;:ban az egész tö1neg(ceriu é:-: 111yrici11) oll1ható.I\:a1inu1-
hyilrnx.y\ll1a1 kezelve szappan képzöl1ik. 

.--llk11ln1a::.Ú811. {}yúntús L·:-: illú r1lajo:-: lal1(1aeso1;;:hc1i: <:crat111no/,· 1 

r; Ili lilt!st r1unok, ,(cfl{'.1· kc 111·;c,c:iiklii_i.: é:-: n. Yia::::zparir (r hu rl a-cc i'<t f rr. l ké
~z i tésóhcz hasz11últatik. 

.z,~1 rtii.:1!sch. l)aro{iii! lehel'· hl''ll.ll(': hot a Yiasz n·D~JÖ faj::;1'ilyú: 
H8'1 /0-0:::: borszeszl1en alá nc1n 1nerül ~ HJY-núl alacsonyabb 11öml'r: 
!3Ck11t'.,l 1ncgolYal1. ..:\... tiszta Yiasz Yáli:oza.tla11 1naratl: ha kétszer an11y1 
Yizzel. }ligitoi.L auunuuiú,·al rúzatik. ha <tzonban stcarinsavYal 
Y<LH tiszhD:alnuitva: akkor a viaszre~zelék azon e1egygyel sürü 
fejcit:l1 lesz. FagygynHnyal (ste<lrin), fagygyúYal vagy li:~:;;ttel ne 
lc!.!\·en ]1a1nisitvn. 

'·· i\. s(lrga, YÍn:sz\_1nn ngy.-uu· fertiJzések lehetnek. J{arnisitják 
11n-y a. súrn·a. 1nint a f1'.hér nH."hYiaszt ezeken kivül 1tilllínböz<".i 

b. b • 
11i·iy1~nyi YÍaszokka11 inelyc1t küzt föhelyon áll a ;iapúni viasz ( cer11 

J111)(n1it'a): t·z a r/111.-: s111·1:eild11n1 I1i1111l- (.Taptiu) t~s rhus chi11cnsis J\Iill. 
(C'hiun) fák tcrn1é11ye. 1\:.ivúl(Jlag pal1nitinbúl úll, ~L8°~núl 1negolYad; 
ez tehát-. a. vele ha1nisitott Yiasz o1Yac1ási ponljút is igen alá
'":"rllitjn. 

(\•t-act•nui. (~pcru1a cct-.i). t'·P1:i'agJg~·u. (CetYiasz). 

,S_:·!i r 111o::d.-;a . ..:\. 11ag:yfejü szökei'.Ö (ph yseli:i' ina e1·oce117ial 11s l.ánné1 · 
(:t'tacca) kopouyája. {'s gerincoszlopa. felett a bőralatti köb:;zl.ivet 

1 
1 



1·11.1 HJL·I f\·r 1r •. _,·os1 ·"'-

üregeiben talúltatik. Ezt a vér és a vele vegyült olaj (cetolaj) ellit
\·olitúsa végett kimossák. Egy ú11at lninteg}- 250n-i10no ld)oo-ra1n 

. l 'l b ('etv1aszt szo ga tat 
~Tulr~jtlons<Í/jai. Sajútszerü (tllati zsiradék . ...::i. kereskedésben 

négyszegletes 15-lG kilogrumos darabokban jön elő. J.I,ffohór, 
fénylö) lemezesen jeg·eces, keYéssé átlátszó) zsiros tapintatu1 szét-
1norzsolható, rnajclnen1 egészen szagtalan és iztelen. 50° C-nál rneg
olYacl i forró borszeszbe11 és aetherben. valamint zsiros és illú ola
jokban oldható. Fajsúlya 0·848. Vizben olclhatatlan. 

.illkotór/.i.;:::ei. (!et.ylszesz) pa lrnitinsa \": stearinsav, lanrosl:eariu
~ll Y; n1yristinsav. 

.• dlkal1nazdsa. Fehér viasztapaszok:ba é::; kenöcsökbe használ
latik. {C'eraf11111 ccla<'ci'.„ ung11ent1nn e1no/licns). 

Fcrl<'i.:·é.-;ck. Ne leg;yen súrgússzinü: aYas. Ne i:artaln1nzzou 
:'tearint.1 st.carinsavat stb. Ezel;,: felisn1erhet:ök az últal, hog.)'· kalin1nw 
hydroxyc1dal való fözésn.61 n1egsza.ppa.11osoc111ak: u1ig a 111egolva'1t 
cetaceun1 a folyac1éko11 l1szva. változatlan n1aracl 

Jl el. 31" z. 

8.::1Íi'ii1azrísu. _.'.-\. rnézelö inéh (11J1Í·" n1r-l1U'ica L.) ro1·arok készitik~ 
a virúgok edényeiböl gyüjtYe azt össze. 

'f'1il11jrlo11s1(1111i • .:-\. :::zéttört· 1épekbül (itlútsz(.) :::z~·irp alakjúliau 
ll)"L'retik. Színe Yilágossárg<1 egész1:11 a. barnn~<.Írgáig: íze écles 
l_(·nkros úllornúny) szaga snjút:-:zcrii illatos. J(löycl sze1ncsés ittltíJ
:::zat.lan tömeggé Yúltozik út:. 

.i1.lkofút1!szei. C/l,1;cosc (dextrose, szőJ.ijcukor): levulose (gyün1i.5lcs
cnkor), keyés 1ul.c1cnkor: szabad sav. illatos a11yagok. 

.:l!krdu1o::ása. _ii_ n1el d1·111u·11fu1;1 ké:::zittetili: .... belGle: inely i:::1nét. 
a 1ncl ru,-.:111·1u11 és o:)~ynu_i/,.J: készii:éséhez haszuáli:af".ik. 

_•\. savanyn: vag:r han1i.:::itott, ( cnkorszörppel, szölücnkorral é::::: 
liszttel készült) méz ne hasz11{1ltasst'.~k. 

}losc:hn~. Pézsnia. 

1S"::ú 1' ill r1.:·ds1t . ..:-\. 111oscli ll8 111usc/1 i)'c!"I! s (p(;:-;::;111ahoz1:1 pézs111(111y) 
~zolgúltatja (IJ. :.iúllrt!:tan,_·). IBgye(liil c:::ak n lrin1eknél a hashljon a 
köldök 111egett létező és n. inony clöliür{:Yel i.'.1sszefüggö inirigye::; 
zacskóban ta.lúltatik. 

~l'ulaj1Ju11sdyui. :Legjobb 111i11ü:31.'.>gü u rl1ibetorszúgból és C~hinü.
l1úl 11ozott u.g:ynevezett tnnkini yagy tibeti pézsma (1110.schus ln11-
(1ninensi::: sen ti;~.etanns); ez kit:Jzúraclt J;;:erekcleL1 gnlan11J- vagy 
kisebli tyúktojús nagyságú za<.:~k(1kab l;,:1'.'pez: a zacskók felsü felii
lete - melylycl az úllat lrnsúhoz rnltak tapac1rn - inkúbb sik <·s 
1·.snpasz~ alsó felszini:ik pedig c101nborn ::: kPriilet.l•11 ritkt\.tili: o(1a
nyon1ott .. többnyire szürkés fehéres: ritkábban baruús: inereat:: l~özc
pén peclig siirübb, hosszabb ;„, süt<étebb sziuü szörökkel bletl, 
mely ntóbbiak a zacskó középYOllalában létezi.·, s annak kirnzetD 
csü,,-éhez tartozú két n:yilús felé tt:.r11ck össze. 

Ezen J;,:illsö takaró a1att errv vékoni~ kissé 1nerec1t s a. kül-
t:i.1 • 

takarútól könnyen elváló hártyán belül foglaltatik a pézsma, kü
lönbözö nagyságn) barna fekete s többé-kevésbé lágy Tögcséh: 
alakjúban: a belsö 11ártytína1;,: finon1abb részeivel s igen finom szöw 
rükkel keverve1 szaga sajátszerü1 igen erös és átható, ize fii:-:zere:-; 
kesern:rés. 

~-llkof()/'/s.:·ci. 1\.ether <Í1tal kivonható részek (1U 0 .. 'u), horszesz
szcl ki\'(mlrntó részek ((i''/0), vízzel kivonható n'szek (1D 0 /") ammo-
11iú.ban oldhat(\ részel;,: 12°/o; olclhatlan részel\'. (2:7°/0 ) 1 viz (47(}/0 ), 

ammoiuak (G·iJ" /„) . 
1lfcykii/;jiibü::tct/isek é:; fertü.::1!s1:7.-. Kern használandó az u. 11. 

kabarcli vag:y orosz pl~zsn1a (moschns cn,barcliuns seu russicus) . 
]~nnek zacskói nagyobbak, kivezető 11yilásai nen1 a küzpont ki.ize
lében, ha11en1 tijbbnyire a kürület:. táján vannak elhelyezve; szőrei 
hosszt'1k1 vastagok1 fehéresek s a bennfoglalt anyag többnyire 
liaso1111c1nii: sokkal gyengébb és iukúbb a1n1noniáli'.os szagu és izü . 
..:-\. kereskedésben ford11l 1nég elí') assa1ni, bengali és e hinni pézs1na, 
ezek a ieirt" t.ibeti pézsn1út.ól 1nind különböznek s ue1n hasznú.lan
dúk. Szoktúk a pézsn1<ÍJ. a znc:-:kOkLül kiszedve is l;,:eroskedésbe 
hozni . ..:-i. };,:iüritett zacskókba szúradL Yl·rlJijl, cpé\Jöl: gyún blból és 
n1(t.s ú1lcnnú11yokból 1nestf:rsl•ges pézs1náli töltenek. Ezekre különö
sen ügyeljünk. E fertőzések valo.1nint n- súly nüYelúse véget,L a 
zacskókba tet.t vas és t'1lo111 darabkák szabad sze111111el is felis111er
l1el:ük. 

Oleum jetol'is. Halm:ijolaj. 

1S.::1ír111rt.:<Í.-:I{, „:-\. töke gat1Úc (!flfdu.-: 111111·rl11ur J •. ) kallari gtH1óc 
(11ad 11 s ya! h1 ris .L.) é8 hasonló l1alal;,: ( l. :>az úlla!irrudszerl'au vú:.:: lat:al': 
cin1ii részbeli) fris8 1núj(tl.1ól nyerik . 

()/. jecori.-; r1.<;elli jlae11n1. 8dr!Ja. _q111/,;c·m1{jo1!1j. 1\. nevezett halük 
u1ájtlból 111agától kifolyó süriis: {dJ;itsz1\ súrgás vag)· ara11yszi11ii 
zsiros o1n.i~ gyenge halizü és halszagn. Fajsúlya U·!J:2 1 a levegiJn 
lassankint; be:;zúraa ~s ox.ytlál~ aYascl(lik. ]~ tnlajclon:.::;ígainúl fogva 
jól bodngaszolt üvegekben hiivüs helyen tar!:nnt1('.i. 

.A!kotrín!s.:ei. (lleinJ 11rdn1iti11.. stt'ari11„ ilhJ zsírsav vegyületek1 

szabad ecetsav Ds vajsav: epesavak1 ke\·1~·:::: .i\'1(11:::: br/,1n szerves Ye
gyiiletek alnkj{1t1au, st'Jk. 

Ji11TUí:;1.:sei. Ne legyen ava~: za\·aros ·rag_y ülo1ntartaln1n. 

O!eum jecoris aselli !'11srn111. Barna halm:ijolaj. 

.A. haln1ú;ioka.t: 1niclün a s;_'irga ola:i kiszivúrgoLl: rothadni hag_y
ják \·ag,Y rnest:erségeseu inelegitik . .:\z ekkor kiri'Llú olaj kl:pczi a 
barna halnHí,iolajaL 

?'uh~jdunsdy11i. Nag,volJb Ltjst'tlyn í;::: sa\·auyúb\_i ké1nliat<ls11: 
inin!; a sárga. gac1óc1aújola,i. Szaga. erüsehb a súrgaolajénál1 ize ke
~erny~·s. 
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Sebum. Fagygyú. 

Selmm oYilc. Jultfögrg~·ú. 
/)zdrraazdsa. A ltözönséges juh (ovis aries Linné) csE;{pfezéhöl 

és bélfodrából, valamint a ves.lk tájékáról nyert zsiradék.' 
'111tlaJclonsli.ga.i. Fehér szihi.Tcl töréken3r, ltéssel könnye11 n1etsz~ 

hető, kevéssé juhszagu; fajsúlya 0·885-0·915. 40·-'15°-nál meg
olvad, 4-1 r. forró borszeszben oldható. Könnyen lLVasoclik. 

.tllkotórészci. Stearin, l)a.hnitin1 olein. 
Ne legyen avas. 
Alkalmazása. Kenőcsök, tapaszok és viasztapaszok alakkepzü 

szere. 

iiCLÜNÜS 'l'ElilYl'E'l"l'EL 

J.
11 17 1) v .;; 'T ,í I v 'T '1 i\T ·1> .1 1 \. .\. l ;J i.\. ! l 11 .i:, . \, 11. 



„·Ís1.:d11.1;0/,'.11r1/.'. neve::.:::f:etnek a ter1nészet,nek szervtelen) tö1nc
gük bcn ogyne1nü1 élettel 1u:1n biró tárg,rai: a fé1nek: ércek, sat. 

„:\.;:.~ ti.-;1,,tfnyta11 (ii1/n„r(d,1yirt) feladatn az ás\·úuyokat. azok l;nlaj
donsúgni1 valan1iut elf'di.ivet.elük (kúpzDdé:-:;ük): ált.alában l:ern1észeti 
vi~zo1rynik szerint rcHd:-::zerc:c:cu leirni . 

. _..\z tÍ:-;\·::ui.\~t:an ~u~li ,fi.i,r(!:-;zrc! oszli,k: .nz ttlt·al<Ín?s, t,u'.ajdon.<:.:i'Lgo
knt 1....:1nerf:eto (_nllr!lu11„.~) t;s nz e.u:,\·c:.:. a:-;v;111yoknt. le1ro (l'cs:::lelns i:a9.'f 
ul /,:11l11ur.:1Jtt) l'<~·:-;zre. . 

.. A.z <'tS.ván:yh11nuil l~np~solat():-; tn(lornún.r a- fiildt1111 (q(·nlo,11ia)J 
Inely a föh1tcko f\:dli.idés('.~nek~ cl\·tiltozÚ:::<.Ínak~ az oz/·, kl~pezö anya
goknak ( . ...:ziklafi1jok, ki.izPtek ~tb.) i:-;1nerl:E'té~:1~vel foglalkozik . 

..:L: 1;s1HÍi1/fO!.· t11'1~j1(n11s1íyr1/ . .-\z t'1:-n;:í.11ynk11ak küvetkezö !':nlnj
Llon . ...:úgait: i~szlel.iiik: :l. 11/l!/;juf;t1f (~ilaki: 1norpho1ogiai lnlajc1on:-:tÍ
gok), ~. !"er1n(. . ...:zi·l:ta11i (1il1yt:ikni\ és n. j•lieniini h1lajd0n:-:(1gai.knt. 
Fig,relil!1k ezek·-'11ki\·iil a:-: <Í:.,Y<Ínyok li:1lhely(·ire t'.·s IH-:talúui hn~znú
latukra . 

..-lf11ki lul1~/1l1u;sd!fofo. ·i!~zc·k nlaf:.t, tt7. it:-:\·(rnyc.il.;: nlnki kik(;_pzi.idé 
. ...:1;~L értjük. E teki1üe!:.heu lel11·htek nzok: a) )•',tJe1:,,1/cttr:/,: \·ng,y /,'.1·,1;stú
ly1.1il111to/;, rni.(lí~1n 1nt'.·rta11i . ...:okszögü s e!1.1;e11/,:i11t i.~„F1dis111erlu:fi; alakok 
(jegceek ·v;1g·y kr_y:-:i:ú1yok) Yallnnk kiképzt.'1d\·e; 11) j1:f;ece.~·t_;/,: vag;r 
k1·,11.~tríl,1111stff;„ 1nitli'111 az r:ogye:-: j(•ge(·ek. niuc·:-;(•11ek up;:;r ldk(jpzöc1vc•, 
11og,\· azoknli egyenldnL hat(1.roz!u1J11('.1k n11"g. h;1ue1u azok aprúk~ 
i\~: . ...:zelialn1eizi'1l1ottal{; r·) rt n1111'/)l1ok1 rrl11/;tul1111ok_. rni.d\.íu az Ú:-;vú11y ugy 
\·an kik1:'pzi'1cl.vr,\ 1iogy l'njh1 :1. kry-..h'il,\·1:-i::::::,\gnak ll,Y<)n1:ít· :-:en1 htlúl
linljnk. 

A kr,rst::iiyta1L (liryslailog·r;q1hin) r;ízl:da, 
l\";·1;sftÍl1; \"art\· j1_:111'•' 111:,\· nlatt sok~ziip;ii. lt·u~l'Lani l1!11yeue:-; 

;1 lakknl 'bir/1 't·t!:-:h:f"{!;·tÚnk) 111f•ly ez a lakol'. 'k/,pzt1d('.·se alkal~ni~~'al 
gútolat:lanu] ye!-to li:L ,'\ kr_1J!:frí/_i;f(!11 (jegc{:i:-;1n0. kr.r:::t.n1lograpliin) 
a kr.rstúlyok nlakjnii: . ...: ;1;;i;nk. cgy1111íslioz ;;nl('i visznnyút, j.-:1nert:eti. 

A l<rystaly részei. J:zek k_t~t-féltjk: ridÚ . ..:tÍfjt)S (~:-; 1;,:11.:clt /'c.s::ck. ,•\ 
val():-::'tgo~: ré:-;zc·k, inely<:k a j.(•rrn1'.! . ...:zoL <Ílf:.nl kt'.>.1_11;zh:dj11ck: a /rrpof,·: 
//{'/,·„ 1'.~1íi:,..:o/,·. J\:é11zcll". r{<....:zpk: a f,·;111el.1;f'k «~~: ;1 /t(i,:1:/J/11111/ _: ezeki::t a 
hnndii:-; ki,illll.)-'.ih!:-:o v('.·gnU; go11cloljnk oda. ~ 

l,,,,Í/1/,; n kry . ...:h'tly nlilnlaif·, .k/!p(~z(j :-:ikok. 1'Jek a.zrin \·(11ui.lok. 
1nelylJen kt'd; lap eg:yn1Ú:'.·J 1net:szi. C'súl.',„ok azon 110lt!'ok, tnelyeklien 
logalúbh l1úro1n ln11 (~:-; ngya11nnnyi í'.>l ;jiin i~i~sze. 



658 
Lapok. I.1apoknál :n.egfigyelent~Ö a~?k :~.::d1~1a,_ -t_donur és .fr'kl:/sf', 

..t'L kr,v . ..:tályn1akok: lap.ia1t egy:::zert~en 0;..::..:ze:-:zan11t.1n~;: :...: 1110,nc1.i,nl.;:1 

hogy G, S ,tb. o!Lhln alak. A lapok, irlonm azo~ olchlamaköZnmn_tol 
függ: 11áro1n olc1al hi:'n:ori..iszögot: negy oltlal neg),':..:zoget k,8pez. Van 
5

1 
c'

1 
8: 12 :::tb. :..:zög. :Lapok: fokvé:..:o alatt azol~na1': a.:.;:özl~pponLl.~o~ 

való fel;:Yé~ét (n1ik.ent lu1jolva~ fekYe vagy allva .funnok-o elu?) 
értjük. 

Lupok idvi11a. Húro1n:..:zög van 11áron1féle: c.r1,11c.1,11Jld11l11. ha. a 
h{n·om oldal egye11lö; c,11.11r.:11.„.:dr11) ha két oldal ogye~11u, a .har1nuc11k 
különböző. ki:..:ebb vag3r nag·yobb; /,·iilünoldafu: l1a in111c1ahtLro1n ol11al 
különböző: 

N érryszög van 7 -félo: , 
né//y.:cf ((1nac~rat),,1ncly111:k :.1ég:l, eg.)~:11li'1 o1dt;!c1 e-- szoge \ an; 
cyyc 118:)jg1 ll:et par ::-:zen1kuzt íekYo eg) enlu oldal ~-- négy 

egyenlő szög ; 
' · rhonib: va11 négy egyon1ö oldnln; é:.: kút: púr egyen1ü ;:::zc,1nkC1zf'. 

f'ekvl1 szöge ; _ , _ „ . _ , 
l'lioni/Joid: két púr cgye11lö :.:zon1küi:L fekv\.'i ol11al1al t·:-- k··t p11r 

euyenlü sze_1nköit fekvLi :.:zi.iggcl; . _ _ 
t::J, deltoid: Vflll két; púr egyeuH\ cgyn1Ú:-: ln.el_lett·. r:1~.vÜ .. l'·'.~ln1'.:· ::::.: 

3-féle ~züge: l:.ét ~zen1k(izt fekví_i cgyenlü~ a. lna:-:1k l:c;! Lu kulunl1uzP: 
fra1Jc.: . .' n1elynek. két egyeuli'11 :.:zen1köili fekyii: nern egyki'1zt:.-:, 

{;.; 1nú~ két különböző :-:ze1nk'-izt fekYü: egs·köz0:.: o1L1a1a van; 
n fr(tjic::oil( vagy :-:zab<.í.l,ytulan néµ:y:-:z_i~g. , . _ . , 
ijt. J hal-, n,1;ulc1 ti'..:r.!iil:tds:-:üy van töbhfel~ .. A. i;1erta~u :-za~-'.'\ly.(_:i:-: 

ijf..:-:ZÜ"e a l~ry~tályoli:11úl ncn1 fordul elő: c·:c:aki.-: a t'1's.:11j·a;1yn,~ <it:-:zug 

(IJ P11t'.'.o_·cJ1L). l11elj;~tél llf'.~rr}r oldal Cff'~enlö: az ötC1dik különhözü . ..:\. 
linl:->zG~cli:n'.él ler'rcryako1~bb a- :-:zab(;l.yo:-: hat:::;züg» :\.. nyolc·- l·:-: t-iz011-
l -'e't,zo··~el-11él ecr~~~lök az oldalak r1~ a ~zörrck k(d:-!'élék: a vúH:akn-

\_ ' •,_ b \. öJ - " ) b . . 'l 
;1,Ók egyenlDk (dit-1"i11un i'.·:-: dilie;1'1{[/'_1i1); ezt~k á1t.a1úban r1~k<t i:; 

É·lek. :\z élelin~l a. :.:z<'ln1ra: a Yi:-:zonylago:-: lu)s:::>za:.:ag1.:a: a 
f'ekvé::::re: a la1Joh:ra, 111elyek összejönnek Ú:-; a ,:-:z(~?r.~: 1ncly;-t 1~.l·vez
nek. az n. n. //.-.;;;)i1Jre figyelünk. :~z élek :.:za1na.r. o:.::-:zc:.:za-n1lala;-;1 ;l 
hn~;zll:-:úo·ot. ö:-::-:zel~a:.:onlÚ:ú:-:. u fekve:-:L az últal linLCLrozzn1~ 1111„:g. 

h~~}r u k~y-~túly11uk egyt~uli~ rl-:-:zeit kDtik-o <'1.-::-:ze. ~.\z t':I:::z,i.igeÍ'- .:r 
s:.·ii~ni/r/.ivr_'I (gonio1neter) 1111;rjü_k. ]Ja ~z él:-:zög :-:~ellunerh:'kri·~- t--: 
nagyobb az t;p::>zögnél (!:HY'-núl): h~nnpa-nuk, ha, k1:.:ebl1, /icy_1; 1 ·.~11 1 /: 
neveztetik. 

r\z élek liru;unlr)k1 hrt n1egegyez az l'l:-:zi:1g é:-: a. fekv~~; l:/ifi;11.~ 
/1ij:::ük. ha ezel;:: 11en1 egyeznek Ineg; lu1sr)}i/1_1jJIÍU/,·: lu:i az t·ll kPpt·z 11 

hqlo}~ erryne1ni.i.ek; lta 11en1: ngy az él !.-ii/i;n{111-11(. , . . . 

c;(icsok. „:\. c:.:úc::-:oknál figyelünk azok :-;zú11;ari.l; a c:-:1;c:.:(1k<l! 
képezö lapoll: é::: élr.J;: ~zámúra l':-; ezek 1ninC1.-:égere. „:\_ :-;za1n~~1 l~_aL 
ü:-:~zeszinnlálús <'tltnl 11ye1:jük . ..:-\. c:-:úc:-;ok hr1.'!011laJJúak Yngy (<111 11,11-

lrt]iúok. 1\.. csúc:.:ol-:, a. bennük !:ali'tlhut~1 lapo1-: é:.: l'.lck ö:-:::-:ze:-:zai_nlul
t:.atnak . ..:-\.z élek 1ninü::>égére 11ézvc a c:.:úcsok h1u;;u111:fii 1 '~' é:.: k!i/i;11/./ii 1·k,'. 

Tengelyek és középpont. A tengelyek a kry,tnly~an kepzel1 
(~gyeue:-; vonulak: 1ne1yek 1i:ét; el1e11fekvt'1 egynernii. _ rc.-:_zt. ku1 ll,'!k 
ö:-:~ze :e: egy1nú::;:-::a1 egy küzös pontlJa11 találkozu~lL ..:\. ~.~erut t: a 111111~ 
ll- tengelyell: c~úc:::o1-:at-., óleket yagy la11(1kat kutnck u:::~ZC': \"HH11t1L. 

c:3Úcstengelyek, él- és laptengelyek. :\.. l~engelyek találkoz:isi pontjíl 
rcnc1e:.:e11 a kry:-:tál:y· középponlju1 n10lvtül az e(rynen1ü részek 

1 ... ' 1 ' l " " c•g,'\-"en 11 ta.Yo sagra Yannn ~. 

!
")'] "\"an11a

1
k,U 1~:-: ,;1;

1
t,e
1
-11gelyü alakok. Xng,v::-:úgra nt·zve ;;ag·y egy

e t.' i: Yagy 1aron11e el: n tenge1yek. Eg·,y tengelyt renüese11 úlló. a 
töb1Jit fckvü lielyzetlJe ltoznuk; az ú111J a /Uten:;cf.y~ a többiel~ a 
·11/l:ll//,:fr•n!/cl,i;cl.-. ..:\. h:11gelyckuek egyn1ú:3hoz Yaló hajlú::>út tekintve. 
rnegkii1öubüzteí-iiuk /11-';.::ii_r1rs ~s f'l'l'rl1_·s::i.i,1;c::: tengelyekc>l-: an1int azo}~ 
eg,rn1ús:-:al ép-, vagy ferde:::zöp;et. képeznek. _l\zon 11elyre I1ézvt1 • 

1nclyet a kry.-:túlyo-11 \.i.-:.-:zek1:jt118k: a tengelyek c.r;,11/'//,?.:. é:.: ~l.-ii/i..inf'il/t . .: 
J!igyfél~k: l1a, e helyek lia:-:uulé1k1 különfélék. ha 11em. 

Egysze1·Ués összeiett alakok. fc".11;1s.:u·ii az a kryditlyalak, a rne
lye11 c~nk egyh.::lc lapokat lútnnk; a1nelycn a lapok különfélék. az 
i)ss:::,-f,_.tt t~:-: 1Jel1it;: annyi cgy . .:..:zcrübfJl úli, ahúnyféle lapokat külü11-
l1üzt:ct:ünk inog rajta, 11-z ö:-:.-:zetelt alakok i).~.~.:·,-ifol«.:1rfuk11ril; yag·y 
1·111iil1i11i1t lrJ/,· i11r/; nc\·cz:tel~nck. ·~ · 

():.::-:7.ulnkznh-·k lf'.•t.reii.ihelnck a kr\·;-.;t~ll-;; 1..':--:Ú(·:.:ni11ak é:-: éleinek 
l11111;1iti1s<1_. 1'1•·.:(·'.~·I' (:· . ..: !11.'.1!:'/'<-:-:;:,~,- <ÍlL11. }Ia' az n.l<i1~11ak (J,,• Yaµ;y t:."-'l'ic:-'H 

lic·lyl:_n la11c'.~ l~'iii111k: :1zi: 111out1,ink~ lH•gy az ('.·l \'agy r.;:-:Úc:.: t:·l vu11 
l'n1n1ni·ya. lJa Hz a1uk l·L' hel,\-l_·n k1~·i idegen lapot 1ithtuk: :tz ('·l 
,:/c;-:1·(' \"Hll: lia:-:nnló nH'111011 lehet a c:-:1'tc::: i~ l·lezye: ha .J ü:-::--:zeji_iy(', 

l:q1 helyf;l:L kl'·t:- u.i 1apoL lútnnk . .lfl':f.'/í~::e·: Yan a c:.:úc:-:~ ha lH:·l.~·/.1-it· 
1nú:-: t:rJ1n11itl_1b 1·:-:1'1c.:--: kl·11z\:!llöít. 

Uralkodó és alárendeli alakok, középkrystály. _\z c;";::1laklatlw1 
a 11:1gyü1Jli lapok kl·pc~zik az ai·1.dl.-orlú. a. ki:-:ebli;,~L nz 11ld1·r·i1il,./t nln
krd. l[a ki.vúl,:1 lapc1l~at iu:n1 i-11d111tk Ht;-:,t~;kü\«_i11lv'Jztel:ni. !!!,.!'\„ az ii_-::--:;1:-
;t\akzat /;ii:;,-'Jil"1·_1;.-:túl.11111_d,: HO\'l"·zLct:.ik. .„ ' · 

Teljes, feles, negyedes a!akok. Ha k,'·t alnkrn'tl. a ln1•ok 1in-1aH-

l 1 ' 1 ' l ' . ] ' l . ] 1 ' . . "· 
11 ,\- :avo.:-:ag _)a11_ rnec:c:z1->. t.'_c,·,1;n1a~zt-.; ( i~ o,:::;)'l (QJl ~\<cl:-:zer;11111\·1 1n1J \·a1i. 
1ni11L a lliÚsikon: ug,y a i·i_j!Jl_i 1:1p úl.taf k1;11ezett; t1·~j1_'.~. a' keYe:-:e11li 
(dta~ kl,pez:t:-t f'('!/'.-.;r1f~1l.-nl!f.: llC~Vezi.e\'ik. ] ra 11f.'.•gy:-:Zél'Ullll,Yi lap Yall 
1~g.r1kr:-11: nnu!· a !nÚ:::1koll: 11gy az cltibl 1i i c1,ie:-:, ut:1:1hlii ilf .1/.'/''.d,-,,·((/o!.-: 
('Z .ig·e11 rlíl;a . ..:\. tcl.ie.:-: a~akok11úl ini11dig ht1<'dnn1( eg"'·enki_.,zii lupokat-: 
:t li:lP:.:ekllf.:1 Ht:;1n lllllUll,!.!,". 

Zcirt és nyilt alako!(: ..:\z1°u al<Ll~()k, iuc,\\-(:k :1 h'.Tt :.:a_jút la1_.jaik 
:'1lt:11f-i'.Jlik1_11>. ,'JÍrf11!.-. n 111t:'l\·uk ·11c·1u <l,znk ·1111!/lrrk ('':--: c:-:nk ii:-::-_;zenla-
krtl\·a jlihr_·i"-1H:k eli'•. · · 

.H l\Y~Í ül,\'l'l'H d~zt~ i'Pk. 

.-\_ h:r1nl·.-:zcd:h1_~Jl e1:·1ror1lnl('1 kr:y:-:!'i1l:y<i1nk.ok í /"i'.'fsfríl,1;1·,,i11ls.:·,.,.;I( 
•1.-:zLthuik; ezek: a ·''.::ai,1íl1111s, a n/q1/·",:··f, .. ,._, a /,,if:;.::i_i,11s, a ,·/i//111!)1,s. az 
''!/.!/-. /.'('·f- (»;-:: l11í1·011du~jl1f,:11 ~'1'11d:-:zcr~li:~ inc·1yok eµ:.\·1:1ú:-:t":1l a t:e11geh{í'k 
:-:zt'u11ilra1 ezek \·i:-:zu11_yr1:-: h1_1:-::-:zn:-:úµ:úrtl 1'.~:--: C,.'..!:\·1nú:-:ltt'1z \·uJ/, l1a[lú~<-'1.ra 
H/·zv(• kii1i.1nbl'1z11ek. - · · 

...:\. tc:ngt>ly(~k :-:;z,_'una a :felo.--::zt<'t~:uúl iu_·n1 oly lényegr:::-:: JUÍ.111; azok 
vi.-:zouy():-: ho:-::.:;.:n:-:;Ír..;«1 ~-"' lifl:iltL-;a; vzekct l.-'Óvc tekinb::d.lie, a. 7 r1:1Hl
:-:zt.'rL 11itr11i11 1_·:-_;oporf.b~1 voulia.t;ink ~i:-;:-:;.:c·: 

T. ';:-:np1_-irL 1~~'/.IJf'//i' f1'11.1;~,;.'J<-!": Ilyen 1'C'tHl~zcr egyc,diil a. _,._,:(1l11i
lf!11-~. i_u.~lyue!.: ;J c·gye:nl() 11osszú;:;:ígn ~:-; u1i11<1 t~pszügíi tellgel.ye va11. 

! L csoport .. l{t:u-·,_:t,: lci1g1:lf!!./(: ""-\"c',r;.11.::cl•:.~ ú~ lutf;J_:ii11es reud:.:zer. 
-t2·:·: 



fi GO 

.:\. 111!!!//·:·eff"" re1H1:-:;zer110k Yan :; teug<:'lye; k.\"('i'{_\ e~·y.::1Jl;;: n i1ar~ 
n1aüil~ kü.löubözü. „:\.. szüg•~k 1nin(l épek. ·•:/'' _, 

..:\.. h11t.-<::,üqe.~· reudszeruek Ya11 -1 J-cllp;e1ye, ezek. ki_izíil :J e~·v0111;·,, 
a negycc1ik külöubözíJ. ~~z 11t/1bl)i n. l1<'1rnln cg·yenlli,-el c~np[l·-~p~z•·1-
get1 n B egyeulü egyn1{t::::-:nl n1it1d 1iO t'ok11yi sziigc•t. k(·pnz. ]~ 1;e11d
szer fel!·.üni\ lnert ep;yc:Üül t:;:;ak c111u:k -1-n.11 111~·,'.:!,'V --i:ell~··lv0. 

III. csoport.. J]~j 1·0 n~/'é/,-, l 1·11:11.J_:;ck : i"h 1,i iid1~:~- „ •'.(lf]hr1)!1i.~ 11. /„;;!~ ('._-.: 
háru·111hojlúsu ren(l.szer. 

1\.. rho)/1!10.-; renL1szernPk vn11 ;-3 különl)Lizi") 110;-::-,;zn:-::úg·u Li:·1u..:;cl \"\•: 
a s:-.;ögek iniud épek. ·· · · 

..:-\..z 1•q11lioj!rísn rendszer U l~iil(iubtiz,:·) lio:-::sz1_1:-.:úo·tt {:i_'ll~„nl\·u küziil 
kettő egyi:r~ásSnl t~p, a ltar1naüik ezek t.'gyiké\·elt:"t/·p. n".'.'1n·;·ttik(tYcii 
ferde szöget képez. 

11. hi!tltojl1ísH reELl::-:zcr ;; \-e11g·elyu kiili_inlií:·zLl .ho~szn:-:<'1.gn. ]\i'·i 
i:engely eg:i:1nií:-::snl (~._l.1: n, har111.u.1ik 1ni1t(1ak_e!ii'1\'(:''l ferdf.\ :-:ziiJ...;1'\ 
képez.]~ rendszer i11kúl1b e~ak kt·pzell.. iniutho:::.:\· (•hl.lelt kry;Li-
lyodú tesL alig i:::1nerE'h:s. · ·· · ,_ 

1\. li1írl'11i1h",il 1 í:-n 1·cud:-:z<-·1· :; (,·11g\'lyr~ 1111:-::-:zu:-:t'tp;ra \''.:-: h<1,ilú:-:r:1 
nézve i:-; külö11l1öz\'i. Irt ~li :-:zi.1g 11inc~. 

T. Nzah:ilyos re1ulszer. 

~'.\. ,-;zn.b<'dyus l'L'll(1:-:z1:'r nl:1kiui. ;\ írc't-11Yl1an eu·\·arú1d Ya1inak 
kikl:pzi.JLlYe. ~-; e-gyeu1i') lil'·~~z11:-:úg1{ ,:,;-: ('·p:-:zi_ig:O h:11gr:\.~·iik \·nl<lllt\:l\·i
két úll(\ a in;'t:-.:ik ketti.ir fck.v~I (b;d-,io\JlJ 1'.•:-; 1uell:-:(:i-Ji,í.t:-:1'•:1 ltt\lyz1:~\'._J_1'.' 
hozzuk . ..::-\..z úll('1 le~z a. ,í'ii-: a -(iJkyhk a. 1111'1/1:f<f„,1!1el.1/' k . 

.::\ .:.-;zabúly(_•::> re1Hl:-:zerlJ('H l;) •::1;\·:-:zerii. al<1k. forünl c:li'·,: t.'ZC:k 
küzül telje·:-: nÍ<1k Ya11 l1(!i-

1 
fele:-: :i1:;l~ (i. 'f,,/j1·s··k: a 1H'X.:t;:der. n?. 

octa(;(1er:' a rl tou1 btizen l::ett:ti~. n 1 ul ro11i:-:.zor1~ y1•lc-1111:-:zf)Jl1 J1'.',!J:ye,::::, H 
11égyszerliat:-huszo1111égyr:·s, a.. \1•::lt-ni('lhnszoun~'.gy('~ ('·:-: fl l!c'·~\-\'C>!!
nyolca::::. }'1,[1,::;~·k: a. te1:i'·ui'·der: a hú1:1)1n::-:zC1p;-t:ii~é·Hkei'U'1 . ..; 1 a (!e'ttciid
tizeuketLDs: uz i.it:::züg-t:izcuket.tti:-;: n '11at':-:zo1:u{'.gyh11:-:?JH111f'.';:!}·--·:-: <'·:-:. ;1 
Lra pe zoi d-l111~zo uué g·ye:-:. 

.b'::.uf1fÍ/1111s !t·lf•-.<; a/r1hn/;. 1. _,\ lt•-:1'11:·171'!'. /ilfi11.~ Y<l~\' 7,,„.f,·11 (~~1:;, 
<'t.bra.). ti 118_iyzet ~'dtnl l.;:ijruyezott alak. \-;111 :!~ '-';:?:}·;,,11lt1 1'.'.11· 1'.:-- .-..; 

~~-,:==:r-1 

~J 
egyc11.1i:) U 1apn (·~tic~:-:a . .:\.z (~\:-:ziig ~H i0

• :\. (~'llgeJ.\·(·k il !apol;: kii%f'J.1/·n 
ine11nel-i: ki. 

2. r\..z 1J<:f11i'rl•:r,. n.11ulco0 (2~1-L úlira) .~ egyent1]daln ln'1rn11t~zi"g· 

l
l> 

;l 
'"t 

.,;_f#;'.'>, 

/.~110: .. 

GG1 

kDrnyeztc alak. \·,·1n 12 egyenlő élc é~ (; og,renlö -J lapu csuc::-:u. J:l.. 
tengelyek a c:-:úc:-:.okon 1ncnuek ki . 

;-: .• :\. ·1·ho11iliti.-.·r·11h(·!tfis (2!):-1. úlJra') 12 cgye111.(i rho1nb1ap által 
l:í'·11ezteLik. ·\~an 2:!: egyc11H'1 ('.·le. (j~úc::-:ai kl,tfélék: (i uén·•„larm 

l 
' ' . . ' . Ö·' 

ochti:t ertt~le t,ng,Y feküsznek, 1niu!; uz octai!(_ler c:;Úc:-:ai) é;::; 8 húrou1-
lapn he.xn~;d.erff"le. )\ l:oHgc1y(•k az cH;hü;\1erf1:.le csúc::;okon mon-
11ek ki. 
.. :!.. _.\. /11í1·11111s::;1J1·11,1;11l<:.:·-li11.~:::Qn1u;!l.'le.~· ('11,·iHl,:i.-:11Jctu:-'der (20G. ábra.) 
:2.J cg,ycn:-:zúrn lt1.'1ro1n:-:ziig últal képezett a1ak . ..:\.1h1lt'1no;;.; itlon1a. az 
oe:!:a~:Lleri.j Ó:-; rltontlJtize11k1.:ttö:-::(~ kijzt iuga(lo:t.. dr\ az elí.íbbinck: élei 
Yllllllflk jolJl_ia.11 ki\·(il\·a„ Ú~ÚCSfli kijtf'l~léfr; (j H,YOlclapn octai~tlerféle 
Ú:-; 8 háron1lap11 l1exai!derféle. Elei is kt'J!:félók: J.'.2 hosszalJ1J ocb1ec1er
f1!1.e 1'.>:-: 2J: r1:ivi(1el>1J. n101yek az octaederf{le c;::;Úc::;okat ö:-:::szeköt:ik a 
l!0xar~aerfr~·b~kk1.,1 . ..'-~ te112;elyelc a nyo1n lapn c:;Úc;0;01.1:011 inenuek ki. 

~>. :-\. i11:.11,1;.<~"1·liaf-!1u.<:1tiu1/,1//J'"-; ('J1i'f1'<rl.-i~l11:.1.'1('dl'1) (2U7. úlJra). 
2J c·gy1:n;--;zár!l h<'u·o1n.c.:1:t1g úH·n1 k(&1u:;zo!:-(i alak. _.\_lt-alt'n1o:S idorna a 
l,1r~-=-;a;"1lt:r/· i'·:-: r!tu1nhtizenk(~Lt1'J...;/· küzt", ingrulo;,; 1 Ü(: rni1Hli~· a liexat:der 
1_:lct Y<'t1n,d~ J.:i jcil1l.1rui. (':-.:i'1c:-:11i L-1'·t-f(q1~k: r; n1~·'.--(y1apú c_1c.d:n.i"<1erféle 1~~ 

"11, :'1l1ra. 

S lud lniin hexa1::derféle. Élei is kt;:t!-'1;,ll·k: L~ ltossznbb hexai:derféle t~s 
:_:.!_ ri·,\·i1.l\:Lti. 1nely\··l: az u1.:lai"llcrfl~](' c:-:Ú1::-:okb('-'1111e1111c:l.;: a hexai;l1cr
t't'd('.'l-d1e. _-\_ Í:e11g·,_:iy1::k <I lif~'gyla1lú (1)ch1i~1.l.crD'.·l;;,) c:-:.úc:-:ukon inc.11-
nck ki. -

t;, ..: \ rl ,J t 1 )/
0

11!1 u ,,·:: (1 n 11 ,-'_r/// '· ~·· ( l /,· "'"' i 1, ·f 1 ·11-·:,; :, 1 ·) ( :!.'.JS. <'1 \. rc1.) :?:.J L1elt. oid 
úlh1l k(·jrHyczc·tt al~1k; últ:aL'n1os i1101na az oct.a;:~der és hexa~c1er lcüzt 
o:-:zlik 111 1.'g. C.':-::1't{::sai htlru1nl"\'.,ll:k: G 11l·g.;.-·1'1pu: eg,yl':ut:lü or:tal:Llcrfélc: 
,"-: h;í.rnn1lapn l1cx<1i:der!'1'.·le t~::; J~ 1u'.:g;ylapú T1::-;znrúuyo:::: küzépkry:-:
t r'd y ! (J.;: \'('.·:-.:ii. ..:\._:-: (:lek },_ét t\'.: l~ k : li(J~::;znb 1Jtll;: l:::: rüvide b l)ek ... :-\. 11osz
:-::--:;~b bu k n z 1 1cta;·:(1(' rft}l( · u:-: úu::::o 1.: l.1/Jl 1u.::11 ne k <I k1:_·1zép kry::; tcll vféle 
c:-;Ú<·;-:1;1:11a. n t·i_i\·idc~Lil_H_-:l-:: c1 lti_:\::-cnXdc·rf1.':\r'.·khiil szi11h'.'tt ttzokl;n . ..:-\.'' ten
g·L·lyPk a 1u'.,µ_·yl.apn .:·.~·yt·1ir~·lii (c1cüú.:derf~l\~) c:-;ú1:~nk1Jan \·l·gz(:1<111olc. 

7. ~\. 11,.1/1tC<: 11 u -'/• ;.le„:: i_ f [..,,.,, !.- :.„u,_•'f ,! ·:r1 ,, i'. f 1-{ 1·11 /,·,,nf11ucf a!fdl'i') 2DU. 
úl1ra:). :J.'-' kii.Ü.'1.{1011.lalu 11<'Lr 1Jn1:::z(·ig· k.<:irnye:d:c• alak . ...:\.1talú.11os lüou1a 
i11gctdol'.11cli :i li_.ilibi t_r_:d,i\;;--; a1a.l-:ú k,(_i;.:.;_;(:t; ~~ lap11k 1t·ggy<tkr:1l1lia11 vagy 
Hynlcúi·al }iai· L·:-:1)11urtl)tlll 1 Y<.tp:,y l1ahl\·al ,e..; l'~·_iportba11: Ya~.Y 11ég,yt~
\'1•l J'.2 t::-'otit•rLban cf,„~:yc~ülve 1<'1t.:-:zn11alc. (J::;Ú!;::;ni lu'1ro1nfell:k: U 
11ynl1:l:qn1 nci:1i:derf1'.·l;~~:.'-; 11,d:lapn 11exr1.-i"t1c~rf/,lo { . .:.: 12 11(,gylnpn kö· 
~~'J.1kr,y:-:::t.t'dy 1::-:::Úc:-::l'i.'.de. J~].1_:i. :--:zi11té11 ht'lron1f~lt~·k: lcg1~o~::;zalibo.k1 kü~ 



zóp:-:ök t~:; legri.ivillebbek. ~A 1e.gho:-::-:r.ahbak (,:-: kö~é1;sf_ik az ol'lai~t1er
fé1c csúc:-::ukból 111e11nek ki, clühbiek a hexar·derfl·le: ut('iblúnk. a kij
zépkry:-:!:á1yfC1c c·:-:úc:-:okba-; a. legröviaebhek H hcxai:dcrf01e (;:-:Úc:-:ok-

'.2!1H, úlJra. 

LH'.1] a. közt'.·1ikr.·y.-.:fályf1~l~kLc . ..:l. tengcJyck 1t 11yul1:lap11 (nel"·ai:de1·t('.·le) 
c:-:Úc:-:oknL J.;:1:il:ik ü . ...::..;ze. 

ó'.~rrl„í/_1;11;; /1dc8 ({{ol:ok. J . ..:'.-.. ilt;,<J//C·~· (l!/i·11:·,11:i' (i~UO. t'ttlra). -! 
t:'gyeuulaalu 1i(u:o111:-:züg úli'a1 l;J:1r11 ).'Oztet:ik. \la u J 11n::::o11 l/1 ( ._...:ú1 ·:-:;r 
l):-: ti hn~o:1ló éle . ..:-l. tengelyek tl :-:ze1nküz('. fi~·l.::\-1,'1 élek l~i'ize111'.·u 
1ne111u:k kL ·· 

2. ..A. fid rn 1n.-.:.:ii,qt i:;.-,11 k,·u(·;_.,. ( t rir//Jilflu,f ef,:11i:<],.i') (801. (11_1rn ·i J :2 
t'gycu:-:zúrn hárcnn:-:zög <lltal k/·1 10.Ztcí'.ik . ..:\lt.alúno:-:, 1~101na a trt.rn;:_ 
derre t:'':-: a hexni:~derre ernll,kezt:cL ae n'ry, ho<rv 1ninc1in- a t:etrai"(1C'r-
j "l· '11 l' ']'! ('' ']' "' b •• 

0
·' . b :e f.! e t' >: .;:1\:a o L ,:-:Ul'.SHl .;:etJ(:lek: .J hniJnpn l:etraildcrfélo ó:-: ._! 

liúro1nlapn. J{'ilei is kl!tfél~k: li ho:-:szubb !:etral~(1orf/~1n l·:-: J j rü\·i
(1ol;J) . .:\. tengo1ycl.;: a hosszalib tet:.rai"c1erf1~'.lc: f'.•lekcu n1enuck ki. , 

n . ..:\. rh•ltoi1lfi::1·11kettiist (t!clfuidilo1'1.1:11::i1ci' nn2. (tlJrn) l:! 11e]!.uii'l 
kiirnyczi; idonut n, f'.et.rni"Üe1:ú l~:'i a rhon1ht.iz(:nkc·tJösé I{özt~ iHgndn
zik, d(' egyiké se1n: ·vergöl1ik tn1:-:t'tlyra. (!sú('.:-:n i 1u:lrn111i'l~l!'.~k: íi 
11t'•g,yla11n oeb.1r·derféle1 :L 1Ú'lrcnnolapn ]1rgyesebl) ~]:-: 111ús .J liúru1u-

la11u tn1npúhb. J~lei lu~tf(;•1t"k: hn~:-:zalibak f'.·:-: ri.i\·idPhli('k1 ezt.!k nz 
octat:(1crf1~·]n L'.:-::t'1csokou ji.iuuck tj:-::'zc: a. li.0:3:-:zald1ak u. t1:1írai:derft':!1' 
e~Úi·:-:okb<'i1: a r(ivide'IJbek a húro1n!npn l:.(1n11_1t'1 Lhald11:.J indul11;1k ki. 
. ·\ l enp;c1yck az och1i.:derft'~lt! c:-:úcsokat:. kiit:.ik. i.-i:-::-:zt>. 

J. A huls.:u;·11i'/'j-l1us.:mu1/q11•'s (/1,ml.-ls!Ur1<:·,1, r ::p::. :'tlm1). ~.I 
külünol(1a1n hú ro1n~Zlig oiltal vn~{ li:J:ir1lyczve; a. lapok leggyakrnblJ<tlt 

()(i3' 

11égyé1..-el c~opc1rto~nlvák. C~súcsai 11áromfBlék: G négy la.pú octaü~er
föle, J lrntlnpn hegyesebh tetrncc1erföle és J hntlapu tompább. Elei 
:-:zint811 háro1nfélék: legho~;;.;zabbak: középsők, é3 legrövidebbek. A 
leghossr.abbak a tet.rai~·c1erféle c:-:úcsok:ból men11eh: a hatlapn ton1-
pAbbald_ia; a közép:::ök szh1!:én ezekbijl az octaüc1erf8lél.;:be, n, Iegrö
viclebbek az octnüc1erfölékböl a hntlupu tompábbnkbn. A tengelyek 
az oeta;:~clerféle c:-:úcsokrd; kötik: össze. 

;J ... :\.z iils:)j!Jti.::enkr.!Uís (11e11tayundorlcl.-ai:rlcr 30-:1:. úbrn). 12 öt
:...:zög által képcztetili:; últaláno:-: iüon1a n, hexai.~Üer(~: é;:.: a rl1ombtizen-
1~ettö:-:é küzt iun·rtc1oz. dc en·vik sen1 l\:iváló. c~:-:úcsai k1;t.félék: 8 há-

M • OJ • 

romlnpn hnsonélü, hexai'c1erféle és 12 húromlapu különélü. Elei is 
két:fölék: ij hos.,znbb (ritkán rüvic1ebb) és 2-.l egyenlii rövidebb 
(ritkún hosszahb). A tengelyek a i_i hosszabb (riLkán rövidebb) 
r'·le1.;: közepén 1ncuncl.;: ki. 

fi. ,.:\_ f1·1rp1':;nirl-l11u;:::un11i'.;J,IJi.S (diahii':ii/udcf;a.i:'dti' ;~05. ábra). 2~1 
Lrapczoic11ap ti1Lal. J.;üruy('ztetik; últalá110:-: ir.ln1na legin1i:ú.bb vala-

,, 
··~-.''\~ 

"'.. ' ~'~ 
lJ;'' -. ;;--;-

. ; _e_/ 

..... , < _/ 
//_, 
..Y 

11L(~l,v iit:-:zögí·.ize11kc1 bU:í . ...:re cutlékeztet. ( 1 
• ...:Úi·:...:ai 1d1.ron1fél('J;:: !i llégy

\apu rl•:-:znrúnyu:-:: O('hti:\lc·rf('.·le, ti liúronila11ú lia:-:on1~lil hexüderféle~ 
E'':-: 1:2 uógylapiL különE:lti. ]!Jleí i:-: húrn1ui'1~lék: logho:-::-:zabbak, közé11-
:...:i'1k l·s \0griivi(1elil)(.:k; 11u:1.v(1 k 1ni11d a 1H~gylripn kiilön8lii csú(:sokhGH 
ji'iunel,:: összic' 1 a. lcghos~zabbak é:-: legröYidehbek a;;, oet-ai.:clerféle, H 

ki.izépsök a h0:-:ai:derf~'.,lo csÚ<·sokliól indulnak ki . ..:-~ te11gelyok az 
\11·!ai_··l1er!'úle 1·:...:ú{':::okat kötik 1~i~:::ze. 

A szabályos rendszerben krystályodó ásványok és föbb vegyikészit
mények. 

I~zii~:L ri"z'. cl1ro111it, argent:.it, ólo1n: 11uigneLiL-; ;:u·auy: i1lnJi11a, 
'i ' '1 1 "1· ' 'i 1 ' „ 1 11' .. 1 ''\ p,yr1 :~ gye1na11 ··~ 1or;t(~1r 1 ·,1111:...:0~ ar . ...:0111 ·,1 1r(1111ezu~ ~ e .t orezu:...: :.; ,JO( ~ 

iJ:-:ii:-:t: kí.ís1\ szaliniak: grúnút:ok. úlon1 1 1d10:-:phor: tnngn~::;l11111nx.yd 1 
! l 1H'.irk~í_ li nni. ! l u i'1r11út ri tt11t. e hl/1rkú1 i i.un. hp'.11nkúl in 111. brón111lth·inIL1 

' , ' ' ) 

k;\ liun111 la tinP ch !ori fl, cyanktí lin1n, e _ya.uezü:-:t~ k:'ll in 1n, l('.-genysn va:-: 
l.1;:ry1nu~ ~<'·ge11y:-:a\-~~ _:-:tront~un~: 1(;•genysn.va::; ('.1lo11L (·1tlúr::;ayas 11{1.
h·111n1: bn.11n:-:ava:-: HalT1u1n: krnuior. 

JI. :;i;g',rznt:es rr'.tHlszer . 

.'\ 111_:!!/!·"'"1 s ,-agy 11/y,11~.:ii,ifr's (t:oliragouo::: 11.yra.u1i:-:o:-;) rendszer 
<tlakjai l-3 éiisz<'j.~1:::: irúHyhan yannak kétfi:,Icki~~p kiképzüdve; van ;; 



ép:;zöges tengelyök; ezek l,:özt 2 egyenlö1 a l1armac1ik kü1önböz!J. 
.A„ két eg:yenlő tengelyt bal-jobb ús 1nell:-:iJ-luít::;,~1 helyzetben egy
~zintbe úllitjuk; a 1i:ülönhöz(j tengel,y úl1(j; ez a..(!í/1·11.'/"ly. elöbbiek 
rt 111elléktcny1:f.1jck . ..i\. fl'1tongely Yégpnntj:L.it .~r1J'/,·,_,!:nuk. az n.l1b/1l ki
futó Cleket tu1rk1:/i'/,·11e1"::..: az itt levű csúc:-:okat s11rk1;;;IÍ1'.~vl:i1ak 21c\·ez
zük . .t\.. 1i:ét 1nelléktengclyeu Úhnenü ~ik az 11~i Yng·y alnp. _7\_ f<iten
gelyen é::.: az eg·yik vag,y 111á~ik n1elléktengely011 úhnení.'i :-:ik els(i
rendü .fü1ncts.::et nck 11e;,-oztetik. „A. n1e lléktenge1;rc k ki_izöi t. fe k\'(i 
vonalakat kü.:hiilNi) te11gef.1/iJ,·11ek: a. fötengel.ren é:-: a küz.bül:-:ö tenge
lyeken átn1enö sikot, n1rfsodrcnrlii .//í111cf,-;.:·1:fnek ne;,-ezziik. 

}l1!g,1r:efes rdakvk: a llijg,Yzetes 11yrnniisok1 a. 11y•Jlco1(1alu pyra-
1nis, az ékidom vagy s1)henoiL1, a súnta. Yagy sl>alenoi_'·der: a Hl'gyzc
te:-::: trapezo~der~ a nt!g3r0Jdaln o:-:zlopok 1 a nyolcolaa 1u o.--zlo11, a >:l·g
Japok ... A„z G el:-;D zárt, a H ntol:'() nyilt a.lak: ine1yek (·inúll1'1au 11<::111

1 
l'sali: inúsokkal ös::::zealakulva jölietnek e1i_i. „:\. zártak 1.::i.izü] f··~i~·.-; 
<:1akuk: a n:~gy::;z~ge::i pyrarr:i:..:ok 1\:0.t; fa.i?: ~ .11.yolc_nltl<;lu .vYn.uni:..: : 
jcl•:scl,·: a. negy:-;zoges pyrn1n1:-:ok ltarn1ad1k !n.Jíl~ az c·k. t:':-: saut:aHlorn. 

flOG. ú1Jra. 1 . ..:\.. n/1;11-:«·fu; \'<12,'V 11•.:1fi/·'·.::(;,f''-' J!l/1·111111«"1/;. ,l.j 

egyeu:..:zi'trn '1{úron1sziig" últ:{i' l-::i1~·n,\·e~t:·i:t nL1knk 
UJO(i. úbral. C~::.:úc:-:ai kétft'.·l~k: :2 -,,-l,ge:..:i'tc:-; (~ark
(:.--úc:..:·l a f1~1b:ngely két; Vt~g(!!l (~." .J olllalc:-:Úcs (n 
111ellé'ktc11gelyt:k \)·geln). Éf,,ik i:-: k1~i:.ft'.lt;k: .--.: Yég1'·l 
'.:3nrk(,l\ inelyc,k a végc::-:úc:-:o1~l1ól az o1~1,ilc:-.;1'1{':..:ok\ 1 a 
1ne1111ck ~::.: J oldal- Yngy küzl·p01: u1clyek nz tilll.al-
1·:..:ú(':-:o}~at: kijtik ö:-:sze cg·\·n1ú:-::::al. 

, , :\.,11égyzetes 1 1\yrn,;}~~:-:c:k a ;fi.'1te11g.?\:· h_?:-:.--za
~ag"·.::·n es az olílalelel~ a~la:..:a1:a 11ez\·c knluuliuznel,'; 
...:l. ±oteuge1y ho:-:::;za:-:_;<1gara uez\·e Y<lllllak fi1,.i;.i.1(·.~ e::; 

f(l111_p(/ pyra111isok; e t:eki11lt·tb1:u Hagy:·<-::'unll l\l'l'<l-
111i:..: lehet:::::l·Qe:-:. n1clvl'k cg·vülL c:2:y Jl'/i'r1n1i.~·s111·f 
kt~11ez11ek. .._, · · .__„ ' ' • 

.·\z oldal(•lek ú1Lí.:'ia esak (i:..:szal<tklat"uu 1áthat:. :-:: ezt il1e1i'i\eg 
111cgkül(_'inlJ(izít:Lli11k ,).~/;-, ·111ri,,1_.11l- ;'.:-: /,11,·i11ruli'! 11r/ii 11yra1ni:-:ukni. ]{1«t, 

i.isszalakult clsii1·c11!lií l'f/!'111111«~·1ilr1 az egyik 1a11j(n1ak lup feJ,.J l!l\'f„:: <l 
111úsikon; ha az eg,yik pyrn11ii:-: lap,iúua.k a 111ú::.:iknn {l :t'\:l~:I ine~" 
ugy az eg·yik clslí-1 a 1n;Ísik 1i1ti.~ud1·enrlii: (tel,it.:::; nlakc·k:J. 

.f[,1i'iilf/(lrr:1u]ii ]J,1;1·r1n1is111íl (fele:-: a1ak) az clsi_·,n„:Hc1ii lap,iúnak 
t'·l felel 11gya11 meg. de az él 11e1n e:-:ik a ]ap k1:·1zcpére: lt;1u1·1n i'(·rdi.'.,11 
úll rojta; az oldal/·lek iiedig uin„:::enek eg.\·:-:zí11tl1cn. 

~ • ..:.\. ll/f<Jll'nl1l11l11 Yagy ditn'r11:111J11J,,. !'//!'111ui.~ J1; e~·,yi_'JJ\i\1lala 
l1úrou1szüg által kiiruyezc•tt alak. ():..:Úi·sai !it'1ro1ui'1'.·lt'.'k: _!:2 \'<"~·
('SÚt·s. :l ,_11egye;:;cbh ~::; .J hi11Jp<-'1Jd.l n~gyla1Jú uldalt:~Ú(';;, :r~iei 
:-;zintén háro1nfélt~k: .s lios:..:zal.1\J t'':-: :--; rl:.,-itl(·bt1 v·."~'!'.,l 1'.·:-; .-..; i-1\d:i l.'·l: :1 
Yl·gélek a. vt·gcsúcsoklJ('.11 az oldalc::dtc::>okL1a !.a lH·~·:-:::zalJl1ak a ltegyc
:-:ebbekbe. a rövidebbek :i ton1p;íblinkba'l 1H<:•nnek: az o1dn1/·1«k <t:-'. 
oldalcsÚt.:sokat kötik. ü:-;szc .::; eg}· szi11tl;eÍ1 t'ekü.--z111_:,k. 

H . ..:-lz /ln'.ilu111 \'ag.Y .~·1,Ji, 1111i1! -!. egyens:1.:'tru liúro111;;z<>g úlL1l 
köl'n\·ezt"etik: liasunli.t a ~za.! 0 ;\.ly(1:-:; re1111szcr l1.:l.rt1_;:(1eri\'.·1H:z, .Iiit.1-:úl! 
elöfo~·duló fel~·:-: alak (:.HYt. i'i.L•raj. · 

(it36 

J. _-\. nJ111;.„:::ij1/(S .-;ánt11 Yagy a tcl1'a.1;01un; ,..;/,:alenoede1· 8 külön
ul<1aln lui,ro1Üszöf; által kürn}:ezett al~1k. (.llclnlélei .szög-zngban 
111e1111ek. Uit:k::i -fele:::: alak. 

iJ. :\. 11/:_i/JJ.:rf1:'s i1·apc:;ai:d1:1' (lchcts('.~ges feles alul(" 0 egycu:::zúrn 
ti·a11eznid últtll van környezve. 

(i, .~\.. i1t;,r1,i1.:d1:.' os::Jo110/,: (tei'ragono::: pris1nák) 11égy eg.yuc1:.1ü1 a 
Jüle11g·e1ylyel cg·ykDze::; Jap últ<tl képoztetuck (nOS. úbrn). (.ls:::z-

alakJat.ok 1 inu inegkülönhi.iz-
007. úl1ra. tt"·t:ii11k 1-ls/;-, ·n11ísuil- f.'.>::; ll(f.1·-

11u1drc11dil <.1szlnpokaL IIn nz 
egyik O:'izlopélci_ o::;zlopla1)ok 
últnl vn1111ak to1npitvn~ az 
r:1Dhbi 1./.-;D-„ a. 101npit.ú::; últnl 
1.:\'.•pezef i·, ii/IÍ,,.,111 r1· nd ii os::I ojJ 

Je,z, Az oldaléle]; {s mcllt'k
ten:J.:el-rek <.íllúsúra, nézve a 
11y1:;i.1n't:-:olni.til rno11.d1.1t-LLk nz 
(1:-:zlopokra 1:-:: úllauak. .\z 
e1:'iö és 111:'L:-.iü(1reudii o:::zlopuk 

:-··-

Qyak(jriak. a l1ar1nndre11llüek ritkúk. 
7 . ..:\.. 1l/j'Jl<'1Jfrfrdu (·i~~·.:lvjJ (11i.tÜt:ragonos in·i::;nu1.) 0 egyn01nü; <L fG

te-ng·elylyel E\\5.Y(·nküzíiE'll lap últal képezett alak. 
~ .. -1 1·1::1lap11l,· (pi11akni1l_, alait a 1ne1léktcngelyekkel egye11-

ki.1züeu iiu:u.ü lnpp<'1rt t~rtünk: incly <:1:-;;-;zalaklatoknúJ rniu\-. a v1~·g
(·sÚC'sok t:u1111Jit~tS<\ a. f\·:1tengely k1~[; vóg'f'.~n .iiiu. (~1;_·1; ühiid('.>zi :i 
llt;g·yzcl:c·::: re11d::::zer t:(1 blús kr;y::;J·(i lyc1 ít. 

A négyzetes rendszerben krystályocló vegyi készitmények . 
Stro111·in1noxyll: :i (Jc1 hign n.Y: (:yú 11 higc111y: 1nangá11-ox ydn1ox;yd, 

kl·n~a >:a~ a1n111011 inrn: kénsa ya:..: bcryll; ké11sa \·as nikc1: kén::;a Ya:::; 
."t:le1L kCn;:;n\'as zink 1 saYauyn i1ho::;phor:-:<'t\·ns kálin111

1 
sa;,-anyn pho:::-

11hor::;a \·a~ a 1n111onitnt1, ehll1r:::a:vas ezii.:-l:. lior:'ia \·a::.: anunoni u1n, n l':'iL'Il
~:1 \·a~; kt't1inuL nr:-:t:11::;;~y;i:-: an11ni)1Jinn1: ;\ c·h1('1rk:ílin1n é~ i<,zc1ilor.id 
(.l~t 'l i_'·:..: ('nCl:?~l keLle:::s(\ja; f0rrocya11kt'din1n: :.:try•.'.1iuiu. 

ILL ]Iat:-;ZÜ!.!'t•:.: 1·t~1ul:-;zcr. 

..:\. liut.-.::;_;,i/1·' (hoxngono::::: rho1nlfn\:110res) rend:-:::zer a1rtkjai .J 
1 rú ny ban \'annak kétt~~le k(:J_1en kikt'.·pzi.'n1 >:e; van .J l"•_:11gcl :~:ök: (.::; pe1lig· 
;-; egyculi\ a 11e.~·yt;•dik kiilC.inbCizö. ~\ küli:iub(iz,:i tengely a ti.'·bbiek
J,:el ('::.:upa. l·p:::ziigeket: n B c·gy('nll,'i egy1ntí :-::-:n l i ;1 1°-u ::;zi\gekei·, képez
n~~k .. '\. kül(i!lll(1zt'1 ci /l.:/1·i1.'/'-l,11 (úlló lielyzc•t-bcn\ az egyeulijk n inel-
11'.ktenp:elyek (\·iz::;zi1ttt':-:: he!yzet.1..H'H ... J :~~í~ekeu kivül go111lolltnt:n11k 
ki.izt'.·jük a. JH~g\·::;zi.ige:-: r1.:ud::.:zer1u'.•I leíit 1n,Jd.on U kijzl.iiil~~·1 i:e11gel·1,_.-(. 
J[egÍ;:iili-'1ul1i.i~t:'~tiinJ~ itt i::: f.Y•tlauÜ!li 111iudeu ki.1\·td:kezi'i re11d:-;z~rn~t',l) 
k,:~t:~-.':'ri·/;11f (a fi_itenge!r kt'.·t; 1.<·p;\'~a·! (!ljrrf, i:/.~i; ('.::; i11if.~·ud!'enilii (/i1n1Jt~ 
,,·.>:ft.f (l. a 11('.'gy:-:::ziig·u:--:'· reHtl~z\·'rnt.'·l).' · 

_.\ hul::;z\,'1 1-r(·:-; rcnjl:-:zerl1c btrti:)z\\ alak(1k ki:1vetkez(ík: 
;;,i1·i n/11/:u/;: r~l1<íru1noldnlú Yo1µ:y tri,::;0110.:- i1yra111i~nk; 

a. ltaL~zöge:-: Yag·y ltc!xag-0110::-; p,yra1uü;ok (i: fti.i\ 
a t.izi.:ukétoJi1alu Yng')· clihe;.:.a:::o11e;-: \iyratni:~rJk 1 



j i(i(i r\-u 1-srA r, 1·T.1.Y. 

a rhombhatosok rngy rhomboi:c1crck (8 faj), 
a :-:t'tnta vagv skalenoi~c1oT. ~; „ 

a h{tron101J;1n trapezoi:c1~r, 
a lrntolchlu lhe:rngonos) tra11ezoi„rlor. 

~\~11ilt (1/01.'ol,·: a háT0111olt1alú vag·y trigonos oszlopok: a 1tat:-züg(>....: 
vagy hexagonos osz1opolr (húro1n faja); a ditrigouo:-: 
oszlo1)ok i a tizenkétolüaln vagy c1ihexago11os oszlo1i; 
a végla.pok. 

Hatszöges teljes alakok: Az clsilrendii lte:rngowrs \•yramis é·s 
u . ...:zlPp; a 1n1isoc1renc1ü 11exagono:-: pyrn1nis é:-: osz]op; a c1ihexagu11os 
pyra1nis és oszlop, n véglnpok. 

1 ... :-\„ hatS::üye::; 11yra.111isok (30D. úbrn) 1:2 egyons~;,úrn li(1ro111-
szög últal h:époztef;,nel;:,. Csúcsaik 11.étf6lék: 2 Yégcsúcs. (sarkcsúc~) 
1!s ti oldalcsú«s. ]~leik is két.félék: 12 ·vr~·g1~l (sarkél )1 n1el,rek a 
végcsúcsokból az o1l1alc~úcso1;:,bo„ n1e11nek é::: G ol1lalél (közé•111'.>l) 1 

111elyek az olüalcsúc.sokat küt.ik iissze egy1n<'1ssal. 
1\ ftitcngel:y liosszas:iga. szerint ·van11ak Ji,·,qyi:.-: (hosszabb Cfi

teugelylyel) é:-: f„n1110 (r(ividebb ffd:cngelylyel 1nint· az c·li'ilil 1i0k11tn) 
P.'/l'an1i:-:ok. Ug,van:lZOll úsványnúl fi, to1npább c~s hegyesehl) pyra111i
~ok (a fötengel,v 11nsszasúga egyszerit arúnyban ·változik) pyra1ni~
sort:. kt:poznek . 

.:\z o1r1alélek úlhísúra nézve (c::-:ak ö:-:szalak1atbau velir:Ui ki.l 
1uegkü_lön11özt.::·tü11k <'/.~/;-: 111dsn1'- Ú:-' h11r1111ul1·r11rlii i_.iynnni;:-;nkal 
(/n·Űf ujl}f nr ni isnk,. d !' 11/r;1·011y t'U 111 iso/;. t r /lop// 1•11111 /,,,,/,). JBzc k 1neghai:Ú
rozá:-:ának. n1ó(lja. is o1,vnu 1 11tillL azl a 11l,gyzctc~ re11.c1:-:zr.·r111.!l lúitnk. 

;-:(ti. :'thr;t. ::i [. úl.int. 

r1~1 "'l __ L----

~ . ..:-\. ti.-:.cnk/to/d,rfn nr.1/y 1)ihc,1·1.r.r1u110." 11ynu11is :.!..!: kii\iin(il(lal!t 
l1<'tro1nszög {tltal kt~pozcU; alak. (1sú9sai. húro1nfél1!•k: :2 vl·gc:::Ú<:s. !i 
hegyc:-:ebh (~-:; !i to1npább oldalc:-:11

tl~S. Elei is húro1nft.'.•lék; l:2 hn:-::-;znbli: 
/·11.::sebb í'.~;-; 12 knrtúbh, ton1pábh vL\Q'él é:-: l2 nl(1rtlél: uz ol(1a1t'.·l.ek 
1·g,y 11ihcxago11t képeznek. 

H . ...:-\. lult.".:;;ycs n.~·:Joj''.,rl· 1·rrY.'/ l1•'·''''!J1li111.-: 11,·i,-:11uf/,· (n!O. ;Íhr<l) i; 
1•gy11c1nii, rt. fötengelylyel egyl;iize:-: 1:.11.1 (1lta1 1':/•pezeiJ :il:ik(•k. ]\f•
rr·:-:zt1netszct.-ük sznbúlyo:-: hat:-:z(ig. ·urxy HlÍlll'- n n1'.•cryzei.1::-: l'f'ndszc:r
nól, az (i:sszalakzat-ol;:,b,un itt !s 11~cgkÚÚinlú.iztct.ii1lÍ~·,:f.,·/;.„ 1111í . ..:1•1I- /·:-: 
/ir1i'11/ful 1·e 1Hl ii oszlopok:-i L 

4. _.\. li.:e11l;1:tol1lrrl11 0 . ..:.:-/0/1 vagy dihc:i:a.'/"ii":> 111·1.~iil•' 1:! egyuc111il 
n f'('1tcnge1ylyc1 cgyl;;:i1ze:-: lup l;;:J·11c;d;e alak. Kcrc:-:zt.1nels:;,rh: (>_f.!;y 
( \ i hexagon. 

!), 1\ r/f1!apo!tflf a 1ncllt'.~ktc•11gol.vekkel c•g,ykiizii:-:en 1ne11i'1 lnp11(tr 
k('1.1ezi, n1el,\-' cg,yé\_1 alakol-:11úl a főtengely f(:h~l~i é:-: al::::1'.i yégr.'.·11 .iiiu cJ.;·,. 

Hatszöges feles és negyedes alakok. Ezek n kiivet.kezök: ll rho111-
l1oi'ller vagy rho1nlü1atos1 a skaleuoGc1or, a. trigonos pyra111is: a 
Lrigouos l-ra11cz:ot:der, a hexrigonos ;;agy ha!:oldaln t:rfliiczn::der; u 
trignno:-: oszlop. a c1itrigono:-: oszlop. 

" l. Ji1/i11n1li~rilc1· vagy 1·ho1nl1h11to:; (Gll. t'tbrn). I-Int- rhon1-
l1oi°•(1er t'tltal vin1 környe~ve. Élei egyeulö ho:-:szúnk, c1e fekvésre é:-: 
az (·lszügek:re nézve k~t.félék: n végél l\s n oldali'.·1, ni:óbbiak zcg
zugban le s f<.Hn1e1111ek. ((:-:úcsai kétfélék: ~ végcsÚ('S1 l•s i i oldal
csí~c. . ...:1 1nel,yek: nen1 egy :::zirithen fekü:-:znek) han?n1: n le.)jebl.1, r: 
1i.1lel1b va1i. ..:-\.főtengely n vl·gcsúcsol~on rnegy k1 1 a inelh:•kteugu
h·ek az ellen f'ekvö Ólc1alélek közepét kötik össze. 
· .::\.. rhnn1bol:derek sz.intén lehetnol\: heg;ycsel;:, e:-: to11111ák; a 
lapok úllúsa szerint pc(1ig ('/.~·i;-: nuísod- é:-: hr1r111rrrln·udii 1./; • ..::\.. h1'd 
cli'1hbi fele~) n harn1ac1re11dü rho1nlloi~ller negyeües alak. 

2 . ..:\. ,..:/;1!lr:111i°'rf1:r ....-ag·.r ,..:ú11t11 1:2 kii.li:illoldaln ht'Lro1nszi.ip; által 
kt•pezlctik. ]~lC'i ]1úron1fl,lék: Ji hosszabli 6::: ii knr-
it'l'hl1 \·/.g1~l ~ i; zeg·zngban 111c11iiol<1a1él. <J::-ú(·~ai k(•l- il!:.l, {ihn1.. 
!'/·lf.·k: :.! \-;'.'g1·:-:úc.s és !_i o1ünl(·:::Úu:-::: 11101,yek ng;y fukü:::z-
ltPk. 111i11t fi rho1ubo1:1ler 01.11;1lcsúcsai (;\J2. úbra). I 
_\ t·r11p;el,yek frkvése <1 rho1nbo;:,t1c:rnl:l lr'tt:ottl11J"z 
lia~oul1.'.) . ..:\. !úl:enge1y hosszús[ign. szerinti rncgl::ii1(ill-
lii.izt:c! ünk !11·yy1's és fq1111111 ::-:l~n1enc1f.'·derekeL 

i\. ~F1·i,1/"iiP-" 1iy1"!Ji1i::,·. ~i eµ:ycnnl11a111 liáron1:-:zi·1.:.!; 
<\ltti l kúliezef-t-. a1ak, ~ Yég1:~úc::-:csal 0:-: !\ 0!11a1c::::1'J<·s 1 :~al. 
.Elei kt'·tft',lt•k: (\ ec;Yc11lfi :'ílrkl,l 1'.':-: n e~:.!;yenlt.i n1(1al.f.\J. 
_.:\_ f1::ih.~11gely a \"("g~~ÚC-:'okon: a 1ncll1'·]d:e~-;p;elyek r:g·yik 
\"1'.·gn az olllal(·::-:úe:-:G111 a 1ll<Í:-:ik Yl'ge n :-:zPn1ki.izl it:ky\', 
ol11:i1l"l ki:izepl·u 1ncgy ki. 

·! .. \. t ,·;:/'1110.~ t 01 iic:.·ot1f,.·1·f I_; C'gyen:-:zúrtt l ra pczui1 l 
kl·pozi .. A.z ollla1/lck szi'igzHgban iaenllek lv-::: fel. \-a!l 1'2 ('·\(_· ('.•::; ~ 
1·:-:úcsa. 

:-1 .. '\_ hr.1,"l,</Oir11,-: ro.11,i1 /i(/tof,/11111 l1·n1i··.:·1i'·rli:I' !ta:::oul/1 <t !l'ig111111~ 
t 1·;q_11•z(Ji··d(~rl1ez 1 (·::;aldtcigy a lapok, t':l"k /„....: (._...:1'ti·:-:nk :-:z:'tut<t ki'·('.:-'z1·r
~1kknra. 

(i. ;\ fl'if/OUI!.~' u.-:.:)ol1()f ;) \.~g',\'llC'lHÍL a f'i.Jh;11g1:•ly}y1„•} «g_v].;ii:I.('~ \<lJ.1 
kf.'·11ezi. I\:ere:::ztn1ot:-;zote t:·gyu11ol1]aln l1(1rout:-:züg·. 

- 7. _A_ ,/it,·i1111110,..: o.~.-:ll/11 hat e,o,·\·11c1niL a fl1t:e11gel\-l\'el {·1.:cykt0ze.-: 
L1 p ú l f:.a 1 k/·poz 'Í'eti k. ]\ er1:~zt.111cí·;~ete 11eu1 ~za L,~dyÜ:::' l ud:~:;,i_;g~ hn
l! Plll ditriQn11. ()J(1l11\'·lei k('.d-f~l1:k: :-_: y(i.Jtnkn„/1 r:~ic~;:;i-•l)b /·:-: húrn1u 
t(itllli:.'d1li.' 

A hatszö[JCS rendszerben krystalyodó néhany ásvány cs veuyi 
készítmény: 

r.l\•rn1 f.i~-ar:-:(_\lt. knrnu~1. Lcriné.-.:-h.'11 l !l': t er111l·s-a ld: i 111<:11 L k \'<ll'l' ~ 
('<i!cii. dcdnniii. 11i'aC!,·nesiL. h1r1nnliu (·lilnnil111niniur11 {;\L.~C'l:!-l
L::'.l{;!~ ii. \;}tli'1rk(tlín1u' /,~: (:lt1/ir1nagu~::: n111 keU:c:::~(·•.iu (r\:_( '1. :!)r~C.1 \ 
~!-J.:21-L~t l\ 1;hlúr1nag·nl·:-:in1n {,~ p1:ltinf dori'ir (l\tgCI:: P!C·l;! ·' 1;H~(l). 
c;yú nkú l i 11111-t·)·ú nri'.•Z (_:! !\'(~y, ( .'.ll:]C~y). 



UGS El!YST)L lT.LY. 

T\„. I~hou1hos l'üll(L..;z.el'. 

..:\. 1-Ju,1117J11s (nrtl1otyr<:' re1H1szr:r ::tlal;,iai Jiúro1n i'~pszi_1g\~;-; 1ra11}"
ban vannGk h:íxornft!lck(:p kik1!,pzi'1(l\-e; vau :\ l'p~ziige:-::: kiil\f1111üz{í 
hosszú:-:tí,gn l:cngelyiik. 1!\it c!lgt·l y <'Zf· l~ ki_izii l :1 kt'trHH.: lyik lt'hPL ; 
rencleseu azt vúlaszijnk1 ::11nely11cd,;: irúnyúban lep;ti_.1bü lt11i 1·;111 ti
képzűdve; a ki'tli..iuLr1zli 11agys(1f(n 1nf.:1lt'.1 kh·ugelyek köziil a 11ugyo.l;li 
lllflf 1;if t {1;utt!: ( 1na krodía.gona 1 <' ) 1 a ki se l il_i k i . ..;rft/ ú 11r1 !: (hra1 ·h.r<l L1.S!,·unalc) 
ne\~'ezh:tik . ..:\. rno11l•ktengclyok :-:ikja nz 1r(j Yn.gy rd1r11 ~·a fi'j- r~s u~el
lékt:.cnrrel\-ell útincu{í sik a j'1;//11·ls:~1-I. :\z aLtkc,J-:rd U~'J' <'1l!ii-j11k f(·l. 

"' •. :· • „ • . ' . •. 1 • . .... l . . ; 1 ' 1 l. 11og,Y :1lot:e1igel,Y1:e1:-:n-also: u. U~lgynllo 1nell.,11-1at:-::(1, a \1:-:;1\: u ia -
johb irúnyl.la .i{i,ijiill. 

j\ 1'/i(lm/,u:-: 1'1'11d::::•·1' rdr1!.J11i: a r1101n1JO::i 11yra.1nisCik (i.•.1lJL fajil): 
fL r1101nho~ l:ki1Jo1n \·ng-y .:::1.1l11·1toid; a r1101nL1);-: i-1:-:zlOjH•k (b'il,ili filju): 
a. y1_'..g1apok (B fu.ia). _-\ kJ·t eJ:-;;_·, zitrt--: a k~t 11tul~1'.1 uyilt- uL1k. l!lC'l,\·('.k 
1,;:::ak-111ú:-:nkkal i,i:-::-:zalakulva.ililtef..u(·k ('{;;_ .:\ z(tr1:ik !.:1:izi !ulj<':-:<•k_ ;1 

pyral!1is(1k: (;z1:k fc](·;-:e az l~kid(111t. 
[. _\ 1-l11<11i/i1,1s (u1·l/10f_1111) J'//1'11111/,-.;1)/; ·~ ldili.1lli"1ld,Lln !t,'1.J'i'.!]11-

:-:züg <'il!:al k1'.·11ez1et:uek. C:-:1'tesaik l1/1ro11dt]t~·k: :.! y/.g(':-:1'u·:-:: ~ 
l1egyest:bb ('.•s ~ tou1p(d.J!t ul(l<tlc:súc~:-:. :Eleik ~ziuif'.ll lt•'in1111t'/·l1'd-::: .! 

rövi(lcbb ,;::i 4 hos:-:zal_1h y,'..g/·l (!s .J egyt~uli_.1 olt1.1l/·l. 
- J\Iegküli.inbDzt:etünk. ~, fi'1h.>:ut~;el,~- ]11:,i:-:szt'i:-::'tg<1. :~::-:t::riid /11·:efi··' /:~! 
f(ltilpn p\·rn1nisol.;at: ;1 1nr:·llt~kt:n11ueJ\·1·];: 110:-.:sza:-:1'1:.:;a c;:-::•:ril!i 1·:ntual.: 
11u1k1·u11.i/1·11111/.-.;u/.·_. 11t1: a J1agyút!/J i~ín\·iih:in :-: f,,.,u:f1.'f/1.'f1'u111;_,·„/:~ lttt ;1 

1cisAJ·.l(') ir(i11yúbn.1t 11yi.tvúk. 
~. _„\. ;·/1011d"),..;1:/,-/du111 Yaµ;y .~·]'/1,-u„;11: ._j kiiliiuc11daln hiLron1szi;µ: 

(Llla} ki_irn\·ezh::tik. ] ra::io11lit- :t :-:zabúlyo:.: l't>Hdsz('.1' i:rd;raf:(1\.!l'j1~Jtez. 
!\. __,-\.· 1·/ion1!Ju;; u...;.:fu/l1;/,: (t1ri:::111úk)' .J eg)'llClllii. a te11gel5:ck Yal:1.-

111e1,yikí;Ve1 r.::2,·yki_>zi...1:::1:-11 It1e11i~1 la11 úl!:nl k('.-J.P:'-
:·nci. :'11.ra. :-:cl:t nlakok. :!\Iegküli..!nbi.izt.e!:LiHk 1íl/1,;~ ~s}~-/,:ri:; 

(1s.:-i!'f1u/:1!1 . ..:\z (íl/(; 1Js.:-l111-1111i/ ( rl101n1Ju8 pri:::111n_) 
a J egyHe1nii la11 n fijtC!11g0lylyel rnc.~:,,- 1:gy
ki'1zii:::ell (~_LP.l. úbra:.1; a ./ck1·,·; ,_,,,·:)„11:,/,· ;;ag,\· 
rl1íi111íln1ál n lapok 1nr:,l](:kte11ge1yi:~kk\.'1 l:gy
k;jzt·:-::ek 0~ pedig il''!l.'f 111,;11111 ( n1akn.1dón1<·1) <iZ: 
JtH:-1,yu~l a 11ctg·yútl1'.1vod; /,·is tfc;1illf (l.1ra1·1ty
~1(1llnn) i1e1J.ig ~1z~ iHi:'1:·11\'.'l n ki:-:úi \1\\-,.i! C'p:;r
.k1:_izest'k a 1'11•ok . 

. J-. ...:'\ 1·,::1ii111!,/; (_Pü1akoi(l1_il~·1: 1-:1'·1 eg,\-

lH·111il ln11: 1noly Yc\Lllnely l1·11gely l\1.t \1'.o:.;11 1 

~·1 ll :-: a in<i ~i k kett.:·. \·el eµ.·_\· ki.1zi.1:-:1_• u Hll',' ... '.:y. :;\f f_·.:.::
kii Uiu lJiiY-Letj il k u J'.'if,·n.'/'/.11 r1:,11irr1~/r1.:1„ ~\ /;(.,·1ít/,;,,_ \~·~ nr1.1.1.1/1ifi,;,"' 1:.:_,,1-
/,!/''J/;of. 

A rhombos rendszerben jegccedö íöhh vegyi készítményei<. 
}~l·llS<l\'<l~ 11:'11rilttn. kf'.~11:-:aYtt:-: linr\·lll\L-kl·usai,-a:-: 1.::dl::::i-: a 1 ·itl1'•r

kúlin1n t'.·:-:: zink1·1~1orit1 ]~citD:-:s(°iia 7 a e;f1l1'.1nl1n111u11i11111 1'.·:-: zi11kclil\•rid 
k1:1 t·ii~~c'J.i a: :::z<"1 l('_i( ·H knr, ci ! ro1n:-:a \.: l11)]_'(1~f.y:í 11 ];:i):::<1 v. h ir1.1ur~:a Y: t:li i ! 1 i n: 
1:i111..'hqni111 1uorphi11: 1·rnnaeiit. 

...-\..z (':f.iJ/u1jlri.~·11 (i1tl1uoklino~·.l rt-~ll!lS%t:'l' alakjai ]1i'!.rt1111 irúnyli,~u 
\'<lllllnk küli_inlitiziJki'.·p kiképzi.ill\·e. J\.tt iráHy {"psz(.igcs: a har1nnd1k 
}1;1 jlot L \"an ;j küliinb<.izö hns:-:zúsc'ign tc11gPlyt1k

1 
111e1yek ki.i_r,_ül ketUí 

eg:\·n1ú:-:ou. \·a la u1i ni'. <l ll <l rni ad i k nze L: cgvikéu ö11sz1~igt~se1 l áll. a inúsik
li'(_;~ lia,ilik. ;-.: \"l'le -fl:1<ln :-:ziigct kl,pez~ '1nc:ly egyik i·t~szHn kiscbl.1

1 
a 

lH<Í~ íknu unu·\·(1111_1 ini1Jt·, ('~:\· tlert'·kszö,2:. 
]:t\')t í'll;.~.' l \·ill aznn li·á:jl(\ i"í!Hg·E' 1 yt' y:'d:t:-::-:!jnk1 1ltt:·l.v111..' k irá11yú

l 1<lll lt'.~~Ji"•lil;-laj1 \'<llt l~ikt'.-pzi~)cl\·1 1 • ,.\ iue1lékl"eng('l,Yf'k (útlók) cgyikí~ 
az 1'111if(,; (t">t'i·.liot1it1gn11nle)~ 111ely_eu n főtengely l'1 1 • ...:zi.1g-esen úll; a 
111úsik~ inel\·lu-•z liajnl a (,.,.,/Níff,; \kli11oclingo11ale). 

„:\ kr\:~d:t'ilyn1~ ú.l1ii:ú:-:úu(11 n flitc11gely hajnlL úll,l:-L 1~a11: a_ 111el· 
lúktt.'11µ:e1y,ek pgy:-:zint1.H1 jiinnek ~'::< 110tllg nz t·11útló 111ell~i'1-h1'1t:-:1'1 , a 
f1~rdt:'i'1L\('i 1Jn1jnl1b in'u1\·l.Ja . 

. -!.:· (',l///J11~j!1ís11 1'(';1d,-:.>·1· 11lol.:j11i: i1yt\nt1i:'(Jk (fl'·l11yruini:-:uk. tiilil1 
t'<tj<L,l. u:-:zl\11_1(1k l:~ YégLqink, l1::.l-il_i l~1ja). . , , . „ 

L. :\z 1·1..11.1!111il1i,"'i' \"ll!_.!,'\' 111„110/:!(11/Js l''/1·,1111:.,·uf.- ('.-31·1. al.1ra)::) kll
li_.•llold;1lll 1u';t:\)Ht,~züg úit'c_t·\ k1':_1.1t.'zh::t"-111:k: · n1elyek l~i-,zii.l 11~·gy-11:'.',gy 
1'g\·1u:ntil. J~:~t.'k ::1 ].1,\"l'<lllli:".(1kaí:. t:11Ltj\lnuki'.·11 2 ü'.:l11yrn1n1:-:r<t n::;zt;ink. 
H'if:l,,-ek ii:-:.'Z<il<ddntbnn \i1u'1l11~1:t11 'i::: l(JJ.• __ •h1ck kik('.·pzi_jd\·e. ~.\z ('p;,V-
11eu;·ii 1<q1nk _J1ií l'i)ll ki 11 L J;~ !di~~Hek ~ <lZOll kt'·t pit r .. ~µyue1:nii., la Pi nH~ 1„v -
a ki~c·Ll1 f1_•rd1· :-:?.1:·:~gf•l f1°•k:-:z1k :-:z1_'1nki'1:".L :i J_in.'11'·1\' (_~l~) Ít'lpyrarnt:-0 
(lie1uiiiyrH1Hi:-:'·, <l ll;ú,:-:ik 7 a ncig_\·,dili ~z(iµ:g('l ~z~;'l!ikiizt ·1t:k\·1"1 ki'·t; p<'tr 
a 11en·11i iv ( -"·-:) f1'.·l11\'r<t1ni.~:. 

"'Irt: i:-: \'<lllH<lk. /1 r·_1/.'f'·-~ i'.·~: fu111/''1 ]'.\·ra111_i:-:r.!>: n lltel](q~tt;1~g-.1"l~'(·,k. 
l11'i:-:~i:<1:-:ú.~:.~:;1 ;-;ztTÍtii.- 11(•\li,L;· 111·tl1/Jf'.'/'''11:1i.-·n/,·_ (I!,\'il,JÍí'(ik az VJ. 1<tll(.J 1n:-
11yi!d 1:1 n) · r:·~: ki; il" ;i,11 1·,1111 ;,,, ,/:. ( ni r.'!j.--e k n f1·ril1:Ú t l1 '1 i rúny(d)a 11 11 yn.1-
l nlb k ). 

~. ,\z '.'!f/l1r'.j/,i,,11 \·;1gj· 11111111•/;//n„.,. u,-::_./u/111i;11i llf"gy. <l i(_~ug1·ly•ck 
\'Hlt11nt:!vik1',\·el P:._:,·\·ki.1z1·.'Cll l1l1'll('i lcq 1 

k'"l"~zi. \-,ll; (•u-.,-·;;~·1j/,; 1':~: k/~t- j' • ./;ri: ::\:"i. ;\l.ra. 

n . ..:z ln 11. _.\ 11n.i l~{ tÚ l (i_\ J : •. ;'1 l ira ,i n ia111) 1-: /'\, 
~l f,"i(('ll~ .... ~:e]yly„[ Hll'l!ll1'k 1·.~Ykiiz1'~J.'.l!: Í/: , 
:1 t'1·lzy;'·,· 11~zii-,p1 i'ik1 (1\,'.11 11(1k)·,_„1g·yj~.;ji' HZ f',.,, 
111 ,f,;11u1 (tll\ }11( (1][1,l. ll1P ,\-\lf ilt 

<°'p:tt\/1\al, i in«1--ik,1 ,r1,,f,J„11111 
iÍdiuor1(q11.-i··1. 1110\yn/·l <1 fen1e{tt11.1yn] 
l!lf'lll!t''.k a 1;:11nk ~·.c:yki_'izi'1"'1'tL 

;:. l /,,1!111' Y<lll li<'t rn1n [;':11'. _.\ J.::;·,_ 
z;·,u;;/.g,·:-: y('!,::.;L1p(;k 1·gyk(·;ze:-:Pk a]-:(:·! 
111;·\\1'.,kl"('ll~{:l.)'ly"l ~ a ftiie11gely ki'·L 
\·/~g·t'.'H \'<lllllak; ezenki\·iil \'~uiuak :1z 

/·1i:Hl/111nk <'·:-: u f'erd„úH/111ak YJ'.•gli1pjni. . . , . 
~·!.:· 1·1111l111j!1fs11 1'<·11J.~·::1'1·f„,11 .Í''f/H·1·1!11 1.f: k11hall \·!( l'tol. \·:1:-:g;t11(', 

:iznriL 1n;lftehit-.. !:1zu1iL l:i11k:lL gip~z. f,'il11p:'1L grnpliiL :nHphil1nl
1 

~1'1:-:ka:-:a\·, k,'·11:..;:;yn:-:, \·:{:..:: 1naugúu ('·.~: kol1alL · (·lt!úrk<'ili111n t'~:-: \·a:-:
chlnrilr. k/~11:-:a\·a:-; lll<l!..(IF':-!inru :-:!lf. _.\:-:par;1gin~a\·, !aurin1 ('ltc>les!e-
riu; iu'u-Í('n1{1_ir, dulc·o:-:~. -



VI. füiromltajl:ísu re1ulszéí·. :· 

1\. 111fru11il11~jltf.~·11 (t.riklines) rcnc1szer alakjai h:iro1n irá11ybrn1 
vannak külöubözök('.·p kiképzijclve. Ez irúnyok egyike sem l•ps7.üge::::. 
·\Tan három különbözü hossza:-:ágú és egyn1ússal csnpn, férdeszügekot·. 
képezö tengelyijk. :Wütengely bármelyik? lehet; a melléktengelyeket 
a. ho::;s%Úsúg szerint k1'.,,11itlrJ11cd,: és ·nrt:JiJIÍflúnrrk nevezzük . .A krystá
lyok állitúsirnúl a mellektengelyek egyszintben jönnek. 

Alakjai e rendszernek: l'!J ;·'u" i«uf,: ( tnlajclonkép 4 negyeclpyra
rnis) U.ibh faja, u.dn1,ok (oszlo1i felek) tühb faja, 1·,'yfop,.,/.: töblJ faja. 

1. Jlrí1·on1/i11j/ii:;11 JJ/j1'rt111L„,_,/,:. 0 különolc1aln hárornszög últal 
ké11ezetl alakok, melyek közül csak ket-két egyközös lap egy-
11e1nü. rrnlajc1011képen 4 11egyellpyra.n1i::;ból úlll n1elyok össz
nlaklal:on egy1násttJl függetlenül lchet11ek kiképzüllve. 'lannak a 
J'ütengely hosszasága szeriut h'',<///r'·" és to1111ia pyran1isok; a 111ellék
tr·nge1yek 11os:;zasúga szerint 1i1(1k1·11- vagy lirachy/'//i'l/iili.~· i1e,i1.1;ed1,7". 

:2 .. A, /11íi·11111l11u'lrL-:H 11 . ..,.:)111101> .J n tengelyek valn1ne1yikévcl eg,y
küzijsc11 1ne11ij la1J á1tal ké11cztetnek . .:\. la11ok kiizül csnk k('.,t-, e1len
!'ek\-(_) egyetili"11 1ne1yek egy-e6.Y félo;::;zln11ot li:r~peznek; ezek í~gy-
1násh_'il füg~·ot:.1cnül -is ld 1el1et11ek 1-;:éJlZDdve . ..:.\. fi',tengel,Y irú11yáha11 
n1enü lapok kt'.·pPzik a hú rornliaj lúsn _r,:111s.::lo.J!11krrt _. a 111e 1 lékf:cngC> l,yr k 
irú113'úbau 1neui:1k a fél 11101.:i'o- vagy b1·ach.i;d1;-n/(íklff. 

G. l-1;t1l111Jr,f•._~úro111l'L~h_· Yn111 n1int a,rlt<;u1l~n~ J'('
1

!Hlszer11él; . 
_-\_ lu.1rc11nl1n:1lu::;n ren(lsz(~r!.1011 kc'\"c:..; ns\·;tH\' t·:..; \.C'.<.::!."yk1.':-"i'.d „ 

nu"llY kry:-::i·ú1,yo:..;.)1lik. J1~111lit:e11(lük: a lJéir:..;a\·~ l~éu~<J\"n.s l'(;z'~~i li. 

A krystályalakok általános törvényei. 
J. „:-\. /1r1i1·,t///f.-ii:.:il.'i'!.:f/ {iii"v1:1l,ll!-. :.'_.-[ k1·_i;8t1il,1; 111i11d1·11 !111'.}úi·rrl Cf/fl 

i·fj/jf:ii.::1·,<; fi11:-:0itl/Ci1/iÍ fn)J ríf{ s.·;.-11i/cii:.·f_. (l;_·r1.:· i11i111_/r·11 /rfjl i'ff.ll Jll/J'((J/I'/ 
/1r1.-:011i/('i1lit /111111u11 ;,-:11u}/(ii/1:c j'unlul ,.//; 1/ !t1',rj.''túl,r;ul11/•u11. T\:i\·l·tel u 
lu1joU· 1npn feles alakol\:nÚ.l !'or(1nl P1t'1; ai_' l·pon ez :í.ltal a feles n1nl::ok 
kö1111~·e11 felis111t~rlietDk. 

~ . .:\. ·".'lli//(ICli'il/ yag_y !'/:.~.:111·1i11,i;u.-:,-:rí:1 fiii"('l'.l/f/"· ::.-! l,"i'fl8!1íl.11i/I//," 
f1t1.','1111f,; ,„·.-;.:·,.; (L_i11. ()1. i~.:-:1'ti.'.:-: YQ~\· h:>HQ.;C·]y:) 1r.:: ii.~.·;.:11/11/,::11ff11111 /i11.-:u11f:; 
1/1:1ílfu.::rí,,·t 11111f;t!111'tf,.'·'.· }Ia Yala~-t;:;:dy (._:·Úc~OH 11élll(1.lll Í:C!!HpihÍ.-;t Y'1µ-y 
Jieg)„ez~:-:t lútnnl::1 nzL 1niu11eu 11a::;n1111entii (·:-:t'ic~on fc1talú1jnk. 

:;. lJgyauazol! kryst:úlya1aknúl, ha l;:iilönl_iijz;J 11agy~úgl1a11 ki~_jJ·· 
z(_'11lik ki; a 1crysl:úly1npok -;;iszonya.i. (uagysúga~ ltnjlúsa a. teugelyek
lu'z) 1ni11dig oly :-:;zú1nok úli:al fcjc~ztet.nek kL intd.yt.·k a i".i_jrz~i1101n 
\·;dan1ely ruti 1 111,'tli::: hányat1o."ai Yügy ~uk;;zorosai. Ezí· a kr;y:-:Lúly:::o
rokllúl 1:„-:zlell1etjiik. ]~ !/irvé11yí·. a 1·r1ti1J111íli.' l"'i'•t111•„ci'''k lii1T1:11y/„ 
111./; JlGVCí.Ük. 

4. ~·!. f1·i/,'jl'ly1·tif{l).::1i.-: ti.irrt'ny1:. ; , !.:: ii,'·'·:·((l11/>.::11/l!1111 r-_1//fii{i1'.~·e11 J.'r>f .. 
/1:1,;; t:,1/,1j:::.::l'l'ii rdu/;1J/._: fur.~ 1)1~/-'1}._:r1.:.„;f {1·n,111·/.111·i'. ·111Í111li,r1 1·.11y1111í:'illfk ·'·::ur
.:·ntui„ ·c1.1{111nr:lfj c,11/s.::„ va!//J i,1/l'll 1·y_1js.::1·1·il tii1·t.~·::1.in1ol> ;.<.:·,.,·i11t.< 

G. ,'.]\~iilih11u.'ii1Í/ l{laf.·1Jk r:Ui}i_ih1:f11ek i_;iitÍff,;{rry. 1{e ,f',-!l,:1,Ji1·{111·i> 
l'f/,'Jiitl (,..; (i/_11 ii.-;s.:11luk.::l/f1Jkl1(lll: 1111:l,1;1·h re: cf:;;,;,i u;rr(11_i11·k :;.: 1'i'i11f /1)/(''" 
·''/.11e.,·r./,-.<: TTa. -;,-aLln1el:;,r tc~st kryst<ilyún húrorr1 küli.inlJi_izii a1aknfi 
lúLnuk ö::::..;zea1gknlva, ki:ivetkeztefl1eijiik1 hog;y ezen ú:-:vány o:. :,dn
kok ht'L1'n1elyik(~be11 ö11ál1úa11 is krysbllyo(1liat ik. 
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() . ..t-\..z (;1..;;züt7elc 1illru11.lú..;;rí!Jrín„/; tr'il'r1:11yc: ~· 1-aloi11cly alnk hl·f~iui-
1/(lk c,r;,11nuí:;liuz lu1jldsa. r1.lfj/JÍ.-; a.:: e.::1!// lH(jlrís dlla7. k/pe:;ell /ls.:(i,1; 
dllanclú /,.;; vúltu.::atfau„ l11Ír11u!illlfjii'e kii!V11/Jii.:/i1;11 /11gy1:nek -is rr ÍrtjJoh 
k1'.k(;p:)Jrlv(' 1:11.11,11 a:; ö.-;s.:1ilahl((f{11111 1-lt1f/fo.:ua.< Ezen törvény <í.ltal 
képesek. Yagynnk ugyanazon a1akot a legkülönhözübb összalrtk1a
tokban felisn1erni, ott is1 hol a jelleg a lapok szalniJytri.lau kik1~pzü-
1ll~sc l\:üYetkeztóbeu eln1ost'.iü0Lt. 

l(rystályosodasi tökélytelenségek. 
l~ va1ós<Í.gos krystúlyokon az (•gyes krystályri~szek - az él

szögck kivételével - renc1ese11 tök1~lytel.onebhek, n1int a 111intúkou; 
ez -;;agy onnét van, hogy egyes részek hitiuyoznak1 vagy el yannak 
v<'llt.ozva. Előbbi esetben a kikt~pz(~i(lé:-: hi1in/j1J.'i. 1ttóbbiba11 !'e11-

1lr·tle 11. 

1Ji1í11.'1u.<; a kiképzD1lé:..;: ha J.. a };;ry::;tályoknak c:::ak egyi1\: \'(·~g('.1 t 
1áljnk; a 111úsik az auyal\:öbeu Ynn elrejt:'i-e; h[L ez e.lrejtut.t ,,-ég 
kiirüskürül ki van kúpziid \-e, ug·,y a krysbi.ly f,(~11111;u: ha cs:.il;: az 
auyaki'·hijz yau 11öve: a11·~·lkii1 1 itog,\' 1t1úsik 1;é~/: is kl le1u1t: ké1.1zij1lv1·: 
ng\· /1'11ii/;ft a kryst:Úl\·. :2. Nt;~11a hiú11yzik az C'!.!\·szerü kry:-d:ldvalnk-
"' . ' . . '1 " l . ' 1 "', 1 . ' , ,' . nak valantl·ly lap,J<l; ne 1a •J. a 1ennur.t -~.r.y::;t.a y !•:'1s(1 \"c·g·t:ll inas 

alal\:ok laii.jai van11a-k 1 1nint az alsón; ez az u. 11 . . F:/rrl~rf,«1,„-.-:;ú:1 (hc1ui-
1norpl1is1nn:-:), 111el:r l(:igin1(<Í bb a kl·t- (_._..: húro1nf1~le ten~elyü re1Hl
~zorek. alal:jaiu szukoLt e1ü!'urdnlui. 

!(1u11f1.ff1:11 a kiké11zi'1Llés: .l. lia az egynen1ii lnpok a kiizé-p11c111í h'il 
nnu1 egyen1D l:{tvo1stlgrn -.;annak. Jt:kkf;r a;;; nlak ren(lkivül eltorznl
lin!;:.: liizl"os t:újl~kozú~:d (·::.;aki:::: az él:::zi_igck ~znrg1J~ in1'.'n'.·~e nyn,iL 2. 
_,-\_lapok 11P1n 111i11dig :::í1na !'elülctih:k, lu11H~1n /(if,: . ..,.J.-. :1ii1·11//; .. 'lii11d1-
11luk11i11.'. uéha t'8Íko.~ol.- Yngy 1'0"(1f11,-:ak. 1.'J<thl/st1!:. ii. ]{en1lr:t:le11:-:l~get 
iilúz eli.'1 /,·ii{i;111i(j:;ií an,1,111:; /,·1·,'l·"l1if_1;r1:11rd.- ii.-::;~:.-·11:;1:{!,-:i i:-:::. 

lkerkrystályok. 
Jia egy Ú:-"vúuyl'n.j két- kry:::hí.l,yegyénc· egyinú:::sal l1i;.:011y(J:-: 

kry~l:ú1ytn.ui !i)r\-l•Hyek .-:zprittt ul,;: Jür'1tlon 11i'i i;-.::-:ze. 11(1gy •.·gy 
r'.g{;:-;zet:. L'd·.:)zt111ak kópuzui 1 ik!·rlu:J'·:;.;;,//,..;.~·1.l Y<:U1 dnlg11nk . ..::\..z igy 
i,.1:':'iZCllÖLt kút egy1:'11 il.-1·r/;,·H·"'1flyn11/: Ht•vezl'.(d.ik. :\.z r'gyú11ek t1:;::-;;z(·
ll;ivl~:::e ro11clkiyül l~·ltér;_'i inl)lloku11 tiir!ú11ik . ..:\z ik1·rkl'.'p~:i'1(1t·::: ft'i 

is1~~0rt.ct<:'.. ,iel~" }iog.:: az cq,ré:;ek ii:..;:::zc:11~·~y1~·~t: ú!i"nl sok., e:-:e!J10.u 
.-:n.1aL~zi::r11 lieallu szugek ke11zur]ni,k1 11111uil~ ('g.}·1,:-: kry:;rulyok11al 
~eiltn..:-e1n !'orüulnak el1"1. 

..::\:.-; ikC!rl~1'.·pzi'1(1/,~nr~·l !'01d.O:' az 1·.i1y1:111-k 1i7l1ís11 ('.:..; ii,-;.~·.:·1;11iir/,.;;ii/" 
11/l;r{jl( . 

..:\.z ('!////111k ritlri.~·ríi·n Yalú !ekiH1·ct.t.el \·1u111ak "!f.'//,:ii.::„."/1'11;11}/Jii 

i'·:,-; 111·111 •• ! !l.t/kii.::···"t1-i1 f tr-l,11/i. ikrek. , 
r 18.':···i!iivt'.sii/,· 1111:1~jrfn1 llt

1

'ZVe lcd1({11Pk az ikrek. 1Íf11filte/; !'::.: 

J'IÍ /l(Ítf 1.f„. 

Krystál y csoportok. 
Ila. Liilil.1 kivelit~ti·f kry::d:<'ilv 11en1 1niHI· iker. l1;111c111 iniulleu Lli1·

\·l>11y:-:zf.•rii:::/·g u/.lkill yau ';_:1::.;:-;z~ui_'1ve 1 ngy n k1'.y:-:h'tlynk 1"r,11-~t1il:1s11-
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JJOrtot képeznek . .il. krystúlycsoportok: hason1óa"'t1 q,z egyes kr.rstt'Ll.r
egyéne khez1 lehet.11ek {1cH 11Dtf1'7,· és .f'1'n n/íf f 1'k. 

1( rystá 1 y halmazok. 

}la a kr.rstúlyosot1<Ís gúi-oltat-ik, sz{unta.lau apn'1 kr,r·sh't!,\·eg.vt~11 
eo·vnHÍ.sho;t, tapadva, 1/,, 1'!/ffl111Ísl 11 11iit·1:.-:/11·11 11Z'.1fff,íl,110::1.'11 ki\pzi_i11ik 
ki.~Ezek11él a.r, alnkot eg;rc11kiut n1eghat<Írozui. Heni lehet. .:\z il.r 
gútolb1111 t-clu'1L lriá.nyosa11, kt'.·pzlidüt:t. Pg_\·l·1H-'kbi'11 (tll('1 tli111( 1g l.-1·y8~ 
td l 11l11il 11111.:· 1url.- 110-;;eztetik. 

' E kxy::;bí.1yha11nazok 1il11kj11. llt\lll t'o11to:::; azt. l'ClJ.(lesen a k«iz-
életben is1~1ert \raln1ue1y túrg,vhoz (hi-, rózsa-, fürt-~ ve;.:eillcnnu :-:;H).) 
hasonlitjnk. /3.:iircliik 1eliet: sze1nce.é:-:, le\·ele:c; éi:i ro::;tos. 

Alaktalan ásványok. 

) ... lak t:.ala1to knak -;;agy 1r 111111·1il1n/.--11ak11e\·ezzil k azon ú:-: ,.(!.ny( 1kt1 t, 
1nelyeknek scut szfl búlyo::; 1n/:rtfl11i nln1;:jn1\: ::::e1n kry:-:hí\y,):-: szf'1\'(•ti\k 
nincs. 717::1·!.: kik1]>.:{;(71:.,.1:{H··n 11i111·,,· 11 kr/f•'tríl,1;11,,·n1/1f.,·11rrk s1·111111i il.'J''i1111, 
'l\-i111P0"ii.k c•rr11e1nii t-iin":-:iik 1e·..,·li.'11.1h~zör ki1~V1('.i:-:, n f 1l1ryt c:-:n k e~·\·-o i""i.) - ' - - ;-, '-'" , •. ,_, 

::;zerü~n töril~ . .:-\_z an1orph ú:-:vúuy lehet iie1·111:s l·;-; n1·111 ·iir1·,1j1'.-: t-i"111u:·gii, 

Az ásványok physikai tu!a.jclonságai. 

.Az úsv<'iuyok pliy:-:ikai tnlai(11_H1:-:(1gni alntt:. r~·rtjilk: l. ;1z nuya.~-
részek. {i:;,-:.:ef1JJ'fris1il. a fii111;iJts/,ij1:f (!'nj:-:1'ilyL_L ilZ 011ti/;ai. ///'ífoni. 1·!11."
tril«//i é::; 11111,r1nl'fik11/, Y<'.',~lil az /.:-. ,..,:.rr,1;- t~:-: laj1i11f1!f/,cll tul11Jrl1111-
srí11ukr1I. 

' r'i.-;8::1·llf1·fú.,·. Ez nz (t:-:Y(111\·ukn:ll kiili.'1uliliz~í 1 :-: ha. l~üler;i,·1·1 
~zt'.,t,·e1n1i nki:n:juk1 egy:-zcr 11ag:yol.1h, 1ni1s:-:zor ki~clJLi }esz :tz e1lell
rí.11ús . .t\_z <"isszet:arhi~ra 1H~z\·u a ki_i-;,-eLkezD .J tn1aj11ons;Í.g úll. elíi: ii 

lui.-:11rl1f,-;, a li.in·'.<;, n. /.-e1111:1ilj8/tj t~:' ;l s.:lr1: .. ;sri,11. 

}[a az t1t:-!\~1Í.nyt l'llc'l (l~/,:-;:-:el: y;_'~:-;i_ive1) -;;(t1a:-;z1 .. iul.:: szl·t: ul·ntP1yik 
11a:-;a(111i J'ng 1'.·s pP(lig: iy1·11 .fi;! h(l.,·11il,J1;J Ji,1s1ril. oli,1; /111.-;arl \"agy 111111 

/u1st1if. (':O:[lk t:i'frik. ~-.1.. liasr1,.1h'1:-:: irt'tnyn. Illi111lig Ynla111ely kry:-d(i\yn]ak 
lapjáuak !'t~lcl 111eg1 111ir'·ri. n 11<1:'allt'1:-: az ~daki lnl<1.idon~:ág(lk 1!\1'gli;l

i:Í.rnr.ú:-:út·u igen l'n11tos. 
7';;rik ·a. ner11 1in:-::a1[,'1 Ú:-:y/111\·. yurr,- n 11ct:-:;1dl1 i:-:~ !ia :i lia:-::ul:'1:·;i 

irú11\· e]!e11ébe11 tit jiik sz1'..i. .• \ t.Úr/·:-:-!~Íület b'ltl'~L: J.:agyl('.1:-;: (!!-\'.\"(_•uel:
len. ·;,\Q;\"('nes. horí.:~:r;:-: 1 ,-.:i11u1 1 :-:z(ilk<'.1:-; vngy J'(''d11r;:-::. 

' 'j~:r'nu.'11,;;s/111:1-· 11ézye az o'ts\"t'111yok kii1ii11hiiz(.'1k . nzi. l1izn11yit,in 
az, hogy et2,·yik a lntÍ;:.;ikkt1l 1negknrcnlhnh'1. 1\ 11nµ-,Y:-:r.:í.n1u Ús\"t'u1yc,J.;: 
k(~lll('.·1~\:·sl·gi:nek 1nPgliaL'1rnzhat;'1:-;a \·i'·g('[.t-.

1 
re11(1es kc·1n/·11y . .;:("µ:i l'c1kn

Z'tL uy.nnúnt, 10 küliillf(:·lt:~ ke1nt'.'.l!y:-:t'·gii :'1:-:vÚ!l\" \"<ll! ii~;--:/:n<'tllii\";1: 
E:~ekör.l következi.'ik: . ,_ . 

L. St:ca!;it (zf3irkti). t). }1i.ilr1p<'1L 
~. (-iipsz v;1gylinliL 1. I\:"vrtrc. 
ti. CialciL ·'-'. rI.1np{tz. 
·!. -F'lnoriL !J. "I\:orn11d. 
- \ l'I Jn (·!\·1'.ItH'111L "· f pa t • • . 

j\[indon ~zú1nol <l l{i:1\·ot.kc~z('i i1:l!..'.'Yíil1h :-:z«'iinn 1111·~kan·nl: lr•11úf 
a steat:.it. loglúgynlil), n gyt'.~1nú11L legl~Ó\11{nyehli. . 

.1;; .isr.i.\Tor-· I'!Tr.'irr>.11 n·l.t.rfiti.YS.ir; .. 11. 

/).:·/ r 1Js.,·ríf /· l\:isc: b L-11agyo b L :::zi \'Ú:;;:;;Úg:ut utiitLleu ú:-;·\·ú11y11:'tl 
tapasztalunk. 11. szivósság fokait jelr.ü kifejezések: l'1'.il1'!!· hr~jl/krn1,11_. 
·r11yú.„·: ldy,ir. e11r1clh:f,:e11y. n/f1{jtlu1lú. 

:\ tö111iiftség (fajsúly) a physikában ú\Ja1únossrig1Jan isn1ertet-.ott 
n1éH1ok :-:zeri11t hat-ároztatik ineg. 

Az optikai tulajdonságok. 

1~z úsváurok ?Ptikai tu_ln:i~1o~~ág~inak ;gy_ike a fl'l11.1Jte;1;iíd/;;'" 
Erre nezve az a1taln11os phys1ka1 torvenyek ervenyesek. ii.z asva
nyok felületéneli: tükrözése: valan1int fényük e tünen1ényen alapszik. 

.F'é11,11. l\Iegkülü11bözletjük n fé11J"./'ol.~dt és 11c111ét. _ti_ fény foka 
szeriut az úsvúny le11et : 1111!J.1Jn 11 J'/nyl/i. j;:11,11lí.i, csilld·odú és .fé11,1;tclen. 
_!\.. fén;yue.k G ll(~n1ét küllinl)i.izto~jiik n1eg. Ezek: ./'1!11~fé11,11. út ne111 
látszósúggal púrosnl V<.t 1 ff.1f1.;1111f 11 U.~:11,11„ .:·,-; i i'- \'ag:y virrs::J'/ 11 fi.· Uregf't:ny. 
.-:e/.111J1;~/'é11/( (r~~st_o::; Ú:3vÚ11_):okn~'df. , , . , . 

J:\..f-en,11t'n'es1·e. a s.:.·u1s.:01·1}(lu,-:r1r Hez\·e a iihys1ki.tLa11 1sn1ertc
hcittek irúnyadók ... A.lkalrnazznk az Ú:-;\·ú11yok -;;izsgálatúnúl i::: n 
-~1icctr1íf-cl(:/J1.:/si n1('.1c1szerekefi és hasznúl,ink a SJ1t1·lr1.1Hk1;pof. 

~·lllritB.:ó,-:ú,rJ . ..:i. szerint~ a 111iut r1z úsvúnyok n r1ijok vetöt1öti 
.-;ugarakali inagnklia veszik és úthocs<Í~júk, Yagy nen1

1 
1negküliin

böztetü11k dtldts.:J. fi:'lf!J ríf/1í!.-,.:ú. úff1•l,-;.:íi, 11.:· !!lckc11 dttets.:/; és 11c·i11 
1íf/,ff,-,;:1: Ú:-;YÚnyokaL ~·!th:t.-:.:1; azon Úsyúny, 111ely 111ögütt fino1n kür
\'Onalakat lútlrnhmk rndyen keresztül péltlúnl olvasni lehet. Ha az 
il,y úsvúuy szinf:ele11 1 ri_:ti'.s.:trí11al,: n10-nc1jnk. -;-1''1fli:1 dtl<ít,.,.:·1_; az~ 1nely 
n1i.igött csak Yasf'ag kürvo11alakai; lútn11k. _..ttf1:f.-:.:·iJ. ha. c:::ak \-('.·ko11:r 
darabokon jü11 út kevés vil<'tg<Jssi.íg . . \~1·1ít rítldts.:·l;.· ha sennni fén;y
:-ng-úr nen1 hrif; keresztül. 

l3.o:iu. 1\z Ú::;\·Ú11.)-'0k lelietJH:k ,~·.:in1::;1./,· (":-: s.:·i11te/,.i11·IL . ..:i. szinef-'t:
ket:. felosztínl.:: ft:1111:.-: C.:3 1u·n1 /i:111•:.~· .-:::i111i1:l,:i'e. 

1;'1.':nu'.s .'-'.:.in -;;nu fi (s r~zcl.::11ek külö11l1üzü <Í.r11yalataik); 0zek: 
f,111·111/ _. rr· res (rézYcres )i sri i'f/I! ( aranysárg·a i bronzsúrga, zöldes-. 
:-:ziirkést:::írga): ,,·:~ii1·!.·e (úlo1n.sziirk1·_·, acélsziirke \ /'eh/1· (ezil:::t-

7 
/111-

lehérJJcl•cl, (ya,fekete). 
~\'e1n j'i!n11:s .'l.:Í11 Ynn S; ezek: ./'··111'.i· (húfehér: vereses-, silrgá:-:-1 

. ..:ziirké~~feh,~r); ·'·.:·if1·/,·1, ( l'iistsziirke. gyijngyszürkc); ./'e/;,.;,. (l1c;1lú
-feke{·e1 bárson.\--1 szurokf'(•kete); k,:/,- (<;g·kék1 laznr-: kobnlt- st:.'!i. k1;k) 
.:·ii/d (hagy:nnzi'jld1 <.tln1a-: p~sztc~c:-) C!la,i~, :-::.tb. z,:'.l,d),; ;,;rí1·r{a (l~én- 1 : 
szn1111a-, 1nez-1 bor-: iutntnc::i::i:trga): rc1·r.-; (lu:t;]unl-: p.tc111t-, ver-

1 
tegl<1-

veres); l1r1r1ur (haj-, szcgJ'il-: gesztenye-1 Htújbarna :::;(J.1.). 

~"l. l,:1u·r.: Yag,\· a ;1or .~.:i11c. 11- sziues ásván3roknúl sokszor a por 
::-Jzine nuls; inint inilyot az Úi:i\"Úll.)-' darabban n1nt:atott. _:\_ port. n/: 
i't:-;YÚnyból ng-_y nye1jük) hogy a felületet. inegkarcoljuk késsel, vngy 
liedig t1z Ús\·únynyal lUÚzatlau porc:ellt'1ura; Yrigy k\·ar0l.::<1\·icsra vn
ll<Í~t hnznnk .. \z ezillt:al feltt'r ala1•on 11yert por e1ogeu<1li arra, liogy 
:-:zi11/•t 1neghn.t-ú.rnzlias:-:11k. 

]:~:-:r.i'el11('Í'.jiik az Ú;-;\·cí11\·ok11úl <t phy:;;ikií.linn 11ho,-:1i/1111·c.-:1'<·1ifi,1 
~ '," .111111"''S"enti11 · 11 e \·t: k t ~11 i :-: n 1 e; r!·.( \ 1 f' i !·. t'(: ny t.f i H c• 111 /•Jt y" l\ e L i". 



Hötani tulajdonságok. 
A l1Dtani tulajclons<'tg·ok. közt fontosabbak: n l.-it1:1;ji:d1!s.- a li/ivf'~ 

:::i;t1'.s és az oleadús :· különöse11 ez utóbbi az úsványoknúl gyakorlati 
sze1npont,lJól igen fo11tog1 

Az olvadás meghatározása forrasztócsövel vagy anélkül (J3nn~ 
sen~féle gázlángba11) vitetik végbe. 

E tekintetben az ásványok háromfélék: olyanok 1. melyeket; 
(könnyen vagy nehezen) golyóvá lehet olvasztani, 2. melyek csak 
a széleke11 olvaclnak 1neg, s 3. melyel: épen nen1 olvac1nali:.meg. 1lz 
olvasztásra nézve az általános physilrni tényezők folynak be ; a ki
vitel az ásványok: meghatározásainál is hasonló azo11 eljáráshoz, 
inelyet az ::·elcni.:ű -uegylan': cimü fejezetben ::·elen1zi;s ~zúraz uton-:: 
cím alatt részletesen leirtnnk. 

Az clchtrikai és 11uíg11esi'. tulr~jdo11sáqok1·a nézve az e tekintef-
lJen fennúlló általános elvek irányuc1ók. (Lúsd a physikálian.) 

Iz-. s::.ag- /1:! t1rpi11tatbcli l1ilc~jdo11sdgok. Ize csak ol:;r ásványnak 
Ya.n, 111ely ·vizben olc1ódil>:1 és pedig lel1et az iz: sr).'i (konyhas1'.1): J._·1·
s1·rii (keserüsó)1 .fcu1yal': liíyos (szik~ó), hiiUi (salétro111), csipi'is (szal-
111iak)1 iiss.:ehu.:,; ( tims(~1 ). 

]~egtöbh Ú~\-á113' szagtalan, csak_ kevésnek van szagn.: 111jn1c
lyeknél azonba11 111elegités~ ütés1 clürzsülés stb. últ.al a szag elé'.ftü11ik. 

?1ajJÍ11his1uíl uén1el3„ ásvúny /l'rlcs_. inúsik sika111f,;.~·: 11.t'.·1nelyck-
11ck felülete liidc!J· 

Vegytani tulajdonságok, 
.tlz úsvú11yok vegytani tnla,idonságainak :t'elis1nerése <'ilta1<íno~ 

vegytani aht1)elvek: szerint történik . .lt vegytanban inegis1nert tör
vények, szrtb:'Llyok, elméletek stb. itt is rtlkalmaztatnak. A cfl az 
úsványok vegya1katánal>: megisn1erése alkal1nas ehe1niai kisérletek 
segítségével. 

.... i\. yegyt:an egyszerliekuek (ele1neknek) tartott te~tei közül 
rni.nt ásyáu3~ a következ(j lll fordul elü: nrauy) c·züst-1 platina: pal
lncliu1n, higany) réz1 vas, zink1 ólo111, ó11, arsen) n11tin10111 Lis1nnL i:c1-
1nr; ké1L earbo111 (széneny1 inin!; gyérnú111i és grap1tit.). 

:Legtöbb ásvún:y összetett: test; ezekJ1cli: föa1kotúr~~zci: az 
oxygé11 (a fülel kérgének: n1ajt1nen1 fele súlyút teszi) silicinn1; aln
n1i11in1111 caleiun1; inagnésinn1, kálin1n, nútriun11 ferrnn1 1 carbon 1 :-:nl
J'ur1 hyc1rogen; chlór Us uitrogUn, a többi elem alúrenc1e1tebli n1c11y
nyiségbcn s ritkúbban fordul eW . 

.ti. vegya1kat és a krystá.lya1ak kCizi_it!; lényeges üssze!'ügg~s 
van; !'eltüuő ez összefiiggé·~ az u. n. i.~·011101·1Jliis11111s és _poly111ul'phi,'i· 
·111 us eseteiben, 

.ls1111101·pliis1aus vag·.r liaso1Hd(1h11s1ig. I\:ét tesL ison1orph (ha::::o11-
nlaku)i ha. vegyi összetételük hasonne1nü s e 111cllett ugyanazon 
krystályre11dszer n-lakjaiban hasonló Yagy egynuíshoz nagyon kür.e1-
állú él~zöggel 11:é11zödnek ki. 

J~.z iso1norphi::::1nns szé11 pé~l1újúf; ]úLhat:ink a ldili.htlii.izí') Lin1-
:-:úknú.1. Igy rt kúlh11nlii1nsú és az a1n1noninn1i;Ílnsó ison1orpl1: lne1t 
u1iu(1kcLtC1 oelai;t1erbon kryst-.{~1yn~ndik :-: l1a a 1;::e!.U.\11Pk iissr.ci'111Liitl. 

olclatút jcgecitjük a keletkező oclai'derek mindegyike l'1rialmaz 
kálinn1- és ammoniu1ntin1sót; ha a li:á-linn1ti1nsó kr;ystályát betesz
szük az an1moninn1tin1só oldatálJa.1 a krystály ugyanazon alakkal 
tovább nö, de a rajta képziil1ött bnrok tisztán nmmonium-timsóhól 
ú 11. Hasonló példát rtz ásványok között; szún10,at találhatunk. 

If1:te1·0111orpli isn111s vag:y kiilii11.alak11.wf,q (J:>uf.11-n111/'jJli is111 us„ tifúh
ala kils(í_q). Egy és ugyanazon anyag, egyszerit vag·y összetett test: 
két egymástól különböző rendszerben és alaksorozatban képződik 
ki és eltérü physikai tulajclonsúg·okut 1nutat. E tünen1ény kiilün
rtlakuságnak) hctcrou1orpliisii1usnak neveztetik és pedig ez din101']'Jliis
;;rns, ha a test két alakban (pélc1. kősó, kén, calcit stb.) s f1·i11101·-

1J/11'.s111us) ha három aJakba.11 képzöclik l>:i. 
- Isorlin1orph az ol3r á:-:ván;y, rnely din1orphisn1usa n1ellett, n1inc1 

a két módosnlatban isomorph. 
l)ara.n1011Jliis111ns. J\_ di1norph te::;tekuél fo1\lnl egyedül elő; 

abban an) hogy az egyik di1norpl1 ú.llapotbau ineg1narnc1t anyag 
inegzavaroc1ott érdessé válik s a legkisebb kryst{tlyrészek, 1nelyek 
a n1egzavaroc1á.st okozzák1 a 1násili: diinorph alakot vették l'el. Ezt 
láthatjuk n megolvasztott kénkrystályokon, melyek kihiilés nt!m 
bizon;yos iclö 111ulva ug:r vúltoznak meg, hogy az egész cg,yhajlús11 
a1akot; nagyih:'.i ÜYeg a-lafJ.1 csupa apr/1 rho1nbo:- krystúlyokból álló
nak lúl:jnk. 

Vegytani ldsérletek. 
Az ásvúnyo1;: vcgyalkatúnak kutatúsin1ál leginkább a s::ríra:· 

ulun val1i anal11sisf. alkaln1azznk: n1ert az egyszerübb1 az eredn1ény 
gyors és biztos. Ri.t-11:1.í..bb esetekben alkahnar.znk a 11i:dve.-; 1d1111 való 
ele1nzési kisérleteket) 111iclön az elübbi uton eredn1ény bárn1i okból 
nen1 érl1etö el. (Ezekre nézve lúsd a che1nirt >clen1,-Jí<: l'\'.·szf;f., hol a 
l<'n1gkisérletek; t'orraszbJcslí, a 1áng1dsérlet,i l;:én1le1üszerek. stb. i~
n1ertettek . .:\z ott leírottak, ug·;yszi11tén a nedve:-: uton való rend
::.;zeres ele1nzés kevé:-: a.lkal1nazúsi v1íJtoztattissal 1 lényegükben az 
:ísv;'111yok viz~g<ílntánál 1nind nlka11uazhatók; n1i.ért azoknak bi"1vnh1l 
hirgyn1ását, e he1ye11 ine11őzhetjük.) Fo11tos szerepet jútszik az A:-:vA
nyok n1Pghahirozúf'á.11úl Cs viz:-:g:llatánúl a s.:i11k1.;]Ji 1.Z(·n1;:/s i~. 



TElilN'l'ET'l'EL 

A GYÓGYSZERANYAGOKAT SZOL(}ÁLTATÓ ÁLLATOKRA. 



A Ha hín os f'oga l mak . 

... ~z 1íllr1!fd11 (:.·nvluyia, az állatokrúl szóló tutlonuluy) fehulata, 
inegis1nortetni az úllatv.ilág külünbözD ala1:jait1 az állati testek 
:-;zcrkezetéfJ és a.z úllati élet jeleu:-:égei11ek törvén;yeit.. 

„A„z úllati élet a idplúlko.::á.-;011 és s.-::aporoddso11 kivü11 (1nclyek 
a uövényekkel is közösek) küli.i11öse11 az ijnkt:ntes 1110::,r;rísbon {s ,:r;;é,,„
l1e11 ilf/il1ui111d. Ez ala1)01i. azo11han az állatot a növéuytöl (különösen 
az als6bb rcnL1üekné1: hol a jellegek 11e1n ol;y eltérők) 1negkülü11-
liüztetni 11c1n lehet; n1ert inig né111el,y állatok: 111int a szivacsoli: é!' 
korallok, önként nem mozognak (sziklúkhoz tapacha élnek), aclcliµ: 
a, uöyéuyeknél is találkozn11l~ n1ozg·ási tüncn1ényekkel (rajz(i spú
rák uszk.úlúsa vizen: a 1ni1J1o::!a levélkéi11ek lekonynlúsa, érintés
ncl stb.) 

A felsöbhrcmlü itllatok és ni;vényck közt feltlinök a kii· 
li.'inh:-:égek, de a legals(\blJrcnclüeknél (uüvén;yck: 11yAlkngo1nlnik1 

diato1neúk; ú11n.tok: ostoros úzalékok, an16búk) a különbségek 
1najdnen1 teljcsc11 elenyésznek, ugy, hogy biztosan 11e1n di_int.hetij el, 
Ynj,jo11 tí.llattn.1 vagy 11övényHyel Yan-o üolguuk. Ezért ué111ely 
Lnüósok ezen legalsúbbre11dü élö lén:yegeket se111 az úllntt se1n a 
aüvényorszúgba, hauern egy l<L.ültin csoportba - a Protiszták nr::;zA
gábn, - sorozzú.k, n1elyböl szeri11tök egyrészt a. ni.ivé>ny(lr:-:zág, 
1núsrészt nz úllatol;: iuc1ulnak ki; az egyes tagol;: n1111úlinkúblJ clté·r-
1tt:k cgyn1ástól: rni11él tökéletesebbek: lesznek. 

~·1:: úllnfi'. tc~I /,.;élet. J:°'i. földön renaki.vül sol\fé1e alakban clü
!'1)rtluló állatok n1incl u~yanazon alaki s ugyanazon cl1e1niai cle 
u1ekre bo11thatók. 11.z állati test fö ol1en1iai ele1neí: a 11it1·0,rté11_. cur-
110;1, h,11drogt11 és ');"CJ/[Jén ,· gyakran elöforc1nlók a phosphor, a. kén (•::' 
különböziJ szervetlen sók: (föleg phosphorsavn::; és szénsava~ 
cctlcinm). 

1\..z a1aki elen1 ngyana;;,, n1i a. 1li.1vénynél1 t. i. a . ..;r;iL n1ely (/,: 
rí/lati test alr1_nja és a.0: /lct11ch s.:1;/du:l,1;c. Ez önúllú szervezet: 111el_)-' 
f1;11ldlkuzik) niJul1~cdik) s.::apo!'odik. Sejtekből a1al:ulnak a kü1önbözf~ 
éllettn,ni n1unka. végzésére hivatott s,:ijvi:fch. Ilyenek: az cpill1cli1u11 
vagy luíms::üvd, mely az állati test külsli és helsö felületét foüi; a, 
Jij irir1.i1s;,övef; a c.-·011t.<:::i)ret,. a. z101·cs.::nr:ct_. az i:.·u11u-::)irr-t_. az ide:;.-:,:(itcf.. 
a kütüs:::.i; rei. 

7';ltfnytl1:d1111ld1u)l". „:-\.z élei; lényegében 110111 egyéb: 1niut a t-e:::i; 
alkotórészeinek folytonos oxydációjn, lassn égése. Ezen folyan1at 
hizonyos 111iiködésel\:ben: nz i!lr:t11,11ilcdn1dúsokliru1 lesz sze111lllhetövé. 
)„ szövetekből nlnknlt s az élet·,nvilvúnnlások kivitelére renc1ell; esz
közei a testnek :::.--:errr.:k111:h 1teveZtet11ek. Ilyenek: 
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a kiilta/,·1ir1í.1uol:l hatúrb vonakiilvilúg :-;; az úllatugyé11 küzü!J 
s a belső részeket a külső befolyások ellen vócli: " 

a nuJ,::!fds s."::1?r1..;1·i„ 1nelyek az 'úllatot igényeik~1el;:: '2s szükség·le
Lülmek megfelelő belyváltoztatásrn képesitik. A helyvúltoztalús az 
úllatqk saját akarntát<'il függ; 

'~üz 1!i·:~ésr·h s.:·,,1•1:~i. A külvilággal fol;ytouosau úrintkez(j úl1a
tokra életszükség) hogy n1egkülünhözte!ihessék a };::itlönhözö teste
ket, állattársailrnt a növi•nyektöl stb., hogy felkereshessék a túpíál
kozásnkra szolgúló rn1yngokat: fogékonyak legyenek a !lzikai tüne-
1nények (fény, hang: hic1eg1 111eleg stb.) ir{tnL l\Iinüezen tü11e111é11yek 
tCltOgására az 1:1·.::t!seh s.::i:r1:1·i szolgálnak, melyek: az itlegrendszer 
be-lűlyá.sa alatt állanak; az idegrendszer lényege~ alkotórésze az u. 
11. idc,qdllo111d11y; 

it túpldlho:.:ú,-: .-:.:·ci·t·el .. liz úllat élotnyilvá1111\ú.sai alatt, inil1iiu 
inozog1 érez stb. bizonyos 1nnnkút Yégez, ini együt.te::;eu az /{("/ 
;1111111.:t{jcín(r/,'. i1evezheh'i. Ezen n1unk11 alatt a testben végben1out) 
vegyi folya1nat:ok küve!:keztr'.~1Jen hizon;yo;-; t:er1nények a testbi:'1l ki
küszöböltetnek, vagyis az i'.'let 1nn11k:íjn a t·es!; ;in,vngve:-:zteségévc] 
júr. Ezt n vesztosi;ge!; 1~j a.;1.\·ag:ok, ft:lvétele it}t,~l l~ell pótolni;, .t\:-oll 
szervek1 n1olyek a. ve::;zi;c::;L~g puUasara :-:ozolga1(1 ll.J auy<tgok rul\·ote
lére és a testbe \·aló bekohlezésl·re szolgú.\11n,k1 a trfplríl/,'.1J.:1ís ,-:.:c1'l'ci-

1u:l.'_. inaga ezen p('.Jt1úsi folynrnat t1íJJlri!/,·n.:1í:n111l: 1H:\·ezi:eLik. 
1\.. 1:/r/.'.u·in,111:,-:. „:\. híplúlkozrísra. nlkahn11ss<'t. tett·, anyagok n vér

kcringf;::; utjún ,inh1nk el ;i. b•st n1intlt:'ll ré::;zéhe .. :\_ túplúlú nnyag (<t 
\·ér) a test va la.n1e1111.yj ré~zeesk(\j {~ll tÍ iJ1nlni1Lí.l 1an változást ::;zeH
\·ed. 1\. vér oxygént Yi:-;z rnngÚYal s azL <Í.t-ac1j<1 a szüvetek11.f.'k: 
u1clyek oxyc1álóc111nk: ::;zén~n.\·v{t: vizzt~' é::; oly 11itrogé11tartalinll 
Y(·gyii.lei;('kké vál.i'ozun J;:: 1nol;yek a;.:; élet.fcntarblsra többé 11e111 

ulkaln1asak: süt k{n·f:1:,ko11yak. 1\_ s;.:;é11saY az oxygénjét()l 111i:·g'!.'osztolt 
ttí11láló anyagok últal véteLik "fel s iu11c11 o1y ~zer\·he ,int: inel,y1Jen 
a vér a. szénsavat. szal.Jrulon 1oc:-:ú.tja ~ benne is1nét oxygént; ;;esz 
fi-fl; ez a lé/e!,-:;;:,-: ;;.:·crl.'•'. .t\. 1lÍÍ!l'Ogé11tarí:aJnu1, 1Jasz11aYehetetle11: vagy 
kú.ros anyagok (hngynu}'ag·:i n !.-ii:1í{o,-<::J1; ,-:.:·r·i·u,J; ntj(111 ;;úlasztntllnk 
ki a vérbül s nlknhnas nb111 <t te~tbDl elhí,\·r.dii:tai:.1utk. }Ii111.lezeu 
::;zervek együt f:.e;-; inükötlt'.!s<;l 101 (1 Jl az (11 lat.i éleL Ez0k által azo11ba11 
(_·::::ak nzon CO'\' co-\-/·u (~let"n Yilll 1~c1rl{tt-(1lt i(lelo· liizt"o.-.:itva, 1Jon-y nz ;::,,. ;::,,. ;::, - ;::,,, 
úllatvilág ki ne Vt:;-;zszo111 k1::ll az úllnJnknnk oly szi-:r>,;el\'..kel i~ 
liir11i 1::ik1 rne1,yek (tli:nl ina~:nkhnz lin:-:nnl('1 lt'•n.yeket". hnz11ak létre: 
(_~i:ek a ,-:_:·a1Joru1ltfs ."::.-:r1·1:i. 

Az 8.llatok felosztása . .. A„z (1lla.ta!akok renrJkiviili 11au:yszú.1nnnk 
~ a :-::zervek tök(~letességrc 1!s ber<:'IH.l(:>zá~re ui~:zye igen lZfllöuböziik. 
.Bizonyos tiirvényszerüs0g, 11la1>le1·r azonban J'elis1nerhetü az össze~ 
{dla tok ~zervei11ek beren<1<:zésóbeu. J(É~t fi.!n lnph:r\·et kül öubözi:e~ 
ti.i.nk 111eg; ezek egyikn n, ,-:.:ril11ily//s vn.,g;v· s11,1;rfros r1lu1iter1:„ inely1u~l 
a (:i:.::stnek egy· ki~1zt'·p11onijn. ki.irill a kiir :-ngaraiuak 111egl'elelölep; 
vannrtk az egyes ~zer;;ek olhclyczye (viníg- é:" Gsi.llagúllatok); 
111Ú:::ik [l. 8/jl//fl/Cfl'ik1u; rdOJlfCi't'. Ine.Jyné} :1.; test,1 közl'pVOH;t\ÚrH rt:k\:e~ 
lt'i:t sik últal kél- egyenlií rl!szre oszthab:11 ininek a ::;zervck i::: nit:g
Jdelnek. !Jele tarlor.ik ar. enil.1er, egyt:b emlösiik, lrnlak, rornrok stl,. 
últalábau a 1ni1gasabbrendü úllatok 111ind.) 

l\~Le-tllla1iutbau iniucle11 úllat szabúlyo::;. 
1\.z egész állatorszá.got; a ~zorvek berendez1).-.:c é::: az úllnLok 

fejlődése ala.pjúu hét kivúlú c~oportra oszl;hatjuk. Egy-egy il,y 
usoport r.!llrittii1'z~nck. ríl/f(fl,;ij1·1H:/,: vagy f.1J1111s1uth neveztet.ik. lTg,yau
azon úllatkörbe i:a.rtozuak: n1indazon állatok, n1elyel;:: lényegesel1l.> 
:-;;zerveik berenclezése tervezet(~bon és f(·'ilödésük tolyan1<.\t tekiutvo 
l'gy1nással inegegyeznek. ' ' 

li hét állatkör és jellegzé:-;;ük küvctkez(j: 
l. Cicri'.nces dllafok ('lertebrata). J{étolc1a.li syn1111etrikus álln

tok, testükben minclenkor 1neglevü .-::~Urí1·d f1:11,r;r:lyf.11rl :· rt tengely· 
felett van az i(!('f/iirr·y az idegrenc1;-::zer központi 1'(~széveli aln,tta u, 

::siyc1·ii1·c,r1.. benne a hélc:-:üvel s ez alatt a szivvel. 
2 . .l!ol/"""'""í/,, (puhatestüek, j\follnsca). 'l'iibbnyire k<;toldali 

~.v1n1netrikns úllatol;::; testük lág,r, tagozatlan: szilárü vúz nélkül. „\. 
i ostct renclesen puha kijpeny horitja 1 1nely néha 1né-szhéjat vúlaszt 
t:l. ,,.-\.z ic1egreudszer fürésze n. garat 1;::i5rül gyürüt képez. 

:;. Ldtlribu,,J., (Arthropoc1a). Kétoldali részarúuyos állatok: 
Lt::-:;Lük egy1nú::;t:«1l klilünbözü szclvényekböl {tll; n„ szel-vények izc\t; 
tlÜl'vúzat lrépezuek; ezekhez belül tapallual;:: az iz1nok~ n1elyekkel 
az i.:1:1t végtagok 1Hi11dig 1nnzgékouyau függnek össze . ...:·l. bélc::::G <! 

1 est. kt.izepén f0k::.:zik; a szi v a hc't ti oldalo111 az i1legrendsze1· n lH:lGs\_í 
a.lait vau. 

4. 1''1!J'y1./,· ('\"ern1es). ~irna gyürüziiU·, \·agy tagolt !:c::;tü: k1~L
(\lda.li r('.'::;zarilnyos <:'tllatok; az egye::; :-:zelv1!nyck egyenl1'.ik; ·végtag· 
jaik sohase1n izeltek. 

:-'1. 11iiskrJ1i;;-ifr/; {]i}chinoder1nata) .. A. szt:rvf'k sn~áro:-:, :-;;zal.>{tl vu;-; 
,dnJ.:l.HUL ötösével v:~g·y ennek t:öbl)szi_iröse ~zeri;lt: val111ak L'fh(·
lyc•?.ve. ]3örük eln1esz~~ellet;t; :-;:ok::;zur tiisl;::éket vi::;j~l. Jc1egrond::;z1·· 
riik nz 1:g_yes ~ngn.rakra van c:lo:-::;i;ty;1.: lJé]c;-;öviik :-njú.t falakkal bii· 
:-J a test l~pzépvonalálJan van. 

U. C~1·l1eliif.'k !.C 1oelenterata). 8zerveik sng;;'u·os ala11i:crvl.ie11. Itt~gy 
Ya.gy hatos s:;i;(un~ ·vagy ezt'k Uilil.i:-Jzi_irü;-;e s;;._:criut; vannak \Jc:re11-
'l'-=~Z\'L'. I\.ül1:·1u hJ:l(·8öviik nine:-:; idegreujl:-:zerük i::: töblJ11yin\ 
liián yzik. 

·-7. l"(,1t(:11yr:k (L 1rol:ozo;t). :uarúnyi ú11atok; (::::ok::;z(1r c::;nk 11tik
ro;-:;zkoppul lúthat:úk), inclyekuck kiilün szerveik 11i11esc11ck. J.lrotr.1-
11las1nAból úllanal~: lllf_•l.Y 111inüen t'~let111üküdési·. végez. 

, .:\.z i:\111n1Hl11f:h1k ah1pj{i11 az úllat:körijll'.:ef'. küvcf·.kt\zi.'ilcg csup(1t·
tosit.ha!j11k: 

L f:eri1u:c':- úllatok 
\ "1 J\folJn,zk:'d; 

l!. ({erillt'.- /,) rzelL úllalok. 

L•'lC!! úllal<.•k I), 

1·) ~Ltgúr úliatPk 

\ /"::1.Jtl1il111·1/;, 
?_ f'iJ/'1/tl:. 

~ '(ii;ki·~iirii' /,·. 
.h {Ir&cl 1u1,« 
~- \ '(111.:,11.111./t. 



Az áll atvilúg reJl(lszm·os fel oszüísa. 

„!\..z állatok - t'.•p ngy iniut a nüyéuye1i: - rondki vül külünlJö
zük · hogy tehát az állatvilág felett áttekintést nyerhessünk, szük-
8éo·ds a.z állatokat bizonyos elveli: szerh1t c:soportosita.ni. 

b nlinclen állatalak több példányban fonlul elő a fölclüu. Az ily, 
lnhtjclonaikban megegyező, úllatok összesege neveztetik .fi1j-nak 
(~peÜies); p. o. a. l1ázi kutyák1 rókáli: összesége cgy-eg;y fajt képez. 
'l'eménlek faj létezik s ezek ismét csoportosíthatók. A. szerveik· 
a.lakja és elhelyezésére nézve megegyez.ö fajok együtt ni. ne.n~-el 
(genus) képezik; a nemeket összefoglal.Jnk családok/)(( (fannlm), 
ezeket l'clldckbc (orda), a rendeket o.dcilyukúrr ( classis) s ezeket; az 
<íllatkiirükbc (typus). :l.z állatköröli: együtt az (íllato1'.'i;~ú.11ot (regnun1 
animale) alko~ják. 

.:l.z állatokat a tuüo1núnyo~ vilúgban latin névvel é~ pedig 
1nincle11 fajt két i1év\·el: a ne1net (el:::h) és a fajt (1nú:-;1.Hlik.l jcliil~"'i\·1_·l 
neyezzük. 

Ezenl\:ivül a név végl·re azou ter1nészctlinv:'tr nevének kezdC1-
bcl;üjét is odatesszük, ki azon állatot legelőször elnevezte. l)éld. 
('aui, (uem)f'amilia„is ífoj,icl2ü) L. (Linné). 

r. Allatkür. 

Gerincesek. Vertehrata. 
.::\gerincesek kétoldali sy1nn1etrikus ú.llalok (csak a (c'/,„z1·fJ

ns:;iJ halak l\:Ópeznel\: kivételt i 'kifejlGdésük kezdetén ezek i~ :-:y1n
rnetrikusok:). J ellegzö riijuk a test (ikbc11 v(tJÍ,1 .(uf1j s::.: il1írd tc11;'11;l,11. 111 ely 
u. tc:<fct k1!t ii1·c11·e (ic1egüreg és zsigerürcg) os::{ja. E;.:;en szilard teu
()'ely a len·alsóbbrenc1ü gerincesnél (amphioxus) csal\: egy kütCiszC•
~etbe bu~kolt sejt.sorból (gerinchúr1 ,cluirda 1lo/'sl'dis) {111: az al~óbb
renclü halali:nál ~zt porcog(»: n 1nagasabbre11Üii úllatokná1 egósz az 
emberig, csont képezi. 

:\... inagasabbrenüii gerincesek :-:zih't.rll tengelye az iüegüreggel 
együtt .rJCi'i111·us.:lo1111ak neyeztetik; ezt egyn1úshoz illesztett kerek 
csontok1 a csi!fo1,11dk alko~ják. Meg1dJl.önböztetü11;\: ny·(·~l,:-; h.fitM.: 
1Í(/1jékM .• kcres;-d- és .Fal'ki:sigolyúkot . ..:-\...gerincoszlop paros Luggeleke1 
a' iJorddk .. 111elyek eg·yik végüld\:~l a csipolyákkal1• másik végi~kke~ a 
szcgycsonttal függnel\: össze s ily 111udo11 a ::s1,11criircf/Ct kepez1k. 
.:\...zon borc1ák~ melyek nen1 közvetetlcnii.l vrn1nak a s:1.egycsr111ttnl 
összekötve, dlbordtiknak neveztetnek. 

_4,_ felsőbbrendü gerinceseknél elöforclnl('.1 \:gy8l_1 szihí.rtl k1}11l1:.

tek a, tenge1ylyel egyittt képezik a litfrtf:::at. Enuck fürészei: a J'r;i, 
a fiji·.:s és a ui!gfa!f1Jk vtf.:·a . 

..:-\... /(;i 1:ú.:a több csontlJúl (tll: ezek ('(:!osztatnak 1.'0_11011,11n- é~ 
1u·1:c80il tokra. 

_\ tiir.:s rd.:ríf a geri11coszlop a l1or(1:.íkkal és a szegycsonttal 
képezi. 

liGG 

.:-\... gorincesol~nok: rendesen l\:ét pár ( eg·y p{tr 111ellsü és egy lJÚr 
hicLulsó) vé!fl".?Juk van. Némelyeknél csak egy párt (ceteknél), söt " 
kigyóknál semmit sem találunk. A vegtagok a helyváltoztatús 
szcl'\'ei; inajd járásra, futásra, repiilésre vagy uszásra szolgálnak. 
r\...lkotásnl\: az állatol\: életszükséglete, a l\:özeg szerint, 1nelybon 
élnek, 111óclosult. Ug·,y a n1ellsö1 mint a hátsó végtagoknál 11áro1n 
l'ürészt különböztetünk meg: az alapl'l!szl (proximal; .felkai·csollt 
a 111ellsö és crn11bcso11f a hátsó végtagoknál)1 a kö,.-,;ézn·és:d (1nec1ial; 
1:JÍ11gcsoni és orsúcsont. a mellső, s'ipcsont és szdrkapocs a hátsó vég~ 
tagoknál) és a vé!fds.ot (clistal; ké:c és lrih). A végtagokat a törzszsol 
a vállöv, (a metlsöknél lapocka es kulcsont) és a n11:dclleciju (a hátsó 
végtagoknál) függesztik össze. 

C1sontud.:" A csontok összesége a cso11t-vdzaf. (skeleton) képezi. 
_.\_ csontok a célnak megfelelöleg vagy mozdulatlanul vagy mozgé
kony·an egyesültek. ~;\. mozdulatla11 eg;yesülés az üssz13cso11tosodrís 
(synostosis, a meclencecsontoknál) és a vct1Tato!.: (sutura) általi 
egyesülés (a koponyacsontoknál). A mozgékony egyesiiles több
l'éle; leggyakoribb az i:~iilei1~k (arth.rosís) által ltltrehozott egye::;ü
lés . .cl.. 1nozgékonyan eg:resült csontok Brintkezö felületet re11c1esc11 
J"Jrcogó vonja, be. Két ily porcogóva.l bevont: egyn1ásba illü csont
±8lület szabadon fekszik egyn1Uson s az egész részlet az n. 11. i.:iil~l i 
tvkba yan burkolYa: inelyben szabadon tűroghat . 

. A. kiiTtaka/'Ó. A gerineesek k:üita.karója két rétegböl úll: a 
ki.~lsö az t'pider·111is, a belsö a dci'illa . ... ti.z epiclermisnek a külvilággal 
ér111tkezö rétege a szaru.réteg„ a belsö az élö sejte1~böl úlló u. ii. 
Jlcd1)if/lti-l'étey; a derma a sze1nölcsös és rostos rétegből ú.11. Ez 
utolsúba11 vannak a JUggyn- és verejték-mirigyek az e1nlö:-iök11él. 

A szöl'l~ik, tollak a.z epic1ern1is l[épletei s !taj· vagy tollt.UszDkln:11 
fejlödnek. A pikkelyek a denna lapos nynlványainak megcsontoso
llitsából képzörlnek. Hasonló képletek a körmök és 11aták is. 

.ti. n1ozg·ást; az i::1nok hozzák létre; ezel\ az activ n1ozgásszer
Yt:~k: passi vak a csont~ok. 

;l_z idey1·cnd.~·.:er központi részét a gerinceseknél az nyyrcl/i é~ 
f/t1·i11cvelü képezik . .i\. inagasabbrenc1ü állatoknúl az ag·yvelö nag;y 
mértékbou tnlha.ladja a gerincveli~it és pedig ::n111<Í.] nagyobb mér
tékben) lninél inagasabLrendü az állat:.. „A. küzponti idegrend:-;zer 
1nellett 111üködik a tcn[J/ll·ti idt:[Jrc111lszel'„ tne1,Y a z:sigerek n1ozgntá
súna.k központját képezi. 

A tápldlkoz!f.,, A láplúlkozús szerve a kiiliin fallal ellútott 
IJélcsö; kezclőclik ez a szájüreggel s végzöclik a végbéllel. A szá,i
üregben Yannak a i'CÍ,(jl; s.:e1·1;ck és a 11y(ílnu:riy_1ff.J.-. _t\. szríjüregböl a 
nyelőcső: úd1·.:si11f/ (oesophagus) vezet a. gyo1norha, 1nely tágas tön1lö; 
alakra f'.'s nagyságra nézve igen változó . ..:1. belel[ több kanyarulat
ban ellielyezye a lir.t . ..;iil'c!Jhcn vannak. 1'1.. gyo1norban és belekben a 
tápláló anyag megemésztetik s fcls:civ<Í erek (chylns-ec1ények) által 
fel:::zÍYatvn: a vérbe ,int: . .f3.. vérkeringés elviszi a test ininden 
részébe. 

. ...:1 1.:érkc1·/n,rjfSs . .c\. vérkeringés l~özponti szerve a s:;iv _: legtöbb 
germcesne! körtealaku vagy gömbölyclecl test. Az emlősöknél és 



11tat1arak11úl 1 joblJ ~s 11al 11ilrt11'1'cíl .• johh és bal klunardliúl úll. ...:.\ pit
vara~~ közlekeclne1~ a k::nnarákkul, c1e egy111t't~sal i1C1r. (kelUJs és töh1:
l1:fes rérl.:.ert'.11!J1!s). 1\.. tijbbi gerincesek.nél a \rérk:eringés cg.11s.::,1:rii 6:-:; 
tüki!lefcs .. a szív fejletlenebb, iniut az e1nlösöknél és iurtc1araknál. 

1\.. vér a gerincesekurbl (a:z amphioxns kivételével) vörüs szi.11ii. 
A,,,:,. a vérfolyadékból és vérsejtekliill áll; ezeknek nagy i·észo 
vi_irüs festéket (hacn1oglobin) tartal1naz i ettől va11 a vérvörös sziuo. 
..:\. vér hőn1érséklete 1d:ilüubözö : az e1ulü::;ök11él renc1::;zerint iJG
U80 e, [t 111UL1a.raknál 1:0-~1:2° e~; bár1nily l~özegben éljenek i~, e hií
mérséklet állam1ó. A hüllük. kétéltüek és a halak hömerséklete ala
t~so11yabli fokn (liitleg) s a l~ürnyezet hőn1érséklete szerint változik. 
]~zck á]ta.lábau /iidegv1.;rii_, az e1nliísök é~ n1ac1arah: ·111t:lc,t/L'érii, álla
! uknak neveztetncl;:, 

_„!. 11'.lt:k.::és. 1\. levegCibe11 élü gerincesek liirliíkk1·l1 a vizbeu óli'ik 
/;1111vlf,11úkl.-1d lé>lekzeuek. 1\. lélckzé:-:uek általábau a:;, Allatoknúl kél 
L'.t'.Jja. ya11: az élel~ct feuuta.rtú ox.ygéu felvétele é:-; n te:-:i bon keloLke
ZL•tL az életre h:á.ros szénsav cltávolitúsa. 

:\.. liiilií liárty1.í..::; tü1ulő: inely dn:-:;au el Yau lútva véred('.·uyekkc~L 
..:\.1: alsóhlJreudü :~.llatokr;~~ igen ;g~1 sz~ri\; a geri,11c~~okn8l tö~~é~u
te:-;obb :::zerkr:zettt . ..t\. szaJureg 11a.tsu reszehe11 tt ,r1e.tJ1Jovcl kezdoc11k, 
az1tL:i.11 jön a porcog(~JS gyii.rül::l.1öl alkot.ott !Jt!:1e. 111ely· a n101.lüreg1.H311 
két /iij1·!1fír" (lJrnncltn:-;) nszlik, n1elyek istn('.'!; :-;ok:-!zoro:;n11 elt'tgainak; 
k/·11ezvc n tii11i'1t. 

.:\. vizi gerincesek k'.'/>oltffúÍ :-;zán1talnn le1nezkéL1i"il alkotott; 
k('.•11letek 1 n1el;yek kis hcl,Yeu j;-,; nagy felületet kr!pviseluek s uagy-
1neu11yiségü vizzel l•rin!;keznek1 felvéve a:;, aht1a11 ulnyelt lovcgt1L 
-'\_ kopoltyúlen1ezkékbe11 hajszálec1ónyek úga:;,uak l'1 1 inelyek a szl~u
~aYval t:elt vé1t felveszik. Itt történik 1neg a g<lzc:-:;ere. 

1\. ki\·ú.la:-;ztú:-; szer\·ei a. 1.:1_'s1!/,· :' ezek páros inirigyok: a lut:-:i
iiregben: a. gc·riui.~oszlop kéL old.ttlán vauua-k elhel.yC'zve. r\.z itL kivá
lasztott:. }1t1gyanyng felfogúsára legU_ihl.i gerince:;c•kne1~ huy,11hóly1rr1-
j11/,: va11 1 1nclybe11 a l1ugy egyidoig ineggyülik s itlöukiut az erre 
:-;zolgúl('1 külön csövi.in (hugycsi.i) út kiürittetik. „A. rnoly geriucosek
nek hn.q;yhól:yagjnk r":-:; külön l1ngycsiivük 11iucse11: ott a hng51 1.t 

!1(!l:-:árral együtt ürittetik ki1 ellibh n. IL kloakában. gyülvc. Jlleg. 

1).:'11porot!rí,-<. _.:.\. .~eriuce:-;ck ki'izt az e1nlös\ik cleven:-;zülök (vivi-
11ara); a renükivíil kiesin:y (0.20-U.2CJ 11

:·;11 ) potébül bizonyos íc1é.i 
alatt az <.1nya111éhben fejlödik a rnagzaL ..:-\. 1n:.vlurak: hüllök l·:i halak 
petéi uuí.r ta1tal1na;1,zák azon íehérn,yeauyag 1ne1111yis&get, rnoly ;1, 

!Il<tgzat feli;pülé~sére szük::;éges: ezeknek az auya. testéH 11eliil YHlt'1 
iclözése1 túplá11;:ozú:-:;a. 11e1u szüksége~. 1\. kétélti'te1c fiatal I~orhan 
\·izl)eu t'.·luek s 111agulc szerzik ineg a felépül.6siikru ~züksé'ges anya
got; eze"];: fl% n. n. 1italolnrlók. 

„-1 f/1..' l"Í 11 cc.~ck .fclo . .;;.;:t(í.~·11, 

! . u;:;z\:úly. L'mf·.":~01.: (_j[annnaiin). Eh.:\'enekel :-::züinek é;:; azokat szopll•.~
júk: Yérkcring:Csijk kctU.Js. t.ükélcb„•:-;: iöl11Juyil'e 
s1,l.irrcl fedettek. · · ' 

.IX .l1.1:.1·1TTLÍC! IIF.niSZICllD' Ffc'T,liSZT.i.C.:.I. 

.") osztály . .\fc(((al"ak (..:\..ves). Tollakkal fedt:ti.ek; nu:lbi.í Y0gtagjaik szúr
uyn.kká alaknlt ak; vérkeringés: tnint az c1nlösüknél. 

8. osztúly. ]/ii/l,·,·1.: (Reptilia). Pikkelyekkel vaµ·y paizsokkal fec1Yék i 
Térkeringésük kcttös. tiikéletlen. 

·!. ost-:h'dy. Jú:1a1nek ( . .:\1nphiÍJia) . ..:\tnlak1i°lók; fejlődő úllapothan k(lpol
t.yúkkal, kifejiödé:-; 11U1n t.ücliikkei lblekzenek; ví·l"
keringésök kettösi t.i.ikéletlen j li15rlik csupasz. 

ri. nsztJdy, J!alilf; r,Pisees). 1J:i'1hh11yi1·0 út nen1 alakuló};:; kovoltyúkJ;al 
lél('kzenek; a vérkeringt~s cg:yszeríi, lökúletes . 

Emlösük. ~lauunalia, 

Az emlősök a magasabbrernlü állatok. Legtükeletesebl> az 
e1nber; különösen l;:oponyaüregenelc s a;;; elibeu levő agyvelöuek 
nagysága s innen származó nagyfoku sze1le111i tehetsege által válik 
ki a többi emlősök };:özül. 1~z e1nberhez legkijzelel_1b úllanak a rnnj-
1nok; legi'ejlet1enebbek az u. n. 1:si..írüs r:nilűt;ü/,„ 

1\.z e1nlösök !.·iiltal:ar~jút a. bDr ké11ezi; ez töblni:yire szürli:-: 
(az egész test vag.r egyes részei); csak };:evés csupaszbörü e1nlíis 
Yfln. 1\ ,..,;~Drii/,: n1inöségit11: szerint {Jihc_. :u'i'f(!: !ff/OJ~f-11 nevet, viselnek; 
a test különbüzö részein vulú e1helyezésü1i:et t.ek-intYe haj. bCr/11::;:-:, 
s.::.(/krif~ sö;·1.~11,11 elneyezé:sekeiJ h::i.sznú1u11k . .t\ iUsl;ék,. pikkel:ye}~ szi11-
té11 szi_irképletek. J:\... kijr1nUk1 J;orn10/"J 1111/ák,. r . ..,iilki.il.· es ,<;."'.:!!i'l'Hk: hn
:-:011lóa11 a. szür('ilchöz) há111l1:ép1etek. 

J:\. c~unir1i.::.rrr} '1:.:o·n1.::.r1f1'(t) idcy- és éi·.::1!.-<.~·;~e1·rre111l.-<.:1·1'(e ul•ZYl' 
(tlt.;1lúbn11 a. gerinceseknél el1nonüott:a1~ állanak. 

I\.:illi'111i'1se11 e1nli.tendD az e1nlüsij}.;: . .f'11go.:11ta . .ti. fogazat az l~Joi
n1út1hoz. az eledelhez alkal1nazott: a. hu:-;e\·fiknt·l //e.-<, fL 11.t1vt'.'UY
nvök11él. lapu . ..:! a 1ni11c1entevöknél .1Í1unÚ.'': a rova.revül1:{1él hcy_11cs.' n 
gyün1ölcsevDk11él fon11Ja. l\Iegkülönbüztetii.11k ·111tts:)i- (i11ci.sivn:-: i. 
t'/1- (caninns) és .:xí1?fuyakat (molares); az eli:fl A1lú kisebb z1'tpfogak 
<:lii.:dn(1Jgal.~1/(rl,: (praon1ola.res) neveztetnek. r\. ragac1ozúk P lsií 7:áp~ 
foga ige11 1ncgnött; ez s;;r1kit1: Yagy t1.'.pi!(oy11(1/; (ngyur1 sector1ns) 
11eveztetik. I-Iol e húron1-féle fogne1n 1negv:n1: a foga.zat. tük1:fctcs 
vng,y tc(je;;_. különbt':ll lij/;{/1:flen vagy hi1tuyos. 

..:~z r·11ilO.-;ijl,: ('!lr:f11u.í1~j1r. ... 11.. növény·- és úllnl:.or:c:zúgból: vagy rnin<l
kettüböl tclplUlkoznrtk; né1nelyek élü <'tllatokat Pjtenek z:c:ákn1únynl 
(rao·a.üozól~): ezek kevésbé t:so1)ortosnl11al:. n1i11!; a nüYénvevök. 

M ' , " 

1nelyek néha, egész csorc1úk.ban élnek . .rlz e111lösök nngyobbr/~szj. 
~z::1ra~fiildiek; va.nnak küztül;: yizben (6lle::; vízben vagy t:engf'~rlH~11) 
(dok Ui. 

X/·n1el.yel~ ud1u.l11rol11(/l". Nagy szerepet .iú.t:::.:zik 1ul111k nz iJs.::fi;11, 
t1e eµ;yesek n1nn·asfokn szellen1i tehetségekkel is bírnak, Tge11 sok 
0u1li.';s· az cn1he1~krc nézve hasznos (hú.zi úllal".ok :-- iruísok. 1nelv·11<"1~ 
hnHa: bőre, sziJre brtszuot hn,i t stb.\ 1~én1elyek a..zouhau l~ú~·t/:ko~1yn k 
(rúgTsitlók); s(íli veszr>debnesek (a ragadozók). 

- 1\.z eg<'.•sz f<'ildi.iu elte1:jellh;'\k. 
„·\z rrn\i'isiik kiivt>t"-kuzi'1 ·1'f!1ul1·k1·1· osv.lah1ak: 
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1. FiJemU./.~·iik, ( l'l'imalc11). Sze1níireo-ök zárt. és 1nellfelé 
úlló j legalább ariJuk inindig csupasz.·"'} 

:L Fél1nnJmol,: (Prosimii). Zúpfogaik élesek j véo-tarrjai~ 
kon a negyedik ujj leghosszabb; s;'C1n
iiregük a halántékúrok felé nyitot,t. 

H. niipke(l/,'l; (T-olilanUa). Ujjaik és véota.;.jaik közt 
i·epülö hártya van kifeszit've~' 

<1. llocarei;t/k (Jusectirora). Zápfognik hegyesek; orruk 
többnyire megnyúlt. , 

5. It11,11a1lo:-:1ik (Cal'11frora.).Állandóanalul-felül hat (jf) 
metsző, kiálló eb-, és tübbnyire tarajos 
zápfogakkal; az elsö zitpforrak szaki-
tókkit alakultak. 

0 

G. U.1::óldl1uak (1)innipedia). ]\[ellsö végtagjaik rövi
dek1 uszásra alknhnasak j a hátsók 
hútrafeló állók. 

_7. lldgc.~úlók (l~osol'cs). Ebfogaik mindig hiányzanak. 
K. OJ·m1inyosak (Proboscir7ea). Ormúnynyal birnnk. 
!I. P1i1·nsu}'júal,~ (.Artiodacl!J1a). Páros számu pah'tYal. 

10. PdnitlcH11diiíal.'. (Pcrissodar:f.11la). Púratlnn sz{unn 
patitYal. 

11. Fo:1l1~iasok (.Er7cnlalft). Zondtn<'.talan fogakkal vagy 
íogak nelkül. 

12. Cetek (Cclar:cae). B!ltsú Yégtagjaik uincsenek; tes
tük habdotnu. 

Ul. i':!'s.:é11f/csck (Jfa1·s1111ialia). l~rszénycsontokknl és 1 
hasukon ers:zén.y11yel. 

J.!., Os,';,.;;R 1r111!/!sök (11Ionoti·cmala). Fogak nélkül, szar11-
nemü állomáuynyo.l bevont csöridon1n 
úllknpcsokkal; erszény csontokkal er
:::zény nélkül; kloakával. 

1. rend. Főemlősök. (P1·lmates). 

r. 

cmlr'igiil;. 

Sziililt.tjeik 

teljesen ki-

nek a yi\úgra. 

II. 
Alsáúln·c11dii 

1~mlít'siil;. 

Sziilüttjeik 
idétile11 iiljiin~ 
nek a yiJúg1·:L. 

1. család . .liJn1berek (Ant.hropini) · eO'yetlen 11en1: az end1('i' 
(Homo rnpiens Linné). · · ' " 

, 2. család.1'Le_~7,'.e11yo1·rii nzc~fniok (Catarrhini): gori11n: csi1npa11z: 
orang-ntang, pav1anok. 

B. család. laposo1Tu mqimok (Platyrrhini). 
4. :· Karmos majmok (Arctopitheci). 

2. rend. Fél1uajmok. (Prosimii). 

1. csalát1. Jllakif'élék lLemmini). 2. család. Vékon11/lif1ín7' (Chi
romyilh). n. család. RepiiWk (Galeopithecida): repülő ;naki. 

il. rcm1. ltőpkedő!t. (Volitantia). 

!ökélete~en lég·i úllat.ok. 1. család. ({-]Jiin1Dlcsev/..ik (fJarpo
phaga). 2. csalnd. Rovanvü/.: (Enlomophaga). Ide tartoznak a kiiJ\;n. 
bözö denevérek ( vespertiliones) ;. a :f:!raziliáhan élő vampir (Phyl
lo:"to111a spectrum); ez i1agy; k.ifesz1tett szárnyai GO cenbitnntnrfi 
lesznek; alvó en11Jerek és állatok vérUt is szi,~ja. 

-.1. rend. Rovarevők:. (Insectivora). 

_1. esa.1úc1. /)ii11- vag:_y tiis/,'.ésclis:~111ífilék (Erinacei). 
:2. o Cickrí11110/.: (Soricina). KözWk vannak a ]oc,J,isclil1 

P.1n]é'1s úllaink; ué1nel;yek rsnl: 4-7 ccnti1nf':f;cr Jios~znnl.::. <::> 

U. család. J ·ako11dokfélék ('ralpina): az ismert vakondok ('l'alpa 
europaea) ide tartozik. 

ü. rend. Rag·adozók (Carnivora). 

1. család. Jlledvqf•ilék (Urúna.): különhözö meclvék. 
2. " 1lfcnyétf'.'W' (ilfostelida). Irle I.artozuak a borzok, 

rnr.nyétek1 vil1rák. 
B. csalt'tc1. Pcf.11mer1ck (Viverrina). 
,1. ,, Kutyafélék (Ormina): kutya, farkas, róka stb. 
G. " !Iiéndk (Hyenina). 
1;. Jfocskafélék (Felina). 

G. rend. Uszólábttak (Pinni11edia), 

1. csalát1. Fúkaf<'lék (Phocina). 
2. ,. Ro:C1;1árok (Trichechina). 

7. rend. Rágcsálók (Rosores). 

1. csalúd. Jl!úk11sfélék (Scinrina). 
~. Pelék ·(l\Iyoxina). 
;:, Jlúd{Jl{k (C}astorinn). lTátsó vegt:.agjaik l\ijni küziii f. 

nszóhárt.ya van: fai·kuk lapos, ovális és pikkelyekkel foclctt. 
1\. icii.:ünsi:;;cs húd (Castor fiber) rég9bben nálnn1~ is honos 

1 ' . · ·' J 1 1 ' . ' A ·1 ' l . ;;n L, a Dnna es 'r1sza pn.r~1an. , e en eg .:·~zs1u. es incr1 .:a esza .;:1. 

reszein a ta;;ali:: é;'.; fülyók n1entén lakik; elöforclu1 Európúba11 is a 
:Hhonc és Elba partjain. Bundája ige11 drága. 11i.í11k: 11úzve a :>crr.~·tu~ 
i'1·11111,_·: n1iatt fontos; 111elyet szolgáltat. 1\..lnk,iú.t; a. Bltí. ábra 1nni:nf:ia. 

4. csalúcl. x,,,;,félék (l\Inrina). 
i""1, ~ J:.>;1cnkfélék (.i:~rvi.colina). 
1;. '·' J "alcci1é1f6/éÍ.: (Spalncinn). 
7. ,, 1'~11úlsz•íj1w/,, (Lílg;ostomi). 
s. :• 1Jat1rkV;·n1iiek (8nbnúgnlat.n). 
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D. csalúcl. ~\·.IJalc~!.: CLeporiua). 
lfl. > 8iilf'úlé/: (Hystricina). 

0. rend. Orn1ányosak (Probosciclea). 

Csaliul. Ehfá11t (Elephas). A jelenleg élii elefünlc•k t.n1foznnk 
iae. A kihalfi orn1ányosol;;: nevezetesbjei: a ·111.rt.1i1 nutl (Ji;Jnphri:-: 11ri-
1nigDni11s), a, Jlfasto1lo11 és a Di11otlicriun1. 

n. rend. PárosujjtÍak (Artioc1actyla). 
A) ...:1-ll'end. Kérödzök (Ruminantia). 

1~ kérődzők tisztán növényevök. A„ növényekben aránylag 
kevés a t:iplit!óanyag, ezért a kérödzöknek sok eledelt kell fel venniök 
s a tápláló részt lehetőleg teljesen kiYonniok. Ezt a.z altal érik el, 
hogy az eledelt kétszer rágják ineg. E célnek ineg-felelöleg gyorn
rnk. többnyire nég·,y részböl vn11 összetéve (:J.l7. ábra) .• ii. búrzsi11g 

:\ ' 

1··· ,1 

. \. Iii.··:(, , 
'. '1 i!kif 

.l:~t. 
···.·~ 

"(; 
' 

ntán következik a legungyol1b rész) a 11f~1Hl/í (rn1nen), rnelynek l1elst'·,ie 
Ji:iúllú sze1nölcsiikkel fedett (b); inúsotlik a recé:.: .r1.111)n101· (retivn1111n ), 
""kisebb s belseje hálószerii emelkedésekkel Yan horitva (e); har-
1nndik a ,<:.::ú:::nSUt (01nasns d) 1 a köny;; leveleihez hasonl6an elhclyí'
:;,ett rán('okkal va11 bori!iva; negyet1ik az olft; (abo1nasus)) ez n 
vékonyhéllel áll összekütteté::d_)en s a tulajclonl\:épeni gyo1nroi« kt
pezi .. A„ háro111 clsG rész Jnirigyoi 11yúlk{1J.1 n 1H'gyoüikl,i gyornPr~ 
ne(1veL v:'tla:-:zt:.a11n.k Pl. 

1\. k(:!rü!11.{'.1
:-: ktivcl'J;:eziilng inngy vt'.1glie: 1\. ldirz:-;ing oLli iiyilik 

n gy(nnorba; hnl az cl:-:\') húroni ri"sz h:d:ílknzik: ny:'dknli:'1rLy:'1,ia il.t. 

hosszúban ktd, börreclöt (f1r_ír.::.c:ing1·8ofo;·1u1 .. rin1a oo::-ophngi) kibpez: 
111elyek nagyobb nyo1núsra eltúvoloclnak: egy1nústúl s nt-at- nyitnak 
az eledelnek . ..:-1. dnr\·ún i.i:•szea11ritott e1o(1el gyakorolja ezen nyo
nuísl:, s az étel a. be1H1öbe, innen a recl1s g,rou1orba jnt. Inne11 gon10-
1:yokkú alakulva; felböfögéshez hasonló n1óclon az étel is1nét a szájha 
jnt s 1~jra. inegrágatik. Kérődzés alat:t a fogak vizszi.nt:es irúnybau 
lnozognak, n1i a finon1abb n1egörlést lé tesi ti. rl. finon1ra rúgott eledel 
1H·1n képes a. bú.rzsing cs8.t.orna redőit szét,vú.l.aszt-ani s a másoclszor 
lenyelt au.yag egyenesen a har1naclik gyo1norba (a viz (:g,yenesru 
irle .i011:1 :-: innen az igazi gyon10rba. ::.: a. belekbe jnt. -

1. család. l\-_/rfJ!'sfrr/p//(/h (1,ylopoda). Tevi~k. (eau1elus): hí.inál~ 
( nnche11ia. stb.) 
- 2. esaláL1. 1-;1:.::,-.:;1i1i.->r1/; (~ll11,-.:c/i·i:f-·'e1·(1) . ..tl. legkist::b1) kérfji}zök. J\ 
hin1ek11ek -felsí_'i állkapl~snkban 11agy 1efelr; álló ebfogaik vannak, 
.\ganosnl~ yagy hon1loknynlványnk ninc::::. }\_z Ó-YilAg forr1_'1 vi(1t''.-
t:ei1L !egiukáblJ (~gyeukint; élnek. , 

~'.\ . . lfo.,·c!111.-.: 1110sch{(n·11.-.: (1,ézs111n1tozú pézsn1t'111y·1 ..:\zsin inngn:~ 
lH~gyc·ihc·11 (J\özépúzsiui havasai: I-Iin1alayn: ,:\.ltai) /,]; i'1znn.,!..',·ys:ígu. 
.'\. l1i1nek .-::zo1gálta.tjúk a pézsn1"1t (1nosc:l1ns). 

;J, usal<.'l(1. L1:jf(i,,· l1rit1u1/,· LUevexn'.1. I~!..!.·vel"-len {~1;·, í'íl.i: n z:-:in11' 
(t_~:1111e1optu·l1nlis @;iraffi_1) .J.rjtezik. · · -· 

:J., csalúc1. „~':.·ru·vr1 sol: ( C1ervi11a ·i. 
~). csn11'u1. f}r1:H.,·.:·,11'r111.1k 1.(JaviCor11i<1:). Y:ergék. kec:skél;:. (l'.il]_lrn-J: 

.in!t{_lk (ui·i:::); tulkok (bos): rninl:: l1i>:al,i- r'lins l1nl):t!nsi; \_1;;}1'.·11y ( L. 
1u·n:-:)~_ki_izi_insé~gcs tulok (11ns tourns)~ rnely l·:gha:-:z11o~nb\1 l1<'tzi t'1\l:1-
j Illik (h"]H

1

'lL (_ikl1r,'J 

DJ aln·JJd. Nem kérödzök (Non ruminantia). 
!. c:::,1Lít1. Í';,-;ei/!;11el.· ((lbe:::u); \·jzi lú . 
·) ,'!p;·f1:".,·e!: (Sf":il·igera: ~ni na): .<11." (di:..:zu/1) !dll<'iuli1„,z;', 

t'aj;1i: l1:í.zi ,-[i:-:::1,nÓ: •.--nü(1i:::znó (:::ns :-:1Tof'a). 
!O. 1·r:1u1. Pi1·atla11ujjúak (Perissoüactylal. 

! . 1::..:nl:'td . . 7'7.iJ.IJj'Oft/.-.:of,: (Sc1liün11~·uln. \. lile i:tr!.ozt1:1!·: :1 kiilii1i
l1i.1z(', !'11j1·1 /„r11/.· (i·qnns-i: r-:.1;u1 . ..: 1·11/,„//11„·.·, ''· !1,ízi \,_',. 1'.'. ,,,,·/111!·· ~ :-·z;1111t'1r!. 
l.'. -·,./,,·u { zo:,lJrn'1 :::tb. -

·i (·:·Hl l<'i(l ,// i 11u1·c1'1;;:,·u/,· (::\.a:::Íl:Ol'! l i a, OlTSZ:t r \· 11:1 k J. 
·) '1~11-'iro/,· (~Caiüri11a). . 

•.> 

... 

! l. i·uH<l. Fog·hijasok CE.tlenta.ta). 
(:o jhrí ;·ok ( .. H l'[lllypoda). 
f Ji;,·s 1ífl11!ul'. ((_ 1_i11gnlaLa). 
f- ',:1",-f/ il_1;e1 !' iiel" (\T er1u ilingn ia). 

'!~. n•Hil. Cetek. Cetacea. 
'1'1-::.~u·,k :1 11<tlakt'·liuz 11as\J11l<'1; :t vizi Édet-1H;k 11H:gl~dt-:li'•e11 nl!-<•-

11.J i. ·1 1\·jiik 1'. . ..: a u;rz . ..: l<'1l::-:z/.1L-1g közveU·U0uii1 11tn1nH~l_;: :'1 !'. eg;y1nú:-:IJ<i. 
l\:i1.Úr 1.'.1lng :l \·iz!JCll \'.!nek; c_l~·, álJ;t11dÚ:111 hi11i:1kkeJ ltl1d;:7,1·~lll1k; 1nii~·ri. 
icli;rc„il-idijr1' a l(·\·i::giir1-: kell .ii:•11Hii.ik: hegy lélr-:li::-:i·;t:ei veg,Y\:Uí::L. 
\"a 1 a1iH-!llt1 y i i •c11gerlJ('ll \1 onn,--.:nk. l'geu uag,\·o k. r_1_1(1.lJ h'1.l/)knkrti a 
u•;v1"11y '::1~_,_.\. ;iz :'ill;d.J.1l':)t.:'1gl1úl ,-t.i::;zik. 

„11 :ili·,:11d. Nüvenyevölc (Phytophaua'i. 
!dt· í:1r!.11Ztl~d.; :1_.·1,1r•-iuif,·1::)lr1:11iu~1L 

·l .J 
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/l) nlrt'.'lHL Állatevök (Zoophaga)'. 

1. család. l 110.r1as cell·k (])e-11tigera): _Delphi1111-'.· közöuséges del
!ln. Jlonodon; a li.:ülönbözö Physclcr-ek. ~H'ejök a test eo·ylu1rmadát 
képezi, alsó állkapcsul::bau van ~l:0-50 kupos fog. _!\.. busa .'i.:iiktctiJ 
(Physeter macrocephalns) ,a cléli jeges tengerben honos; 20-2<, 
meter 11osszura is megnő. < Jriási nagysúgu feje n1ellsö részében a. 
felső állkapcsok i:elett, rostos falakknl ellútol;t, üregekben van a 
cefvclü (spcr111a ccl i) n1i11t folyékony anyag; ez a levegtín megszil:'n·-
11nl. Egy ily cet egesz :2GOO kilogra.111 cetveli'it szolgáltat .. :Bélcsa
tornájában találják. az 1nnln·dt_. n1el,y fehéres; barnás vagy feli.:eté~, 
jú illatu. A tengerben gyakra11 mázsán:yi da.1:abokba.11 található. 

2. csalácl. /3.::-iltfs cetek (rl'estigerrt). Jele t:.artozik a. ,qrü11lruuli 
blilna (Balaeua n\yst.icetus); ~zorgal1nrisa11 vadászszúk zsi1ja és a 
t6lsö úllkavcsúbn-n 1evij szilák Oialcsont) iniatt;, Egy ji) 11agy húlna 
201000 li.:gran1 zsirt é~ lf'iOn kgin halc~onto\:, :-:zolgúlt-aL. 

!ö. n·ud. Erszényesek (Iüarsupialia). 

1. u:-;aL'u.1. l-TH.~·e1:ii/,: (.H.a.paui.a): i-ialirir(lr'.i (tliilelphi::;_i. 
~- .\riiv/;1_111'Pi;/,· (l?h:vtophaga.); ke11gnr11 (I-Ld11líth1rn:-:;_). 

l-l. i·~~ut1. iCsörős e1nlősök (Il'Iouotre1nata). 

Jladarnk (A Yt's), 

f,) lJs:.::Ú1 uUillelyek ev0zi'0 

lúhaklrnl; föszeklta-
gy/1k ....... ' ...... ':-;. €'j 

;·íS'· 

ji 

.17. .i'U •. llT//,.11/ lll,,\D8ZJ;i!f,;s F81.IJ8ZT.-i8.L 1ifll 

L rend. Futók, (Cursores), 
1. csalitd. Kit1~jjú slraw•k (StmthioniclaeJ. 
2. :.' lfdro1nu1J'ú struezok (Ileic1ae ). 
B. f(a.;:,11d1·ok (Oasuarinae ). · 
·L TCiv1ji!/,ik (Apterygiclae). 

:l. rencl, Éneklők. Oscines (VeréballrnLnak Passm·es), 
A) alrend: l(üpcsörliek (Conirostres ). 

l. család. Pi"l.IJfi'/,:k (]'rino'illidae): a pi11työke (friugilla) eo 
kiilöuböz0 fnjai: csíz, sár1nÚ-n)r ;tb. · 

~- csa1"'d. Pa cs irtdk (Alancliclae) : jJUcsirl:a (nlnrnla ). 
H. > l)inkék (:l?ariclae). · 

11) ;1lrewl: Árcsörliek, (Subulirosll'es). 
1. '"a]{„]. Uillc!fcliik (:\foiacilliclae): hillege!ö, pipi,ke. 
~. -'-'· 1!'iil1·n1ii{1:/,: (8ylviiüae): különféle fi-ife1nülék. 

1 'i alre1<•l: Fogascsörliek (Dentiroslres). 

~· «~•dú(1. /~/ifi:/: __ (rr __ 1.1_r(1i~1.a.e) :. rig('.• ~:t1:rd1~s) külti11Liizi; fr~jai. 
r„-!11cs1),~ (.L:i.11111.lae): a geh1('::-: (_lauin::-::). 
I ,, :f 1y I, r1 jl(;/„ (l\l n:-:cÍf;f\ piüae). " 

fi J :<it'>'ll<l: Nagycsörliek 1Mag11irostres1. 
! . (_:.-:n l i't tl. :<1· ,·,-,,1/f.111.f> (81'-nr1J.i dae) : ;-:cregt.'· ly. 

•) /{;1/!1(1·'/(//,: (C~nryí(l;10'.1 ; hnllr'i, :-;zarl,<1. ji<1radi1•:-;nu1-
111aa(1r. 

Fi :drm„I: Hasadtcsörliek tFissirosll'es). 
l. 1·:-;n\úd. f'u·s/.-//,~ (1Iirn1uli11i(lae): fGc:::ke~ ( 11 irnndo). 
~. > L1'J>f'('i1f_1;úh (Üaprin1nlo·idae). · 
" /' „ . b 
<I. \t(;;1ír1 f'''<'sl<t:f» (CJypseli.clae). 

1") alre11<1: Vékonycsöriiek (TenuirostresJ. 
{, l~;1' 1 '.:J1il 1 111r.u·r 1 /: vagy /\'u//l11·i/(:1i:1.: (rrrochili1la10). r<lu hn'!.nz-

liflk n. _k(1hhrtk ~ t:iibb n1i11t·. JOO fn j i~n1er0l'r>:..:. , 
~. !Jo 11/.-ríl.- ( ·1Jpnpic1ae). · 

(r') alren<l: l<önnyUcsörUek (]~evirosf..rc·;.;·J. 

_. 1. <Jyni.·g·yalagok. (i\[eropi<lae ). 2. .f,:!J 111 uJ11 ,·,-rf: (_:\ lcel1idau_I. 
h'1/'/(·,,,1/; (C1nrraciillrte'i. · .-_,, 

::. rcttd. Kuszák. (Sca11sores1, 
1. lú1ku/,:l~'W" (Uncnli1lae), 
~. /{(11·/,:1í/_iJok (:Pic.iclae). 
::, I 'u Jll't tr{iol" (f?sittacini). 

-!. ren'l. Ragadozók. (Raptato1'es 1. 
1. 1.:11:11,1/"l: (SLrigidar: ). 
:!. f<.,_-c::1'f..1Jiik l,.\1nlt.nriuiJ. 
:-:. S1:tyo111.r._:fi'./; (.E~a.lcouit.lae) 11) Müsük /) t)/,lyillok, 

:1. rewl Galambolc (C~lu;11bae 1. 
U::-:ali'ul: (·:c1la1nli (Ci1.ihnnb~i-\. , 
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G. rernl Tyükok (Gallinae). 
1. P11;.;.::fai'. t.yúkuk (Pteroclic1ae) az afrili:aÍ és ú.zsini pnszt{1kon. 
2 . . Erdei l1Júlcoh (rretraonidae): különböző fr1J1l-ok. 
3. Mc::ci 1;1úlwk (J>erc1iciche): fogoly, fö1j. 
·:!:. l'alúdz' tyúkok (Phasianic1ae); tyúkok1 fúf·{t11ok1 páYn: pnl yl:a~ 

gyi.i11gytyúk. 
í. rencl Gázlók. (Grallae.1• 

1. Tií::okok (Otic1ic1ae ). 
2. Gémfélék (Arcloiche ). 
:l. Lilék (Clrnraclriidae). 
4 •. 8:xrlonkaféW,: (Scolopaciche). 
:;, l'""i.;,i f,1J11hok (I{al1idae): dRTn, Yizii·.yúk: si{1rc:-:n-. 

S. rencl. Uszók (Natatores). 
l. Ji'o!1asc . ..:íh·iick (Lan1ellirostref:): l:'1ng111rul'tr. lirrU.yt\ Ind. 

ka(·"'a. 
2. Eee:::;lúf;ual.: (Steganopoc1e:;): giidl~uy. 
B. F)irúlyok (:Laritlae): sirúlj> l1n_hl~zk~t. 
-L y,-il1a1·n1r1<lt1i'a1" (J?roc.el1flr1<1<1e). 
i"J. Bui:rirok (Colyn1bi(1ue:1. 
l>. Alkdr íA kic1neJ. 
7. Piilf/11i1111/.'. (I1npnune:-:). 

Uiilli"ik. HepWia. 

ll' f' l 0 ::.; 7. t: (1 s: 

.' ( '.;::011tosoc1ott h{d;- és ine11-
11) l~gy;..;zí;rii ) pltizsz~a1; -f~\gak I:(~lyet \", 
~..:zivk:t111ar:'1val / szarnv::i .. 1 hor1.tot-J·, a11kal-1-

1·:-::.okl1:al e~ nl·gy \'t'.'gh1.gµ;n:l !. 'f',.f.-11:;„,;_;/~·. (_'/11·lo111i1f, 
!I'ejöl;;: s Látok c::'o11l os 1n-

1nezek1(ol IJÚncl~lozutJ; 
kúpos bet.kelL fogukk~tl~ 
uégy rüYid nszú 1úlibn \1 

!'i.i.ggélyos pupi11;:'1.vul t:;..; . _. 

llSZÚ hári;y{Lvul ....... 2. !C1·0/:o,/;/1,/;. ()(i!Cúdl!;í/(/. 

o) J:.\.z :'Lllkapocs kí:li úga 
inozgék:onyan vn.n iisz
s:;;eilleszi;ve; dobiir1;~g. 
ilobhiLl'Lya, '"ernhéjal; 
t~s t·üblinvirc lábak 11t'·l-

kiil:.,. :·., .. ,,,,,,., .1, /i_-;,tf,tjl;/.» ( lf1fiid:11. 
/,) 1\..z [1Jlkltl10eb két. (iga 

inozdnla.tlauul vall iisz
:-:::t.el;;:ötye; ilobüresgt~l~ 
dobhú.rtyúval

7 
szem11{

,ir1_kkal_, ~s , töl1bnyirf' 
neg·y ,iaru labbal ...... ':!:. (/,1j;kn/:. 8r111l'ia. 

. 17: . ( 1.1 .. 1 ·r r ·11.. i' r~· u 1~·-y1isxt:h'1-:.-.:. 1··r:1. r 1.·-:xr. (,.;,·. 1. 

1. l'ewl. Teknősök. \CheloniaJ. 
!.. L:Sahi..ll . .S::;úi·a.--:(<ildi li.:k11ü8iik (Cher~i.uau). J"únJ lúbakkal. 
~. ;, ]j'desvizi teknü:.;öh (E1nyliclae). Uszóhártyús lt'tbakkal. 
n. 11l'll.'JCl'Í ie/~11<'.isüf.- (11halassites). 

2. rernl Krokodilok (Crocodilina). 
l. .lll i,qdtu l'Ok (Alligatoriclae ). 
~. Kmkodilo/; (Orococ1ilic1ae). 
;;_ G1·11ridlnk i':C+avin1idae). 

U. rend. l<igyók (Ophidia). 
l. Jft:1·yes ki,r//Jljf,: (S'enenosa): csürgükigyú \(~ruLaln::; dnri~:-:tv~): 

vi1iercik :stb. 
lL ~\~1'111 111J1·ycs !.:tgyók (Innocun): 1. í

1

lriits ki!:::yÚk (pythou. 
l>ua, ,u,:1 2. Siklók (Colnbridae ). ~· · · 

4. ren.l. Gyikok. Sauria. 
. !_ J ah·e1Hl Hasadtnyelviiek (:B'issiliugnia_): inunitor: l<u·erta: 

!ac('l'La ap;ili:::: a iui..hn1k legisn1e1to1b /iir.1/1' !/.Ifik (klizü11:-:éget:: g·yik). 
/!) alr1..1111l: Féregnyelvliek (Yer111ili11gnia): cha1uclconok. 
1 'l nlrernl: Vastagnyelviiek (Urassilinguia). 
/ 1) <lbow1: Röviclnyelviiek (BrcYilinguia). 

llétd1iiel<. Amphihia. 

„\) \"l·::.d~a12:okkal 
• [ 

1~dn'ta. 
\ l. l1'1u·k,ul1u11.1/.·. 1':1·111u/,cft1. 
~ ~- l-~1rl"11~u!.-. (.'11111!11t(1, 

IJ) \\'·n·tan·ok lH~lkül „ 
"\ h ·1 "· r,;1!11flunul,-. .lj11)1!11 . 

..:. 110{ a. 
1. r"wl. Farkatlanok (Ecanclata). 

!df: tart:ozuak a küli5uf6le, l1/l.-1íl.-• .! . JJL~\"eli l1i'1 kúk dt\·\ae'l. ~. 
'\"i::.i 11/ikúk 1 Uaua(~'l. ;:_ -\.aranc.:,·lH.:k1U~ (:B1•1111-ii.1t11L11n·:-; \'.'.!...,.): i111Jnl1r1.~ 
ii•h1 :->.l. -l. \·anu1gyl~k (l1ufonc:-:).'. <"", 

~. r"rnl. Farkosok (Cauclata'. 
1 . :·,·:.rila n11111d 1·0 (1:/,:k (~a1an 1au1lri. na ·i : :->:,:r'1.n1%1'1. ·i1d i1 'k { :·.:1.a la-

U l<t lld ra \1 ('':-: ,-iziek (i1:ü.011\ . 
::'.. iir(i/:ko11olt.1j1isr1l" (_J\:rl:1u1il1raJt(·hiala.): tin_il.ctt:->; et:!/"'f. i"h' 

i uk\ill 111t',~lar!j(t11: k,11101!'.yúiknJ.. 
:;. n•1u1. Lábatlanok. <.Apocla1. 

l\:~iük r . .:l\'g«.daktt; l'arkllk éti \"i..'.„g:t.agjaik lliuc::l.'lll'k. 

..:_-\_ \in!ak_ ;l :'_:;l:l"iJH'l':-:1!k .h.•g<Ü::-:('_i!_1ll u:-:zt..úl_y(tt. kt'.'f!\'/:il\. \g«)ll li:1-..;z
lHl:-'tlk . .Nagy111e1n1yi:-.:l·gben szQlµ:;'tlnak eleflelül: egyi:sPk h(\!yagfáL 
a 1·i::11luJl,1111,11 (haleuyv1 iclith,1;uco!la) k0::-:zités('.•rc liasznúJj;_'1k; a. téik1·
ha,lfól~,k,1nt\j~d~\\l u ludn1;V'u!uja~ 1,:11nr:'c1nniíjo1<1L ,_,lcl!iil J;'1~'}r/ . .;) 11y(•rik: 
:•„ u::ikft.:lek ikrti.]Ll· <J. li:n.Y1nrL atl_]a. 
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A halak re11l1ekrt~ osztá:;a: 

I. l\ét/Jy
;;;ei Uek. 

Dipnoi. 

j ~L1üdökkel és )(Jrrü~·egük 118..tul i::: 

11- lt -' ]-]- l / nyilt s a garattal 
,opo \·n,,a 1··11 1·1 1 · , ;;:oz e ;;:er l;;: . . . . . _, l\.tif /(:fj.":t'f ii1 /,. 

. Dt11noi. 
1

a) Szal>arl ko-( 
poltyúsok; ko-J 
poltyúfec1övel / 

\T {u'.';nk c:::o11to:::: .. :2. ()so11lo.~ol.-. 

II. Emr (E!entero-
lég.::tf iit-7•" ·branchii_-l , 

·'f \.3{ !.'08f (' i' 
Vázuk többnyire 

porcos, a pikkelyek 
uen1 för11k egy1nást U. Zoi111f;1co:;11k. 

'-·· 1;a11oi1{l'i. 

'\'úznl\. porr:o:;; fé~ 
Monopnoi. \ 
Hátul zárt i 

~ orrüreggel; ''/~) I\:ötött. ko
" csak kopol- ]JO!lyúsok; ko-
@ tyúkkal. poltyúfedű \ 

~üs ko1)oltyú, 1noz-
gék.011y úllkn1Joc:; J. i'l.~Jiu/11.I>. 

...... ·„f 11,·h ii. 
]~r:::zénykopoltyú

:-:ok i ~)Úra.t.lan .or.r
ny1la:::sa1~ sz1 \'( • 

-" nélkül (Plec-1 
_;n I tobra11C11ii) ,.,, -. 
"' 

szájjal .......... '" f\ji 1'8.:dj11(1 f,·. 
( .

1ycl osin 111 i. 

/1) Kopouyú,ink iti11c;..;. 

fi.cranii. 
\
. c~söil10111·,1 szivvel. 
fel·ii;l' vérre 1. vr~'rte;;.:-

/ t.ec:-:kék né11~ül .... ii. (}~:(i:;:;irii1./,·. 
[,r J!f 11(!/ i'<.' ii. 

l. ren<L l{étlégzetlielc. Oipnoi. 
t:d.e egy hu::;onnevü c~alád. tru:t.ozlk: 1nely1u~k tn.[!·,ia.i „:\.u:;zl.rú

liáhau. Braziliúbun é:-; .. A.frikába11 !;lnek. 

'.l. rend. Csontosak. Teleostei. 
~·l) n1re1l\1: ?'ii,-1k1:11111'(Í,-:11k (_-\c<1ui..lu)ph:rigii 

LPer(·.oideÍ\ súrr(!1· {pc..:.rcn): ::-:ii.11f1 (Jn(·inperca): fnp:;1:; 
~anc1ra) st,iJ: '· 

f:j) ri...lrenü: Lri,'/f/Prt oi.-.rd,: (l.\íalacopt~:rygi i ·.). 

·"ii:11: 1"1'".:i 1 'f,· 
(luci\ 11icrca 

l. család. 'f'Dl.:~"1/(df(:11:k ((.!arfoirl(I). Falánk, l'.öblJuyin~ a t.e11gcr
lieu lakó ragadoz('.• l1nlak. Trle tartoznak a l;:ü'\ö11bi.1zö !/tul·u.~- (t.ökt·
hal) fajok. IIát.uh:on. húron1 é~ fark.nk alntJ, kl~i: 1.1nrt'rvnl (nszonyok). 
ú.1111ko11 egy lecsüngf• bajn~zszúllal. :JB1nlitonilük: <l (,'1u!H.~ m1_1(r/111.1 

(kab1jan)~ sArgabar11a folto;.; 1 ri0-120 1:.11t. hosszlL eg8sz 2( 1 kg1n 

~nlyú . .:\z és7.aki i:euµ:erhen hi-1110:;. Sz{trit-.vn (St·oct:ii;..;chJ ;:1.°.iz\·<L c::;,ú
r.itva és hesózvn e1C'1lelül ren,zett!~.:: 11te111rvi:::l'.1 ;„~:be11 1~'\·r·11kint. töl~11 
n1int. kétszúz 1nillió kilograrn ')i·1u '·kere:-l;:e

0

~lt~s1;(~) ha:::.znúl·j.úk. l\fáj1í
h6l ké;:;zül nz 1Jl1~111n jec'o1·Í:3 11.~tf!(. Norvr'.~giúl1éil ~::gye\1iil .J(l,()(10 ltnnl/1 
olajat. hozna};;: évenkint·. kereskedé:::he. :\. f.Íl!(.~ch u:;·ad11:> ccillarin~) 
:::zftrke, olajbarna fo'\t:olzka'\; intíjii hól ;1 ,f„r.«1·/i-11uíjn1,'.i n1'.·v011 j01i·ilt 
olaj készül. 

:2. ··.-.:n l(1d. L·'/t.~:;·~.1/lL~.::1.;/" (J:ilenruneclae). 
;J. /-/1! ,·,··"''.;:;1,:;„ (:--ii l H rni\11~i): linr•.-:~il (~~il ttl'll:" 1, 

-.1.'crnlúd. l 'ul1Jka(él<ik (Oy]JrinoideiJ: potyka 1 cytiriHus), kú
ri1:::z (earassÍns), cOn1i.)ó (tinca), keszeg· (leu(·iscns) ~ '1nás kevesbé 
ismert halak. · · 

5. csalár1. Gsikoh (Acanlhopsic1a): esik ( eobitis'J. 
U. ;;. /3:::1:'111liny/1!l~!k (Salmones ). , , 
1. ,_. C'.;i1k<cf;;w,: (Esocini): csnka \esox) . 
8. Heri11!1f'<ilJk (OlupeoiL1ei): hering (elnpea) sí!>. 
\l. ·"''r(i,</rtfÚ haluk (l=ty1nnotini). :i. ;:;ajyató lial11ak (gyru-

not,ns clectricus) fark:i.ban v.illá1nos szerve -va11 s akaratuk f3zeriul
képesek. vilLí..111ossúgnknJ kisüt.ni, rne1y oly erős: hogy képes a leff
erösebb <'illatot:. is n1egö'\ni. :'.\.. halak sokszor 2 méter hosszna'\;;::b~ 
:Délarnerikn. 1nocsú.ros vizeiben élnek. 

1n. család . .. !lngo!n1i/,'. (l\Inraeuoidvi): angolna. (angnilla). 

C) f11rend. /J,'.ítko11olt,1111!!t1l.· (I.01)hol:1ra11chii). 

:.:. rernl. Zománcosak (Ganoidei) . 
-i·ji/,J'//1:1,- („1.\.1.···ipe11sr·ri11i); l.:ülijnllöz:i'i aoipe11:-;erfajok. llyeuek: 

a l 1.1k (aeipe11:;er): tíibhnyire i:.e11g0r1ak<'.1: feje púnc8lozot.t. t:avasz:
kor az iv{1s a1ntt a fo'\vr11nol;;::lin. v:1nd.orol fel~ föleg itt fo,ci:júk ökel.. 
Ikrúi a kavi:'u·í· képe;.·ik. ·Nagy: va~h1gfaln usz('.1 'hólyngFlik belsö 
réte

0
ffé bí'il nz :1:/it h 11u.-//l11íf ( \·izcd1 (J]ynu:) Il \-erik. Ide tartoz'nak inó<v : 

,J ' ,. '-' „ b 

a l,:ij::~in:-·i.'!11.~· fr:1h (ne. ~i·.nrio): a r(:,·a t.a. hnso) }-.; n1éterre is n1egnö. i\. 
-!fe~\:ete- é:-: Kns11ite11gerbe11 é:-: folyarnvi(léké1t él. ivAskor a Jhn1:.l..l.Hl 
„1::; íeljön; jó yiznhólyngot szolgúltat; n J«f,C;;•·,1;1· (a. 11id1enns) is111erl 
t'olyan1i haluuk (1 Jnnn~ ~L~i::-:ia és l\fi1rosbrn1); a l(ns11i- é~ l!..,el;;::ete~ 
t:engerl)nH (}l. 

J. r.-11,1. Öshalalc Se.lachii. 
[, (_r,í/J1f/,· (S11nnli). :2. L?r{;"1íf.- (Hn:iae). 

'" l'en11. Körszájuak (Cyclosto111i1. 
r 11-.-.,:110/111" (-t>etro1nyzo11te~). 

1 ;, rellll. Csöszivliek (Leptocanlii). 
~\. legrök1."1etlellel1bek 1lf:!'.,\. a h<.1lnk7 1ni11l ii!lnlú!.1a11 tl g1-:ri11ce

küzött:. 

ll. ,\llatkiir. 

Molluszkalc Mollusca. Puhanyolc 

A ntnlln:-:zkúk t·l·:-:t·e lúgy; kült·-<tkHr1'.1jnk llagyol1b 1i;.·n:rl':clök1•í 
k1\11t'Z, Jllf'lyC'k az 11. 11. !:ii1;i!11.11 1 '.1/':t (pnllirnn) alkotják; t'Z ntirig;y•:'k
kel \"'üll tele. inelyek 1nésztari·r1ln1n anyf1gnkat:. vúlaszhn1nk 1.::l: pl. elilii'\l 
ké·.pzödnek n c.<;1'.11rrh1i.:·o/: é~ l:i1.1/.'/l 1 il11U1d". :Peték áltnl szap!)l'Odnak; 
·-~gye;:.:ek elc·1;enc·kr-í· ;-.:ziilnek: -:rrn11ak (d:n1a1-:n1ók i;..;. +"\z eg;ész föl-
1lö117 szúrnznn /,:-: \·i:;;b''ll c•1h:1:ie(1tek. Nagyohb részüknek hu:-:a 
•':·lvez11etö: (::-::f:~nH:g<'.·í képez az o~zt-.ri.u·a: a knaylóld/1l sz{n·n1aznak <1 

„ "] " l ' . \ 'l ". , P·. ' ' ' ;;,vüngyn ': g,v,,ingy laz. „':. 1':agyl(1 1f:i.JaknJ ek1i·n1t·nyr•1n·r' PS: t:lcl1'-
nyi"~krr·: ].JIJr;'ií· ÍJinreíkk .~·ynn:'1.nl". 11n:-:zll/1lj<'1k. 

·p 
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. .:\. llt 11 1 l u e:_; z k :i k f e l o s z t ú ::; a : 
A ti:•rzstC.l c·lkiili.inillü fejjel 

s ~ztíju1.: 1.:öriil lega1úlih nyolt· 
karra.1.. . .. , ......... L. (.i~z;túly. (.'i11liolu11orl1ílt. 

!. 

< \•phalnta. 

Kcvesbé elkülönült fejjel s 
1 két szúr113r::iJakn karral nya-

kuk olüalún .............. :!. 

Elkülönült fejjel ,; hasolch-
1ul-.:on t:izé1esro te1jel1t iz1nos 
lábbal. . . . . ...... ::. 

:Le111(:;-:e::; kopolr.yúkkal: ket
tüs l1~jn1.: r11gal1nn~ ~zalagg<tl 
"c·ilik. . . . . . . . . . ·I. 

_L1ürgc kopuli-}'Úval; ketU'.1::: 
ht~j r~gabnas :-:'zalag ui.'·lkül . ~1. 

III. { í'.súlrnlab't. cellnloz•':t tartal-
)ln!!u~zJ;:i_ii~ . '_ll'l''\\ l·ó]Ji·i~iverruf·l · l··t]Jíln"'l-

,k·k. Jj_„J!n~- : .' „ · , '·„ · ·., o:- · : -' :::-i' 

11iah\, idi'1livu 

( 11·1i/i11}111111il11. 

/ ;/ t:1·n 11orl1í!.-. 
l >te1"11_1111d11. 

C1:..:i:1dh. 
(; 11 • ...:f /'!i /11/i{il. 

f ,, · 111 !.' .:/<11 pu/ I y ú ,._uf«, 
r.11111 r-1 I ;;, j'l/ llCh irlf //. 

! 1ii1·:11:J.-u rul t,111í t"'·I:. 
'°'11i1"1l11·1111(-!1in.f11. 

Co\id('a. n·;zd~I t,(lk nclkul ............. '. 1;, 

' !;(ili'•H rJ1.iljlOU<th'.lk}.;;:a1 ;-.'. lllt:~ze~\'<JQ'\.· 
• b '. 

'):iin~kt·Hl ;-:z,1r11ttc1nü tokl~al ......... 7. Jl1 1h1 ílt11toi;. 
tck1n\1·lll\:k). f:„ 11 u.:• 11 1, 

CcJ!halopoclák. KétkoJ1oltyi1sok. iDihranchiala '· 1;:_;',1 •iill_wgiik 
<J l jú1t iniudkCt 11ldalu11 egy kopo1l-y1\j(•k \'<tll: S ki:-:v\ 1 L1 l·~ :3 hti:::sznld1 
\,;:,"nTnl: C'Z 1d:ólil1iak :-:zi\·ókc'1kkal olhltottak. :E~y küli_in inirigyiik 
1'J. 1ket-.c 'ued\·ot \·úla:-:zL e]: ezL zac::.:l-:óln111 (tiut<1Zal::--:k<')'1 i:1rzik :-: i 1 l>\~ 
1lúul

1 
lia. ü](_1;·izi~1ik (·]i'1l 111enekü111i al-::.tr11ak·: kit'eü~kcudezik :-: ;\ ,-izc'l 

lll\'"':z<t \·arjc'd.:. \-l·lo. J?elo:::zta.t11ak .-...; (·:-: J.U kc1rúak1\t. 
" _\ tizkarúakh\1Z (deeu.l1r:1.t·hiu) htrlozik u ~ /'iti ( .... ( 11!,t 1

1t'!t 1 tH,l" 

\i:-:. Liutalial). _,_\_ küpö11yep:6b("U l'L·.ili.'): :-::dlúr1]: HH ~Zí'" \,é1•l\'t "" 
„ • • ' \ I' I . , ·· ·· l ' 1 1 · „ ·t' ·t '\ · l ed I" :~! 11;<1,„' ( 1)SSfl ;.;,·111111) 1tf·V a a-l: tl_. :lllUlZllC~ ~o -:a11 t,~\ (l !,,'::; C' '- ' ~ 

niiut-. . ..;::,"zii11< (Yclc készii-1 a. tu.-) Ji.'•11 ];:ere:-k~:\1t'~lie .. , _ .. 
~ \ kfl: 1/111.;ft (_l 1; Hl ez l\:n 11011"·,y ll:-: ;_d~: 1an1e111 lJr< n 1 ;:1 na~- a ~ :-:~ ila i;t l l ;,H:

„ z 1 ·:-: héjakkul (•\1át:ri\:.tak .... .:-\. 1H'.•Jak a ki'1pi.inycg \·aludekaliol, k<·~ 1 z( 1 d-
1i1'I\. J.[p tartozik az 11s.:'t1"/1;i1 (u:-:l:rt·a (•tlnli:--:), 1ncly <lZ t~Hl'\ll 1 <ll l.t'lt, 
;_:;í:'l'l1arLo}\ (a l}cleti h·ugcr ·l;:iy(„i.elé-;;t:l) küzclélJen hd<'ilhtt:.ik .. A .. ll;:_; 1 >1-
,-1r:-.:;Ju::;ba u l•:-: JD:-:z;1ka1 nerikú ba 11 l l<lgy.ie 11.:111 i·i:-:l'.'..!'Ü t:tp lú lú:::zer ; n<11u11 k 
11ytdú

0

l1 k:-:(ignL kt:11(1 Z. . . , 
.. \, külö11lii:1zi'1 kcl,'.2;Yl1'il1L·jaka(» ('11111·fi,,,. i1uti"ult''' ll\'\·cn 11'.izza\.; 

l.:t·r1~:-:k1.:dt'.·:--:l1e. :r•nri!".ya'--:'1: ::2.'Yl:1gy~zorhlra1-:!1an i:--: lut:~zH:'tl.iúk. -~\ iinr
"t:•llún:-:zerü \·aq:y ti.>lJl.ntyi'r~ 1~·;._;rd<'i;-; kag-yll'ili<!jak1 Htvlyek <.~ ki'•:,;•"lct
hi:n t ú lc:cí. kn l '1;a:--:z1u\lt:.{t:118 k: a rc"t 1 ;1~t:l;:i i.c: k lli'\' 1~Z( ·( t ku.~,\-l(\1' ! \01 

l 
~zlLr111az11ak. 

:\. :;,-;1í/",lf(11'._1i.-. ;u1:i11!?!11f1_,/,'. ,1, ,~-~:,Y''.\µy~zeró~-zt·:\Tt_: nl<'1t".:ndt:\t 1'1•11-

III. _\llatkür. 

lzeltláhuak. Arthropocla. 

_c\.z izc·ltlúliuak i:estu több szelvényből. (:-:;eg1ueutu1n) \"an 
alkoL\·a: 111c\yek egy1nústl1l eltr!rök; kültakarójuk hürvúz, iue1yhez 
l1elül az izn1ok b1pn<lnnk; a. test egyes sze1Yényeihc7. inozgóko;1yaIL 
\·a11nak i:apnd\·a a:.-: i.::elt rúytar1uk (_l{i.bak). 

J,t-gtöbb izeltl{tl.n111úl 1iúro1n szelY~ny-usoportot; külüubö.r..Lu
t iiHk lneg, ezek: a.,f-'t.j (caput), a f11r (thorax) és a JIOfJ'(,/i (abclo1nen). 
.\ L'e,ien vn1111ak az órzékszervek; függelékként a l..'SIÍ/107,· (aut.onnae) 
(:·:-; a, sz1(j1"t~s.-_.!'/; (orgaua cibaria) ... :-\. tor a fejjel néha összeolvaüt,1 du 
lcgt.iib bször ~lesen elkiilönült . .:':I.. lábak re11c1ese11 a turou va.11uak. 

..:i. legti.ihl) izeltlúliuak pett'.·kel raknak. Egyesek ele\·e1H:kl't 1~ 
~zülnek. 

.-\ z i z t' l l: l :'t 11 lt a k n ::-: z t á 1 y o z Ú ;-.; a: 

1. 

\'t.:ikk(' l 1 

!t'·\PkZt'llt.'k, 1 

'! 1 rt1c.}H•()-

lllllJ<l. \ 

J\:iilün .l'e:i: t:or é~ i.1ol:roh; 
('g,Y púr 1·:-:áp; lui.rou1 i•úr jú.
rú~.ra s~(,-)lg:'tló l~'t\J t'·:-: t(ihl.i-
11y1re kc·L par :-:-zaruv ...... 1. l~uviu·ok. !11.~, t:f11. 

:\_ fe.i~ (':-:: l:or \js~Ze\\l\ adt 
1_!'1.:,ii:ur): a c:"{q1ok úllk<q1-
L:~okkú i(:lu111nlt:ak; .J iiúr hi.l..l-
1 lal . . . . . . . . . . . . :!.. l 'u 11 kii il yu/t:. :l /'•re/; 11ui(l1 i1. 

}~'üUiHvúlt i'ui~ ::: :-::zún10::; 
t'[!,'\"L'HlD szcly('.n\·ck1Ji .. 1l úllú 
t:;:;'t.; iniiuleu ~:1.ch:é•nycn 0gy 
\·a0·\· két-. púr cavt·uli.'i alku-
t:'!;~~ l<ll> , ... , . ~~ , , ...... , "· ,<:-'.~·1(.),íl1Ho1/,·, .lf,iJl'iop1.i•l 1 1. 

1\.)bl,1~1yi,re Ü\!'.'Z<.'Ol:·udL -(·:c·.i
! ( 'l': kvr i 1ar c::-:a 11; a te:-;t 1111n-
1 lt•11 :-:zc•l\·t'>nyt'.·tt 11;'u·\1:' !"iig
µ:vl('•J.:vk: 111elycktH·k kiili.'11-
l1;·.zt1 ulakjnl~ (1

:-: l·let tani 111ü-
kiic!1"."lik \"<.lH , , -l. f,'1if;„Í:. 1 '/'11,-·Ífl1·„_1. 

:\. 1"•1\·:l1'11k lu:::t.e 1'.-1\·:--:L'tt c•\\·Ala::.;zl'otL \i(1r<_itn n'.·;;;.l1\.'1l: <t !'!'.i: tnr 
\'~_: 11n(.r•1lih,:.1 úll. :\_ l't\jeu. \'rtllntd\: a 1-:t"t ii:-;~zc•l.l1 tt·. ~zeni: egy tiúr c~(q_ 1 

,'.,:-; ;i. .-:;;.;'1 jr/·:::z\·k. 
. [' ,·„t·111·„/,· /,·/(,J/i;d1:::,·, .. Né1uely t\1Yar11kuúl a 11el.l•l.1(H az a nyú

li(•:·: lia:-:uul('.1 ki:-: ru\·ar kól ki (:::yú\J. t.ü(:::-:i"k) ezek az ,if ii' 111 o/r1/;1d.i/" 
(:iu1etnboln·L T.ugt~1·,J1lH-_'11 azii11f1al! :í,h11ak111:'~:::~n1 fP;jlöc1uek; C'ZPk k.i.'1zL 
1u1.•gkiilönbi-.iz(:•'tilnk t1~j·.~'-'11" (·::.: f-'//i.'/ ,if11/,,/"11!!í/,·1!1. _\. /(~;,„~· 1i!ri/11l:l!
·,i.·;11,il a pPb~1.;·.1 kiki:lt /d1T11. i:übL::.;zör veülik1 \·l:gre ny11g\·('1 úl.la-
1''-it-l.,1 l<l·11 (Lit:•l.nlbozza l!ta,gát.) s a lJúJ1llt'.d ]esz a _kifejlöc1C1t.t rnvn1· 
1,i1n:_1g:n\ _\. ((!,„,/ !Ít1rln/t'!d1J/;n(iJ l_i(i]J;ÍJ\G111_ij·. ninc::::. ~:\.]árva J'ol.yt.onos 
y,;.\l1'.·::: ntún i:..',!:.~:y~z 1:rr;.: kap :-.:zárn.Y<lkni.: /„._ tr:l_jt_·:~ r1JYf1„1.TÓ. l1;sz (f-:ziJ.u.-



_; 

.1J: . i 1.1 .. 1 nu·:x nsJ:1w r.1 x 1-.ix1 .. 1 t.1. 

d) r_rL,ljc::::t.'ll 
úttLlaknl()k. 
Holometa-

hn1a. 

fie1·r:,._ ·"·:·1Í!'!!/jl!'ll>. 

.\~,,111·11pf (' 1'(/' 

~ 
::\(.gy: 11agy _ 11ikkelyes _ . . . . 

::;zó.r11vnya1: pödi:1rnyelvYel ;1. l,)i/;hefy, .. -: .-::.11„-
• · . iiyu(!/;, T1'j.lirlopf1'i't/. 

1 ]({t nu~ ll::sü húrt y(Ls :-:z(t rn,Y-
j, n-}~al s n h<.í.tnl:'Ó. szárnyak
{ ll~·.k ~n1-;gfeleli-'· billérekkel; 

:'ZlY(1kaYal ........... · · · ti. A·1;L„.:1ij·;1,1;u(d.-. 
TJi1itu·11. 

f i ~ !\ l 

~. n·w1. Recésszárnyuak (Neuroptera). 
cl. Fedelesszárnyuak !Coleop!era, bogarak) . 

.J. c:::alúú . . h'nt1: l11;y11i'uh (C!a.rabidae). B.ovnrpuszLitók: e1ein
delH 1,hon1okbogúr); fntrü1kn (carabns) stb; egyedül n ::.rd11·11;; yililn1..:; 
lr'irvái rongúlják a gabonanen1üek g,vökereit; ez tí.lta.l sok kárt ol\'.oz
Hak a gazdAknak. 

2. C'.,ikbo!Jaruk (Dyticidn). 
3. Csiboifd,:/,; (Pnlpicornitt). 
;L R;; r id.-<.-:1; i' 11.1;f'c1liJsii/,: (J3rachelytra~ sUq )h ilinidae ) .. 
:'°>. ]J1u1kú . .:;c:~rí1ntak (C!lavi1:or11ia): sntalJogár (hist.er), di.igbogúr 

(. si1phn ), l:e1netőbogár (11ecrophorns )i szal91111a.bogúr ( clern1estes ). 
G. f_,r.:nti':,·i:sli1J11a},'. (La1nelli.cornia): .{ji·iús-hoyara!.. (Dyna:::tida); 

111a;ic111e1n kizárólag fc11Tr'1 égi_i\·i: külihtl_'•sen n1nerikai bogarak; egye· 
~ek egész J:1 cn1. ungys:'tgra 11ö11ek; r:rrf.1,1l111,r111n1k (C~etonü1a) szép 
szinüek; lci·(:(„1:/ik (phyllophaga): cserr~bngúr (111elol(1nt-lia): g1u1uJ· 
t 11 ,.,;/,'. ( copror)lingn) : .".-::u 1· 1,111 ~·!111!;0 i'll k tlnen11 i\'1a :~. 

7. f>,1fi(1111)IH1ffi'i''1l; (Elai:criür1(:.:). 
B. l1i!/.l/l1l;1·ii hn,tfr! 1'1t k (l\:[n lar_·nd r·r1nn i a) : lain] 1yri::-: ( l ti1~(~:·dJ1)g·i'1 !'. 

S;,;(-. ,Júnn.~'1J(•Q'.Úr). 

• :i. Fffi'iÍ7/,; i,1,,,11r11·rt!; (.2-::.,ylu111taga): :-:z1'1 (ü111.1hin1n 1.1erti11nx). 
LO. f~'yrí.~.:)1(1,1/U1'/{k C~\[e1'111nf':;nn1al'a:): li:-;zt·-l)o,r;:r'tr (h:nr-Jirio Ill(ill

rnr: l(1r;;(1jn ;1 :-li:-:í;i:knka1· J. 

l l. //1íf,1;11ql1u:;1; /,0:10 1·ri/: (_\-t':-:icu11tin_J. ·1:\:~iök 111eguynli"; liúíTa
fel/, 1ni11te~·v 11yaJ.:riJ k("pez. Sz{1r1rvric_.c}i',ji_ik láQ:y: nh:/, ::-:z(n·n\-(\k 
gyakr;111 riS\~in~ ~t8!ia liiii.uyzik. „A. kÚ!ejlei:.t0k 1e\~~lek1..:el hlp1A1l~oz-
11ak: égr~':::z t-e~l:ök izga(1'1~ lH'ilynghnz<'.1 :-:zt•r1:e:-: anyngoi (cant:11ari-
1liu) t-nrl-ahnnz. Jel.(· Untozik <1 f~,1/fl,1 (T.,vU a y(•:-;i(·nl:oria): kiiri:-::b0gúr. 
Zli11:li:::-:: r1'.'z,·t_;rC1:-: (tr11ynln!:tal. Jiinr/1pa 1eg11n.p:,\·c,]Jh l'(~szi"heu elü!'or-
1\nl; n:Unnk n1;íj11:-: i":-:· :jn11in:-:bau kiii:i:-:- 1-":-:: orgo1u11'úko11 ::-:eregP~e11 
t·nl1í.lliah

1

•. 1 1 /.,-~ 1 " cnL ho:-:-:zú. ;_p ;> inillilnéter va::;f:a!.!·. 
]2. (1,~i~ui11.1!'-'~: (,(J.'/'li'rr/,: (Ci11r1:nlir1ni11<1); kiiliiuft::l(~ i~úrt-r::kouy 

hon··1r-1k inint·.· '1 ll'l'1nt·'n·i 7--:11;;-:..:nt- íC!·d·111dr'1 1n··u1n.ri·1·) 'l 7--:iy--:ik ( J~;~;ic.l111~:Í stb·.· ' - '~ _, .„ •.... _, ' . ' ,-·' ·' ·' . ' ... „. 

1.U. ,)'.-;1i/1:1,;1; (.Uo.:-:Lric11i1_la) . ...:\z 1;.i;',fúk k~'rgc:i11 t;'lH('k, 
1 ~L flns :-;;; !!<' f:.'1i1111 rd.- (T j n n gi r·n rn 1 a\ 
L :i. _. J r11 11,1;110,rfi' 1 ·1.i/,· ( C:l11·,y::;o1n e1i dn). 
!!i. /(1:il,;/;1íf.- (C1n1:ci11ellii1a._L ..:\ln1 lni.11.1:::. ff·lill dniul111ru. k1•ri•k

'l1:d:d~1ku :-.: l:nr1.;:a. nprc'_1 ho2/trkúÍ.: . ..;;~!talúuo:-:;;111 i:::1nerete:'<.'k. 

~L rc·1Hl Hártyas szarnyuak. (Hy111enoptera). 
L 1:„1,;ni:,:s,!f:. ,[,.„1,„1„: 

i. Jí.'/1./.· (~\piari<1). „AJ:'ó (dlka1J(;:-''1-ik (.ru:i:\illúk-J l.;1'.,~i1l1111111:d~ ~~ 
;1 Hi_.1\·t•11\·pl;: 111:,khirinrru1i11ak f,-,ln\·-it:(1;-.:{t.r,1 1i<l:O::Z111Uinh1:1k: nz a\,-::, 
<!)t1k hn~:·</.1'1 (n\·~lY1 ,;:---: uy:th'i.::-:rn :-:=:...:~,J:_.::id. llút.1;\:'/, lú]Ji1i\.;,·1u ;1 l(Ll•:::z(1r 
;-.:. ;1 lúb ( hir.-.:1~-'") el:'/; ia:.:·(:1 ki:-:zt'd•:'...:ei'f;·,i".t- ;.: h1.:lrelil1(-·j·(··n kcl'1':'>:1·ri!c1t 
:;z;_iri."·ld..:QI Y<ll; Jtl(~grnl-:~-,t (g,;:ii,it:;:,-kl~:::zi\l("k.) S:.-:úr11y1•k ;·1~~zc· 11e111 
hn-jtl1ai('.• . .:\ ui::1 k ·":-.:ti dC1l,u:ozúk fidl<í1il-:n . ..;nk. fY:H1•~·klllz ::::z{11núrn l<1k(1-
,--:oi~at1 ·~pi.t1:u1:k /,:-: 1:1.t:delC°p:yiijt-<;110k. _-\_ lak;Í:::(J\.:at \·ias:...:b1\l {uu'.,l1~J.;-
11r~r1 Yr~.2· 1: lJl.:'1_:-_: nnYa'.:!l•r'.'l ([c\·eli:·k. l1c•n-ir_1k'i J\,'·-~zit-.it- alk,1\111'1~ 1ir:·ly1•p 
1 fc1.(:•d1\'l~.;_:,f,ih1_k. 11'1ol·1~'u1. :1- fi.'•l(l ;1 \;1_i t' 



(11(1 

]'oulo:s a, '111éh (a.pi~) gyógyszerészi ::;zen1pu11tbUl i~: a, ine1111yi
Le11 a gyúgy:szerül is használt mézet szolgáltatja . .:l_ inéhek. társa
:-:ú.gbtni. élne1;:; a társaságot 11áro1!1t'éle eg~yének alkotják; lii1ncf,· 
(l1erék): a 11ií (királyné, anyan1éh) é:".i a dolyozfík . .!:l. l1in111eh nagy 
üsszeérö sze1nei ya1111ak

1 
sz{tjTészei satnyák1 zön1ök; vnskos -/.'.nstl:ick) 

l1átsó lábaik sin1ál;;:. -~ idí 11yulá11k1 l1osszn te:-::tü1 szen1ei olc1altúllók 1 

széles homlok által elválasztottak; gyüjt.ü keszüléke nincs. A rlol-
1;o;-:ók (k:özö111bösek, i1entra) a kirá.l:ynéhoz hasonl6k, L1,e potroh1!1.: 
",oldrnl röviélebb ·hátsó lábaikon 9:ViiJ"tö-készülék nm. Altnlúnosnu . ) '-'" ' 
is1nerL a nuS.:clD nu!li (tr.pis 111cll~jico) 1 111ely ősrégi iL1őktöl fogva 
tcuyésztetik. . . 

Jele tartoznal.;: n1ég az u. 11. j'IJ:J.::1111!/u:k (J_1ijszür: bu111bn~) ti a 
,fuiir11.i (kek dongó 7 ;.;:ylocopa.). . 
· · :l. Dard.:.sok (\Tesparia): igen ::;ok fajbau vrn1nt1k olb:.n·.1yd\·e. 

G. Iúu1!/.1Júh (J!'orn1icilla). rl'ár:::asúgbau (álla1nukba11) ~1,ne.k. 
()sipös 11ec1vet (hangyasav) tartal1nazna.k: inelyct:. a i 1otrul1ok vege11 
ló\·ii i11éreg1nirigy Yálaszt el. 

II. ·1'<:jói.:si_;rcsck (l'1:l'cl1i;rtta): „ •.• 

!.. T'iii'kés:::ch ~nyerges Llaraz::;ok, lGht:tt1110111(lu_.1. 
:2. (-;117.Jic.„da.rú.::sok (C~yuipiL1n). i\prt'J legfcl,iehb 'J inuL llttg.v:-:::'LgH 

rovarok. „:\„ i1östény JH.~tera.l.;:óiYal kíilüniisen a liatal le\·Plekre rara
f'«tszt·.j;t. Y[L!!\" \_ietiizii~eti i.ietéit. 1\.. iictCkbül kikeli_'.1 lúrvt'1k a. 11\vél
'Gi.il t~ái1l<'tlk~z11ak, ininel.;: folytán <1 le\·~len külü;1t1~izi.i kin~'.v('.':-'i'I.; 
L'tn1aflnak, 1nclyel.;:ct yul1ac::: vagy !J1d1i!„~· (gall;Lc) neven 1;-:1nc:·u;;k., 

„A. 1.;:ülönhlizö cynips-frtjok a ti:i1gyfa (t~yni11s 111tl:rctt:-: h1ln) t;:; 

inú~ úí.k levelein hoznak létre gnbac::;okat. „:-\z alc1111úi gttbac::;ul- c1 

'ilu.rcH:> iil(n:lal'id-rúl nyerik. 
. H. ]~fTl:fila/'(f;:;;;ok '<~PenthreÜ(.1nida). 

.J. I·11ul11 rd::;::;ok CC rocerida). 
''· rem1. Pikkelyes szarnyuak. Lepicloptera. . . 

J~ renüeL a. rc11dkivüli 11nrry \-;:'dtuzal(1~~úgtt 1(11/,·{:1, alknt,_1ak. 
J[iult'g\· :,!();(ll H) (,\;'1 faj 1~1nt•ret(~~ inelyek ki.1zl; t'Dll\g ~\ forr/1 l·gi.i\· 
,L\a!.l~ t'r;uye~ (1i:-'zlJL•u rngyogól.;: i:-' nagy ~zc'un1na l vauHnk. , „ .. • 

.1), (tlrend. ~\'//!//! Íf'jJl"t:/,·. l. „\~111i11rdi l('/1ki:·1.-. ~. ~hltrk1deL1 
lt']'kl·k. il. ]~jj1Ji 1c11k(·k. _ . 

/;l nlrcud. A/'1"1; /,pt..,1.- 1pillck1 . 
. 1;. rell<1. l{étszarnyuak. DijJtera. (Legyek). 

( ':-:ak 11H:ll:::C1 ~;zÚ.r11yaik fcj\i)dnek ki; a l1(d„Hl:-:1.:1k 1·lk11rc::1 1-

·\lliak. 
!. t:nr;iif,1Jiif,· ((h.-ill'i1.l({). 
~. l.<.:ff.1/f'k (J.l11:::1·i1l11). 
iL rJ;_irs/;iik (~l~diru1ido.l. 
'!. ~f1i1Jofy11k ('f1i111ilirlu) . 
. \ :-.:;.;iinyo!/('k ((.111/ir~ido). 

7. rcwl. Féliedeliielc. Hcmiptera. 1Poloskák1. 
.l. f'ol11skrÍk (lJel:croptcraL . 
:2. [{aliú1:dk (1Io1noptera). J\.ülü11l)üz(1 1'i1:1ul11 fajt1k; 1i_ibln1y11:1' 

fnrrú Ggövick. 13.. 1~ic1.ula urni (111a11ualGtlJÓca) ])t('le11rúp;i1Ja11 a .:E'ra-x1~ 
n:.1s ~)rnns-on i!l; az általa. a J'úu ejtett ~cbl)öl H llHllllHl fu1y kt. 
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. _ n._ lc~uéltct!'cl:· (Aphiclicla). Tele tartozik a ph.lfllo:ccru vaslutri:" 
l.~'.~1C~)' .UJabb _1cl.?l~1.en a .1n~·g'.ynyors;;:ági szölöket is puszti~ia. l\Iég 
:-;za111? '~tlt~n,, a. :-:z~.lo}.;: lu1;1:::zalgyljl.;:ureiu el(js].;:ödik és ezú-lta1 a tüke 
elhalasat; idez1 elu. 

.. 4._ JJai.":.;tclcr:/.'. (C~oc.eida). ii. ltiiuel.;: szc'Lru,yasok: a nőstények 
t:,i.1bl~n:r1re szarnyatla11ol;::: pnizshoz hasonlók vagy félgömbidoint~ak. 
..:-\. htmek eledelt, t1em vesznek: 1nagul.;:hoz; a nőstényel.;: a növén~yek
hez. tapacl;ra: _n1ozc1nh_tt.lrn1nl él11el.;: i ig_y rakják p8téiket s nzokni 
l.1~~~l.ln];:: ntau .1s t~.k~·l:Ják. Ide tartozik a G1occ11s t;acti (ka.r111i11tet.ii, 
\11lek): i~:eI.r l\Iex.1koban az Op1111tia cochcnilli'.lf:ro. nevii ka.l.::tuszo11 
~~": A_ n~s~enyek, mozclulatl~.n.ok. A hii;1ek pirosak; kél, tejfehér 
..zcn;1Jnk es hosszn farkserleJnk vain. Piros festéket·. :-:2olgáltatna.k. 
E_ v~get,~ tenyésztik is. A coecus lacca Kelet.i1u1iában a ficns reli
„10:101.~a-n el; a fa n1egsznrása által a se11akot (gnnnni lnC'ca) szolgtíl

,1 ,1a. 
· ''· 1Íllailcl1•1'7,: (í:oophi:hiria). 

]~eloszt.ús: 
Pankányok. Arnchnoidea. 

1. I~ rt) ·pof:.rohnk ül ii. 1neo·külö11-
... \.üllin J'e_jtorra1 - 1 „ 1 1 . · ·'=' 

e,, potrohha 1. "1-\"o- ><1z et ielö izckhöl alkoloi 1 L. rew1. Ldt l'"I ,., ... 
l()!-horaí'a. T.Jég- . /111r1k.iJ rlliro11ast1·11. 
t~:-;ö-vekkel va ffy 11) :Potro.hn k nyo lesi Pgyti11 f-.(,1 íl: . 
1.n,1r)zacsk1'.1kk~\. neni ize].l" · · · · · · · · · · · · · · . :2. l'01tl1. f-',;/.-uk. il1··· 

·rr. ·_--.. . , . „ . ., • 11ei1111. 81J!i111·ro!i'1;:;t 1·11. 
L oLi nhnL egyheolrnc1t; a Jeitonal. Atlin-

r:1ei1. CJ:-:np{ln c;~ak légcsövekkel .. .' ..... · ...... ;;, rnn(l. .-'ltkd/:. 

[. l::r./f [Jofl'oln1ak (_··L·th/'011asfra ) . 
_L. F'.f1:orpir5k (ScorpiÜnilla)~ 
:2. -'~1skorpiok (:Psen(1Sl'.01'piolli(l:1 :, 
lJ. illpúkok (_Phn laug·ida). 

» f',;kok (.A:ra11ci11.r_). 
:{. iltkdk (.:lrarin11)· . 

„· l 1·111·/ 1111' 

.-\z ÍzfdL lúlnuik ni:ol:-'Ú k?L r1~zt:'t1yid a .·:::tí::/,fl1f/11/.· 1i\fyri(1po1la 1 
nil.-11/,· (crn:-;t.n«t«t) L:t'~11uzik. 

1 V. ,\ llntldir. 

F e 1· g e k. V e r m e s. 

1\ t'l-':rn·r~k i(1'inlkni(i.·:nkr:1 vnl/i l.i•kiHLt~LliJ n:--:zinLn:-tl.-: t\d ni''.g·.1-,i:'zt(dyra: .--, . -· 

1 · ,"J'1Ji/ !',; .r,:„y,.J„: h'1Jf 11 t //( i11 ', rJ\::-:Uik f'g,yl'.Hliieu Yag,y t~gyuu li"d.le11 l\] 
lznl!·.1 ;:. kert: k;-;zervc-ue k nevnzt df', (':-; i1lú~ ~z1~rv-c •I 

•) ( 1 •• •• /" ~ ·[ ·1~ " ' , \ t ' 
··· A.11111·as c1·.11e ~ .. ~· 111111l11ta. .e;-:t:ijk liengere:-: Yngy liqinlt. !!iLLi-
) , 11y11·1: ngye1dt1 gyüriikbi'1l alkoi;uj.j, . 
~· fi o 11d(/J_1}/r:l< .. \"i! 111at1·l111 ia. 1~cnu't.lit1on1 n, gyü riizt-\1 len Le~t i el. 
~L luj111~; ./1·r!1(·/.·. }Jffll,11el1ni11. T1npn:-c :::i1nn h~~tf:el. 

1. _'i_ sollró férgek igen kic~in:y_, alig l. 1nn1.-nyl Yizi állatkríl~. 



:!. Gyliriis férgek. (Annulatal. 

r11estük többnyire jól kivehet[!: egy11e111ü gyürüzetböl áll; 
kültakarójuk lú.g:r~ néha tagolatlan függel.ékeket is visel. Hel:yüket 
:-:zivókák. ;;a.uv oldalt: 111i11Clen gyiirüzeten púrosúva1 eliiforclul~\ h\b. 
('.::iünkol:, (p<~l:·apoclium) segélyéi;el vúltoztnJjúk. Iüogrend:;zerük 
közpo11tja egy iní.r garatc1nc:.ban van. 1','r.::iks::.eri:eil: k~zül :-r;i;e1neik 
l1~gkifejlnttebbek. ~~ ::-zen1ek a t.esl" kíilö11bi:!zö részein t'ngl<1h1nk 
l10lye!«. ·Pe!-ék által szaporoc1na1;::. J~i;t renc.lre oszh1tnak:: 

' r. rend. /3ei't1Júbu.ah (Ohetopocla). Ide tarl·oznak a fiilL1i gili:-z
i i'tk (:L.u111bricus terrestris) stb. 

II. rend. /):~ie()kdt>ld,'. (Dis(:n1J!i111'11). ~restök i;égein szivúktd" 
vauuak és pec1ig rr ht'd~nlsó ~ziv('.1ka (lábrész) nagyohli: ;1. 1rH··llsi.'1 

kisebb. fh;e1neik 8 i:est n1ollsű g,yiirüzet-.ein 1)atk/1alal;:.\Jan \·npuak 
t·lhel:yezv(~. \Térük tiibb11yin~ 1_1iru;-;. :\. böri_i11 <'1t" lélel;:.zouek .. \.1ln.t-.i 
anya~rokkn1 t.í.111úlko:;,nak. C+yo111rnk eg,yszorr1: ;-;nk t:'tplúlt·k( 1t k/·j1t" 
ff·l0vo~11i. rnelyen a.znl·t'iu lio:.::~z11 i\l(;ig elr:lnek. 

Itl(~ h1riJ1zn11k: a 11111{1íl,11ok (l{irnd.inida). !-;nrnij11k li:'iru1u (d!
L:apu('.:-:e:'nl van felfegyverezve; (-)zek. f(~·1l.;-.Zirí<101nnuk s don1Loru ;-;z1-'·· 
\íikkel: :1z :'dlnt ho:-;szh-:ngel.yt'.~·,;el_ egyki"1zc·::;

1

0111 ki.fel'" :'tlla1u1k; ;,\U-.· ,;)(,) 
(·bit:.i11fouual·(fürr;_sz) ynunak (:llat-,-a. :b~:;, nllkctJ_1c:-:okat1 erre ;-;zo1ga1i_1 
izu1nz:iL~~gél,y1:~\·el Íuozp.;trtjúk ;-; \·1~ltlk az állatok l1i'._'1r1'J, ú.tfiirt'.':'Ze~ik 

\·Ürilkut ki~zi\·júk . . :\. 1111rl(fl,lfil(i/,: (I_1i('.1Cn: \iiru1lo) lU :'Z\'Jl.10 \";lll i,H·Z 

t'.\;-;(j u"\'iiriizol".en' .J
1 

·:1 Jil<'t:-;nL1ikou 2: a llC:gyellikeu. :2 Ú;-; <l lietediki:u 
~-,_ :E~.[ür,1tbüz;i'1 fajai 11.elyi µ;yulac1ú;-;i:ikuúl y{·rszi\·:'1.:'ra :1lk'.11-nlit7.l''.1i
tt.ak . ..:\. hi

1
· 1r(Íu 11 11·ilici11a.!1:11 (n('~rnc\-. lltl\1úly) :-;i:d/·Lziilil \1a:'11 1 fekeí1· h 1l

iukknl: a h. o(/i(;i111dis (1n<1gy:ir 1ut11,lly:l ltn;-;a olnjzi_ild: (~gy:-:ziuii: :1 

11. ,Jifn1:".'/1isfe1: ·neugye1, ll.fH1<\l,v:i hn::::f! yj.\úp;oszi'1l<l~ vt1ri'1.c:harn:1 l'nl-
l i1kku\ vngy azok 11élkiil. . „ . . 

lllc tartoznak nz 11. ii. /1;111ul1íf:1-nk l~ t.,H.nu111op1s) . .:\..llk<q 11 · . ...:1! 

k(ill c~;-;ali.: 3()-J.O tonrpu í'og Y<11L n1ely\,\·i,l a bi'1rt :'1U:'iirr'.::...:zelni nett\ 
k1;p(\:;ek. _.\z (·1r~delL szilúr(l 1 lnro1hnkl1au 1lyel!k el. llac11'.1Jtis 1·n1·,11.•· 

{n1t1;·rik;li) \'„...: :1z 1111{,ri:'··"f,111111 111 1';!/i"1:s··,·u." (11<1ln11k l1cqtc1~I i.-.:n11'r1•11·~· 
] 1'111:tr1:í l:yc;k. 

:.:.Fonálférgek íNemaielmia1. 
!-[n.-;~zu. ol':-;/i-, fonú\-. \·agy l:i_·,n11i_'1cilnk11 ft~rgt·<k; it:.;-;iiik ll\_~l11 

gyrtrüziíl.l: s0111 111~111 tagolt. Ide Uutozuak :.1 külü1:l:iizG ,iti! l.-.:::t 1íl• 
(,L::;cnri:-:. 1ixyuris: íi.lnria). :-\z osc. {11111l1;·icuidf'.,. (lJ1;.>lg1l.i:-:zht) J..1----·l! f 

1·111 l1o;::;zi1
1
' ]dili"1llű:;o11 a. g;yer1nekek vegl1el1.'·l1(:ll !'or(1n1 1,li": <lZ 

!1n111o·ntú11u1uí1 ( 1'~ n (1isz1i/1k11:'1l is talr'tlt:rtiott: 11::;(·. 1111;:-:fo:i: a 1nac;-;l{:i-
b ~ ' •· ' 

f(J\r';kn~l: 11~;.;c, 11Ufi'(/i!l11f11. H 1i:.nt\·;,°\kl1a11 .• '\_z 1i:1:/j/11'i.-.: l'.Ci'111i1·11la1·i.-: SZlll-

[(~tl a u)r~rrnekel:: ~-1;ffb0l8ben 01: iupn "'1.[)l'Ók. :. a. 11{_'1:-;:h~11vek 1.U H\lll ·: <l 
Q, t::l , b ' ' " • . . 

l1in11:l.;:- ..:l 111111. hos~zúl-::: 1~iíol \·úndoroh1nJ: ~ ezalbil reudk1.\·il11 \"t:-ii'.-

keti.:gségeL iüéz110k. el ÍJ ; , 'gyors:111 :~zu11orot:lt1<1k : í: gy 1 i/_is~;('.•ny H 1-
l. 2/ i()( 1 pe:ti:t rri'\; .. A. jil11riii!: a forri'1 1'.~gij\· <11.ttJ. 1\(•uns,1k: hn.lal k{•r„ 
bau ,·izQklic~ll t:lnvi:.:. késö1il1 nz t•Jl1i1ül'r~1{ lJ;·q·1· ~i1:'1 f11ri'1(111;1\;:. !1\.\ 
'"Ylll<t<lÚ:...:(:. é::; (•·u1111ye;J1j~.:[; tJkUZll<tk. 
h. :\.z 1 ·11t1J~\' ]1<;1t~ihen t'.'1 az 11..;fur1;ilis.~/o i~: (tri<.'.llU('.t:11linlu:-: di:-o·· 
pnr): ·l~-f1 in11L l1o~~zn. · 

.(7 .(!~f„fTl'IL.(r/ ltl'.'.\'/J,.:.:.7,L;;l/J·:.-.:. l-'l:'/.i'1S/.T.l...;:_1. 7nn 

. . . ,1:- 1 „;,.J, i "". ( trie~lirrn s1Jiralis GL'i . ábra.) A teljesen kifojlert nüs
l:en.)· :·' r;rm., a hun l.o mm., hosszu. Kifejlöclött állapotban az ember 
~js ina~ allatok. bele:be:1 ~lnek: 1Jéltrlcl1inú.l:.:. Itt a, nőstény minteg·y 
~O? ::;~eveu kis tr1clnnat szül, inel:yek. YtÍ.ndorlásnak indulnak: 
a.tJ:n1:pt:k .a belek fa~ait s az izmokba jutnak. Itt; pörgén összekupu~ 
~~~111~~~ .s tokot valasztana~;:. el, 1:1el~'b,e~ töh,h (egész ti;.:e1111Ggy) 
t,~1g 1~ el?tben 111a.radnal\:: (1zo1ntT1cJ11nak); vegre a. tok_ e11neszese
thk s "". allatok elhalnak. A. béHrid1ü1ák csak 4--fi hétig élnek 
.1;~ az iz_1noklinn uo.gyobbs~a:1111 .!·.r1c-.h1na g:yíil össze: heves liely
],\Jdalmakat okoznak cs halal r:- kovet.kezlu•t1k be. Az emJ.erbe 100·1 

1nkilhli fi (1i:::znóhnssa1 jnt.nak: me1ybeu hetokozva elöforrlulhatnak: 
;Jlti. ilLra. 

i~- l:_et?kozott t~·ichi1:{tk tokját n g·,\·u1nort...:a\· iuege1nészti :-: a b1..:11 111 . 
l1:vu a_ll,ato(~~k<;k ktszal1ac1.nlYtL riiric1 i<lDH :::zaporodnak; a -tiatnl 
~lfH!IZf\1l1-'k arvan1101;ol az 1z1nokba. :' e1üid(~zl a fl'icli/111•.~i.-1 ll~;v~·n 
t.i::rnert _lieiegs.0ge,i.. ( l\·ltatjnk 111agu11kat·. cdJi_'il a hn::; ke1lli n1eg~íib'„._·1· 
:iltal. :Nn. . .'.2:y lH1uv-·r.-;éklet-.11(!l 11gyanis ez Allatkúk Jnegdiigl1'1lí~Jc 

4. Lapos férgelc (Plaiyelmia 1. 
. ~·i,·1:/11,111"1.:k (11nr1Jelluria )., 

, '.2 .•. JJ:L!telyek \rJ.'1~enHtt:.oc1n). ]~li.'1:-;di !'~rgek, n1elyel.: részint. kiviil 
az a.l1nt1 testen: rt.·sztn!' tJeut. a ~zervezef-lH·n &lnek. TJtóbbink közli] 
,_:1;il.~te1.~di'1 '.t. 111új1J1/f('{/! 1 di:::i·ou1a hepntif'.!1Jll) 1 lncly a:r. úUa!'.ok (Ji"1leu· 
ki·H'c1t1.z;t1ki.J1il1ok ::>Lli.J 1:•pevozet/•ke1H~u l1':' 1oújúhau úl. k1~izt:.iik nap·~ 
1Jl~.s;-t1túst oli:uzyn; ritk{tliha11 a. ]nvaku:U, :-:iii nz r'Hili~r l1rleitH:11_ . ...,f~: 
elu:tordn1. 
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8. C/ala1nlf(!1·,r1ek (C0stoda). Jjjgyes izek.bül ö:::szeLett: galaut1hoz 
hasonló la.pos férgek. J~ejlet.t.ségül\: igen alacsony fokn; ninc.s sz~lj11 k 1 

bé1csüvük: vérellényeik s idegrendszerük se1n. Fejllidésiik s életiili: 
igen bonyolult. Az en11Jerek és úllatok közt Yan e1t;e1ji::tlve. :Leg
fübbe1[ U. különliözí"~ fa:in fcu:nid/;. renenia. 111CÜiocanellah\, ~l1 llPll. 
solimn stb.). 

Y. Allatliiir. 
Tiiskeböriielc Echinoderma!a. 

I~.üvetkezü tern1észei·es csoportokra oszt:atnnk: 
1. J {1Jlof IÍ 1"1:rík. Ilolotluu·ioidea. T ... ágyab b: kevéss(• c~11ncsze~C'.t1f·1 l 

kültakarúval; hengeres testtel. 
:2. l171·!11'.ilo1'.d.1!rík • .li:clrino. idl'a . . A.ln1n-1 :;zivido1nn} 

Yagy lapnltkorougalakn testtel. ( 
n. ;l..:::0;/1'1'(/t:rl1·rík. I!.~fi:roidea. Iiapnlt. c:-:illag- 1 

it1omn testtel. \ 

I~en11.'.·ny) (';ltnt'
:-:zeseüet.t. kii\ 1 :i-

kart'.ivnl. 
·I. l\-1'Í1111idr!fÍk. (},·i11oirll'f1. Serlegidon111 tesh el.. 

_:\_ gytJgysy,1:rt·szei-rc ft"iut.o~:"ágga1 neu1 l1in'1 :-:znl1úlyn~. :-:11g:'1r1i: 

u\:qd(·rr :-:zerinl· l~ife.iltHliilJ, t'illai"c•k. 

YL A llatkiir. 
Ürbeliiek. Coelentern!a. 

~n.r,·úr1)s rt1apícrv :::zerint a.lkotot.1-ak. }'eloszt:'1:-:11l.;: :1 lz;·,,·i":!l,:t\:'.;·,: 
,.., J\[ag!111osnn vagy kiili.iubi.izij alkni 11 

T. 
:--iznbi'dyn:-: 
t.r·;-;!·.iireg

gel. 

IT. 
~zabúlyin.
lau Le!-'1.-

( /~s lniikC1c.1ésü errvének1Ji_'il úll/1 telt-•-

~ 
1iekben :'Za-ba(1Ü~~ 1~lnek: tüblillyirH 
sngnras bt'.~ler1én,vkészül(;~td~e1., .... 1. ;1/cd11::1i/;. 

_l/,,if //:-:Ifi', 

1 
fJ:{irgyak.hoz 0!

0

\:1t:a11adYa. iül1l1-
Hyire tel.epeklJeu t'.~l112k; ehne::-:r.e
secho koralltJ.;kékel; képeznek : egy„ 

\ szcrü vagy rolteszes 111~lüreg;,;e1 .... 2. /l„/;1111/,·. /'„/_i11 1 i. 
rJ.1<Íl'g')'flk1Joz tn11nJlYa t'.·lnek; kiil:-il''-

\ .Í iiki:1n szú1no:-; apr1'1 u.yilú::-; v:1.11; hc•l-

1 
:-;o,j(:-ikl\ell (·::-:ator11nrr;utls;.-:vrrnl; szartl-: 

lireggt-·l. n11":-:::.--:-. Y:tgy ko,·:1Yc'1z;;,.-d ........... )i, ,...,':;/1·111·.~·11/:. 

Ut'lH 

T~t.'Vi~:-: kiv/·(.1'11('1 u1i111l ;1 

!i·n1 [ l•:-:U l~. 

,'-,'jl')tl,'f i1/r'. 

(1,ngerukliPll r':1;·,/t-ll1tL11k. HeúnL ll/,;\·,, 

\'ll. A llatldil'. 
Véglények. Protozoa. 

b:zt)1u:d, :i :-:zerY1~k h~lj1;,-; 1iic'u1yn. .iclle111zi. :\z tillnti 
-;,~,'.~u::;('1 lini:'n·úL t~'.·111•zik. Tic~Ll.'l\1\('"\'tlbLr/•:-:/.l 11:tr(111yi. (':-:li\; 

b . - ~. . . 

t~:c:zl01 lieUi lt'~n ,vnl~ :-: l )n .J ripln :--:1u:1 ( ,"1:-: kt'·11l 1"1, ·-::t r1 ·( Hlt · i 
úllnnn k. 

~:z1'1"\·ozc:i 

u,\re:'i'i\·1·! 
I(·, lll l~ n\ 1;; 1 

;:-:-, 

1\ lvgfi'il1l1 il:'ZL'd.yi at. 1i.:·ril1:/:nk (i1d'n:-:nri;1_! kt'·11t~zik. ·\~i~(~ld1~:,11 
\;lneli.. _,:\z ide nnni :-.:11nilL r('~glt'.·.n.\·t:·k .'/1"1',1/tf1'i111i/,· (gn)g11r111n l 1.~,: 
9yi.il.·lril1110/,· (rliizo11odn) ll(•Yt·k :dnJl u:;:.daLu:1k 1•,:u1•nrh·1l.;h:1. ..r(·, 
r1;:-:;~~ühl'C1I 1nt;g Hlue~: l1izlo~:~:'1gJ~:il t•lt1iiul.ve~ Ya.i,icn1 a,z c'dlat- ';u_gy •t 

11ü\ényorszúiba tart-.ozna1.;:~P. 

A TARTALOM BETŰRENDES JEGYZÉKE. 

.\ hi~1 Íll•·:t•', al1ie~. 

. \ hsor[JI io . 

.-\h . ..:\·11tlii11111. 

. \ 1·Í:-~·f n':\;~ · 
~\··i·n·,·a" , 
.-\1·:wi:t .. 

~~!:.~·t11111 
ly1 harg:iri 

-\ (' lt i J lt-:t ll l i 1 ], ~fi .] i 111 Jl 

.\d•llllll acdi1·.u111. 
)1„nz11i~·1u1 

horktll!l. 

c:tl"ll::-.\icu111 
rhro1nic11111 
~;j__t ri•"ll!U . 

:\cid111n n1l1~l'i;111il'l!tll 
..\l"•lllitin . 

'.!::! Acouiinui. 
~\Cnn1s 
.·\.dep!< sitil 111.~ . 
A!lha1_•;;i·• 
.-\i:ro,.:ratikn, 

'..!CT Anrng1• . 
:01>" .\e . ..:cnliu1•ae. :\e~"nl11,.: 
;;t):,! : .\e1hau . 
::1i7 i Ad.h1~rek .. 
t>i\~. j .\d!ierk\·rnleli•t.~•'i 
;o!i;, j.;,\ethf:l' at:efi1·11,.: . 
:i1L:' :-uli'nricH~ 

:;~i;, ..\t.:tlidaikúl1nl 
'..!f,.j Aelli~·Jchlt>rit1 
::CT3 ~\et11)·taethc<r . 
;i'.!1.1 .\etJ1ylf:H 

:;ti S 
410 

f· l (• 

11/d„!, 

~\ lj .. ' . . . . . . 2!1 l 
.\ lk1"1holok, alkvlH>l 8·!t'. :;,:,~ 

:111n·\it•H;;. ,, , :• 
Alko!i11ltuétr·r.' l i:~ 
AlkoU1t·1'.•:-z ! \I.-; 

!•";' .\Jkannin :·.[q; 

,, ·" 

"j" 

.-lljak ~1;1; 

.\!ja,.: ~1'ik '.!1;'.1 

. .\lk:lloid:'i[;: , ·l\J.i 
:\!kanua. a1wl111,.::t ;"1'.!\1, :.[, 1; 

.\lkén1~(·s~av ,,„
_\ l kt•ru1i"1;;:i"f'·J1~k.:1lk;innii;; ~.~•-': 
:\ llat.ta11 . , . 1;. ;; ;;1 
.\!lati ie,.:i. , . 1i7:\ 

1; 7\! 

nyil\":innhisai 1i/~1 
.\llatkür. , . (i;; l 
.\\latlürz.~. 1;;; 1 

f1•rn1ici(·n111 :1n1 
elilori1l 

Aeth yl idenehl•.•rid 
.\eth:rll;J~usav. 
Aelln·J nitrit .. 

.\Hatok f(:lu;;ztú~a n~'(•. (;;; 1 

.\ llatl'ew lszert.an vúz lat n fi; ; 
~·a\lic11rn. :'tnn 
1iy1lr••el1lnric. ~Ili 

Jllll". :..: ! 7 
11.1·l)11:;11 lt"u1·1.-~. 
.il•1lic111n '.!::! 1 
lael it'nH1 . 
ina lie111n . 

H1Hriaticn111 
11itl'klllll . 

!Jlll". 

„J\;inlnnu , 
oxalk111n 
pltenllinnn 
11ho.spl1üri"n!l1. 
[í5"roli~Ho~1n11 . 
·.~a 1 iey li<'11n1 
.~T1111011ic111n 
:'llCCinir:tllll 
,.:11ll\1rkn1n 

lHll'lll!l. 

,.:nli'in·f·~tim. 
t,;tnnicuni. . 
tal"larien111 . 
t\1y1nicn1n . 

•1;• 
,,, 1 

::n . 

;J(lU Alliuni .-, J:.: 
.\llyl ... ' :\;-; ! 
.\lly!:ilkohul ::.~ J . .\fíh;ita~ '"11e1ui(':t 
.\llylsnlíif1 ;;:-: 1 

~\!!avc·fi~\i°d>, ar.;·ave ;,1.1 .\lniaf1'·lók1 :1Jiua 
.\l;ak -IG~; ;\.Jtnas:n· 

,, 
A~!.!l'e!.!·:ttae. ;,~;! .\lni:tsa\"a~ \·ns 
:\_~;:·,J!J.\Tlllll l'l'll!:ll' ;,] ] .\ll\':Í.ll\"Ok • 

Ajakasuk ;.:.;s .\!lvún)·edünyek 
.\laktau. -!!L~ .\loi:füli°·k. :1!oi'. . r.i::. 1;;;.i 
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Uikk . ·!Gil 
{'.inchnnaú)kk ;,:;\J 
Ciuchnu:ik G;\íl 

·nb.i 
Cn:n11w tnrtari 
('rucifcl'a\· 
Cl'yp\ocou'll" 
Conl'eniratiu 
Colal11rn, l'<;l:d<>ria. ('U· 

C11cnrliiia,c11eul'11it :\n.::n· ;,;;.\ 

Cncu111i:-: "'"' 

flin;t . . . . . . ;,:11 
Cichorin111 ;";\:.! 

latin .. , . . J 5'. :::!11, ·l·l 
Concisio 1 \li '..:.'" 

Cinn:nno1nnn1. r.·:.1 Coniin, Cicnti11 

('.yd„uia. 
o'r11ar:1 
c:1anu~ 

:..!Q Cyperac1.'ae 
Cyan 

.'dl 
Cistiueae, d~t n~ ;„11 
('.iprnsf0lúk foU7 
Citr0111, eiir11:< f..! 1 

-"lnj 1;.11 
rii. i"-:!8 

Ci\l'Ollli'rtY. 
-a:: k:'tlinn1 

:".B:! 
:;!':\ ! 

n1ag:nesi11n1 nN:" 
yas .... :-1s:~ 

-n1nu1oll :-:::::.; 
ddnin ·10\l 

.\\lf1 

C'ont11;;io ... 
(\ortex 

anrantivnun ;,.J J, t1SCi 
c::Jh:ay:\\·. ;.::n, ;,$'.:! 
i·:1;;c;1ri\l~H~ fi:!!. f1Sl 
diin:I(' J\n\';U• ;",:)(', :"t;:,'. 

1\1:-:ca·-~ ;:,:·;i.), ;,s.1 
1·iucl1•lH:H~ 1·p;:.erH! f1i":.l 
l'i11na1noni. cns.~ine 

f1:.! l, ;,,-.;,", 

z•~yl:iniei 

Clavicl.'ps p11rpnr1;:1 
U\nriíienli" . 
Coecida . 
Cocci011Pl1:t . 
Coccolc1ha. 

;·1111 ! 
:.!\ 

(·il ri ;„! 1, f18 l 
í'ran2.·nliw ;,:;s 

G\l\l :":ran-r\i i r:l•lici:: 

Coecns cact.i. ;,;_',f,, 7UU qní:n'.u~ i"~n 
Cocus nucii\~ra fd 0 si1nan1li:ti· ;,;i\'l 
Coelenternln . Oii 1. íO·l Clusia1:eni' ;„11 
C0ffenceae. C(•!ú~a ;,;Jo Csalúd. . . ·H1f, 
Cüíl't:in. _.:. ciiricn111 ·~ i '2 fl;;::i.h11at0k [,'.!;, 

\lf• C::arnilképiií·l~ .. c~;in:'ll 
.\ 1 ~ C~er~a\'a~ Ch!Hll\ 

f,j\I 

41)fl (\,1hae~io .. , .. 
Culchkin ..... 
Co\euchyn1~;r.ih·!'\. 

Co11it',·ri ... , .. 

-~iJG Osm·anyngok 
;.r1í f'~:r•\'!!t1l1:1c~ .. !i]\l 

bydrog·1:•n. 
(h·anit1ok 
c}·ankúlh1111 
Cyan;:.a;
C~1an\·,,µ:yi'tl1·i ek 
Cupr+_>;:.;:.in(·ae . 
Cynipian. cyuip;; 

D 
Dae1no1H1r0p;: ürac••. 
Dahlin .... 
]):llton 
Datu1·a ;;1r:11J1111UHÍlllll 

J)alnrin ..... 
1lúnie1-föle l:'tl1c 
Da'tn1any 

::> k•"tl\'g' 

D;:>clin:1tio 
J)ecoctun1 ... 
llefectarin;; .. 
])p]pjp;:,;,»!f. <ld•·i . 1:„:-;„ 

· el111Í:ld„ 
1 ),.1<_•j, fo!!\'\'d'Zf'it 

Ji;;\:'1,;\;:('•l\' • 

;,]\I 

J!dt·i dltajl1\~a. 
· !<:h;i)\;ls:t. 

Jlelcjbir. 
llelejtü • 
Derité>< , 

/l/d,11, 

HH\ 
1 (\Ü 

1.-.:i 

llespun1atio. 
])e:-;tillatio! 1l·~:-;tillaiu1u 

:21 

::! 1. 1 H:i 
:..! 1 ·l 

J:>.:d.savas réz, 
ciuk 

Eeei:-:av;;úk 

•/)/,/11/. 

:Hl7 
ilGG 

.Euaut.iolllasta·~ ... 
Bnrllichcr [sh-'{u1 , , 

ll/d„1. 

,"•l:.! 
·l!lf' 

:Hi-1 l'\.!U(l:-'7.\!i'l: ·!\1,-; 
i.~Hiert- i•.:lei. ::tJ7 Eu<locarphou, ·ISI 

EbtL-jfélLlk, (:\Jtej ' . ;,:;o J.:ndosinusis, , . . 118 
Ecr;('.pen0sz , . . . . . 501 J.:nyy ·liti 

fa · · · · · fJ:\(J };p~fe:;U.\;u;yad·oii:: .i \ti 
]~cballituu elah.:riun1. ;,:;::; Eper-fafélék - ;it!! 
Echinode1'111ata .. űöl 70·1 Epesavak, ' ' · .1 Ji; 

E(lények . . • . 8 1 7U. ·L">il Epic:11"piun1. ·lH7 
;, kiil:;ü fe\:;;z(~reWse 70 Epi(lenui,; ..•...... 1r,s 

J<:denynyalúbok ·l."d E(tnisetaceae,c11ui,;\!!.ttui ;,o::-: 
\1\1 E<l0nyes nüyények. . ·li>U Erbiu1n • 

llcsint'ectio 
JJextl'in . 
Dcxt.ruse 
Oianthus 
J)ia\y:;at•>l' 
.Dialysb . 
!Jitrusiu . 
Dilapsis. 
])igitalin 

\11, ~18 -rir:igtalau11k .0.11.~ Egotin 
!1\1 Ebsdt<)ptiek, eb;;efa ;,::s 

1
. Erieaeeae 

'2~ Egyensúly . 100 1 Erjedes . 
;i\17 Eg·yenérték. . . ! f1H i Ernyi.\ 1 ernyi.ístk ·l 7\l, 

lligitali~ 1n1rpnrea 
Lliúfa-i'é\ék 

;•::!7, :di;:J l~gysziküek. ,-,1_1;1 i Erük l IJ' 
1 tioscureúk 
])iilyuiiu11i 
l 1it iiionsa \' 
nai.ulynp6.l111a 
J )Í1_1tet'(H!:ll'jl•.':\t.' 

Oiusn1eae . 
1 liscani hae 
llipsaccae. 
1 li pt1_~1·ix 
Jiiszn\izsir 
[lohszita . 
lluliúur .. 
!Jol!!t.>;Ú a~:dal 
l>or'.:ch-ll1<'1jolaj. 
1 )ort..'Hi:t a 1nn1~niacu1n 
!liilH;reiner-í'éle gyujt\, 

!:..!;, 
1 H)rz~\'1lű lWJ%5ilrak 

J)Ül'Z~ü!(ik . 
l.lürzsül•!s , 
Dl'acnena dr:icP 
lfn1~(;1·:u..:eae 

] .l1·yu1l:d:n111p::: c:1ni-
pltora. 

lJ!'H!llt1JHl-folt' Ú;ll\' 

!luallstikll~ eÍrnidf~i. 
l/11rranUló2.·. 
Ut1l-:au1ar:~ 
l>yua1uika 
l>yna11di 

l;:l1Y•)~z1ua~· 

Ehc11i'a 
Ecet. 
1-:eetaet !1•:r 
Ecet" a v 

~\'.2tlivlal'thu· 

I·>·:t."'.lnt~ a1~1111011i111u 
káliu111 ;;,q, 

niorphinin . 
n:1trínn1 
"Jlü!!l .. ilt\t', 

Egyhajlúsn ren!l:<Z(.'l'. 1i\l7 , Erythrea 1:•;ut:tu1·iu1u :"1'.Jí 
};gresféll-li:. c:rrres. ."<i·t Et{e·ilYptt1~ -ul·d . r,::ii. H 11 
.C.:!.:·et•2:; . - :.!:..! , J::va~1;1·1iti·"·' . ' . ·.: 1 
Í·:;·éuv. ::[17 · Exostno:;i.~ 

.-.i:: 

:i:;gés ~ l·!O. :..!úS Expressio 
1;;1eglilé:-:, éleg :.:o::; l'.:xtractio . 
E!euy, oxygón '2<.!i i l:ixtract. t\:'"1.Ti l'ou1. 
f;Q·y~'.nvdékek , ·!O·! EzerjUfii 
íd~ . ~ ! u1: Bzü~t . 

;,.! l ·•11 

,,,, 

.-.:;1 
J<:legyiié:;, t:lc~'J· :.; 1 :<Ük isiuerl ieki 
E!t:ktroehendai lú1u· J 7fl v·:~·yükú.:k .. 

::.J:.: 

í.'hll1:•lci :.!O:! 
Elt!ktruly:;j;: 

10 :Eleld-rnÚhor 
l~lektro.sku11 
i;:!eetdcitas 

1;:1.j 

Ele1ui . 
.Eleu1z&". 

1 G 'Elailchorid.-úr 
l •i Elaeovteu , 

:E" 
l:':tl•a talahariea 

11.lllC<t 

IGI :-:t. Tgnatii 
;,::11 F:wc<:L i"asa\· 
·llH .Faltúj 

::o l~ilenfonlnlt csírú;;uk 
,-, 1::, Elekti·on1a~n·:'" 
ti ! ! J~l;:inek . : 

", ,, , I:'a;;gyu .. 
·!O 1 Fa!.!'\'Ön(q·. 
;, 1 '.:! Fai;}·rll"Ü. 
l 7fl Faji a 

!'eloszüba . 
-,.1 ! elteriedf.~t: 

l ;..; i'úblrii:t' 
:2~1;; 1 Elast.icitas. '. 
:: l ! 1 EIPd.uari1un 
."•~r): Elixirin 
J ! G 1 Elin<ilú,: 
::,~- ! Elpürl:i~ 

' Elnúrló e~e~zék 
E!ldu·olgúsi hirk'..! 

1: 1 7 i;;Jszigetelús .. 
:,::.! 'E!ntriaUo .... 
::1J'2 E1Yftlaszt6 ti.'·k~·~l' 
::o:: 

185 Fa1nilia 
!Pd Faol:1í. 
! ·<::S l:'arús~. 

l ·"7. 1 !•7 Fagy punt 
!11. !Hj 1 FajnH:le!..f. !'ajllü 

.-,,, 1 Faj~úly ''. J•.1t1. 
::0 i 1"alat•.;k . , ... 

. --· !l/ l:'arkasal!u:!i'Úl•~k 
:.! ! : l:'ast:•~"'z . 
I~i F:i.k r:·vüilú~i.· 

107 FecsE~ftÍ. 
1 i_J:; Ferl<Hc;„·le:k. 

::'.tJ J:\jetd;: . 
l S l:',:Ht:ng·iic'~~ 

1:3\) l:\:kh10r~:n· 

'-'~··i 

! :; ' 
ill.[:;.: 

·:..! 

:d:: 
·11.;!l 

.1;, 
:!!. l:li! 

:.:111 Eu1lierek , 
E1nctiu .. 

::ti:i' En1észll-,.:i :itn'a!:!·nk 
:»1;;, E1nli'1;:iJk . -

l"ehn:t!l'..~:an;;a1·as kt'\\itUll 
l:'eh•jrn}:,;k. 

fí.:!u;;ztúsn 
. !\\.", r·:111pla~tn1111 ' . 
:~Gf• 'E1nulsio ... 
:',1>7 E1neli! 1 c1uc:ltyü 

liStJ 
I:'enYűfél•~l;:. i'~u;·f, 
Fell\·,:;ulnj. • 
Fer;.icliló,riü .. 

,J f1 F1;1Ti cyauküliut!l. 
r.-~1To (~yank:'tlln1u 1111 
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11/o/a/. 

;)!!! 
:_)lij 

Fudurka. 
l•'ucuiculuiu . 

fi/,/„/' 

1:\irryey;tuva:; .... 
.Ferrn1n . 

carbuuicuu1 
chlor:d-1111l. 

:J 1 ·l Foenhn·:v:cu1n 
;)1.Jc Polin.-·, 

1-'rud u::;eq! i'liis·,1il1 id j::;,;\ ;, ,n (_1~ 
cul'i:111dri, r.:>·i, li(l\I 

culieh~«.~ . HOP 
f11cnie11li • J,;J:;, {i1__1\1 

hyclrug-enio r1;-

tlnci u111, •••• ~11;; 

hytlrooxytl dial. ::n f1 
jo(laln111 .. , . :11.~ 

:=acchn.r. :317 
!:1t:Uc1uu .... 
uxyclat. hydryc 

dialy~at 

PX.Ylln\:Ü ..•• 
phui;phurien1n . 
pu1Yera h1111 . 
"t):;quichlorat: 
"11l1ll1urat11111 
~ult'uri<'\lHl. 

l~'eniizt e leni l (·:; 
1'\•,;ti\:111vnt:ok. 
.Ft.•;,i \"0!1~·1:fr 
F~·uu'k: 
Fú111l1y pcruxyd(•\;:. 

k(•rW!.!:t!k , 

(•x\'d•_,k, - hYdrox. 
hi(Jlik . ~ 

F0U) .- din<'.· ki•!. 
:;zi11e . 
\:iH • 

tiir!·'"'-', 
,-i,~;;zn ver\'•t10:-:e 

Ft~r"'•;k . . lit' 1. 
g:yiir\i,;
;;zívú!;Jt:;. 
Ú>ui'd 

l·\::;zk•'"•:k . 
Ficu:;. 

:·ll:.! 
:llH 
:J1.1 

:.! l ·i 
·10U: 

:.!\1 

n.lllnu~:H.· 

ttí"irautii. 
:iüi.icac . 
Gélla1lon11ac 
cOchlcari;te. 
cli~italis. 
cW:alypti 
farfara•· 
Ji,·oscinnii 
1~alico . 

f>:.!i. 

iuah·n·· f1:HJ. 5\!4 
GU'ruccra::;i, f1Hi, f)U·l 
In(:Ji:':rne f1:.!8. fi\I·! 
!il;!ilih. cri::p. fi:.!~, ;,~1."1 

„ p1p. f1:.!S, !'1!15 
11iiÍl•·folii . t1\lf1 
l'<•SlllHt'ÍllÍ 

l'll!ill: 

:':1h·in•:. 
~L'!JIH\'' 

~Ú;<lll\Jl!(JJlii. 

í\11:ac . 

• Z>:!S. ;,n;:; 
f1~\\! 

;·~Ti·o 1i i ti 11r 
\·erÍia~d. 
\t}·_:u:.? __ uroi . ;,u\1 , 

:Fulyékou\· le:;ld;: <.:!!\'Ul· 

!'illy:t : . - ' 
Fo1ue!ltatiu. 
1''<1lyondill· 
l:'unad•~k~z\·, n ·t 
l"Ol'l'i\!'Z(Ú <'~ÍÍ , 

'E'urrt:;1-innú:1 k 
Fu1T(1:;. 

\!)~ 

f• 1 :; 

,,,,, 

! "" ,,_ 

\'O!ll<llli ;,;;;\ 

,iuni11eri .. fiO~. 1il\l 

lnuri .. r.i::. f\!11 
1noron1111 ti!:.! 
p:qiaverb. Hi11 

\Jhcl\arnlrii ;,:::;, 1; l u 
ruhi i1leie, ;1.,1. \!! :.! 

;,:;.L Hl:.! 
ü 1 H, tl! 1 

rihiu1u . 
·:'aboulillae 
sa111hnei . 
i:tHWrilldOl'\llll 

\':UJÍ]la« 

Fudi~iH .. 
l:'ull:"i11k1•k 
Ftnnarn\·"a" 
F11n1i!.!·a1iu diJ„rí 
Fnn!.!·i 
Fii. 
Fl'tlcV•'k 
J:'úpatll<l:' 
Fiirt .. 
Fi't:'likr·l'l·!0k 
Fl'ité~ 
Fi.lYúg,·d,:0~ 

Fl.izl~ny ki:pü«k 
l:'liz."·1· 
Fúzfa, -f,jk!;: 

!il:.! 

(i[ l 
;, 1:-. 
;~;L[ 

.1~.~1 .. ~7;, 
;,.i;; 

:!1·! 
;,11! 

!1ili 

·! ~ l 

11 

:,.i:; 

J.!11 
!li 

1::.\ 
.j / ., 

;J 1 ~) 

Filix 11w:; • 

Fl1trati1.i .. 
ü05. ;:.72 'F!•lTÚp„lli. 

:20 Fon·úz:i.s . 
'..'.l i L·'urr:'1zui"k .... 

l ·-'" ,.)„ 

e+ 
Galionaw:111ii•_·k. 
Gaho11aii:'zii'..!.·. 
G:l<1rii•lt•i. !.!.:;du~ 
Gn!:1111lt'•:rc~Yk. 

:!U G:tl:Hl!.!":I. 

;,1![ 

\i~l.! 

jtl 1 

.-.i-1 
. .\ .t r;,tlil"i .... Fil!ratu11L tiltru111 

Fiúkha!.!:,YJ!la .. 
F!óreucí palai:k 
Flúres .... 
Fh1re:: aniieai~ , 

• 1 tii \ Fornizó kiic~i'>g·iik 
! S l:'unnulae uie1lknv 

17. l D: Uala1nlol11·µ·y 
ni' U:dci>pd,: 

ti:::H · Galyak. 

! 1 ti, 1 ~.-• 
."1;: l 

!i(.1() Fi.ien1Ji;.~lJk 

Hno l:'űzet.d;: ·!·1 j Ua\10r, -k;\ 

l\, Gardnia':'«t•: 
:;s· Gallit11n 

:„ •.• 

lH~llZfll~S , 
Lhanl•)Hl. l'Oll! ;):_;:.;, t\0(1 

LiHat' 
\'}"<llli 

Vili!.(,[•~):.!, (i1)J 

5:ll. HO:! 

!;:u:-;~11 ;.:;f.t\03 
\avundu!ae ;\:;t;, nn:; 
inal\'ae \'lll,!!, -!HU, t\O.J. 

arh(ir f•40 
rlitH!ad"~ . , . ö~•·l 
l'OSHl"\lll\, 

:'aiul•llti 
tíli:H· 
\'t'l'l•:i,:ei. 

;,;) i 1 idJ-1 
, t\I).{ 

;i.!()1 ()l'l;, 

tl(I(; 

Fluur .. 
Vlnorkii11•2tl\". Fu!ysav 
Plnviale,; , •. 

:Füldlan .(.!! 
;\!\\ :E'lízüit olaj(•k. 

:Franda ~zi'trk 

1''rankli11 túldoi\a 
:Fl'aneu]P ·fot·-d.1„ 
l.·'rn:-;:i1111~ .. 
Fn_in•I(•,: 

'.2! i Unlh1~.-a\' 
lü!i: GalYani 

Y<>lial. l fd j -f0k lú11c 
d~·ll! 

l!i!I 

l ti~I. L 7 ;; 
1 jll 

j /11 f.•\JH, 
saUi11;\•·. ;.uv 

t«lq•. 
\'i!];t\!IO:Ö• 

tliu,ia" ;.os. ;,\,1\1 :0:1'.!·. l 1i1.l, l 7 ! 
! i ;; 
!ti'.I 

fi\!.! 

}'ruc!.u:; a11].c:i vlll!:!·. ;J;\:\, li(Jfi Unlvallo\•!a"til;;1 
stf'\Í., , t)!lí: Galvaui~H!\\~ 

:ntrani:ionlll!. \i l ~: Ganui•ld 
cann;i.lii~ 

cal'ie<li' 
(·u·:1tu11ia1: 
cardan11:iu1i 
1·;1\'\"i 

eitri 

f1!~l Uar(!·ariz1ua. ·!:: 
ti 1:.! 1 G:1:'ft·ro1nyc1~\"". ;,(1 ! 
!il:.! Uav-I•l!>'o::tc 1;·,n·,:·1n···i 1:11• 
Hüi G;i;,1Jk, - (]iti'nsit\Út 11n,1:.;.! 

D:-'.:·;, 1;(1S c:lu>:el.eh··,·e 1 :.;::, t ~·i 
:~„lliHl:.! !c·~·~n•·::!; J·~:.!, t~11i 

l 
l 
J 
" 
1 

í 
l! 

r 
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U<'lZ• •k 1·:1,i~1'dyn(~itrlb•j~,.) L :.!:! U uuuni ~tyanta 
];il·~l'jedl•.:;i_~ • ' L•' 1+• 
n1ed;a1tiki\ja. l lli qutta1: 

fl'jelek ·!7 
. c,.~ 1. ti:.!i 

Uyi'1111ülc~lu111l1uk 

.szörpök . 
Uyii~ziiyir(ig· 

ii::~ze;··nilé.-;c , . l ::.!·~ , nli1no:;:te 
l'll!,\'a11\·o:':;li.~·a. 1 :.!:.! i Gu1n1niresina .. 
ru~al1~1a::,:;ig„1. UG annnoniacnn1 
n·;;:yi q;ye~l·110.~,, 

lh:!nliua. 
Geu\t1gia . 
li•·uuua .. 
Gel!llllat~ ptlpttli. 
Ge!::;1;1niun1 
GéHH.:i •• 

Ut.•niian:c 
lli;raninia. 
(h;riuc 
n„rii1ce~1~li. 

u.~Zl :\ly< •z:·1~:1 
( i•,:,'l)('l'<l'~"HI' 

U•:.''Z.\(•Jly1;. 

(l(·i·d~. 
\ i0!.!:t!\'ir:\g·. 
tlili~zt:üiri'•in 

(; i !i~zi:t\c 
< :„bn!i 111arii:d• 
(; lyn·riu. 
t;!yt:•wli•d:ö:t\' 
(i],Yl'O>'t' • 
(;\y1'(•~id!!k . 
\:leel1<'1!l'.t lieder<lí'~.'a. 
(; lll!llill''-':l. 

t; h·(· \Trhiza. 
l;1;<:1·a,„:úk. 
1;nl'.:·,itait"l"·k 
(i."olya(l!T. -f(.](•k 

{; •111tl•<ll\ . 
\'h•~ti•J;: 

1w"l'é!:\·~e!;. 

!lt>uidiu1u. : . 

l\IJ 1 

;,(1 ! 
tii 

.1\i~ 

.!\),-, 

„ .. 1:.: 

a;;ae foe\i(lm; 
cuphorliii . 
::ralhannH1. 
;:·utt.i 
~11yrrlii1 .. 
o\ibanutn . 
SCalUlllOllii 

!lnttapet·clta , 
Gutt.i, - ú.•nu· 
t !najacuin ... 

1\."l 
US·! 

1 c;uerieke c1tti•1 
(l i"uni.í .. 

;,:!i ! GyH1l!o;'l1•:rni:t•• 
;,:.;1• Uyna1Hlrr\\' 

Gip:;zdz 
(ly.:;ophila. 

1(11 
;, 1 7 
;,;; ! 
(P] 

Gyak 01·uo kkt·[ 1Z·-·~,,. 
(1yapja;:, f(1!_!·auiítt 

Uyünt<ik . 
Gy<tuia !\-,i1~lek . 

iniri::ryek 
tart0!~ 
ÍCl'll!iik , 

;,·_:\1 ! \·il!útuo.-=~<i!.:· 
Gyúkt'.:uy;;z:i.r ~· :.1; 

,,,\, f,~Jt~k 

::::'.'. ! i:~:(~~.~~:~·~~:::l.i~·,·d.:~k . 
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